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1. Voorwoord

2021 was het tweede opeenvolgende jaar dat werd geken-
merkt door de gezondheidscrisis en door de voortzetting 
van het telewerk dat werd bevorderd door de optimalisering 
van de interne processen van de CREG. In deze uitzonder-
lijke context is de CREG zich, in nauwe samenwerking met 
de verschillende belanghebbenden, blijven inspannen voor 
de goede werking van de elektriciteits- en aardgasmarkten 
waarvan de veerkracht, zowel op nationaal als op Europees 
niveau, van essentieel belang is gebleken voor het behoud 
en de ondersteuning van de sociale en economische activiteit 
van het land.  

De invoering van het capaciteitsvergoedingsmechanisme 
was een van de belangrijkste projecten van het afgelopen 
jaar, met de voorbereiding en organisatie, in oktober 2021, 
van de capaciteitsveiling voor de leveringsperiode 2025-2026. 
Dit mechanisme werd door de federale overheid in het le-
ven geroepen om de bevoorradingszekerheid van het land 
op lange termijn te waarborgen en zal, gezien het rijke en 
complexe karakter ervan, onvermijdelijk de actualiteit en het 
werkprogramma van de CREG voor de komende jaren blijven 
kenmerken.  

De evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen, die van-
af het najaar van 2021 uitzonderlijk zijn gestegen, stond ook 
centraal in de bezorgdheden, denkoefeningen en acties van de 
CREG, alsook in haar samenwerking met de federale overheid 
om de nadelige gevolgen voor de factuur van de eindverbrui-
kers, ongeacht hun grootte, en voor de Belgische economie 
te beperken. Zo was de CREG een van de eerste regulato-
ren die een gedetailleerde analyse maakte van de oorzaken 
van de prijsstijging en aan de federale regering maatregelen 
voorstelde om de gevolgen voor de consument te beperken; 
de meeste van deze maatregelen werden door de regering 
aanvaard. De kwestie van de energieprijzen en hun evolutie 
is des te strategischer omdat de kostprijs van energie, een 
basisbehoefte, ook een van de bepalende factoren is voor de 

evolutie van de energiearmoede in België waaraan de CREG 
ook bijzondere aandacht heeft besteed. In deze context van 
sterk stijgende energieprijzen verzekerden de diensten van 
de CREG ook een versterkte en continue monitoring met de 
regionale regulatoren om te anticiperen op mogelijke casca-
de-effecten met betrekking tot het risico op faillissement van 
een marktdeelnemer en deze te voorkomen.  

In het tijdperk van de energietransitie en de digitale transi-
tie heeft de CREG ook het anticiperen op toekomstige regu-
latoire uitdagingen tot een van haar prioriteiten gemaakt. In 
deze context werden de Europese wetgevingsvoorstellen die 
zijn geformuleerd in het kader van de Green Deal en Fit for 
55 en die tot doel hebben de strijd tegen de klimaatverande-
ring te versnellen, voortdurend opgevolgd en onderzocht om 
inzicht te krijgen in de gevolgen voor het nationale regulatoire 
energiekader en de werking van de Belgische markt. In dit per-
spectief en gekoppeld aan de creatie van de eengemaakte 
Europese energiemarkt heeft de CREG haar structurele sa-
menwerking met haar Europese tegenhangers binnen CEER 
en ACER gevoed en er ook gebruik van gemaakt.  

In haar streven om het algemeen belang en de belangen 
van de Belgische consumenten te dienen is de CREG haar 
objectieve expertise inzake specifieke kwesties ter beschik-
king blijven stellen van de overheid, onder andere van het 
federale parlement, door middel van steun bij het opstellen 
van wetgeving of bij het richting geven van relevante keuzes 
rond energiebeleid.

In het algemeen spant de CREG zich in om, naast de rol van 
waakhond van de markt die traditioneel aan de regulator 
wordt toebedeeld, een dynamische, aangepaste en even-
wichtige regulering te bevorderen die het best beantwoordt 
aan de realiteit op het terrein en de uitdagingen van mor-
gen, en dit op basis van een permanente en constructieve 
dialoog met alle nationale en Europese belanghebbenden. 

Deze vereiste komt tot uiting in alle aktes die de CREG in 
2021 heeft aangenomen en die verder worden uitgewerkt in 
dit verslag dat een van de transparantiehefbomen van de 
regulator is. In dit verband zou ik namens het directiecomi-
té alle personeelsleden van de CREG willen feliciteren voor 
de kwaliteit van hun prestaties en hun voortdurende inzet en 
toewijding waardoor de regulatoire activiteit van de instelling 
elke dag haar sporen verdient.  

Koen Locquet
Wnd. voorzitter van het directiecomité 
Februari 2022
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2.1. Maximumprijzen   

Sinds het begin van de coronacrisis is het aantal huishoudens dat 
in energiearmoede verkeert aanzienlijk gestegen. Om deze toe-
name binnen de perken te houden, heeft de federale regering be-
slist om de doelgroep van personen die het sociaal tarief genieten 
tijdelijk uit te breiden van 1 februari tot en met 31 december 2021. 

Daartoe werd in het koninklijk besluit van 28 januari 20211 een 
wijziging doorgevoerd van de lijst van beschermde residentiële 
klanten in de Gaswet van 12 april 1965 (hierna 'Gaswet') en de 
Elektriciteitswet van 29 april 1999 (hierna 'Elektriciteitswet') ten-
einde de personen die een verhoogde tegemoetkoming ontvan-
gen (hierna 'RVT-statuut'), hierin op te nemen. Deze verhoogde 
tegemoetkoming is een steun die wordt toegekend aan personen 
die bepaalde sociale uitkeringen ontvangen, van wie de meesten 
reeds recht hebben op het sociaal tarief, en aan personen van wie 
het inkomen onder een bepaalde maximumdrempel ligt. Om een 
stijging van de energiefactuur van alle eindafnemers te vermijden, 
komt de financiering van de uitbreiding niet ten laste van de fe-
derale bijdrage, maar wel van de staatsbegroting De middelen uit 
de federale bijdrage kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de 
bestaande sociale klanten, terwijl de middelen uit de staatsbe-
groting uitsluitend kunnen worden aangewend voor de nieuwe 
categorie van sociale klanten. 

1 Koninklijk besluit van 28 januari 2021 tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, § 2/2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, § 2/1, eerste lid, van de 
wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels 
voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, Belgisch Staatsblad van 
1 februari 2021. De CREG heeft op 17 december 2020 een advies uitgebracht over de ontwerptekst (zie ons jaarverslag 2020).

2 Koninklijk besluit van 5 maart 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het 
koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan (Belgisch Staatsblad van 12 maart 2021). 

3 Advies (A)2304 van 17 november 2021.
4 Koninklijk besluit van 15 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan 

en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan (Belgisch Staatsblad van 21 december 2021).
5 Wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot 

financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 23 december 2021).
6 Koninklijk besluit van 23 december 2021 tot vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 de-

cember 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt (Belgisch 
Staatsblad van 27 december 2021).

7 Programmawet van 27 december 2021 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2021).

Het koninklijk besluit van 28 januari 2021 wijzigt eveneens het 
koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels 
voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale 
tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels 
voor het ten laste nemen hiervan. Dit KB voorziet in aangepaste 
procedures en een voorschot op de terugbetaling aan de leveran-
ciers van 88 miljoen euro (38,4 miljoen euro voor aardgas en 49,6 
miljoen euro voor elektriciteit).

Bovendien heeft het koninklijk besluit van 5 maart 20212 de bere-
kening van referentie-energiecomponent en van de bijdrage her-
nieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling gewijzigd. Deze 
worden gebruikt om de energiecomponent van de referentieprijs 
te bepalen die in aanmerking wordt genomen in het kader van de 
door de leveranciers in te dienen schuldvorderingen 'bescherm-
de klanten' als compensatie voor de toepassing van de sociale 
tarieven.

Voorts heeft de CREG op verzoek van de minister van Energie 
een advies3 opgesteld (i) over een ontwerp van koninklijk besluit 
tot toekenning van een eenmalig forfait van 80 euro aan de klan-
ten die het sociaal elektriciteitstarief genieten en (ii) over een 
ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke be-
sluiten betreffende elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot 
vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de 
toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven 
en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. Dit 

laatste punt had betrekking op de compensatie van de extra kos-
ten van de sociale tarieven voor RVT-klanten voor het jaar 2021. 
Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet immers in de toeken-
ning van een extra voorschot van 100 miljoen euro aan de leve-
ranciers (78 miljoen euro voor aardgas en 22 miljoen euro voor 
elektriciteit) om tegemoet te komen aan de behoefte aan een ho-
gere voorfinanciering van het sociaal tarief naar aanleiding van de 
groeiende kloof tussen het sociaal tarief en de referentieprijs als 
gevolg van de stijging van de energieprijzen. In zijn advies heeft 
de CREG een aantal opmerkingen geformuleerd bij deze twee 
ontwerpen van koninklijk besluit en in het bijzonder voorgesteld 
om bij de toekenning van het forfait rekening te houden met een 
ruim aantal beschermde klanten, gezien de minimale impact op 
de kostprijs van de maatregel. 

Met de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 15 decem-
ber 20214 is de toekenning van het extra voorschot van 100 mil-
joen euro aan de leveranciers bevestigd. Dit geldt ook voor de 
toekenning van een eenmalig forfait van 80 euro in 2022 aan alle 
huishoudelijke afnemers die op 30 september 2021 de toepas-
sing van het sociaal elektriciteitstarief genoten, bevestigd door 
de inwerkingtreding van de wet van 15 december 20215 en het 
koninklijk besluit van 23 december 2021.6

Tot slot heeft de programmawet van 27 december 20217 de toe-
passing van de sociale tarieven voor personen met een RVT-sta-
tuut verlengd tot 1 april 2022. 
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2.2. Capaciteitsvergoedingsmechanisme 

Om te garanderen dat er vanaf de winter 2025 voldoende ca-
paciteit beschikbaar zal zijn om aan de vraag naar elektriciteit 
op het grondgebied te voldoen, en rekening houdend met de 
geplande sluiting van de actieve kerncentrales in België op die 
datum, werd in 2019 in de Elektriciteitswet een steunregeling 
ingevoerd voor elk type capaciteit dat kan bijdragen tot de be-
voorradingszekerheid (productie, opslag,8 vraagbeheer), het 
zogeheten capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna 'CRM': 
capacity remuneration mechanism) (zie ons jaarverslag 2019).

In dit verband heeft de wet van 15 maart 20219 de Elektriciteits-
wet opnieuw gewijzigd om het CRM aan te passen, met name 
met het oog op verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 be-
treffende de interne markt voor elektriciteit. Aangezien het CRM 
ernaar streeft financiële steun te verlenen aan houders van ca-
paciteit die zijn geselecteerd na afloop van de jaarlijkse veilingen 
die worden georganiseerd vier jaar en één jaar vóór de periode 
van capaciteitslevering, moeten de behoefte aan capaciteit en 
de parameters in verband met deze veilingen vooraf worden 

8 Circulaire met betrekking tot de verplichting voor energieopslaginstallaties tot het bekomen van een vergunning in het kader van artikel 4 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van 
individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit (Belgisch Staatsblad van 19 juli 2021).

9 Wet van 15 maart 2021 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een capaciteitsvergoe-
dingsmechanisme in te stellen (Belgisch Staatsblad van 19 maart 2021).

10 Voorstel van de CREG (E)2064 van 24 maart 2020. 
11 Koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het 

verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (Belgisch Staatsblad van 30 april 2021); koninklijk besluit van 4 juli 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van 
de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing 
van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (Belgisch Staatsblad van 7 juli 2021). 

12 Koninklijk besluit van 28 april 2021, op. cit.
13 Advies CREG (A)2030 van 6 december 2019.
14 Koninklijk besluit tot bepaling voor het jaar 2021 van 30 april 2021 als uiterlijke datum waarop de minister aan de netbeheerder de instructie geeft tot organisatie van de veiling bedoeld in artikel 7undecies, § 6, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(Belgisch Staatsblad van 29 maart 2021).
15 Koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het 

verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (Belgisch Staatsblad van 30 april 2021).
16 Voorstel CREG (C)2192/2 van 30 april 2021. 

vastgesteld. De Elektriciteitswet werd daarom gewijzigd, zodat 
de parameters voor de bepaling van het in het kader van het 
CRM te contracteren volume door de lidstaat worden goedge-
keurd op basis van een voorstel van de CREG. Vóór deze wijzi-
ging had de CREG enkel een raadgevende bevoegdheid. 

De volledige procedure wordt voortaan beschreven in het nieuwe 
artikel 7undecies, § 2 van de Elektriciteitswet, dat in eerste 
instantie bepaalt dat de Koning bij besluit, vastgesteld na overleg 
in de Ministerraad, op voorstel van de CREG10, na raadpleging 
van de marktdeelnemers en na advies van de Algemene 
Directie Energie, bepaalt11 met welke parameters het volume 
van de aan te kopen capaciteit wordt vastgesteld.  Bovendien 
wordt bepaald dat de Koning ook bij besluit, vastgesteld na 
overleg in de Ministerraad, de andere noodzakelijke parameters 
voor de organisatie van de veilingen bepaalt,12 met inbegrip van 
hun berekeningsmethode, op voorstel van de netbeheerder, dat 
wordt opgesteld na raadpleging van de marktdeelnemers, en na 
advies van de CREG.13

Om tegen de winter van 2025 over voldoende capaciteit te 
beschikken, heeft het koninklijk besluit van 25 maart 2021 de 
datum voor de eerste T-4-veiling vastgesteld op oktober 2021.14

Ten tweede bepaalt het nieuwe artikel 7undecies, § 3, van 
de Elektriciteitswet dat de netbeheerder elk jaar twee aparte 
verslagen opstelt, op basis van de door de Koning vastgestelde 
methode, met name een verslag met de berekeningen die nodig 
zijn voor het opstellen van het voorstel van de CREG en een 
verslag met een voorstel van de parameters die nodig zijn voor 
de organisatie van de veilingen. Met betrekking tot dit voorstel 
geeft de CREG een advies aan de minister. 

In toepassing van de berekeningsmethode zoals bedoeld in 
de eerste stap en vastgelegd bij koninklijk besluit van 28 april 
2021,15 doet de CREG een voorstel16 aan de minister betreffen-
de de specifieke waarden op basis waarvan het aan te kopen 
capaciteitsvolume wordt vastgesteld. Dit voorstel bevat ook een 
voorstel voor het minimumvolume dat moet worden gereser-
veerd voor de veilingen die één jaar voor de capaciteitsleverings-
periode worden georganiseerd.  De Algemene Directie Energie 
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en de netbeheerder beschikken over een adviesbevoegdheid 
inzake dit voorstel van de CREG. De minister geeft op basis van 
de verslagen en adviezen de netbeheerder de opdracht de vei-
lingen te organiseren en bepaalt de parameters van de veilingen 
voor 202117 en 2022.18

De selectieprocedure omvat een eerste fase van prekwalificatie, 
waarna de houders van geprekwalificeerde capaciteit de toela-
ting krijgen om aan de veilingen deel te nemen De capaciteits-
houders waarvan de capaciteit, individueel of geaggregeerd, 
minstens gelijk is aan de minimumdrempel, die is vastgesteld 
op 1 MW, kunnen deelnemen aan de prekwalificatieprocedure.19 
Houders van indirecte buitenlandse capaciteit kunnen ook deel-
nemen aan de prekwalificatieprocedure. Een van de voorwaar-
den voor deze deelname is dat de capaciteit afkomstig moet zijn 
van een lidstaat van de Europese Unie die grenst aan het Belgi-
sche grondgebied en waarvan het elektriciteitsnet gekoppeld is 
aan het Belgische elektriciteitsnet, en dat er een overeenkomst 
moet zijn gesloten tussen de betrokken netbeheerders, die 
vervolgens is goedgekeurd door de CREG. Voor elke aangren-
zende Europese lidstaat waarvoor een dergelijke overeenkomst 
bestaat, wordt een pre-veiling georganiseerd. De netbeheerder 
bepaalt elk jaar de maximaal beschikbare ingangscapaciteit voor 

17 Ministerieel besluit van 30 april 2021 houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025, de parameters die nodig zijn voor de organisatie van voornoemde veiling, het maximale volume aan capaciteit 
dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, eerste lid van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 30 april 2021); ministerieel besluit van 30 april 2021 tot vaststelling van de intermediaire waarden voor de veiling in 2021 overeenkomstig artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van 
de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing 
van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (Belgisch Staatsblad van 12 mei 2021); ministerieel besluit van 30 april 2021 tot vaststelling van het referentiescenario voor de veiling in 2021 overeenkomstig artikel 3, § 7, van het koninklijk besluit van 28 
april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele 
uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (Belgisch Staatsblad van 17 mei 2021).

18 Ministerieel besluit van 14 september 2021 tot vaststelling van het referentiescenario voor de veiling in 2022 overeenkomstig artikel 3, § 7, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun 
berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme 
(Belgisch Staatsblad van 28 september 2021); ministerieel besluit van 15 september 2021 tot vaststelling van de intermediaire waarden voor de veiling in 2022 overeenkomstig artikel 4, § 3, van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te 
kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader 
van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (Belgisch Staatsblad van 28 september 2021; ministerieel besluit van 23 september 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 september 2021 tot vaststelling van het referentiescenario voor de veiling in 2022 overeenkomstig artikel 3, § 7, 
van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot 
het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (Belgisch Staatsblad van 28 september 2021).

19 Koninklijk besluit van 21 mei 2021 tot vaststelling van de ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de voorwaarden waaronder de capaciteitshouders die genieten 
of genoten hebben van steunmaatregelen het recht hebben tot deelname aan de prekwalificatieprocedure en wat betreft de minimumdrempel in MW (Belgisch Staatsblad van 31 mei 2021). 

20 Koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering (Belgisch Staatsblad van 11 juni 2021 en van 25 juni 2021).
21 Koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2021).
22 Koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Belgisch Staatsblad van 7 juni 2021).
23 Goedkeuring van het capaciteitsvergoedingsmechanisme van België door de Europese Commissie (Belgisch Staatsblad van 22 september 2021). 

de deelname van indirecte buitenlandse capaciteit van elke aan-
grenzende Europese lidstaat. 

Met het oog op de toekenning van een meerjarencontract (3, 8 
of 15 jaar) worden de criteria voor het in aanmerking komen van 
investeringskosten op grond waarvan elke capaciteit in een ca-
paciteitscategorie kan worden ingedeeld, de investeringsdrem-
pels die de capaciteitscategorieën van elkaar onderscheiden, 
alsook de procedure van klassering vastgesteld in een koninklijk 
besluit van 4 juni 2021.20 

In overeenstemming met artikel 7undecies, § 12 van de Elek-
triciteitswet worden de werkingsregels van het CRM, met een 
nauwkeurige beschrijving van de methodologieën, regels en 
principes van het CRM, opgesteld door de CREG, op voorstel 
van de netbeheerder. Die regels, vastgesteld bij besluit van de 
CREG van 14 mei 2021, werden goedgekeurd bij koninklijk be-
sluit van 30 mei 2021.21

Tot slot legt een koninklijk besluit van 30 mei 2021 bepaalde 
nadere regels op voor het toezicht op de goede werking van 
het capaciteitsmechanisme door de CREG;22 dit besluit bepaalt 
in het bijzonder de voorwaarden voor de tussenkomst van de 
door de CREG aan te stellen capaciteitsmarktauditor, die de 

CREG moet bijstaan bij het toezicht op het goede verloop van 
de prekwalificatieprocedures en de resultaten van de veilingen.

De Europese Commissie heeft het Belgische CRM goedge-
keurd bij besluit van 22 september 2021.23 

	■ Betrouwbaarheidsnorm  

In het kader van de invoering van het CRM komt het door het 
mechanisme te bereiken niveau van bevoorradingszekerheid 
overeen met de betrouwbaarheidsnorm, zoals bedoeld in arti-
kel 7undecies, § 7, tweede lid, van de Elektriciteitswet. 

De betrouwbaarheidsnorm geeft op een transparante manier 
aan wat het vereiste niveau van bevoorradingszekerheid is in 
België en maakt het mogelijk te bepalen of een capaciteitsme-
chanisme kan worden toegepast en tegen welke kostprijs. 
Gezien het potentieel marktverstorende effect van een capa-
citeitsvergoedingsmechanisme is het van belang dat de be-
trouwbaarheidsnorm zo nauwkeurig mogelijk wordt berekend 
in het licht van de betrokken elektriciteitsmarkt. De waarde 
die aan een stroomstoring wordt toegekend en de kosten om 
nieuwe capaciteit op de markt te brengen, moeten dus tegen 
elkaar worden afgewogen. 
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Op 28 mei 2021 heeft de CREG, op verzoek van de minister 
van Energie, een voorstel gepubliceerd voor een betrouwbaar-
heidsnorm voor het Belgische grondgebied.24 Op basis van de 
VoLL ('value of lost load') en de CoNE ('cost of new entry'), 
zoals bepaald door de Algemene Directie Energie van de FOD 
Economie, heeft de CREG vastgesteld dat de toepassing van 
de twee waarden van de vergelijking voor de bepaling van de 
betrouwbaarheidsnorm volgens de ACER-methodologie resul-
teert in een betrouwbaarheidsnorm van 2 uur en 43 minuten. 
In het koninklijk besluit van 31 augustus 202125 wordt de be-
trouwbaarheidsnorm vastgesteld op 3 uur.

Deze waarde is gebaseerd op één enkele raming van de 
kosten van niet-gedistribueerde energie, zoals bedoeld in ar-
tikel 7undecies, § 7, derde lid, van de Elektriciteitswet, van 
€ 16 033/MWh en op de vaste en variabele waarden van de 
kostprijs van een nieuwkomer van de referentietechnologie, 
zoals bedoeld in artikel 7undecies, § 7, vierde lid, van de Elek-
triciteitswet, voor de vraagbeheertechnologie, van respectie-
velijk € 45/kW/jaar en € 736,73/MWh.26

2.3.  Harmonisatie van de Elektriciteitswet 
en de Gaswet met het Europese 
energiebeleid 

Naar aanleiding van het arrest van 3 december 2020 van het 
Hof van Justitie van de Europese Unie, waarbij de Belgische 
Staat werd veroordeeld wegens de onjuiste omzetting van 
de richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG, heeft de wet van 
21 juli 202127 meerdere bepalingen van de Gaswet en de 
Elektriciteitswet gewijzigd, om zich te voegen naar het arrest 
van het Hof. 

24  Voorstel CREG (C)2243 van 28 mei 2021.
25  Koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang (Belgisch Staatsblad van 3 september 2021).
26  Koninklijk besluit van 21 november 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang (Belgisch Staatsblad van 7 december 2021). 
27  Wet van 21 juli 2021 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Belgisch Staatsblad van 3 september 2021). 
28  Wet van 18 mei 2021 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Belgisch Staatsblad van 27 mei 2021).
29  Wet van 4 juni 2021 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het verlengen van energiecontracten van huishoudelijke afnemers en kmo's (Belgisch Staatsblad van 30 juni 2021).

In overeenstemming met deze richtlijnen krijgt de federa-
le energieregulator meer bevoegdheden met betrekking tot 
elementen die momenteel door de Koning worden bepaald. 
Deze nieuwe bepalingen van de Gas- en de Elektriciteitswet 
bepalen immers dat de CREG een gedragscode zal moeten 
opstellen waarin de voorwaarden voor aansluiting op en toe-
gang tot het net, de levering van balanceringsdiensten en de 
toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur, met inbegrip 
van de procedures voor de toewijzing van capaciteit en het 
congestiebeheer, worden vastgelegd. De inwerkingtreding van 
deze bepalingen is echter gepland voor 2022.

Bovendien krijgt de federale regulator nieuwe bevoegdheden 
wanneer hij problemen met de mededinging en oneerlijke han-
delspraktijken of concurrentieverstorend gedrag vaststelt. 

Tot slot zet de wet van 21 juli 2021 artikel 18 van richtlijn 
2019/944 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de 
interne elektriciteitsmarkt en tot wijziging van richtlijn 2012/27/
EU, dat betrekking heeft op de energiefactuur, om. Ook al 
betreffen de voorschriften van dit artikel van de richtlijn enkel 
de elektriciteitsfactuur, toch worden zij ook ingevoerd voor de 
gasfactuur. Zo wordt vanaf nu uitdrukkelijk bepaald dat de leve-
ranciers en de tussenpersonen alle facturen en factureringsge-
gevens kosteloos aan de eindafnemers moeten verstrekken. 
Bovendien hebben de eindafnemers de mogelijkheid om te 
kiezen voor elektronische facturen. Tot slot moeten de leve-
ranciers en de tussenpersonen, wanneer het leveringscontract 
voorziet in een toekomstige wijziging van het product of de 
prijs, of in een korting, dit op de factuur vermelden, samen met 
de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

2.4. Wijziging van de Gaswet

De wet van 18 mei 202128 heeft een aantal bepalingen van de 
wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen gewijzigd; zij 
zet richtlijn 2019/692 tot wijziging van richtlijn 2009/73 betref-
fende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas om in Belgisch recht.

Deze richtlijn heeft tot doel bepaalde obstakels voor de vol-
tooiing van de interne markt voor aardgas, die het gevolg 
zijn van de niet-toepassing van de marktregels van de Unie 
op gastransmissieleidingen naar en van derde landen, weg te 
nemen. De bij deze richtlijn ingevoerde wijzigingen beogen er-
voor te zorgen dat de regels die gelden voor gastransmissie-
leidingen tussen twee of meer lidstaten binnen de Unie ook 
gelden voor gastransmissieleidingen naar en van derde landen.

Naast de aanpassingen van de definitie van 'aardgas' om ook 
andere gassen dan ondergrondse gassen en mijngas daaron-
der te laten vallen, en de definitie van 'interconnectie' om de 
situatie van de interconnectie tussen België en het Verenigd 
Koninkrijk na de Brexit te verduidelijken, strekken de andere 
aanpassingen tot verduidelijking van het wettelijk kader betref-
fende de vervoersvergunningen van bepaalde andere gassen 
en mengsels daarvan via het aardgasvervoersnet.

2.5.  Verlenging van energieleveringscontracten 
van huishoudelijke afnemers en kmo's 

De wet van 4 juni 202129 heeft diverse bepalingen met betrek-
king tot de verlenging van energieleveringscontracten voor 
huishoudelijke afnemers en kmo's gewijzigd, zodat de zogehe-
ten 'slapende' contracten, met andere woorden contracten die 
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vandaag niet meer worden aangeboden, maar waaraan hon-
derdduizenden Belgen nog steeds gebonden zijn, niet langer 
kunnen worden verlengd door de leveranciers. 

Wanneer het contract van bepaalde duur van een huishoudelij-
ke afnemer of een kmo afloopt, moet de leverancier voortaan 
minstens twee maanden voor de vervaldatum van het contract 
een overzicht geven van alle actieve producten van die afne-
mer of kmo. 

Wanneer het overeenkomstige product niet langer een actief 
product is of wanneer de prijs van het product verschilt van 
de huidige prijs van het actieve product, brengt de leverancier 
de huishoudelijke afnemer of de kmo daarvan op de hoogte 
en verstrekt hij tegelijkertijd een nieuw contractvoorstel. De 
leverancier legt duidelijk, ondubbelzinnig en specifiek uit hoe 
de voorgestelde nieuwe voorwaarden verschillen van het be-
staande contract en vraagt de afnemer uitdrukkelijk zijn in-
stemming met het nieuwe voorstel te bevestigen.

Indien de huishoudelijke afnemer of de kmo op de einddatum 
van het lopende contract niet op dit verzoek heeft gereageerd, 
wijst de leverancier het goedkoopste equivalente product van 
bepaalde duur toe dat hij op dat moment op de markt aanbiedt.

Hetzelfde geldt indien het contract van onbepaalde duur van 
een huishoudelijke afnemer of kmo betrekking heeft op een 
product dat niet langer actief is en waarvoor geen contractuele 

prijsgarantie geldt. Bevestiging is niet vereist indien de leve-
rancier op het moment van het nieuwe contractvoorstel het 
gelijkwaardige product tegen het goedkoopste tarief heeft aan-
geboden en indien hij heeft vermeld dat dit product zal worden 
toegekend bij het uitblijven van een reactie.

2.6.  Andere in 2021 uitgevaardigde wetteksten 
waaraan gevolgen verbonden zijn in 2022 

Een koninklijk besluit van 9 december 2021 (Belgisch Staats-
blad van 20 december 2021) bepaalt de minimumvereisten 
waaraan de facturen en factureringsinformatie voor gas en 
elektriciteit moeten voldoen. Zo worden extra verplichtingen 
opgelegd met betrekking tot de te vermelden gegevens en de 
te gebruiken structuur op de afrekenings- en afsluitingsfactu-
ren, de factureringsgegevens en de voorschotfacturen voor de 
huishoudens en de kmo's, met het oog op een vereenvoudi-
ging van de factuur en een makkelijkere raadpleging ervan. 

De programmawet van 27 december 2021 (Belgisch Staats-
blad van 31 december 2021) voert, naast de verlenging van 
het voordeel van het sociaal tarief tot 1 april 2022, een bij-
zonder accijnsrecht in voor elektriciteit en aardgas; dit wordt 
beheerd door de FOD Financiën en het komt in de plaats van 
het oorspronkelijke systeem van de federale bijdrage elektrici-
teit en aardgas, en dit vanaf 1 januari 2022 (zie punt 5.9.1 van 
dit verslag).
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3. Elektriciteitsmarkt 

3.1. Regulering

3.1.1. De elektriciteitsproductie

3.1.1.1. Vergunningen voor elektriciteitsproductie 

De bouw van installaties voor elektriciteitsproductie is onderwor-
pen aan de voorafgaande toekenning van een individuele vergun-
ning afgeleverd door de federale minister van Energie op advies 
van de CREG. In dit verband heeft de CREG in 2021 negen advie-
zen uitgebracht.30 

Bij ministerieel besluit van 17 februari 2021 (Belgisch Staatsblad 
van 2 maart 2021) werd aan de NV Dils-Energie een individuele 
vergunning toegekend voor de bouw van een STEG-centrale met 
een vermogen van 920 MW in Dilsen-Stokkem. 

Bij ministerieel besluit van 24 februari 2021 (Belgisch Staatsblad 
van 4 maart 2021) werd aan de NV Electrabel een individuele 
vergunning toegekend voor de bouw van een STEG-centrale met 
een vermogen van 875 MW op de site van Les Awirs in Flémalle. 
De CREG had in dit dossier op 19 november 2020 een advies aan 
de minister uitgebracht.

Bij ministerieel besluit van 24 februari 2021 (Belgisch Staatsblad 
van 4 maart 2021) werd aan de NV Electrabel een individuele 
vergunning toegekend voor de bouw van een gasturbine met 
een vermogen van 320 MW op de site van Amercoeur, op het 

30 Advies (A)2182 van 7 januari 2021 betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (920MWe STEG) in Dilsen door de NV Dils-Energie; Advies (A)2197 van 4 februari 2021 betreffende de toekenning van een individuele 
vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit van het type gasturbine van maximaal 320 MWe in Roux door de NV Electrabel; Advies (A)2198 van 11 februari 2021 betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de 
productie van elektriciteit van het type gasturbine of stoom- en gasturbine van maximum 595 MWe of 870 MWe op de site van Seraing, gesitueerd op het grondgebied van Seraing door de NV Luminus; Advies (A)2225 van 29 april 2021 betreffende de toekenning van een individuele vergunning 
voor de wijziging van de productie-installatie voor elektriciteit gelegen op de site van Saint-Ghislain door de NV Electrabel; Advies (A)2226 van 7 mei 2021 betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een energieopslaginstallatie op batterijen van max. 28,4 MWe, 
gelegen op het grondgebied van de gemeente Ruien-Kluisbergen door de NV Ruien Energy Storage; Advies (A)2234 van 20 mei 2021 betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een energieopslaginstallatie met een maximaal vermogen van 50 MW, gelegen in 
de gemeente Le Roeulx door de NV Eneco Wind Belgium; Advies (A)2236 van 20 mei 2021 betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de verhoging van het productievermogen van de pomp-turbinecentrale van Coo, gelegen in Trois-Ponts, van 1080 MW tot 1179 MW en de 
toevoeging van batterijen met een maximaal vermogen van 111 MW door de NV Electrabel; Advies (A)2235 van 20 mei 2021 over de toekenning van een individuele vergunning voor de uitbreiding van een windpark tot 26,125 MW gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brecht, Wuustwezel 
en Hoogstraten door de NV Aspiravi; Advies (A)2253 van 17 juni 2021 betreffende de behoefte aan verlenging voor de vergunning voor individuele productie van de NV Dils-Energie voor de bouw van een installatie voor elektriciteitsproductie in Dilsen-Stokkem naar aanleiding van de verkoop van 
alle aandelen van de NV Advanced Power AG aan RWE Generation NL BV.

31 Circulaire met betrekking tot de verplichting voor energieopslaginstallaties tot het bekomen van een vergunning in het kader van artikel 4 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en het koninklijk besluit van 11 oktober 2000 betreffende de toekenning van 
individuele vergunningen voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit (Belgisch Staatsblad van 19 juli 2021).

32 Advies (A)2209 van 5 maart 2021 over de aanvraag tot verlenging van de domeinconcessie die, bij ministerieel besluit van 4 juni 2009, werd toegekend aan Rentel voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden Zuidwest-Schaar tussen 
de Thorntonbank en de Bank zonder Naam.

33 Studie (F)2247 van 17 juni 2021 inzake de aan te bevelen ontvankelijkheids- en toekenningscriteria en de financiële voorwaarden voor de concurrerende inschrijvingsprocedure voor de tendering van de Prinses Elisabethzone.

grondgebied van de stad Charleroi, in de voormalige gemeente 
Roux.

Bij ministerieel besluit van 5 mei 2021 (Belgisch Staatsblad van 
8 juli 2021) werd aan de NV Luminus een individuele vergunning 
toegekend voor de bouw van een gasturbine of een stoom- en 
gasturbine met een vermogen van 595 of 870 MW in Seraing.

Bij ministerieel besluit van 6 juli 2021 (Belgisch Staatsblad van 
22 juli 2021) werd aan de NV Electrabel een individuele vergun-
ning toegekend voor verhoging van het productievermogen van 
de elektriciteitscentrale van het type stoom- en gasturbine van 
Saint-Ghislain van 350 MW tot 378 MW; deze bevindt zich op het 
grondgebied van Saint-Ghislain.

Bij ministerieel besluit van 23 augustus 2021 (Belgisch Staatsblad 
van 10 september 2021) werd aan de NV Aspiravi een individuele 
vergunning toegekend voor de uitbreiding van een windmolen-
park met een vermogen van 26,125 MW op het grondgebied van 
de gemeente Brecht.

De bouw van nieuwe Belgische productie-installaties met een 
netto ontwikkelbaar vermogen van ten hoogste 25 MWe vereist 
daarentegen geen voorafgaande ministeriële vergunning, maar 
valt wel onder een voorafgaande meldingsplicht aan de CREG en 
aan de federale minister van Energie of diens afgevaardigde. In 
2021 ontving de CREG 29 dergelijke aangiften voor een totaal 
geïnstalleerd vermogen van 175,35 MWe. 

Tot slot werd in een circulaire van 19 juli 2021 geconcludeerd 
dat, rekening houdend met de bepalingen van de Elektriciteits-
wet en de Europese richtlijn 2019/944, de in artikel 4, § 1 van de 
Elektriciteitswet bedoelde vergunningsverplichting moet worden 
geïnterpreteerd als niet van toepassing zijnde op de elektrici-
teitsopslaginstallaties (ongeacht de technologie).31

3.1.1.2. Elektriciteitsproductie op de Noordzee 

A. Domeinconcessies voor offshore windenergie       

Op 5 maart 2021 heeft de CREG een gunstig advies verleend over 
de aanvraag van Rentel N.V. tot verlenging van de domeinconces-
sie die, bij ministerieel besluit van 4 juni 2009, werd toegekend 
voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie 
van elektriciteit uit wind in de zeegebieden Zuidwest-Schaar tus-
sen de Thorntonbank en de Bank zonder Naam.32 De duur van de 
domeinconcessie die aan Rentel nv was toegekend bij ministeri-
eel besluit van 4 juni 2009 werd verlengd bij ministerieel besluit 
van 14 april 2021 (Belgisch Staatsblad van 20 april 2021).

In een studie van 17 juni 2021 onderzoekt de CREG eerst, op 
vraag van de Minister van Energie, de concurrerende inschrij-
vingsprocedure voor offshore wind in Nederland, Denemarken, 
Frankrijk, Duitsland en het VK. Vervolgens maakt ze enkele aan-
bevelingen voor de concurrerende inschrijvingsprocedure voor de 
tendering van de Prinses Elisabethzone.33
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B. Groenestroomcertificaten en garanties van oorsprong 

• Aanvragen ingediend bij de CREG   

Op 25 maart 2021 keurde de CREG aan de hand van een be-
slissing de aanvragen van Seamade nv voor de toekenning van 
groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd door de 
windmolens in de domeinconcessies van Seastar en Mermaid 
goed.

Vervolgens besliste de CREG dat de correctiefactor van de elektri-
citeitsreferentieprijs wordt vastgelegd op: 

 - 21,34% voor Rentel voor de periode van 1 oktober 2021 tot en 
met 30 september 2022;34 

 - 24,70% voor Northwester 2 voor de periode van 5 oktober 
2021 tot en met 4 oktober 2022;35

 - 19,56% voor Norther voor de periode van 14 december 2021 
tot en met 13 december 2022;36

 - 32,59% voor Mermaid voor de periode van 3 december 2021 
tot en met 2 december 2022;37 

 - 31,11% voor Seastar voor de periode van 3 december 2021 tot 
en met 2 december 2022.38 

Deze correctiefactor dient om de minimumprijs te bepalen van de 
groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geprodu-
ceerd door de installaties in de domeinconcessies. 

Tenslotte werd bij ministerieel besluit van 9 februari 2021 (Bel-
gisch Staatsblad van 17 februari 2021) de erkenning van de vzw 

34 Beslissing (B)2248 van 1 juli 2021 over de vastlegging van de correctiefactor voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie 
van Rentel.

35 Beslissing (B)2251 van 16 juli 2021 over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (05.10.2021-04.10.2022) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van 
Northwester 2.

36 Beslissing (B)2264 van 20 augustus 2021 over de vastlegging van de correctiefactor voor de 6de periode (14.12.2021 – 13.12.2022) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie 
van Norther.

37 Beslissing (B)2272 van 16 september 2021 over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (03.12.2021 -02.12.2022) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van 
Mermaid.

38 Beslissing (B)2273 van 16 september 2021 over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (03.12.2021 -02.12.2022) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van 
Seastar.

39 Advies (A)2275 van 20 augustus 2021 over de aanvraag door SGS Statutory Services Belgium vzw tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering 
van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Vinçotte als organisme belast met het afleveren van een certifi-
caat van oorsprongsgarantie voor de installaties voor de productie 
van offshore windenergie en het uitoefenen van een periodieke 
controle, minstens jaarlijks, op de conformiteit van de gegevens 
opgenomen in het certificaat van oorsprongsgarantie voor groe-
ne stroom vanaf 16 januari 2021 voor een periode van drie jaar 
hernieuwd. De CREG had hierover een advies uitgebracht op 17 
december 2020.

Bij ministerieel besluit van 30 september 2021 (Belgisch Staats-
blad van 15 oktober 2021) werd hetzelfde type vergunning van de 
vzw SGS Staturory services Belgium hernieuwd voor een periode 
van drie jaar vanaf 16 oktober 2021. De CREG had hierover een 
advies uitgebracht op 20 augustus 2021.39

•  Evolutie van het geïnstalleerde vermogen offshore 
windenergie en van de groene elektriciteit

2021 is het eerste jaar waarin de eerste offshore windzone op 
100% capaciteit draait. Sinds eind 2020 bedraagt de offshore 
windcapaciteit  2 266 MW. De evolutie van het geïnstalleerd ver-
mogen sinds 2009 wordt in figuur 1 weergegeven. 

In 2021 hebben alle offshore windmolenparken samen 6 771 GWh 
geïnjecteerd in het transmissienet (tegenover 6 853 GWh in 
2020). 

De nettoproductie van elektriciteit (vóór transformatie) van alle 
gecertificeerde offshore windmolens bedroeg 6 896 GWh voor 
het jaar 2021, wat een daling is van bijna 1,02% ten opzichte 

van de nettoproductie in 2020 (6 967  GWh). De maandelijkse 
nettoproductie per domeinconcessiehouder wordt in figuur 2 
weergegeven. 

Hoewel 2021 het eerste jaar is dat alle bestaande offshore par-
ken op 100% capaciteit draaien, is de geproduceerde windener-
gie toch lager dan in 2020.  De oorzaak hiervan is het mindere 
windaanbod, dat zich dan ook vertaalt in lagere load factors: de 
gemiddelde load factor in 2021 (de productie gedeeld door de 
geïnstalleerde capaciteit) varieert van een minimum van 12,9% in 
juni tot een maximum van 49,3% in februari.

Per netto geproduceerde MWh reikt de CREG één groenestroom-
certificaat uit. De uitgereikte groenestroomcertificaten voor de 
nettoproductie van de offshore windparken C-Power, Belwind, 
Northwind, Nobelwind, Norther en Rentel vertegenwoordigen 
een bedrag van € 472 510 420. 

Zoals vastgelegd in artikel 14, § 1septies van het koninklijk be-
sluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen 
voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwba-
re energiebronnen, is het systeem van voorschotten op de 
ondersteuning voor de groenestroomproductie van toepas-
sing op de productie-installaties van de domeinconcessies 
Northwester 2, Mermaid en Seastar. In 2021 is een bedrag 
van € 191 276 015 uitbetaald aan voorschotten. 

Voor 2021 is er dus in totaal € 663 786 435 uitbetaald voor de 
aankoop van groenestroomcertificaten en de uitbetaling van 
voorschotten.



16  CREG  Jaarverslag 2021

3. Elektriciteitsmarkt 

40  Advies (A)2302 van 26 november 2021 over de Modular Offshore Grid fase 2: ontwerp van uitbreiding van het transmissienet op zee.

C. Garanties van oorsprong  

De CREG heeft in 2021 het beheer van de databank Garan-
ties van Oorsprong verder waargenomen. Via deze databank 
krijgen de producenten van offshore windenergie garanties 
van oorsprong uitgereikt, die ze vervolgens kunnen exporteren 
naar andere markten. Met het oog hierop is de CREG actief lid 
gebleven van de Association of Issuing Bodies (AIB), een ver-
eniging die de hub beheert waarmee het gros van de Europese 
databanken aan elkaar is gekoppeld. Binnen de Gas Scheme 
Group van AIB heeft de CREG bijgedragen aan de discussies 
over de standaard voor gas- en waterstof-GO’s.

3.1.1.3.  Indienststelling van het Modular Offshore Grid 

In een advies van 26 november 2021 analyseert de CREG het 
voorstel van Elia voor de uitbreiding van het Modular Offshore 
Grid voor de aansluiting van de Prinses Elisabethzone.40

3.1.1.4. Andere verificatie- en adviesopdrachten 

•  Verificatieopdracht in het kader van de verlenging van de 
levensduur van de centrale Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 

Op 21 januari 2021 heeft de CREG in opdracht van de Minister 
van Energie het rapport 2194 uitgebracht in het kader van de 
verificatie, voor de jaren 2018 en 2019, van de toezegging aan-
gegaan door de Belgische Staat, teneinde de verenigbaarheid 
van de aangemelde maatregelen voor de levensduurverlen-
ging van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2 te verzekeren.

Op 24 juni 2021 heeft de CREG haar rapport (RA)2246 over 
de verificatie van de inkomsten en de werkelijke kosten van 
de kerncentrale van Tihange 1 voor de periode van 1 janua-
ri 2020 tot 31 december 2020 overeenkomstig de Conven-
tie aangaande de verlenging van de levensduur van Tihange 
1 de dato 12 maart 2014 en de wijziging van de Conventie 

 C-Power     Belwind     Northwind    Nobelwind    Rentel   Norther   Northwester 2    Seastar   Mermaid
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Figuur 1: Evolutie van het geïnstalleerde vermogen offshore windenergie per park tussen april 2009 en december 2021 (Bron: CREG)

Figuur 2: Netto geproduceerde groene offshore-elektriciteit per park tussen april 2009 en december 2021 (Bron: CREG)
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aangaande de verlenging van de levensduur de dato 31 maart 
2017 uitgebracht.

• Nucleaire repartitiebijdrage

Aan de hand van advies (A)2244 van de CREG betreffende de 
winstmarge van de industriële productie van elektriciteit door 
splijting van kernbrandstoffen door de centrales onderworpen 
aan de repartitiebijdrage (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 
3) voor het jaar 2020 dat op 24 juni 2021 is gegeven, werd het 
bedrag van de nucleaire repartitiebijdrage van 2021 vastgelegd 
op € 98 343 400,72.

Het bedrag van de individuele repartitiebijdrage ten laste van 
Electrabel nv, na toepassing van het degressiviteitsmechanis-
me, wordt vastgelegd op € 78 976 634,82.

Het bedrag van de individuele repartitiebijdrage ten laste van 
Luminus nv, na toepassing van het degressiviteitsmechanis-
me, wordt vastgelegd op € 4 567 805,11.41

• Waalse groenestroomcertificaten 

Op 28 oktober en 9 december 2021 maakte de CREG 
haar opmerkingen over de voorstellen van Elia om geen 
temporiseringsoperatie uit te voeren in 2021, maar om een 
kredietlijn te voorzien in de Waalse begroting voor 2022 
voor het geval een temporiseringsoperatie nodig zou zijn in 
het eerste kwartaal 2022 over de directie Organisation des 
Marchés régionaux de l’Energie van de Service public Wallonie 
(de CREG deed dit op vraag van die directie). Deze eventuele 
temporiseringsoperatie zal afhangen van de resultaten van de 

41 Koninklijk besluit van 27 oktober 2021 tot vaststelling voor het jaar 2021 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van 
splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (Belgisch Staatsblad van 24 november 2021).

42 Deze cijfers houden geen rekening met de energie die rechtstreeks door lokale productie wordt geleverd noch met de afnemers in het Groothertogdom Luxemburg.

veiling van groenestroomcertificaten die Solar Chest in februari 
2022 zal organiseren. Het krediet van Solar Chest loopt af in 
juni 2022. Elia zal de groenestroomcertificaten die tijdens de 
veiling van februari niet verkocht werden moeten overkopen.  

3.1.2. Elektriciteitslevering 

3.1.2.1.  Levering aan afnemers aangesloten op het 
transmissienet 

• Totaal van het transmissienet afgenomen energievolume       

De volgende tabel toont het marktaandeel van Electrabel en de 
overige leveranciers inzake netto-elektriciteitslevering aan de 
grote industriële afnemers aangesloten op het federaal trans-
missienet (net met een spanning hoger dan 70 kV).42 

Ten opzichte van 2020 is het totale volume aan energie dat 
door de eindafnemers van het transmissienet werd afgeno-
men in 2021 gestegen met 12,2% (1 302 TWh). Na een daling 
in 2019 en 2020 is het volume energie dat rechtstreeks aan het 
federale transmissienet wordt onttrokken in 2021 sterk geste-
gen tot 11 954 GWh. 

Volgens een eerste raming is het marktaandeel van Electrabel 
op het transmissienet in 2021 licht gedaald ten opzichte van 
2020, tot 66,2%. Het aantal toegangspunten van Electrabel 
is in 2021 gestegen terwijl dat van de andere leveranciers is 
gedaald. Desondanks blijven de geleverde volumes per toe-
gangspunt bij Electrabel veel hoger dan de gemiddelde volu-
mes per toegangspunt bij de andere leveranciers.

Tabel 1 :  Energie afgenomen door afnemers aangesloten op het federale transmissienet voor de jaren 2012 tot en met 2021 (Bronnen: Elia, CREG) 

Leveranciers Electrabel nv Andere leveranciers Totaal

Toegangspunten op
01-01-21 47 40 87
31-12-21 51 41 92

Afgenomen energie (GWh)

2012 8 247 67,0% 4 069 33,0% 12 316
2013 7 484 57,6% 5 519 42,4% 13 003
2014 8 598 62,6% 5 130 37,4% 13 728
2015 6 465 50,6% 6 318 49,4% 12 783
2016 4 133 37,8% 6 787 62,2% 10 920
2017 4 947 43,7% 6 362 56,3% 11 309
2018 7 278 62,1% 4 442 37,9% 11 720
2019 6 462 58,9% 4 503 41,1% 10 965
2020 7 389 69,4% 3 263 30,6% 10 652
2021 7 918 66,2% 4 037 33,8% 11 954
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• Federale leveringsvergunningen      

De federale leveringsvergunningen voor elektriciteit om de 
klanten te bevoorraden die rechtstreeks op het transmissie-
net zijn aangesloten, worden door de minister van Energie op 
voorstel van de CREG toegekend voor een periode van vijf jaar. 

In 2020 heeft de CREG aan de minister van Energie vier voor-
stellen overgemaakt betreffende de toekenning van een ver-
gunning voor de levering van elektriciteit aan Essent Belgium 
nv,43 Uniper Global Commodities SE,44 Axpo Benelux nv45 en 
Enovos Luxembourg nv. 46

De minister van Energie heeft een individuele vergunning voor 
de levering van elektriciteit toegekend aan Uniper Global Com-
modities SE bij ministerieel besluit van 24 februari 2021 (met 
inwerkingtreding op 18 maart 2021), Essent Belgium nv bij mi-
nisterieel besluit van 5 maart 2021 (met inwerkingtreding op 2 
februari 2021) en Axpo Benelux nv bij ministerieel besluit van 
23 juni 2021 (met inwerkingtreding op 8 juni 2021).

3.1.2.2. Maximumprijzen   

•  Voor niet-beschermde klanten waarvan het 
leveringscontract werd opgezegd 

De maximumprijzen die de distributienetbeheerders dienen 
toe te passen voor niet-beschermde klanten waarvan het le-
veringscontract werd opgezegd (eveneens "gedropte klanten" 
genoemd), worden elk kwartaal berekend door de distributie-
netbeheerders en gecontroleerd door de CREG. Ze worden als 
volgt berekend: energieprijs + vervoerstarief + distributietarief 
+ marge. De CREG is ook bevoegd voor het toezicht op de 
berekeningsmodaliteiten van de marge.

43  Voorstel (E)2185 van 14 januari 2021.
44  Voorstel (E)2190 van 21 januari 2021.
45  Voorstel (E)2233 van 27 mei 2021.
46  Voorstel (E)2277 van 2 september 2021.

• Voor beschermde residentiële klanten  

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de 
CREG de sociale maximumprijzen (of “sociale tarieven”) voor 
de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële klan-
ten van toepassing van 1 januari 2021 tot 31 maart 2021, 
1 april 2021 tot 30 juni 2021, 1 juli 2021 tot 30 september 
2021 en 1 oktober 2021 tot 31 december 2021 berekend en 
gepubliceerd. 

De sociale maximumprijs voor de levering van elektriciteit 
voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 
bedroeg: 

 - 14,765 c€/kWh voor het enkelvoudig tarief; 
 - 15,256 c€/kWh voor het tweevoudig tarief dag;
 - 12,330 c€/kWh voor het tweevoudig tarief nacht;
 - 9,043 c€/kWh voor het tarief uitsluitend nacht. 

In vergelijking met de vorige periode waren de sociale tarieven 
die in het eerste kwartaal 2021 van toepassing waren gemid-
deld 10% hoger voor elektriciteit en 15% hoger voor aardgas 
als gevolg van plafonneringen. Zonder deze plafonneringen 
zouden de tarieven gemiddeld met 15,5% voor elektriciteit en 
23% voor aardgas gestegen zijn.

De sociale maximumprijs voor de levering van elektriciteit voor 
de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 bedroeg: 

 - 16,242 c€/kWh voor het enkelvoudig tarief; 
 - 16,782 c€/kWh voor het tweevoudig tarief dag;
 - 13,563 c€/kWh voor het tweevoudig tarief nacht;
 - 9,947 c€/kWh voor het tarief uitsluitend nacht.

In vergelijking met het eerste kwartaal waren de sociale ta-
rieven die in het tweede kwartaal 2021 van toepassing waren 

gemiddeld 10% hoger voor elektriciteit en 15% hoger voor 
aardgas als gevolg van plafonneringen. Zonder deze plafonne-
ringen zouden de tarieven gemiddeld met 20% voor elektrici-
teit en 49% voor aardgas gestegen zijn.

De sociale maximumprijs voor de levering van elektriciteit 
voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 
bedroeg: 

 - 17,254 c€/kWh voor het enkelvoudig tarief; 
 - 17,807 c€/kWh voor het tweevoudig tarief (piekuren) 
 - 14,407 c€/kWh voor het tweevoudig tarief (daluren) 
 - 10,409 c€/kWh voor het tarief uitsluitend nacht. 

In vergelijking met het tweede kwartaal waren de sociale ta-
rieven die in het derde kwartaal 2021 van toepassing waren 
gemiddeld 6% hoger voor elektriciteit en 3% hoger voor aard-
gas als gevolg van plafonneringen. Zonder deze plafonneringen 
zouden de tarieven gemiddeld met 13% voor elektriciteit en 
40% voor aardgas gestegen zijn.

De sociale maximumprijs voor de levering van elektriciteit voor 
de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 
bedroeg: 

 - 18,505 c€/kWh voor het enkelvoudig tarief 
 - 19,114 c€/kWh voor het tweevoudig tarief (piekuren) 
 - 15,453 c€/kWh voor het tweevoudig tarief (daluren) 
 - 11,286 c€/kWh voor het tarief uitsluitend nacht. 

In vergelijking met het derde kwartaal waren de sociale ta-
rieven die in het vierde kwartaal 2021 van toepassing waren 
gemiddeld 8% hoger voor elektriciteit en 11% hoger voor aard-
gas als gevolg van plafonneringen. Zonder deze plafonneringen 
zouden de tarieven gemiddeld met 21% voor elektriciteit en 
64% voor aardgas gestegen zijn. 
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Dit zijn tarieven zonder btw, federale bijdrage en aansluitings-
vergoeding (Wallonië). De componenten energie, groene 
stroom en warmtekrachtkoppeling zijn wel inbegrepen, net als 
de tarieven van het transmissie- en distributienet.

In mei 2021 heeft de CREG haar eerste monitoringverslag op-
gesteld over de uitbreiding van de toepassing van de sociale 
tarieven elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van 
de verhoogde tegemoetkoming (RVT).

Hieruit bleek dat het totaal aantal beschermde klanten ten ge-
volge van deze uitbreiding zou verdubbelen, zoals initieel voor-
zien. De bijkomende kost die met deze uitbreiding gepaard 
gaat, komt dicht in de buurt van het bedrag voorzien door de 
federale regering.47

In juli 2021 heeft de CREG haar tweede monitoringverslag op-
gesteld over de uitbreiding van de toepassing van de sociale 
tarieven elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van 
de verhoogde tegemoetkoming (RVT). De kost die gepaard 
gaat met deze uitbreiding werd naar boven herzien omwille 
van de sterke prijsstijgingen op de groothandelsmarkten.48

In november 2021 heeft de CREG haar derde monitoringver-
slag opgesteld over de uitbreiding van de toepassing van de so-
ciale tarieven elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden 
van de verhoogde tegemoetkoming (RVT). De kost die gepaard 
gaat met deze uitbreiding wordt geraamd op € 265 miljoen.49

De CREG heeft bovendien de referentie-energiecomponenten 
voor elektriciteit en aardgas aan de leveranciers en de distribu-
tienetbeheerders bekendgemaakt in het kader van de terugbe-
taling van de schuldvorderingen beschermde klanten.

47  Monitoringverslag (RA)2238 van 7 mei 2021 betreffende de uitbreiding van de toepassing van de sociale tarieven elektriciteit en aardgas voor de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming.
48  Tweede monitoringverslag (RA)2266 van 16 juli 2021 over de uitbreiding van de toepassing van het sociaal tarief elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming.
49  Derde monitoringverslag (RA)2301 van 10 november 2021 over de uitbreiding van de toepassing van het sociaal tarief elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming.
50   Advies (A)2304 van 17 november 2021 over het ontwerp van koninklijk besluit voor het toekennen van een eenmalig forfait aan klanten die genieten van het sociaal tarief elektriciteit en over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 

29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan.
51   Nota (Z)2158 van 10 december 2020 over het vastleggen van sociale maximumprijzen en van referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 1ste trimester van 2021; Nota (Z)2212 van 1 april 2021 over het vastleggen van sociale maximumprijzen en van refe-

rentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 2de trimester van 2021; Nota (Z)2252 van 1 juli 2021 over het vastleggen van de sociale maximumprijzen en van de referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 3de trimester 
van 2021; Nota (Z)2292 van 1 oktober 2021 over het vastleggen van de sociale maximumprijzen en van de referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 4de trimester van 2021.

Daarnaast heeft de minister van Energie op 10 november 2021 
aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen (i) over 
een ontwerp van koninklijk besluit voor het toekennen van een 
eenmalig forfait van € 80 aan klanten die genieten van het so-
ciaal tarief elektriciteit en (ii) over een ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en 
aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor 
het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale 
tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen 
hiervan. Dit laatste punt heeft betrekking op de compensatie 
van de meerkost van de sociale tarieven met betrekking tot het 
RVT-cliënteel voor het jaar 2021.

In haar advies heeft de CREG bepaalde opmerkingen geformu-
leerd over deze twee ontwerpen van koninklijk besluit en heeft 
zij bovendien voorgesteld om bij de toekenning van het forfait 
rekening te houden met een uitgebreid aantal beschermde klan-
ten, gelet op de minieme impact op de kost van de maatregel.50

Omwille van de transparantie voegt de CREG bij de publicatie 
van haar sociale tarieven en de referentie-energiecomponen-
ten een verklarende nota.51

•  Platform tegen energiearmoede – werkgroep ‘Sociaal 
tarief’ van de Koning Boudewijnstichting 

In 2021 nam de CREG actief deel aan de werkzaamheden van 
de werkgroep 'Sociaal tarief' die werd opgericht op initiatief 
van de Koning Boudewijnstichting. 

Op basis van de denkoefening van de werkgroep en in het bij-
zonder de plenaire vergadering van 21 september 2021 publi-
ceerde de Koning Boudewijnstichting haar aanbevelingen  met 

de titel "Versterking van het sociaal energietarief – aanbevelin-
gen van het Platform tegen Energiearmoede" op 22 september 
2021. Die waren grondig besproken met de leden van de werk-
groep, waaronder de CREG. 

Door die besprekingen kon er een ruime consensus worden 
bereikt over het belang van de tool en de garantie op een zo 
billijk mogelijke behandeling van de verschillende categorieën 
begunstigden. Ze hebben geleid tot aanbevelingen die in vijf 
hefbomen werden ingedeeld: 

 - Zorgen voor eerlijke toegang tot het sociaal tarief 
 - De toegang tot het sociaal tarief vergemakkelijken 
 - Combinatie van sociaal tarief en energietransitie  
 - De toegang tot informatie verbeteren 
 - De kwestie van de kosten van de toepassing van het soci-

aal tarief voor de leveranciers objectiveren en desgevallend 
oplossen. 

Er dient echter te worden opgemerkt dat deze aanbevelingen 
het resultaat zijn van werkzaamheden van het platform in zijn 
geheel en niet noodzakelijk het officiële standpunt van de 
CREG weergeven.

3.1.2.3. Evolutie en fundamentals van de elektriciteitsprijs 

Ook in 2021 heeft de CREG maandelijks een boordtabel gepu-
bliceerd die tot doel heeft alle betrokken spelers te informeren 
over de belangrijke evoluties van de factoren die de elektrici-
teitsprijzen beïnvloeden. 

Voor de groothandelsmarkt volgt de CREG hoofdzakelijk de 
evolutie van een aantal parameters die fundamenteel zijn voor 
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de vorming van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de Bel-
gische beurzen en op de beurzen in de buurlanden (Duitsland, 
Frankrijk, Nederland). 

Voor de kleinhandelsmarkt geeft de CREG per gewest de evo-
lutie weer van de all-inprijs voor elektriciteit en aardgas in Bel-
gië voor: 

 - huishoudelijke Dc-klanten elektriciteit (3 500 kWh/jaar, 
enkel voudig)

 - huishoudelijke T2-klanten aardgas (23 260 kWh/jaar)  
 - sociale klanten  
 - gedropte klanten  
 - kmo’s elektriciteit (50 000 kWh/jaar, enkelvoudig) en  
 - kmo’s aardgas (100 000 kWh/jaar). 

Daarnaast vergelijkt de CREG de gemiddelde all-inprijs voor 
elektriciteit en aardgas die in België en in de buurlanden (Duits-
land, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk) aan huis-
houdelijke Dc-klanten elektriciteit, T2-klanten aardgas en kmo’s 
voor elektriciteit en aardgas wordt gefactureerd. 

Om de zes maanden analyseert en publiceert de CREG even-
eens de resultaten van de internationale vergelijking van de 
energieprijzen tussen België, de gewesten ervan en de buurlan-
den (Duitsland, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). 

De kwartaalanalyse toont ook de evolutie van de verschillende 
componenten van de energiefacturen. 

Sinds 2019 is de totale elektriciteitsfactuur (voor alle compo-
nenten samen) in België hoger dan het gemiddelde van de 
buurlanden. Het verschil met dit gemiddelde was in 2020 klei-
ner geworden (de prijzen in België waren meer gedaald in ver-
gelijking met de buurlanden), maar is in 2021 opnieuw groter 
geworden (zowel voor een huishoudelijke klant als voor een 
kmo). Het zijn voornamelijk de kosten van de energiecompo-
nent die tot deze evolutie hebben geleid.

52  Advies (A)2242 van 3 juni 2021 over de onafhankelijkheid van mevrouw Lieve Creten als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV.

In alle Belgische gewesten en alle buurlanden (behalve in 
Frankrijk) betalen een huishoudelijke klant en een kmo aanzien-
lijk meer voor elektriciteit in het tweede kwartaal 2021 dan in 
het tweede kwartaal 2020.  

Deze evolutie volgt de evolutie op de groothandelsmarkten, 
waar de elektriciteitsprijs ook een sterke stijging kent. Deze 
stijging kan enerzijds verklaard worden door de herneming van 
de economische activiteit na de sterke daling van de vraag als 
gevolg van de coronacrisis in 2020 maar anderzijds ook door 
de geopolitieke spanningen wereldwijd met belangrijke gevol-
gen voor de aardgasnoteringen en de prijs van de CO2-uitstoot 
die de elektriciteitsprijs weer doen stijgen.

Voor aardgas was de totaalfactuur in België minder duur dan 
het gemiddelde van de buurlanden. Dit verschil met het gemid-
delde is tijdens 2021 evenwel tot quasi nul herleid (België is in 
vergelijking met de buurlanden opnieuw duurder geworden). 
Het is vooral de zuivere energiecomponent die het afgelopen 
semester opnieuw toegenomen is. 

In alle vergeleken landen, behalve in Frankrijk (voor een kmo) 
en in het Verenigd Koninkrijk (zowel voor een huishoudelijke 
klant als een kmo) is aardgas in het eerste kwartaal 2021 duur-
der dan in hetzelfde kwartaal van het jaar ervoor, zowel voor 
een huishoudelijke klant als voor een kmo.

Deze evolutie volgt de evolutie op de groothandelsmarkten, 
waar de gasprijs ook een sterke stijging kent. Deze stijging 
kan enerzijds verklaard worden door de herneming van de eco-
nomische activiteit na de sterke daling van de vraag als ge-
volg van de coronacrisis in 2020 maar anderzijds ook door de 
geopolitieke spanningen wereldwijd met belangrijke gevolgen 
voor de aardgasnoteringen.

In haar nota 2265 van 2 september 2021 over de opzegging, 
de verlenging en de hernieuwing van leveringscontracten van 
energie, die ook wordt besproken onder punt 3.2.1, beschrijft 

de CREG kort de evolutie van de energieprijs voor huishou-
delijke klanten van oktober 2021 tot maart 2021 evenals de 
actieve leveranciers en de producten die in die periode aan de 
huishoudens worden aangeboden. 

3.1.3. Vervoer en distributie 

3.1.3.1.  Aanwijzing, ontvlechting en certificering van de 
transmissienetbeheerder 

In overeenstemming met haar bevoegdheid om controle te 
houden op de naleving van de ontvlechtingsvereisten (unbund-
ling) door de transmissienetbeheerder heeft de CREG in 2021 
ook meerdere wijzigingen gecontroleerd die werden bekend-
gemaakt in verband met de mandaten/functies/activiteiten 
uitgeoefend door verschillende bestuurders en leden van het 
directiecomité van Elia Transmission Belgium en Elia Asset (zie 
ook punt 3.1.3.2 hierna). Ze heeft geen onverenigbaarheden 
met de wettelijke ontvlechtings- en onafhankelijkheidsvereis-
ten vastgesteld. 

In mei 2021 ontving de CREG een kennisgeving van Elia Trans-
mission Belgium van de benoeming van mevrouw Lieve Cre-
ten als onafhankelijke bestuurder van de raden van bestuur 
van Elia Transmission Belgium en Elia Asset, en dit voor een 
periode van vijf jaar met ingang vanaf 18 mei 2021; deze perio-
de verstrijkt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering 
van aandeelhouders in 2026 met betrekking tot het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2025. In haar advies van 3 juni 
2021 stelde de CREG vast dat de onafhankelijke bestuurder 
voldoet aan de vereisten van onafhankelijkheid bedoeld in arti-
kel 2, 30° van de Elektriciteitswet.52

3.1.3.2. Corporate governance 

De CREG heeft kennisgenomen van het activiteitenverslag 
2020 van het corporate governance comité van Elia Transmis-
sion Belgium en Elia Asset in het kader van het toezicht op de 
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toepassing van artikelen 9 en 9ter van de elektriciteitswet en 
de evaluatie van de doeltreffendheid ervan ten aanzien van de 
doelstellingen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het 
transmissienetbeheer.  

De CREG heeft eveneens kennisgenomen van het verslag 
van de persoon die verantwoordelijk is voor de opvolging van 
de nalevingsregels over de naleving van deze regels door de 
medewerkers van Elia Transmission Belgium en Elia Asset in 
2020. Deze nalevingsregels dienen om elke vorm van discrimi-
nerend gedrag uit te sluiten en bevatten de verplichtingen die 
specifiek voor hun personeelsleden gelden zodat deze doel-
stelling kan worden bereikt. 

3.1.3.3. Gesloten industriële netten 

Op voorstel van de Algemene Directie Energie, en na advies 
van de CREG en de netbeheerder, kan de minister van Energie 
de hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel 
net, voor het gedeelte uitgebaat op een nominale spanning ho-
ger dan 70 kV, toekennen aan de natuurlijke persoon of rechts-
persoon die eigenaar is van of een gebruiksrecht bezit op een 
net en een aanvraag heeft ingediend in overeenstemming met 
de elektriciteitswet.

Volgens dezelfde procedure kan de minister het net erkennen 
als een gesloten industrieel net, op voorwaarde dat de betrok-
ken gewesten de mogelijkheid hebben gehad om binnen zes-
tig dagen een advies uit te brengen. In 2021 heeft de CREG in 
dit kader geen enkele adviesaanvraag ontvangen van de Alge-
mene Directie Energie.

53   Beslissing (B)2228 van 29 april 2021 over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering 
van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van de spanning, voor de contractuele periode 2022, ingediend per brief van 18 maart 2021.

54  Advies (A)2148 van 7 januari 2021 over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van 9 september 2020 getiteld “Substantiële modernisering: richtlijnen voor het definiëren van ‘substantiële modernisering’ in het kader van het nieuw Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019”.

3.1.3.4. Technische werking 

A. Technisch reglement  

•  Wijziging van het technisch reglement m.b.t. het 
herstelplan en het systeembeschermingsplan  

Het advies (A)2054 van de CREG van 13 februari 2020 dat in 
het jaarverslag 2020 is uiteengezet, heeft geleid tot het konink-
lijk besluit van 13 juni 2021 tot wijziging van de artikelen 2, 236, 
259, 261 en 262 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 
houdende een technisch reglement voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe (Belgisch 
Staatsblad van 28 juni 2021). 

De wijzigingen komen voort uit de vraag van de netbeheerder 
om zijn Systeembeschermingsplan en Herstelplan zoals gede-
finieerd in verordening (EU) 2017/2196 tot vaststelling van een 
netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektri-
citeitsnet beter uit te voeren. Verder worden ook nog enkele 
correcties voorgesteld. 

•  Levering van de dienst van regeling van het reactief 
vermogen en van de handhaving van de spanning      

Aan de hand van een beslissing van 29 april 2021 keurde de 
CREG het voorstel van Elia van de modaliteiten en voorwaar-
den van toepassing op de aanbieders van de regeling van het 
reactief vermogen en van de handhaving van de spanning, met 
inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst 
van regeling van het reactief vermogen en van handhaving van 
de spanning (“T&C VSP”) voor de contractuele periode 2022 
goed.

Dit voorstel van T&C VSP voor de contractuele periode 2022 
betreft het behoud van de bestaande T&C VSP met één jaar. 
Elia stelt een grondige herevaluatie van deze T&C VSP in het 

vooruitzicht voor de contractuele periodes vanaf 2023. Sinds 
2021 betreft dit een verplichte dienst voor de meeste elektri-
citeitsproductie-eenheden gekoppeld aan het transmissienet. 
Technische eenheden die niet verplicht zijn om deze onder-
steunende dienst aan te bieden kunnen dit wel op vrijwillige 
basis doen. Vrijwillige deelname geldt ook voor verbruikseen-
heden, distributienetbeheerders, beheerders van een gesloten 
industrieel net en distributienet-gekoppelde eenheden.53

B. Aansluiting en toegang      

• Het begrip ‘substantiële modernisering’

De CREG ontving in september 2020 voor advies het voorstel 
van Elia van richtlijnen voor het definiëren van “substantiële 
modernisering” in het kader van het nieuw federaal technisch 
reglement van 22 april 2019.

In dit advies gaat de CREG na of de voorgestelde richtlijnen 
voldoen aan de vereisten van de Europese netcodes RfG, DCC 
en HVDC en het federaal technisch reglement, en of zij dui-
delijk zijn voor de marktpartijen. Vanuit dit oogpunt heeft de 
CREG een reeks aanpassingen geadviseerd.54  

•  Beslissing betreffende individuele casus substantiële 
modernisering 

Op 10 juni 2021 ontving de CREG Elia’s analyse in verband met 
de substantiële modernisering van een verbruiksinstallatie, met 
name de vervanging van een stroomonderbreker op de primaire 
zijde van één van de vier 150/36kV-vermogentransformatoren. 

In lijn met de richtlijnen die Elia opgesteld heeft in het kader 
van het Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019 voor 
het definiëren van ‘substantiële modernisering’, adviseert Elia 
dat enkel het te vervangen element, in casu de stroomonder-
breker, moet voldoen aan de vereisten van de netcode voor 
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aansluiting van verbruikers (‘DCC’) en dat deze geen beper-
kend element mag vormen voor de conformiteit van de vol-
ledige verbruiksinstallatie. Dit komt overeen met wat in de 
Elia-richtlijnen gedefinieerd wordt als een “gedeeltelijke sub-
stantiële modernisering”.

In deze beslissing gaat de CREG akkoord met de door Elia ge-
adviseerde gedeeltelijke substantiële modernisering en beslist 
de CREG dat het bestaande aansluitingscontract tussen Elia 
en de betrokken verbruiksinstallatie moet worden herzien als 
gevolg daarvan.55

•  Beslissing betreffende schorsingsverzoek in het kader 
van een afwijkingsverzoek van de Europese netcode RfG 

Vanaf 28 oktober 2021, dag van de indiening van het afwij-
kingsverzoek door Elia, en tot de datum waarop de CREG 
hierover haar beslissing ten gronde heeft genomen, hoeven 
bestaande elektriciteitsproductie-eenheden van het type D 
met een maximaal geïnstalleerd vermogen lager dan 25 MW 
en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk 
aan 110 kV niet te voldoen aan het principe van substantiële 
modernisering.56

C. Balancerings- en ondersteunende diensten

• Reservevermogen

De evaluatie en de bepaling door de transmissienetbeheerder 
Elia van het frequentiebegrenzingsreservevermogen (primaire 
reserve of FCR), de frequentieherstelreserves met automati-
sche activering (secundaire reserve of aFRR) en de frequen-
tieherstelreserves met manuele activering (tertiaire reserve of 
mFRR) die bijdraagt tot het waarborgen van de veiligheid, de 
betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van het transmissie-
net in de regelzone bestaat uit: 

55  Beslissing (B)2278 van 23 september 2021 inzake de modernisering van een verbruiksinstallatie van NLMK Clabecq NV gelegen op de site te Ittre (vervanging van een stroomonderbreker in transformator nr. 3).
56   Beslissing (B)2308 van 23 december 2021 over het verzoek van de NV Elia Transmission Belgium tot schorsing van de verplichtingen in artikel 4.1, a), van de Europese netcode RfG voor bestaande elektriciteitsproductie-eenheden van het type D met een maximaal geïnstalleerd vermogen lager dan 

25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 kV in afwachting van de beslissing ten gronde van de CREG over het op 28 oktober 2021 ingediende afwijkingsverzoek.
57  Verslag (RA)2300 van 28 oktober 2021 betreffende het al dan niet manifest onredelijk karakter van de aan Elia System Operator nv aangeboden prijzen voor de levering van de dienst voor de regeling van de spanning en het reactieve vermogen in 2022.
58  Advies (A)2309 tot (A)2323 van 17 december 2021.

 - De bepaling door de netbeheerder van de behoeften aan 
andere balanceringsdiensten dan de frequentiebegrenzings-
reserve voor het belasting-frequentieregelblok. De methode 
voor de evaluatie van deze behoeften wordt aan de CREG 
ter goedkeuring voorgelegd in het kader van de goedkeuring 
van de methodologieën en voorwaarden opgenomen in de 
operationele overeenkomsten van het LFC-blok. 

 - De bepaling van de balanceringscapaciteit die bij de aanbie-
ders van balanceringsdiensten moet worden gereserveerd 
binnen de onevenwichtszone waarvan de methodologie door 
de netbeheerder aan de CREG ter goedkeuring wordt voor-
gelegd, tegelijkertijd met het hierboven vermelde voorstel. 

•  Aangeboden prijzen en volumes voor de 
ondersteunende diensten  

Om de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het 
transmissienet te verzekeren, moet Elia permanent over een 
bepaald volume ondersteunende diensten kunnen beschikken. 
De modaliteiten voor de verwerving ervan zijn opgenomen in 
het technisch reglement van 22 april 2019 voor het beheer van 
het transmissienet en de toegang ertoe. 

2021 is het eerste volledige kalenderjaar na afronding in 2020 
van de belangrijke veranderingen van het productontwerp en 
de balanceringsprocessen met, onder andere, de geleidelijke 
overschakeling op dagveilingen voor reservecapaciteit van de 
drie diensten FCR, aFRR en mFRR en de volledige contrac-
tualisatie van primair regelvermogen via het regionaal veiling-
platform. Het is nogmaals gebleken dat het moeilijk is om de 
dienst voor regeling van de spanning en van het reactief ver-
mogen voor de nodige volumes en voor redelijke prijzen aan 
te kopen. De afkondiging van de hierna genoemde koninklijke 
besluiten, waarbij prijs- en volumevoorwaarden werden op-
gelegd, was opnieuw noodzakelijk om de levering van deze 
dienst tegen een redelijke prijs te verzekeren.

Om de kosten van de ondersteunende diensten op een rede-
lijk peil te houden, dient Elia op grond van de elektriciteitswet 
jaarlijks aan de CREG verslag uit te brengen over de prijzen die 
zij aangeboden krijgt voor de levering van de ondersteunende 
diensten. Vervolgens geeft de CREG aan of de aangeboden 
prijzen al dan niet manifest onredelijk zijn en motiveert ze haar 
besluit.

De CREG heeft in 2021 van Elia een verslag gekregen over de 
dienst voor de regeling van de spanning en het reactief ver-
mogen. In haar verslag over de dienst voor de regeling van 
de spanning en het reactief vermogen57 heeft ze vastgesteld 
dat de prijzen van de meeste geselecteerde offertes manifest 
onredelijk waren. De minister van Energie heeft in dit verband 
ontwerpen van koninklijke besluiten opgesteld om aan de be-
trokken producenten prijs- en volumevoorwaarden op te leg-
gen en heeft die ter advies voorgelegd aan de CREG.58 

In 2021 waren er dagelijkse veilingen voor alle FCR-, aFRR- en 
mFRR-veilingen. De CREG krijgt dus voortaan dagrapporten 
van Elia en geen weekrapporten. Een gedetailleerde analyse 
van de evolutie van de reservatiekosten van de reserves wordt 
beschreven in het jaarlijks monitoringrapport van de CREG. 
Desondanks werden in 2021 en vooral in het tweede semes-
ter zeer hoge reservatieprijzen, en dus ook bijhorende kosten, 
vastgesteld. Deze hoge reservatieprijzen zijn toe te wijzen aan 
de gestegen gasprijzen. Daarnaast identificeerde de CREG en-
kele verbeteringen met betrekking tot de marktprocessen. De 
CREG zal zich inspannen om deze verbeteringen in de loop van 
2022 toe te passen. 

• Balancering (netevenwicht)  

De taak van de transmissienetbeheerder bestaat erin het 
evenwicht tussen vraag en aanbod van elektrisch vermogen 
in de regelzone te bewaken, te handhaven en desgewenst te 
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herstellen, onder meer ten gevolge van eventuele individuele 
onevenwichten veroorzaakt door de verschillende toegangs-
verantwoordelijken. Elia moet aan de CREG een voorstel van 
werkingsregels van de markt bestemd voor de compensatie 
van de kwartuuronevenwichten ter goedkeuring voorleggen 

Op 12 februari 2021 heeft Elia ter goedkeuring een gewijzigd 
voorstel van voorwaarden van de aanbieder van balancerings-
diensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequen-
tieherstelreserves met automatische activering (aFRR) bij de 
CREG ingediend. De wijzigingen betreffen de toevoeging van 
een begrenzing van de capaciteitsvolumes die aangekocht zou-
den worden binnen de “per-CCTU”-veiling. Deze begrenzing is 
variabel en kan op verzoek van de CREG of op verzoek van Elia 
geactualiseerd worden op basis van de marktsituatie. Op 22 
april 2021 heeft de CREG beslist dit voorstel goed te keuren.59

Per beslissing van 9 december 2021 keurde de CREG ook het 
verzoek van Elia goed tot vrijstelling van de verplichting om 
afzonderlijk opwaartse en neerwaartse balanceringscapaciteit 
aan te kopen voor de frequentieherstelreserves met automa-
tische activering.60

•  Geactiveerde volumes en concentratie van de offertes   

In 2021 zijn de activeringen ter compensatie van de oneven-
wichten van de regelzone met 5% gestegen in vergelijking 
met 2020 en bedroegen ze 1 202 GWh. Het aandeel van de 
secundaire reserves in deze activeringen bedroeg 35,0% 
in 2021, tegenover 36,0% in 2020 en 46,0% in 2019. Deze 
sterke daling is hoofdzakelijk het gevolg van de sterke stijging 
van de activeringen van andere middelen, voornamelijk van de 
IGCC-middelen die 505 GWh bedroegen in 2021, tegenover 

59  Beslissing(B)2210 van 22 april 2021 inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR).
60   Beslissing (B)2299 van 9 december 2021 over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA Transmission Belgium voor de vrijstelling van de verplichting om afzonderlijk opwaartse en neerwaartse balanceringscapaciteit aan te kopen voor de frequentieherstelreserves met auto-

matische activering.

490 GWh in 2020 en 412 GWh in 2019. De IGCC neemt 42,0% 
van de compensatie van onevenwichten voor haar rekening.

In 2021 was er een opwaartse activering van 0,4 GWh en een 
neerwaartse activering van 1,3 GWh van buitenlandse reserves 
door beheerders van transmissienetten voor elektriciteit ter-
wijl deze activeringen gelijk waren aan respectievelijk 0 MWh 
en 0 MWh in 2020 en 300 MWh en 0 MWh in 2019 (Bron: 
gegevens Elia). De HHI-index betreffende de reserves op de 
CIPU-eenheden bedroeg 3 379 in 2021, tegenover 3 757 in 
2020 en 3 538 in 2019. De index betreffende de offertes op de 
niet-CIPU-eenheden bedroeg 4 151 in 2021 tegenover 3 393 in 
2020. Voor alle biedingen samen bedroeg de HHI-index, voor 
alle technologieën samen, 2 838 in 2021 tegenover 3 224 in 

2020. Het aantal spelers dat een offerte heeft ingediend be-
droeg 6 voor de CIPU-eenheden, 8 voor de niet-CIPU-eenhe-
den (stabiel t.o.v. 2020) en 10 voor alle technologieën samen.

• Prijs ter compensatie van de individuele onevenwichten

Het onevenwichtstarief is gebaseerd op het principe van de 
unieke marginale prijs. Daarbij wordt rekening gehouden met 
het onevenwicht van de toegangsverantwoordelijke en de rich-
ting van het onevenwicht van de regelzone. Tabel 2 biedt een 
overzicht van de evolutie van het gemiddelde (niet-gewogen) 
tarief van positieve onevenwichten (injectie > afname) en van 
negatieve onevenwichten (injectie < afname) van de toegangs-
verantwoordelijken voor de periode 2012-2020. 

Tabel 2: Niet-gewogen gemiddeld onevenwichtstarief voor de periode 2012-2021 (euro/MWh) (Bron: gegevens Elia)

EPEX SPOT DAM Injectie < afname Injectie > afname

2012 46,98 54,05 51,84

2013 47,45 49,36 47,91

2014 40,79 41,07 40,33

2015 44,68 44,18 43,48

2016 36,62 35,73 34,90

2017 44,58 43,04 42,23

2018 55,27 54,18 53,37

2019 39,35 40,02 39,15

2020 31,91 33,68 33,68

2021 104,12 100,33 100,33
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Figuur 3 laat toe om deze gemiddelde tarieven over dezelfde 
periode te vergelijken met de evolutie van de gemiddelde tarie-
ven van de day ahead-markt van BELPEX/EPEX SPOT

• Coördinatie van de eenheden en het congestiebeheer

Op 4 maart 2021 besliste de CREG over het voorstel van Elia 
voor de regels van de coördinatie en het congestiebeheer. De 
CREG keurt het voorstel goed mits enkele aanpassingen. Elia 
heeft aan de beslissing gevolg gegeven en de gevraagde wij-
zigingen doorgevoerd. Het voorstel beschrijft de operationele 
regels die Elia toepast om de technische eenheden te coördi-
neren die onderworpen zijn aan niet-beschikbaarheidsplanning 
en aan programmaverplichtingen, evenals de regels voor het 
beheer van congestierisico’s. Het voorstel werd daarom gelijk-
tijdig ingediend met de voorwaarden en methodologieën voor 
de verantwoordelijke voor de niet-beschikbaarheidsplanning 

61  Beslissing (B)2056 van 4 maart 2021 over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium voor de regels van de coördinatie en het congestiebeheer.

(“T&C OPA”) enerzijds, en de voorwaarden en methodolo-
gieën van de programma-agent of scheduling agent (“T&C 
SA”), die eerder op 12 november 2020 door de CREG werden 
goedgekeurd. 

Het goedgekeurde voorstel van de regels van de coördinatie 
en het congestiebeheer geven de huidige situatie weer. In het 
kader van het iCAROS-project is een wijziging van de regels 
van de coördinatie en het congestiebeheer gepland, zoals ook 
het geval is voor de T&C OPA en T&C SA.61 

D.  Tijd die de transmissienetbeheerder heeft genomen om 
aansluitingen en herstellingen uit te voeren       

Op het federale transmissienet was de AIT (Average Interrup-
tion Time) in 2021 7 minuten 14 seconden (tegenover 4 mi-
nuten 21 seconden in 2020) en de AID (Average Interruption 

Duration) 1 uur 14 minuten 17 seconden (tegenover 25 mi-
nuten 32 seconden in 2020). In 2021 waren er 25 incidenten 
op het transmissienet (38 in 2020), waaronder 18 op het 150 
kV-netwerk en 7 op het 220 kV-netwerk. Aangezien dat net-
werk vermaasd is, zorgen deze incidenten over het algemeen 
niet voor een onderbreking bij de klant. In 72% van de gevallen 
was er een poging tot automatische wederinschakeling. Deze 
pogingen waren voor het 150 kV-net in 12 gevallen en voor het 
220 kV-net in 6 gevallen succesvol.

Voor 11 gevallen was een verbinding van het federale trans-
missienet meer dan 24 uur onbeschikbaar. Deze verbindingen 
waren tussen 1 dag 2 uur en 34 dagen onbeschikbaar. Op basis 
van de AIT- en AID-indicatoren was de beschikbaarheid van het 
transmissienet in 2021 lager dan het voorgaande jaar.

3.1.3.5. Nettarieven  

A. Transmissienet 

a) Tariefmethodologie 

Regulatoire periode 2020-2023     

Zoals uiteengezet in het jaarverslag 2018 keurde de CREG op 
28 juni 2018 het definitief besluit goed tot vaststelling van de 
tariefmethodologie van toepassing op de transmissienetbe-
heerder voor de regulatoire periode 2020-2023. 

Op 2 december 2021 heeft de CREG, na een openbare raadple-
ging, ook  het voorstel van Elia tot wijziging van de stimulans 
voor het uitvoeren van grote infrastructuurprojecten binnen de 
termijnen in 2022 en 2023 goedgekeurd. 

De goedgekeurde wijzigingen hebben betrekking op de uitvoe-
ring van twee projecten die omwille van de huidige omstandig-
heden onmogelijk of technisch-economisch suboptimaal zijn.

 Injectie > afname       Injectie < afname       Belpex DAM

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Figuur 3:  Niet-gewogen gemiddeld onevenwichtstarief en prijs EPEX SPOT DAM voor de periode 2012-2021 (Bronnen: gegevens Elia en 

BELPEX/EPEX SPOT)
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De eerste wijziging betreft de planning van de indienststelling 
van de batterijen van de condensatoren (maar zonder impact 
op de totale geïnstalleerde capaciteit op het einde van de re-
gulatoire periode) en de tweede ligt in de lijn van de nieuwe 
langetermijnvisie van Elia voor de Noorderkempen.62

Vervolgens heeft de CREG, op 9 december 2021, een beslis-
sing genomen over de doelstelling die Elia in 2022 moet be-
halen in het kader van de stimulans ter bevordering van het 
systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefme-
thodologie. Het gaat hier grotendeels over een goedkeurings-
beslissing maar met enkele aanpassingen aan het voorstel van 
Elia voornamelijk ten gevolge van de opmerkingen geformu-
leerd naar aanleiding van twee publieke raadplegingen. De be-
slissing herneemt de volledige omschrijving van de objectieven 
die Elia in het kader van de stimulans in 2022 moet behalen.63

Tot slot heeft de CREG op 23 december 2021, met toepas-
sing van artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie 2020-2023, 
een beslissing genomen over het voorstel tot actualisering van 
het onderzoeks- en ontwikkelingsplan van Elia voor de perio-
de 2020-2023. Elia heeft 28 projectvoorstellen ingediend: 18 
projecten die de CREG al had goedgekeurd in haar beslissing 
over de vorige versie van het plan en 10 nieuwe projecten. De 
CREG heeft beslist om 26 projecten, waarvan 6 gedeeltelijk, 
te steunen. In overeenstemming met de tariefmethodologie 
heeft Elia de mogelijkheid om elk jaar van de regulatoire peri-
ode, uiterlijk op 1 juli, een nieuwe versie van haar onderzoeks- 
en ontwikkelingsplan voor te leggen.64

Regulatoire periode 2024-2027  

Voor de periode 2024-2027 hebben de CREG en Elia een over-
eenkomst gesloten over de procedures voor de goedkeuring 

62  Beslissing (B)658E/55bis van 2 december 2021 tot wijziging van beslissing (B)658E/55 over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren.
63  Beslissing (B)658E/73 van 9 december 2021 over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2022 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie.
64  Beslissing (B)658E/74 van 23 december 2021 over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimulans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie.
65   Beslissing (B)658E/76 van 17 december 2021 over de vraag tot goedkeuring van het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door de nv Elia Transmission Belgium, met betrekking tot de tarieven voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 

januari 2022.
66  Beslissing (B)658E/75 van 17 december 2021 over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel ingediend door de nv Elia Transmission Belgium met betrekking tot het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve vanaf 1 januari 2022.
67  Beslissing (B)658E/72 van 8 juli 2021 over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag ingediend door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit met inbegrip van de saldi met betrekking tot het boekjaar 2020.

van de tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissie-
net en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie 
en voor de goedkeuring van tariefvoorstellen en van wijzigin-
gen van tarieven en tarifaire toeslagen.

b) Transmissietarieven 2020-2023  

Zoals uitvoerig toegelicht in het jaarverslag 2019 heeft de CREG 
op 7 november 2019 het aangepast tariefvoorstel van Elia voor 
de regulatoire periode 2020-2023 goedgekeurd. Globaal, ten 
opzichte van de in 2019 geldende transmissienettarieven, ging 
het om een tariefdaling van -2,1% in 2020, -1,9% in 2021 en 
zal het gaan om -1,1% in 2022 en -1% in 2023. 

De CREG heeft in 2021 het geactualiseerde tariefvoorstel van 
Elia met betrekking tot de tarieven voor de openbaredienst-
verplichtingen (ODV) en taksen en toeslagen van toepassing 
vanaf 1 januari 2022, goedgekeurd. Het ODV-tarief voor groe-
nestroomcertificaten in Vlaanderen stijgt opnieuw significant 
terwijl de andere ODV-tarieven en toeslagen op regionaal 
niveau globaal stabiel blijven. Vanaf 1 januari 2022 zijn de 
ODV-tarieven en toeslagen op federaal niveau vervangen door 
specifieke accijnzen voor elektriciteit en gas.65 

Met de beslissing van 17 december 2021 heeft de CREG even-
eens de budgetten van de openbare dienstverplichtingen stra-
tegische reserve en CRM voor 2022 goedgekeurd maar heeft 
zij geen tarief vastgelegd aangezien deze kosten voortaan door 
de federale staatsbegroting worden gedekt.66

c) Saldi  

De tariefmethodologie voorziet dat de transmissienetbeheer-
der elk jaar een tariefverslag over het voorbije jaar aan de 
CREG ter goedkeuring voorlegt.

De tariefmethodologie voor de transmissie van elektriciteit 
voorziet dat de netbeheerder jaarlijks een tariefverslag over 
het voorbije jaar aan de CREG ter goedkeuring voorlegt. De 
verschillende aanpassingen die Elia op vraag van de CREG in 
haar aangepast tariefverslag 2020 heeft aangebracht, hebben 
geleid tot een verlaging van de schuld van de toekomstige ta-
rieven ten opzichte van de netbeheerder van € 4.146.869. De 
CREG heeft het aangepast tariefverslag 2020 ingediend door 
Elia goedgekeurd.67

B. Distributienetten     

In haar jaarlijkse studie (nr. 2223) over de prijscomponenten 
(zie ook punt 3.2.1. van dit verslag) stelt de CREG het volgende 
vast met betrekking tot de distributietarieven 2020: 

	■ Huishoudelijke klant 

Elektriciteit (Dc – tweevoudige teller): 

Ten opzichte van 2007 is het distributienettarief in 2020 gemid-
deld (voor gans België) 68,58% hoger voor een Dc 2v typeklant. 
Dit gemiddelde is hoog omwille van de belangrijke tariefstij-
ging van de Vlaamse distributienettarieven die verband houden 
met de hogere kosten van de openbare dienstverplichtingen. 
De netto-kosten verbonden aan deze verplichtingen worden 
gerecupereerd in het tarief “openbare dienstverplichtingen” in 
het distributienettarief. Het distributienettarief is in Vlaanderen 
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gemiddeld gestegen met + 120,65% (+ 51,44 €/MWh).  74,16% 
van deze stijging is toe te schrijven aan de stijging van het tarief 
voor openbare dienstverplichtingen. In Brussel en Wallonië is de 
stijging minder hoog: + 30,58% (+ 12,33 €/MWh) in Brussel en 
+ 52,80% (+ 22,99 €/MWh) in Wallonië. In Brussel is + 40,13% 
van deze stijging toe te schrijven aan het tarief voor openbare 
dienstverplichtingen en in Wallonië is dit + 38,89%.  Het aan-
deel van het tarief openbare dienstverplichtingen bedraagt in 
2020 respectievelijk 48,36% in Vlaanderen, 21,60% in Brussel 
en 15,27% in Wallonië. 

Aardgas (T2): 

Ten opzichte van 2007 is het distributienettarief gemiddeld (voor 
gans België) 27,42% hoger in 2020 voor een T2 typeklant. Het 
distributienettarief voor een T2 typeklant is in Vlaanderen gemid-
deld gestegen met + 14,72% (+ 1,47 €/MWh) waarbij het tarief 
voor openbare dienstverplichtingen is gedaald met – 4,37%.  In 
Brussel bedraagt de stijging + 2,48% (+ 0,27 €/MWh) waarbij 
het tarief voor openbare dienstverplichtingen is gedaald met – 
123,86%.  In Wallonië is de stijging hoger, met name + 66,08% 
(6,84 €/MWh) waarvan 49,30% toe te schrijven is aan de stijging 
van het tarief voor openbare dienstverplichtingen.  Het aandeel 
van het tarief openbare dienstverplichtingen voor een T2 typek-
lant bedraagt in 2020 respectievelijk in Vlaanderen 3,46%, in 
Brussel 2,42% en in Wallonië 20,69%.

	■ Professionele klant 

Elektriciteit (Ic1):

Ten opzichte van 2007 is het distributienettarief gemiddeld 
(voor gans België) 14,31% hoger in 2020 voor een Ic1 typeklant. 
Dit gemiddelde is hoog omwille van de belangrijke tariefstij-
ging van de Vlaamse distributienettarieven die verband houden 
met de hogere kosten van de openbare dienstverplichtingen. 
De netto-kosten verbonden aan deze verplichtingen worden 
gerecupereerd in het tarief “openbare dienstverplichtingen” 

68  De regio voor de berekening van de CWE-capaciteit bestaat uit de grenzen tussen de biedzones tussen België, Frankrijk, Nederland, Duitsland/Luxemburg en Oostenrijk.

in het distributienettarief. Het distributienettarief is in Vlaan-
deren gemiddeld gestegen met 11,38% (+ 1,31 €/MWh).   
Deze toename is toe te schrijven aan de stijging van het tarief 
voor openbare dienstverplichtingen.   In Brussel is de stijging 
+ 7,12% (+ 2,42 €/MWh) en in Wallonië is de stijging hoger, 
met name + 30,80% (+ 8,08 €/MWh).  In Brussel is 82,31% 
van deze stijging toe te schrijven aan het tarief voor openbare 
dienstverplichtingen en in Wallonië is 10,61%.   Het aandeel 
van het tarief openbare dienstverplichtingen bedraagt in 2020 
respectievelijk in Vlaanderen 21,68%, in Brussel 5,47% en in 
Wallonië 2,50%.

Aardgas (T4):

Ten opzichte van 2007 is het distributienettarief gemiddeld 
(voor heel België) 27,47% hoger in 2020 voor een T4 typeklant. 
Het distributienettarief voor een T4 typeklant is in Vlaanderen 
gemiddeld gestegen met + 4,99% (+ 0,12 €/MWh).  In Brussel 
bedraagt de stijging + 7,22% (+ 0,20 €/MWh).  In Wallonië is de 
stijging hoger, met name + 70,57% (1,80 €/MWh).

3.1.4.  Implementatie van Europese verordeningen en 
grensoverschrijdende kwesties 

3.1.4.1.  Toegang tot grensoverschrijdende 
infrastructuren  

In vergelijking met 2020 was 2021 een jaar zonder grote ver-
anderingen op het gebied van de interconnecties. Terwijl 2020 
in het teken stond van de inwerkingtreding van verordening 
(EU) 2019/943 (hierna: CEP-verordening) en de ingebruikname 
van de ALEGrO HVDC-connectie tussen België en Duitsland, 
wat leidde tot belangrijke aanpassingen in de methodologie 
van marktkoppeling gebaseerd op CWE-stromen68, was 2021 
veeleer een voortzetting van wat in 2020 in gang was gezet.

De CEP-verordening heeft concrete gevolgen voor het niveau 
van de beschikbare uitwisselingscapaciteit tussen zones. In 

artikel 16, lid 8, van de verordening is namelijk bepaald dat de 
beschikbare capaciteit die ter beschikking worden gesteld voor 
de commerciële uitwisselingen, ten minste gelijk moet zijn 
aan 70% van de capaciteit waarbij de operationele veiligheids-
grenzen van de kritieke netwerkelementen binnen en tussen 
de zones in acht worden genomen. Tot 2025 kan een lidstaat 
evenwel om een afwijking verzoeken onder de vorm van een 
actieplan in geval van structurele interne congestie. Een re-
gulator kan een afwijking toestaan in geval van externe of in 
de tijd beperkte factoren. Aangezien het Belgische netwerk 
niet te kampen heeft met structurele interne congestie, heeft 
België niet gekozen voor het actieplan. Een afwijking wordt 
in 2021, net als in 2020, echter toegestaan wanneer de loop 
flows een bepaald niveau overschrijden. Meer informatie hier-
over vindt u in de beslissing van de CREG (B)2136 van 22 ok-
tober 2020. Elia publiceert via het Joint Allocation Office (JAO) 
de berekening van de minimumcapaciteit voor de dagelijkse 
marktkoppeling op basis van de CWE-stromen. 

De commerciële ingebruikname van ALEGrO, de ondergrond-
se HVDC-kabel van 90 km en met een nominale capaciteit van 
1.000 MW, die België en Duitsland verbindt tussen de knoop-
punten Lixhe (BE) en Oberzier (DE), verliep in drie fasen. De 
capaciteitstoewijzing is op 18 november 2020 begonnen op 
dagbasis en op 8 december 2020 op intraday-basis. 

De veiling van langlopende transmissierechten is begonnen in 
januari 2021. 

Sinds de ingebruikname van NEMO Link op 30 januari 2019 
wisselt België niet alleen elektriciteit uit in de CWE-regio, maar 
ook met Groot-Brittannië. De beschikbaarheid van Nemo Link, 
de hoogspanningslijn die België met het Verenigd Koninkrijk 
verbindt, bedroeg 99,03% in 2021. 

Onder meer dankzij deze handel met Groot-Brittannië ken-
de België in 2021, net als in 2020, een netto fysieke uitvoer. 
In 2021 exporteerde België immers 0,6  TWh netto naar 
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de CWE-regio (4,8  TWh invoer in 2020) en exporteerde het 
7,0 TWh netto naar Groot-Brittannië (5,9 TWh in 2020).

De volgende figuur toont het maandgemiddelde van de 
commerciële uitwisselingen van België in de CWE-zone en 
naar Groot-Brittannië op de dagmarkt, met inbegrip van de 
langetermijnmarkt. 

In 2021 bedroeg de bruto-invoer in België 12,5 TWh (tegenover 
10,3  TWh in 2020) en de bruto uitvoer uit België 20,1  TWh 
(tegenover 11,4 TWh in 2020), d.w.z. een netto fysieke uitvoer 
van 7,6 TWh (tegenover een netto fysieke uitvoer van 1,1 TWh 
in 2020).

In tabel 3 vindt u dezelfde informatie terug, maar dan uitge-
drukt in jaargemiddelden. In 2021 bedroeg de gemiddelde net-
to-uitvoer69 868 MW.

69  De CREG hanteert als conventie een negatieve waarde voor invoer en een positieve waarde voor uitvoer. Een daling van de gemiddelde netto-import moet dan ook worden geïnterpreteerd als een stijging van de netto-export of een afname van de negatieve waarde van de netto-export in de tabel.

Figuur 4:  Maandelijkse en jaarlijkse gemiddelden van de dagelijkse grensoverschrijdende uitwisselingen van België in de CWE-zone en naar Groot-Brittannië in 2021, inclusief nominaties op lange termijn. Een 

positieve waarde wijst op een netto-uitvoer (> 0) en een negatieve waarde op een netto-invoer (< 0) (Bronnen: TNB's CWE, ENTSO-E Transparency platform, berekeningen CREG)
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Tabel 3:  Gemiddelde export- en importcapaciteit en gemiddelde nettonominatie per jaar voor België (MW) (Bronnen: gegevens Elia, 

berekeningen CREG)

Jaar Gemiddelde exportcapaciteit Gemiddelde importcapaciteit
Gemiddelde nominatie 

netto-export
2012 2 971 - 4 245 - 1 050
2013 2 821 - 3 933 - 1 109
2014 2 697 - 3 562 - 1 910
2015 2 545 - 3 291 - 2 379
2016 - - - 732
2017 - - - 736
2018 - - - 2 029
2019 - - 182
2020 - - 124
2021 - - 868

Gemiddelde - - - 223
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De uitwisselingen uitgevoerd in het kader van de CWE 
day-aheadmarktkoppeling bedroegen in 2021 gemiddeld 
4 213 MW in vergelijking met 3 745 MW in 2020. Deze da-
ling wordt geïllustreerd in figuur 5 die de evolutie toont van de 
maandelijkse nettoposities van alle biedzones in de CWE-re-
gio, alsmede het totale gemiddeld uitgewisselde vermogen.70

Parallel met deze stijging van de uitwisselingen in de CWE-re-
gio steeg de prijsconvergentie. In 2021 was er prijsconver-
gentie gedurende 4 216 uur,71 dit is een stijging van 9% ten 
opzichte van 2020. Het maximale prijsverschil tussen België 
en de andere CWE-landen is tussen 2020 en 2021 sterk geste-
gen, van 5,2 €/MWh naar 17,2 €/MWh omwille van de sterke 

70  Op 1 oktober 2019 werd de biedzone DE/AT/LU in twee gesplitst: biedzone DE/LU enerzijds en biedzone AT anderzijds. Om het uitgewisselde vermogen in de CWE-regio vóór en na deze datum te vergelijken, werden de nettoposities van de biedzones DE/LU en AT die na 1 oktober 2019 werden 
geregistreerd, bij elkaar opgeteld.

71 Prijsconvergentie wordt gedefinieerd als een prijsverschil van minder dan 0,1 €/MWh tussen de Belgische, Nederlandse, Franse, Oostenrijkse en Duits/Luxemburgse biedzones 

stijging van de groothandelsprijzen sinds juni 2021 in de hele 
CWE-regio.

De verbetering van de prijsconvergentie is ten dele te dan-
ken aan een combinatie van factoren aan de productiezijde, 
de vraagzijde en de transmissiecapaciteit die op de markt be-
schikbaar wordt gesteld. Het jaar 2021 werd gekenmerkt door 
een hoge beschikbaarheid van de nucleaire eenheden in België 
en Frankrijk en door een verhoogde beschikbare capaciteit op 
het Belgische net als gevolg van de verplichting, bepaald in ar-
tikel 16 van verordening (EU) 2019/943, die op 1 januari 2020 in 
werking is getreden, en door een minimaal beschikbare capa-
citeit voor de zoneoverschrijdende handel (zie onze beslissing 

(B)2136 van 22 oktober 2020 waarnaar wordt verwezen in het 
jaarverslag 2020).

Figuur 6 geeft een overzicht van het aantal actieve beperkingen 
bij de stroomgebaseerde marktkoppeling in de CWE-regio, in-
gevoerd door de transmissienetbeheerders van die regio. In 
dit verband is de verdeling gebeurd op basis van de beschikba-
re commerciële capaciteit, uitgedrukt in thermische capaciteit 
("% RAM").  In 2021 werd er ten eerste een sterke stijging van 
het aantal actieve netbeperkingen vastgesteld in vergelijking 
met het jaar ervoor in het algemeen en in België en Duitsland 
(Amprion) in het bijzonder.

Figuur 5:  Maandgemiddelden van de nettoposities van de zones en dagelijkse grensoverschrijdende uitwisselingen in de CWE-regio, inclusief langetermijnnominaties, voor en na de invoering van FBMC op 21 

mei 2015 (Bronnen: TNB's CWE, berekeningen CREG)
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Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de invoering van 
ALEGrO in de CWE-marktkoppeling, omdat ALEGrO, met de 
"Evolved Flow Based", een bijkomende optimalisatievariabele in-
voert bij de toewijzing van capaciteiten en zo een beter gebruik 
van het netwerk mogelijk maakt. Bovendien heeft de invoering 
van de "Extended LTA-inclusion" geleid tot een ruimere definitie 
van wat een actieve netwerkbeperking is. In 2021 werd er ten 
tweede vastgesteld dat toen ALEGrO een actieve netwerkres-
trictie voor de CWE-dagmarkt was, alle thermische capaciteit 
van 1.000 MW op de markt werd aangeboden. Ten derde was, 
evenals in de voorgaande jaren, de capaciteit die op het Bel-
gische net aan de markt werd aangeboden, aanzienlijk hoger 
dan de capaciteit die op het Duitse net werd aangeboden. Ten 
slotte hebben alle transmissienetbeheerders zich gehouden aan 
de minRAM-maatstaf van 20% (die sinds 2018 was toegepast, 
cf. beslissing van de CREG (B)1814 van 30 augustus 2018), op 
enkele uitzonderingen na die de dagmarkt niet actief hebben be-
perkt. Gemiddeld bedroeg de RAM op de restrictieve lijn 50,1%. 
In 21% van de uren bedroeg deze meer dan 70%.

De volgende tabel geeft de evolutie weer van de jaarlijkse op-
brengsten van de import- en exportcapaciteiten op de Belgische 
grenzen met Frankrijk en Nederland die door de marktspelers 
worden verworven in het kader van expliciete veilingen, die 
geldig zijn voor het volgende jaar of de volgende maand. Uit 
de tabel blijkt dat de marktspelers 63,4 miljoen euro hebben 
betaald om de jaarlijkse en maandelijkse capaciteiten die in 
2021 werden aangeboden, te verwerven. Zoals in de meeste 
vorige jaren lagen de opbrengsten uit de jaarlijkse veilingen in 
2021 hoger dan de opbrengsten uit de maandelijkse veilingen 
aangezien de aangeboden capaciteitsvolumes voor de jaarlijk-
se veilingen hoger zijn dan voor de maandelijkse veilingen. 

De evolutie van de bruto commerciële congestierentes die 
worden voortgebracht door de marktkoppeling in D-1, vóór 
compensatie van de rechten op lange termijn, wordt geïllus-
treerd in figuur 7 voor de Belgische markt van 2012 tot 2021. 
De figuur toont de totale inkomsten van de dagmarkt per 
grens. In de praktijk wordt deze som verdeeld tussen de hou-
ders van langetermijnrechten en de transmissienetbeheerder.

Tabel 4:  Jaarlijkse opbrengst van de maandelijks en jaarlijks 

geveilde capaciteit (in miljoen euro) (bronnen: gegevens 

Elia, berekeningen CREG)

Jaar Jaarlijkse

veilingen

Maandelijkse 

veilingen

Totaal

2012 15,6 8,5 24,1
2013 36,7 20,7 57,4
2014 42,6 24,1 66,6
2015 65,1 37,1 102,1
2016 33,4 30,8 64,2
2017 42,0 22,7 64,6
2018 40,2 61,2 101,4
2019 60,2 15,0 75,2
2020 38,2 12,4 50,6
2021* 36,9 26,5 63,4

*  Voor het jaar 2021 bevatten deze cijfers nog niet de opbrengsten van de ca-
paciteitsveilingen op de Belgisch-Duitse grens. De langetermijncapaciteiten 
op ALEGrO worden sinds januari 2021 geveild.

Figuur 6:  Overzicht van het aantal actieve netbeperkingen in de CWE FBMC in 2021, weergegeven in functie van de beschikbare 

commerciële capaciteit (RAM), ten opzichte van de thermische grens (Bronnen: TNB's CWE, berekeningen CREG)
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Figuur 7:  Dagelijkse brutocongestierentes van de marktkoppeling 

(Bronnen: gegevens Elia, berekeningen CREG)  
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In 2021 bedroegen de bruto congestierentes die worden 
voortgebracht in D-1 aan de Belgische grenzen € 201,31 mil-
joen en kwamen ze volledig ten goede aan de transmissienet-
gebruikers. Dit bedrag, dat historisch gezien het hoogste was 
dat op de Belgische grenzen was vastgesteld, komt overeen 
met een stijging met meer dan 450% t.o.v. de in 2020 voort-
gebrachte rentes. Aan de drie grenzen van de CWE-regio 
worden congestierentes gegenereerd: € 55,5 miljoen aan de 
Belgisch-Nederlandse grens, € 91,0 miljoen aan de Frans-Bel-
gische grens en € 54,8 miljoen aan de Duits-Belgische grens. 
Dit nieuwe record voor de congestierentes is te verklaren 
door de combinatie van de nieuwe Duits-Belgische grens, 
de stijging van de grensoverschrijdende uitwisselingen in de 
CWE-regio en de aanzienlijke toename van de prijsverschillen 
in de laatste drie maanden van het jaar.

De uitwisselingen aan de Belgisch-Britse grens via Nemo 
Link genereren ook congestierentes. In tegenstelling tot de 
congestierentes die aan de andere Belgische grenzen wor-
den gegenereerd, worden deze bij voorrang toegewezen aan 
de investeerders van Nemo Link, namelijk Elia en National 
Grid. Deze toewijzing geschiedt binnen de grenzen van het 
"cap and floor"-mechanisme. De congestierentes komen pas 
ten goede aan de gebruikers van het transmissienet als ze bo-
ven de cap uitkomen. In 2021 bevonden de congestierentes 
die op Nemo Link werden gegenereerd zich tussen de "cap" 
en de "floor" en hadden ze dus geen impact op de Belgische 
transmissietarieven. 

72  Verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en congestiebeheer. 
73  Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering.
74  Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen.
75  Verordening (EU) 2017/2196 van de Commissie van 24 november 2017 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van het elektriciteitsnet.
76  Verordening (EU) 2016/631 van de Commissie van 14 april 2016 tot vaststelling van een netcode betreffende eisen voor de aansluiting van elektriciteitsproducenten op het net.
77  Verordening (EU) nr. 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit.

3.1.4.2.  Coherentie van het ontwikkelingsplan van het 
transmissienet en het ontwikkelingsplan van het 
Europees net   

In het kader van haar advies over het ontwerp van het federa-
le ontwikkelingsplan (zie punt 3.4.2 van het CREG jaarverslag 
2018) heeft de CREG de samenhang onderzocht tussen het 
door Elia opgestelde ontwikkelingsplan voor het transmissie-
net en het ontwikkelingsplan van het net in het geheel van de 
Europese Gemeenschap van 2020 (TYNDP 2020). Hoewel de 
hypothesen en scenario's van het federale ontwikkelingsplan 
sterk zijn afgestemd op die van het vorige door ENTSO-E op-
gestelde TYNDP (TYNDP 2018) werd de methodologie van het 
ontwikkelingsplan niet op een transparante manier toegepast. 
Bovendien zijn de lijst en de status van de projecten die in het 
TYNDP 2020 zijn geanalyseerd, zoals bepaalde methodologi-
sche aspecten, geëvolueerd sinds het TYNDP 2018.

Op 15 februari 2021 diende ENTSO-E een ontwerpversie van 
de EU TYNDP 2020 in bij ACER. Conform de wettelijke ver-
eisten, analyseerde de CREG op verzoek van ACER de con-
sistentie van de opgenomen projecten en overeenkomstige 
investeringen met deze opgenomen in het federale ontwik-
kelingsplan 2020-2030. Het resultaat van deze analyse werd 
op 3 mei 2021 gepubliceerd in de ACER Opinion No 04/2021. 
Voor België identificeerde de CREG zeven inconsistenties. De 
belangrijkste inconsistenties betroffen de project status en de 
verwachtte datum van indienstname van de dwarsregeltrans-
formator of Phase Shift Transformer (PST) te Achène en van 
de HTLS-versterking van de Frans-Belgische interconnector 
Lonny-Achène-Gramme. Terwijl in het federaal ontwikkelings-
plan de PST te Achène voorzien is voor 2025 met status “for 
approval” en de HTLS-versterking voorzien is voor 2030 met 

status “In planning but not permitting”, werden beide projecten 
in de ontwerpversie van de EU TYNDP 2020 geclusterd en kre-
gen ze slechts de status “Under Consideration” voor 2030. De 
CREG heeft erop aangedrongen om deze inconsistenties in de 
finale versie van de EU TYNDP 2020 te corrigeren gezien het 
belang van een ambitieuze timing en opvolging van deze pro-
jecten van grensoverschrijdend belang. Beide projecten heb-
ben immers een uitgesproken positieve kosten-batenanalyse. 
De geschatte CAPEX bedraagt 90M€ en de geschatte baten 
op niveau van Social Welfare en CO2-reductie respectievelijk 
66 M€/a en 29 M€/a. Om deze reden hebben de CREG en de 
CRE, de Franse energieregulator in het kader van de procedure 
van “Projects of Common Interest” gezamenlijk de PCI-kan-
didatuur van de Lonny-Achène-Gramme HTLS-versterking on-
dersteund en voorgesteld om te bestuderen of dit project niet 
versneld kan uitgevoerd worden.   

3.1.4.3. Implementatie van Europese verordeningen

Als gevolg van de inwerkingtreding van verschillende Europese 
verordeningen hebben verschillende regulerende instanties, 
waaronder de CREG, een aantal bijkomende taken gekregen 
en is er meer nood aan een versterkte Europese en regionale 
samenwerking. In het kader van de implementatie van de Eu-
ropese verordeningen (o.a. CACM-72, EB-73, SO-74, ER-75, RfG76 
en 2019/94377) dient de CREG, samen met andere regulerende 
instanties, beslissingen te nemen over meerdere voorstellen 
van de Europese transmissienetbeheerders en aangewezen 
Europese elektriciteitsmarktbeheerders (NEMO’s). Deze voor-
stellen bevatten methodologieën die essentieel zijn voor een 
betere harmonisatie, integratie en efficiëntie van de Europese 
elektriciteitsmarkt en de voltooiing van de volledig geïntegreer-
de interne energiemarkt. 
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	■ Europese CACM-verordening

Gemeenschappelijke capaciteitsberekeningsmethodologie

De CREG ontving, in november 2020, een goedkeuringsaan-
vraag van Elia voor wijzigingen aan de gecoördineerde capaci-
teitsberekeningsmethodologie voor het day-ahead tijdsbestek 
in de Core regio. Na overleg met de andere betrokken regule-
rende instanties, besliste de CREG de methodologie vast te 
stellen na het invoeren van een aantal wijzigingen.78

Participatie in de kosten van de NEMO’s 

De beslissing (B)2249 keurt de deelname goed van Elia aan 
de kosten gedragen door de elektriciteitsbeurzen (de NEMO’s) 
actief in België voor het vaststellen, wijzigen en uitvoeren 
van de eenvormige day ahead en intraday marktkoppeling in 
2020. Deze bijdrage is voorzien in artikel 76 van verordening 
(EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 tot vast-
stelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing en 
congestiebeheer (de CACM-verordening) en werd berekend 
in overeenstemming met de Guidance van de CREG van 24 
oktober 2019.79

Met haar beslissing (B)2250 keurde de CREG het voorstel 
goed van Elia over haar bijdrage aan de kosten van de elektri-
citeitsbeurzen actief in België (de NEMO’s) voor het vaststel-
len, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en 
intraday koppeling in 2021 met toepassing van artikel 76 van 

78  Beslissing (B)2241 van 10 juni 2021 over de goedkeuringsaanvraag van de NV Elia Transmission Belgium en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio voor wijzigingen aan de gemeenschappelijke capaciteitsberekeningsmethodologie.
79   Beslissing (B)2249 van 10 juni 2021 in verband met het verslag over de bijdrage van de nv Elia Transmission Belgium in 2020 in de kosten die door de NEMO's worden gedragen in het kader van het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday koppeling van de 

markten.
80  Beslissing (B)2250 van 10 juni 2021 over het gekwantificeerd voorstel van de nv Elia Transmission Belgium over haar bijdrage aan de kosten van de NEMO’s in België voor het vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday koppeling in 2021.
81  Beslissing (B)2204/1 van 17 februari 2021 inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Evenwichtsverantwoordelijke of “BRP” in het kader van de implementatie van energieoverdracht voor de day-ahead en intraday markten.
82  Beslissing (B)2204/2 van 20 mei 2021 inzake de aanvraag tot goedkeuring van een gewijzigd voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Evenwichtsverantwoordelijke of “BRP” in het kader van de implementatie van energieoverdracht voor de day-ahead en intraday markten.
83   Beslissing (B)2287 van 21 oktober 2021 over de aanvraag van Elia Transmission Belgium NV tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Evenwichtsverantwoordelijke of “BRP” in het kader van de uitvoering van de progressieve relaxatie van de day-ahead evenwichts-

verplichting van BRPs.
84   Beslissing (B)2133 van 21 januari 2021 over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van Elia Transmission Belgium over de methodologieën, voorwaarden en waarden vervat in de operationele overeenkomsten van synchrone zones overeenkomstig artikel 118 met betrekking tot de aanvullende 

kenmerken van de FCR.

verordening (EU) 2015/1222 van de Commissie van 24 juli 2015 
tot vaststelling van richtsnoeren betreffende capaciteitstoewij-
zing en congestiebeheer (de CACM-verordening). De bijdrage 
die effectief aan de NEMO’s zal verschuldigd zijn in 2021 zal 
het voorwerp uitmaken van een verslag van Elia en een beslis-
sing van de CREG in 2022.80

	■ Europese EB-verordening 

Het doel van het voorstel T&C BRP is de uitbreiding van de 
regels voor de energieoverdracht met de voormelde markten 
te integreren in de  T&C BRP. Eerst heeft de CREG dit voorstel 
goedgekeurd met uitzondering van artikel 9.1 van het BRP-con-
tract.81 Daarna, op 20 mei 2021, heeft ze een gewijzigd voor-
stel over artikel 9.1 van het BRP-contract goedgekeurd dat Elia 
op 7 mei 2021 had ingediend.82

Op 17 september 2021 heeft de CREG het voorstel van Elia tot 
wijziging van de voorwaarden van de Evenwichtsverantwoor-
delijke (T&C BRP) ontvangen. Dit voorstel houdt verband met 
de implementatie van de progressieve relaxatie van de day-
ahead evenwichtsverplichting van de BRP's. De CREG heeft 
dit voorstel goedgekeurd op 21 oktober 2021.83

	■ Europese SO-verordening 

Op 21 januari 2021 besliste de CREG84 om de aanvullende ken-
merken van de FCR voor Continentaal Europa die waren her-
zien in overleg met de regulerende instanties van continentaal 

Europa goed te keuren. Deze beslissing houdt ook rekening 
met de antwoorden van marktactoren tijdens de openbare 
raadpleging die de CREG georganiseerd had van 15 oktober 
2020 tot en met 13 november 2020.

	■ Europese ER-verordening 

Systeembeschermingsplan, herstelplan en testplan 

Het systeembeschermingsplan van Elia dient om het netwerk 
te herstellen naar de normale toestand wanneer de operatio-
nele stabiliteit van het transmissienet niet meer verzekerd is 
om een black-out te vermijden. Als het systeembeschermings-
plan geen black-out kan vermijden, dan wordt het herstelplan 
van Elia onmiddellijk geactiveerd. Het herstelplan omvat alle 
technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn voor 
het herstel van het netwerk na een black-out.

In het testplan wordt vastgelegd welke voor het systeembe-
schermingsplan en het herstelplan relevante apparatuur en 
geschiktheden moeten worden getest door Elia, alsook de 
methode. 

Deze drie plannen, die moeten worden opgesteld door de 
transmissienetbeheerder, vloeien voort uit verordening (EU) 
2017/2196 van de Europese Commissie van 24 november 2017 
tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het 
herstel van het elektriciteitsnet die maatregelen vastlegt om 
de operationele veiligheid te waarborgen, de verspreiding of 
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verergering van een incident tegen te gaan en aldus een wijd-
verbreide storing en black-outtoestand te vermijden, en om het 
elektriciteitssysteem efficiënt en snel te herstellen in geval van 
een black-outtoestand. 

Op 18 maart 2021 heeft de CREG een advies uitgebracht, op 
vraag van de minister bevoegd voor energie, over een herzie-
ning van de vertrouwelijke nominatieve lijsten van significante 
netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het sys-
teembeschermingsplan en het herstelplan van Elia.

De CREG heeft inhoudelijk geen bezwaar tegen de voorgestel-
de aanpassingen ten opzichte van de bij ministerieel besluit 
van 23 december 2020 goedgekeurde lijsten. De CREG brengt 
evenwel de toepasbaarheid en de toepassing van deze lijsten 
onder de aandacht in haar advies en dit met het oog op een 
doelmatige en efficiënte uitvoering van het systeembescher-
mingsplan en het herstelplan.

Bij ministerieel besluit van 18 mei 2021 wordt het voorstel 
van lijst van significante netgebruikers met hoge prioriteit als 
onderdeel van het systeembeschermingsplan en de hieraan 
verbonden voorwaarden, en het voorstel van een lijst van 
significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel 
van het herstelplan en de hieraan verbonden voorwaarden, 
goedgekeurd.85

Op 1 april 2021 heeft de CREG een advies uitgebracht, op 
vraag van de minister bevoegd voor energie, over het voorstel 
van testplan van Elia.86 Het betreft meer bepaald een aange-
past voorstel van een testplan gelet op het ministerieel besluit 
van 15 april 2020 tot een gedeeltelijke goedkeuring van het 

85  Advies (A)2215 van 18 maart 2021 over het voorstel van aangepaste lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en van het herstelplan van Elia Transmission Belgium NV.
86  Advies (A)2221 van 1 april 2021 over het voorstel van aangepast testplan van Elia Transmission Belgium NV.
87  Beslissing (B)2188 van 11 februari 2021 over de goedkeuringsaanvraag van de NV Elia Transmission Belgium voor alternatieve allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België–Groot-Brittannië.
88  Beslissing (B)2189 van 11 maart 2021 over de goedkeuringsaanvraag van de NV Elia Transmission Belgium voor een voorstel voor de oprichting van regionale coördinatiecentra voor de systeembeheersregio “Centraal Europa".
89  Beslissing (B)2297 van 2 december 2021 over de goedkeuringsaanvraag van de NV Elia Transmission Belgium voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel.
90  Studie (F)2183 van 15 april 2021 over de naleving door de NV Elia Transmission Belgium van de verplichtingen met betrekking tot de interconnectiecapaciteit die in 2020 ter beschikking van de zoneoverschrijdende handel werd gesteld.

voorstel van testplan aangaande de black-startdienst en met 
uitsluiting van de rest van het voorstel van testplan. De CREG 
is van mening dat het aangepaste voorstel van testplan een 
passende uitwerking biedt van de testvoorwaarden en testfre-
quentie van het geheel van apparatuur en geschiktheden die 
worden aangewend in het huidige systeembeschermingsplan 
en het huidige herstelplan, zoals goedgekeurd door de minis-
ter op 19 december 2019.

Het voorstel van testplan is goedgekeurd bij ministerieel be-
sluit van 29 april 2021. De netbeheerder Elia wordt ertoe ge-
houden om binnen zes maanden na de goedkeuring van een 
systeembeschermingsplan en herstelplan een herzien testplan 
ter goedkeuring aan de minister voor te leggen.

	■ Andere verordeningen 

Alternatieve allocatie- en nominatieregels voor de 
biedzonegrens België–Groot-Brittannië

De CREG ontving, in december 2020, een goedkeuringsaan-
vraag van Elia voor wijzigingen aan de allocatie- en nominatie-
regels voor de biedzonegrens België – Groot-Brittannië. Deze 
wijzigingen beogen een grotere efficiëntie van het expliciete 
allocatieproces voor de langetermijn-, day-ahead- en intraday-
capaciteiten. De CREG besliste deze regels goed te keuren.87

Oprichting van regionale coördinatiecentra in de 
systeembeheersregio Centraal Europa   

De CREG ontving, in juli 2020, een voorstel van Elia voor 
de oprichting van de regionale coördinatiecentra in de 

systeembeheersregio Centraal Europa. Na overleg met de an-
dere betrokken regulerende instanties, besliste de CREG, na 
het invoeren van een aantal wijzigingen, het voorstel goed te 
keuren.88

Beschikbare minimale capaciteit voor de 
zoneoverschrijdende handel  

De CREG ontving, in oktober 2021, een goedkeuringsaanvraag 
van Elia voor een derogatie van de verplichting om in 2022 te 
allen tijde 70% van de transmissiecapaciteit ter beschikking 
van de zoneoverschrijdende markt te stellen.

Na raadpleging van de andere betrokken regulerende instan-
ties en de Belgische belanghebbenden, besliste de CREG om 
het voorstel van Elia goed te keuren.89

Transmissiecapaciteiten die ter beschikking van de 
grensoverschrijdende handel moeten worden gesteld    

De CREG heeft, in toepassing van de wettelijke bepalingen in 
de Clean Energy Package, de naleving van Elia onderzocht met 
betrekking tot de transmissiecapaciteiten die ter beschikking 
van de grensoverschrijdende handel moeten worden gesteld. 
In haar studie concludeert de CREG dat Elia tijdens 81,3% van 
de beschouwde periode en op 99,2% van de geobserveer-
de netwerkelementen, de minimale marges respecteerde in 
2020.90
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Gebruik van de congestie-inkomsten 

Deze beslissing is genomen met toepassing van artikel 19(1) 
van de Europese verordening 2019/943 die de nationale regu-
leringsinstanties belast met de goedkeuring van de procedure 
voor de toewijzing van de congestie-inkomsten geïnd door de 
transmissienetbeheerders. De congestie-inkomsten moeten 
prioritair worden toegekend aan de prioritaire doelstellingen 
opgesomd in artikel 19(2) van deze verordening mits naleving 
van een methodologie voorgelegd door Entso-E en goedge-
keurd door ACER. De CREG stelt vast dat Elia deze metho-
dologie heeft nageleefd en dat het geraamde bedrag van 
congestie-inkomsten voor 2022 beduidend lager ligt dan de 
bedragen die aan de prioritaire doelstellingen zullen worden 
toegekend.91

3.2. Mededinging

3.2.1. Prijsmonitoring op groot- en kleinhandelsniveau 

•  De opvallende evoluties op de Belgische 
groothandelsmarkten in 2020

Op 4 februari 2021 heeft de CREG een overzicht opgesteld van 
de belangrijkste evoluties op de Belgische groothandelsmark-
ten voor elektriciteit en aardgas in 2020: op het vlak van de 
prijzen, het verbruik, de productie en de grensoverschrijdende 
uitwisselingen.92

91  Beslissing (B)2306 van 2 december 2021 over het ex ante verslag van Elia Transmission Belgium over het gebruik van de congestie-inkomsten voor het jaar 2022 zoals bedoeld in artikel 19(1) van verordening (EU) 2019/943.
92  Nota (Z)2187 van 4 februari 2021 over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2020.
93  Studie (F)2229 van 21 oktober 2021 over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2020.
94  Studie (F)2285 van 9 december 2021 over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2020.

•  Werking van en de prijsevolutie op de Belgische 
groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 
2020

Op 21 oktober 2021 heeft de CREG haar jaarlijkse Monito-
ring Rapport over de functionering en de prijsevoluties van de 
groothandelsmarkten voor elektriciteit gepubliceerd.

In deze studie analyseert de CREG een aantal belangrijke histo-
rische trends en recente evoluties. Hoewel de focus van deze 
studie op de jaren 2019 en 2020 ligt, worden ook recentere 
ontwikkelingen in 2021 gepresenteerd. De studie beschrijft 
achtereenvolgens de evolutie van de consumptie en belas-
ting van het netwerk, de geïnstalleerde capaciteit en gepro-
duceerde elektriciteit en de import-exportpositie van België. 
Vervolgens wordt de werking van de verschillende elektrici-
teitsmarkten (lange termijn, day-ahead, intraday, balancering 
en systeemdiensten) geïllustreerd aan de hand van een diep-
gaande analyse van de beschikbare gegevens.93

•  Elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in 
België

De CREG heeft op eigen initiatief een studie uitgevoerd over 
de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in Bel-
gië in 2020 die als doel heeft de transparantie omtrent de elek-
triciteitsbelevering van grote industriële klanten te verhogen. 
De studie maakt een analyse van de leveringscontracten voor 
elektriciteit en van het afnamegedrag van grote Belgische in-
dustriële klanten.94

Hoewel contracten met een looptijd van twee jaar nog steeds 
het meest voorkomende type leveringscontract zijn, is er de 
laatste jaren een toename van het aantal contracten met een 
looptijd van drie jaar ten koste van contracten met een loop-
tijd van een jaar die minder populair worden. Bovendien blijkt 
het verlengen van bepaalde contracten succesvol bij bepaalde 
leveranciers.

Globaal gezien stijgt de gefactureerde energieprijs sinds 2017, 
waarbij 50% van de mediane klanten in 2020 een prijs betaalt 
tussen 49 €/MWh en 66 €/MWh. Deze studie bespreekt de 
belangrijkste bepalende factoren die bijdragen tot de waarge-
nomen verschillen in de gefactureerde energieprijs.

De aanzienlijke stijging van het marktaandeel van Electrabel in 
2020 contrasteert met de tendens die sinds het begin van de 
liberalisering wordt waargenomen: terwijl het marktaandeel 
van de groep Electrabel – op basis van het totale gefactureerde 
verbruik – van 2002 (98,4%) tot 2019 (50,7%) bijna ononderbro-
ken gedaald is, is deze daling sterk versneld tussen 2010 (toen 
het nog 85,5% bedroeg) en 2016, en daarna gestabiliseerd tot 
en met 2019. Gedurende de eerste jaren van de liberalisering, 
was de daling van de marktaandelen van Electrabel vooral 
voordelig voor de groepen Luminus, Uniper en RWE. Tussen 
2010 en 2016 kan de sterke daling van het marktaandeel van 
Electrabel enerzijds verklaard worden door de opkomst en 
groei van andere leveranciers. Anderzijds hebben een aantal 
industriële klanten hun eigen beleveringsactiviteiten ontwik-
keld. Sinds 2016 is het, naast de stijging van het marktaandeel 
van de groep Electrabel tussen 2019 en 2020 (+6%), vooral 
de groep Luminus (+11%) die marktaandeel heeft gewonnen 
ten koste van Axpo (-10%), de groep RWE (-4%) en de groep 
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Uniper (-4%), die haar activiteiten in België op 1 januari 2020 
definitief heeft stopgezet.

Deze studie is onder meer gebaseerd op twee studies be-
treffende de mechanismen voor het bepalen van de in 2020 
geldende energieprijzen in leveringscontracten voor elektri-
citeit van grote industriële afnemers van Electrabel en EDF 
Luminus.95

• Transparantie van de Belgische elektriciteitsmarkt  

In haar studie van juni 2021 geeft de CREG een overzicht van 
de antecedenten die geleid hebben tot het bepalen van een 
stimulans van de gegevenskwaliteit voor Elia voor de tariefpe-
riode 2020-2023. In het tweede en derde deel van de studie 
worden de definitie van de stimulans en de voorwaarden ervan 
uitgelegd, alsook de werkzaamheden voor de tenuitvoerleg-
ging ervan. In het laatste deel van de studie worden de re-
sultaten van de toepassing van de stimulans tot 30 juni 2020 
voorgesteld.

De stimulans heeft Elia ertoe aangezet alle gegevens die zij op 
de markt publiceert, hun definitie en hun interacties opnieuw 
te bekijken. Dit werk heeft ons ook in staat gesteld contact te 
leggen met verschillende partijen die een impact hebben op 
de kwaliteit van de gegevens: ENTSO-E, de dataleveranciers 
(JAO, EEX), naburige TNB’s (RTE en TENNET), … 

Ten slotte stelt de CREG vast dat de kwaliteit van de gege-
vens door de stimulans sterk is verbeterd en dat de trans-
parantie naar de markt voor Elia een dwingende noodzaak is 
geworden.96

95   Studie (F)2268 van 14 oktober 2021 over de in 2020 geldende prijsvormingmechanismen in leveringscontracten voor elektriciteit van de grote industriële afnemers van Electrabel nv.; Studie (F)2269 van 14 oktober 2021 over de in 2020 geldende prijsvormingsmechanismen in leveringscontracten 
voor elektriciteit van de grote industriële afnemers van Luminus nv.

96  Studie (F)2255 van 17 juni 2021 over de transparantie van de Belgische elektriciteitsmarkt gewaarborgd door fundamentele gegevens van hoge kwaliteit.
97  Studie (F)2296 van 2 december 2021 over de jaarlijkse monitoring van de prijzen op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor gezinnen en kleine professionele verbruikers.
98  Rapport (RA)2305 van 2 december 2021 over de evolutie van de prijzen van individuele producten op de kleinhandelsmarkt ten opzichte van de groothandelsprijzen.

•  Europese vergelijking van de prijzen voor residentiële 
klanten, kleine professionele verbruikers en grote 
industrieën 

In gezamenlijke opdracht van de vier energieregulatoren, voer-
de PWC een vergelijkende studie uit naar de elektriciteits- en 
aardgasprijzen in België en de ons omringende landen (Duits-
land, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk). Deze 
studie gaat over de prijzen van januari 2021 en maakt ook de 
vergelijking met de prijzen van vorig jaar.

Dit zijn de belangrijkste conclusies van de studie:

 - Ondanks een lichte daling ten opzichte van 2020 betalen Bel-
gische gezinnen en bedrijven, aangesloten op laagspanning, 
een hoge elektriciteitsfactuur in vergelijking met onze buur-
landen. Het zijn vooral de hoge openbaredienstverplichtin-
gen, toeslagen en heffingen die hiervan aan de basis liggen.

 - De elektriciteitsfactuur van niet-elektro-intensieve bedrijven 
aangesloten op midden- of hoogspanning ligt wel in lijn met 
de ons omringende landen.

 - Omdat onze buurlanden (en ook Vlaanderen) vaak grote kor-
tingen toekennen aan bedrijven met elektro-intensieve acti-
viteiten, ondervinden vergelijkbare bedrijven in Brussel en 
Wallonië een concurrentieel nadeel.

 - De aardgasfactuur is relatief laag in België. Aardgasver-
bruikers in België betalen weinig openbaredienstver-
plichtingen, toeslagen en heffingen in vergelijking met 
elektriciteitsverbruikers.

•  Prijzen op de energiemarkt voor gezinnen en kleine 
professionele verbruikers 

Vaststellingen voor 2021  

In een studie van 2 december 2021 analyseert de CREG de 
belangrijkste evoluties op de retailmarkt voor elektriciteit en 
aardgas tijdens het jaar 2021. Ze haalt verschillende elemen-
ten aan zoals de evolutie van de actieve leveranciers op de 
markten alsook hun respectieve marktaandelen, de diversiteit 
aan producten die op de markten worden aangeboden even-
als de informatie die ter beschikking van de consumenten 
wordt gesteld. De recente evoluties, zoals de contracten met 
prosumententarief die in Vlaanderen beschikbaar zijn, worden 
eveneens weergegeven. Tenslotte wordt ook de evolutie van 
de aardgas- en elektriciteitsprijzen in de loop van het jaar 2021 
geanalyseerd.97

In een ander verslag, dat ook dateert van 2 december 2021, 
stelt de CREG nieuwe prijsstijgingen vast bij maand-geïn-
dexeerde variabele elektriciteits- en aardgasproducten en bij zo 
goed als alle vaste producten. Deze evoluties liggen in lijn met 
de stijgende trend die vanaf het tweede kwartaal 2021 wordt 
vastgesteld op de groothandelsmarkten. Zowel voor producten 
met een vaste prijs als voor variabele producten is er een link 
met de evoluties op de groothandelsmarkten. Specifiek voor 
producten met variabele prijzen stelt de CREG vast dat alle pro-
ducten gebruik maken van indexeringsparameters gebaseerd 
op noteringen op de groothandelsbeurzen voor elektriciteit of 
aardgas. Wat de andere elementen van de indexeringsformu-
les betreft (coëfficiënten, mark up) stelt de CREG op die datum 
geen abnormale wijzigingen vast.98
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In haar rapport van 17 december 2021 stelt de CREG vast 
dat het zeer hoge prijsniveau van elektriciteit en aardgas ge-
handhaafd blijft. Maand-geïndexeerde elektriciteitsparameters 
stijgen verder door terwijl maand-geïndexeerde aardgaspara-
meters licht dalen. Deze evoluties kunnen we eveneens vast-
stellen bij de variabele elektriciteits- en aardgasproducten op 
de kleinhandelsmarkt. Bij vaste elektriciteitsproducten zien we 
zowel opwaartse als neerwaartse prijsevoluties. Bij de vaste 
aardgasproducten zien we na de zeer sterke stijging van vo-
rige maand een lichte prijsdaling. De CREG waarschuwt voor 
een vorm van intransparantie op de energiemarkt van bepaalde 
leveranciers: afhankelijk van de waarde van de indexeringspa-
rameter van de prijzen en/of de beschikbaarheid van de laatst 
gekende waarde ervan, wordt de schijnbaar meest voordelige 
parameter gekozen voor die maand met, volgens de CREG, 
als doel om goed te scoren in de resultaten van de bestaande 
prijsvergelijkers, zonder dat dit contract effectief voordelig is.99

Databanken met de energieprijzen 

Sinds 2012 legt de CREG voor elke leverancier die in België 
actief is en in overleg met hen, voor elk variabel contractty-
pe en voor elk nieuw contracttype, een databank aan om de 
methodologie te registreren voor de berekening van de vari-
abele energieprijzen, waaronder de indexeringsformules en 
de parameters die ze hanteren. Hiertoe en om deze databank 

99  Rapport (RA)2305/2 van 17 december 2021 over de evolutie van de prijzen van individuele producten op de kleinhandelsmarkt ten opzichte van de groothandelsprijzen.

up-to-date te houden, baseert de CREG zich op de informatie 
die publiek toegankelijk is (websites van de leveranciers) en 
op de informatie die de leveranciers elke maand aan de CREG 
moeten overmaken. 

Deze databank bevat naast de variabele componenten even-
eens alle producten met een vaste energiecomponent. 

Alle elementen uit de prijsformule van de energiecomponent 
(abonnement, indexeringsparameters en bijhorende coëffici-
enten, bijdragen hernieuwbare energie en warmtekrachtkop-
peling) worden afzonderlijk opgenomen in de databank. De 
energiecomponent van de jaarfactuur wordt vervolgens bere-
kend voor bepaalde klantentypes aan de hand van een relevant 
jaarverbruik.

De resultaten worden aan de hand van steekproeven vergele-
ken met de resultaten uit de berekeningsmodules van de leve-
ranciers en de bestaande prijsvergelijkingsmodules. 

De CREG voert eveneens een permanente vergelijking uit 
van de energiecomponent voor de levering van elektriciteit en 
aardgas aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s met het 
gemiddelde van de energiecomponent in de buurlanden. 

In het kader van haar algemene controletaak heeft de CREG 
in 2012 bovendien een permanente databank uitgewerkt met 
de energieprijzen in de buurlanden (Duitsland, Frankrijk, Neder-
land) en het Verenigd Koninkrijk. 

Naast de energiecomponent volgt de CREG op die manier 
sinds 2012 maandelijks de all-inprijzen (totaalfactuur) in België 
en de buurlanden. 

De resultaten van de CREG worden daarnaast per land gecon-
troleerd door ze te vergelijken met de resultaten verkregen via 
de prijssimulatoren van de buurlanden. 

In haar streven naar verbetering van zowel de inhoud als de 
duidelijkheid van haar communicatie publiceert de CREG in-
fographics die een duidelijk overzicht geven van het aantal 
actieve leveranciers en hun productaanbod, alsook van het te 
realiseren besparingspotentieel. 

De analyse van de energiecomponent en de permanente ver-
gelijking van de prijzen tussen België en de buurlanden worden 
tot slot geïllustreerd in de hiernavolgende figuren.
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  BE   DE, FR, NL    

Figuur 8:  Maandelijkse evolutie van de elektriciteitsprijs in 2021 voor een huishoudelijke typeklant 

(typeklant = 3 500 kWh/jaar) (energiecomponent) (Bron: CREG)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

€/
M

W
h

1/12/20 1/01/21 1/02/21 1/03/21 1/04/21 1/05/21 1/06/21 1/07/21 1/08/21 1/09/21 1/10/21 1/11/21 1/12/21

Figuur 9:  Maandelijkse evolutie van de aardgasprijs in 2021 voor een huishoudelijke typeklant 

(typeklant = 23 260 kWh/jaar) (energiecomponent) (Bron: CREG)
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Figuur 10:  Maandelijkse evolutie van de elektriciteitsprijs in 2021 voor kmo's en zelfstandigen 

(typeklant = 50 000 kWh/jaar) (energiecomponent)  (Bron: CREG)
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Figuur 11:  Maandelijkse evolutie van de aardgasprijs in 2021 voor kmo's en zelfstandigen (typeklant 

= 100 000 kWh/jaar) (energiecomponent) (Bron: CREG)
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Prijscomponenten  

In het kader van haar bevoegdheid op het vlak van de eind-
prijs voor elektriciteit en aardgas stelt de CREG in haar studie 
(F)2223 de resultaten voor van de jaarlijkse update van haar 
studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgas-
prijzen. Sinds 2007 volgt de CREG de evolutie van de elektrici-
teits- en aardgasprijzen aan de eindafnemer. Naast de evolutie 
van de zuivere energieprijs, die de markt volgt, zijn er ook de 
jaarlijkse evoluties van de distributie- en transmissie/transport-
netvergoedingen en de heffingen.

Voor elektriciteit is de gemiddelde prijs aan de huishou-
delijke klant in België tussen 2007 en 2020 gestegen met 
56,41%. Concreet betekent dit een stijging van gemiddeld 
445,88 €/periode in Vlaanderen, 169,28 €/periode in Brussel 
en 332,86 €/periode in Wallonië voor een gemiddeld verbruik 
van 3.500 kWh/jaar.  Voor professionele klanten in België is de 
gemiddelde prijs eveneens gestegen, met 14,72%.

De evoluties vinden voornamelijk hun oorsprong in de volgen-
de componenten: distributienettarieven, openbare heffingen, 
energie en de energiebelasting en BTW (dit laatste enkel voor 
huishoudelijke klanten).  Het belang van deze verschillende 
componenten in de totale wijziging verschilt weliswaar per re-
gio, alsook per typeklant.

In vergelijking met 2019 zien we voor een huishoudelijke klant 
in België een gemiddelde daling van - 6,15%.  Concreet be-
tekent dit gemiddeld een daling van -57,59 €/periode in Vlaan-
deren, - 64,55 €/periode in Brussel en -50,01 €/periode in 
Wallonië. Voor professionele klanten in België is de gemiddel-
de prijs eveneens gedaald, met -5,41%.

Voor aardgas is de gemiddelde prijs aan de huishoudelijke klant 
in België tussen 2007 en 2020 gestegen met 4,01%.  Dit be-
tekent een daling van gemiddeld -38,37 €/periode in Vlaande-
ren, -29,02 €/periode in Brussel en een stijging van gemiddeld 

100  Nota (Z)2280 van 20 augustus 2021: de elektriciteits- en aardgasprijzen zijn (zeer) hoog, wat is het effect op de afrekeningen van de huishoudens en welke adviezen kunnen hieruit worden afgeleid?

202,14 €/periode in Wallonië voor een gemiddeld verbruik van 
23.260 kWh/jaar. Voor professionele klanten in België is de ge-
middelde prijs gedaald met -21,32%.

De evoluties vinden voornamelijk hun oorsprong in de volgen-
de componenten: distributienettarieven, openbare heffingen, 
energie en de energiebelasting en BTW (dit laatste enkel voor 
huishoudelijke klanten).  Het belang van deze verschillende 
componenten in de totale wijziging verschilt weliswaar per re-
gio, alsook per typeklant. Tevens stellen we vast dat de procen-
tuele wijziging ten opzichte van 2007 bij aardgas veel kleiner is 
dan bij elektriciteit.

In vergelijking met 2019 zien we voor een huishoudelijke klant 
in België een gemiddelde daling van – 12,36%.  Concreet be-
tekent dit een daling van gemiddeld -156,78 €/periode in Vlaan-
deren, - 182,01 €/periode in Brussel en -151,38 €/periode in 
Wallonië. Voor professionele klanten in België is de gemiddel-
de prijs eveneens gedaald, met -21,71%.

•  Impact van de hoge elektriciteits- en gasprijzen op de 
facturen van de huishoudens    

In een nota van augustus 2021 stelt de CREG vast dat de elek-
triciteits- en aardgasprijzen al enkele maanden gestegen zijn 
en op de groothandelsmarkten bijzonder hoge niveaus hebben 
bereikt. Ze analyseert de belangrijkste oorzaken en de impact 
ervan op de afrekeningsfacturen van de Belgische huishou-
dens en geeft enkele adviezen aan de huishoudens in deze 
context van stijgende prijzen.100

•  Stijging van de elektriciteits- en gasprijzen in 
België 

Studie 2289 van de CREG van 24 september 2021 analyseert 
de sterke stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de 
groothandelsmarkten tot september 2021, de oorzaken van de 
stijging en de perspectieven op lange en middellange termijn. 

De studie toont aan dat de prijzen historisch hoge niveaus be-
halen. Op de aardgasmarkt zijn de toename van de economi-
sche activiteit in China, de stijging van de CO2-prijs die de vraag 
naar aardgas voor het opwekken van elektriciteit vergroot, op-
slagniveaus onder seizoensnormen en een vermindering van 
het aanbod van gas via de gaspijplijn de belangrijkste factoren 
die de stijging van de prijzen verklaren. Op de elektriciteits-
markt zijn het voornamelijk de prijsstijgingen van aardgas en 
steenkool die de opwaartse trend van de prijzen verklaren en, 
in mindere mate, de stijging van de prijs per ton CO2. De prijs 
van CO2 blijft echter stijgen en zal een structurele factor blij-
ven bij de stijging van de elektriciteitsprijzen op middellange 
termijn.

De studie onderzoekt ook de impact van deze stijgingen op de 
prijzen van de facturen van de verbruikers: de huishoudens, 
met inbegrip van begunstigden van het sociaal tarief, de (klei-
ne) professionele verbruikers en de industrie. De verbruikers 
die een contract tegen vaste prijs met een lange looptijd heb-
ben afgesloten voor het tweede trimester van 2021 ondervin-
den niets zolang hun contract niet afloopt. Maar voor de andere 
verbruikers is er een aanzienlijke stijging. Dankzij het systeem 
van de plafonnering heeft de prijsstijging minder invloed op de 
begunstigden van het sociaal tarief.

De studie onderzoekt ook de problemen waarmee de leveran-
ciers geconfronteerd kunnen worden in de huidige context van 
prijsstijgingen op de energiemarkten. Ze formuleert eveneens 
bepaalde pistes ter bevordering van de concurrentie tussen le-
veranciers ten gunste van de consumenten.

Tot slot bevat de studie een korte samenvatting van de maat-
regelen die in de andere Europese landen zijn genomen of ge-
pland en waarvan de CREG kennis heeft kunnen nemen. Ze 
onderzoekt ook verschillende pistes die op Belgisch niveau zijn 
voorgesteld.
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•  Impact van de kost van de federale ODV's op de 
elektriciteitsfactuur 

In haar studie van 28 januari 2021 beantwoordt de CREG vra-
gen die ze in juli 2020 had ontvangen van de vorige Minister 
van Energie om een gedeelte van de resolutie 1220/007 van de 
Kamer te implementeren. Haar eerste doelstelling is het formu-
leren van prognoses, in een ongewijzigd wettelijk kader, van de 
totale kost te wijten aan het federale beleid op de factuur van 
huishoudens, kmo’s en ondernemingen. Haar tweede doelstel-
ling is het formuleren van hervormingen waardoor deze totale 
kost te wijten aan het federale beleid afneemt op deze facturen 
ten opzichte van het referentiejaar 2021, ondanks de toekom-
stige kosten van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.101

•  Gedrag van huishoudelijke consumenten op de 
Belgische kleinhandelsmarkt      

Om de consumentenbelangen beter te kunnen verdedigen, 
identificeerde de CREG eind vorig jaar de nood aan een meer 
diepgaande analyse van een aantal aspecten van het gedrag 
van de gezinnen op de Belgische energiemarkt. De CREG heeft 
daarom een beroep gedaan op een marktonderzoeksbureau 
om een grote bevraging te organiseren bij een representatieve 
steekproef van gezinnen. Op basis van verschillende conclu-
sies uit die bevraging doet de CREG een aantal voorstellen 
tot verbetering. Ze verzoekt de bevoegde ministers om ermee 
rekening te houden in het kader van hun lopende werkzaam-
heden over het consumentenakkoord en de vereenvoudiging 
van de factuur en blijft ter beschikking om dit te bespreken.102

101   Studie (F)2142/2 van 28 januari 2021 betreffende de impact van de kosten van de federale ODV’s op de elektriciteitsfactuur en voor een voorstel van steun voor het concurrentievermogen van ondernemingen die niet weegt op de factuur van de huishoudens en de kmo’s voor het CRM en de toeslag 
offshore.

102  Verslag (RA)2224 van 3 juni 2021 over de bevraging en studie over het gedrag van huishoudelijke consumenten op de Belgische kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas.
103   Nota (Z)2265 van 2 september 2021 over de opzegging, de verlenging en de hernieuwing van leveringscontracten van energie: aandachtspunten naargelang de bepaalde of onbepaalde duur van het contract.
104  “The Incidence of VAT Reforms in Electricity Markets: Evidence from Belgium”, 2 december 2021.

3.2.1. Prijsmonitoring op groot- en kleinhandelsniveau   

•  Opzegging, verlenging en hernieuwing van 
leveringscontracten van energie    

De nota van de CREG van 2 september 2021 is bedoeld om de 
residentiële afnemers informatie te bieden die hen kan helpen 
de juiste keuze te maken wanneer ze van plan zijn te veran-
deren van energieleveringscontract. De nota analyseert in het 
bijzonder de implicaties van de contractduur op de contractue-
le voorwaarden met betrekking tot verlenging of vernieuwing 
van het contract.

In het eerste deel wordt de achtergrond geschetst, met een 
korte beschrijving van de prijsevolutie op de energiemarkt van 
oktober 2020 tot maart 2021 in een economische context die 
beïnvloed blijft door de Covid-19 pandemie, en van de situa-
tie op het gebied van actieve leveranciers en producten die in 
deze periode aan de gezinnen worden aangeboden.

In het tweede deel wordt nader ingegaan op de kenmerken 
van leveringscontracten voor energie van bepaalde duur (CBD) 
enerzijds en van onbepaalde duur (COD) anderzijds.

In een derde deel worden de bepalingen betreffende de opzeg-
ging, verlenging en hernieuwing van leveringscontracten voor 
energie onderzocht. Deze aspecten worden omkaderd door 
de regelgeving en zijn opgenomen in de algemene of speci-
fieke voorwaarden van de leveranciers. Uit de nota blijkt dat 
het voor de consument belangrijk is om voor het afsluiten van 

een energieleveringscontract op de hoogte te zijn van de loop-
tijd ervan, aangezien sommige bepalingen die verband houden 
met de verlenging of vernieuwing van het contract, alsook met 
de wijziging van de contractuele voorwaarden, niet dezelfde 
zijn voor een CBD dan voor een COD.103

•  Studie van de UCL over de impact van de btw-
wijziging op de elektriciteitsfacturen van de Belgische 
huishoudens

De CREG heeft meegewerkt aan een studie over de impact 
van de btw-verlaging (van 21% naar 6% tussen april 2014 en 
september 2015) op de elektriciteitsfactuur van de Belgische 
huishoudens104 die in samenwerking met Synergrid werd uit-
gevoerd door Jean Hindriks en Valerio Serse van de Université 
Catholique de Louvain. 

Deze studie toont aan dat: 

 - de volledige btw-verlaging en de volledige btw-verhoging op 
de factuur van de huishoudens werden doorgerekend. Dit 
kan verklaard worden door een goede concurrentie op de 
huishoudelijke elektriciteitsmarkt en een doeltreffende regu-
lering bij de opvolging van de contracten van de leveranciers 
door de CREG

 - de btw-verlaging tot 6% de elektriciteitsvraag gemiddeld 
met 2,36% deed toenemen; 

 - de verbruikers vrij snel op de btw-verlaging reageren, na on-
geveer 1 maand

 - de vraag vooral in de zomerperiode steeg.
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De CREG wijst erop dat zij zich niet uitspreekt over de toepas-
sing van een btw-verlaging op de factuur van de huishoudelijke 
afnemers. 

• Contracten met een dynamische prijs 

In 2021 verscheen een nieuw soort contracten op de elektrici-
teitsmarkt voor gezinnen en kmo's: contracten met een dyna-
mische prijs. De CREG stelde over dit onderwerp een nota op 
in april 2021. Ook al is de CREG voorstander van een progres-
sieve integratie van dergelijke contracten in de markt  binnen 
het kader van de energietransitie, toch waarschuwt ze de ver-
bruikers voor dit soort contracten. Deze contracten vereisen 
een meer nauwkeurige opvolging van het elektriciteitsverbruik 
en een aanpassing van de afname.105

3.2.2.  Monitoring van de transparantie en openstelling 
van de markt 

3.2.2.1. Opgevraagde elektrische energie  

Volgens de aan de CREG overgemaakte gegevens werd de 
belasting106 van het Elia-net107 zonder pompverbruik door de 
pompcentrales – met andere woorden de netto-afname plus de 
netverliezen – geraamd op 70 941 GWh in 2021, ten opzichte 
van 69 940 GWh in 2020, dus een verhoging met 1,4% van het 
ene jaar op het andere. Het piekvermogen op kwartierbasis wordt 
geschat op 12 570 MW voor 2021, tegenover 12 427 MW in 2020 
(Bron: Elia, voor 2021: voorlopige gegevens, februari 2022).

105  Nota (Z)2240 van 29 april 2021 over contracten met een dynamische elektriciteitsprijs: contracten voor dynamische verbruikers.
106   De belasting van het Elia-net is een berekening op basis van de injecties van elektrische energie in het Elia-net. Ze omvat de nettoproductie van de (lokale) centrales die injecteren aan een spanning van minstens 30 kV en de balans van de invoer en uitvoer. De productie-installaties die aange-

sloten zijn op een spanning van minder dan 30 kV in de distributienetten worden enkel meegerekend voor zover een netto-injectie op het Elia-net wordt gemeten. De energie die nodig is voor het oppompen van water in de opslagbassins van de pompcentrales aangesloten op het Elia-net wordt 
afgetrokken. Niet alle injecties van de decentrale productie-eenheden die energie op een spanning van minder dan 30 kV in de distributienetten injecteren zijn opgenomen in de belasting van het Elia-net. De voorbije jaren is het aandeel van dit segment in de productie sterk gestegen. Daarom 
heeft Elia besloten om zijn publicatie aan te vullen met een voorspelling van de totale belasting van België (bron: Elia).

107  Het Elia-net omvat de netten op een spanning van minstens 30 kV in België, alsook het net van Sotel/Twinerg in het zuiden van het Groothertogdom Luxemburg.

Figuur 12 geeft per jaar een overzicht van de gemiddelde belas-
ting op maandbasis op het Elia-net voor de jaren 2012 tot 2021. 
In vergelijking met 2017 bedraagt de daling van de gemiddelde 
belasting 7,0% in 2021. Deze cijfers zijn niet gewogen naar me-
teorologische gegevens. 

In deze gegevens wordt niet volledig rekening gehouden met 
de lokale productie van sites aangesloten op het Elia-net. 
Synergrid heeft deze lokale productie op 9,6 TWh geschat in 
2021 tegenover 10,7 TWh in 2020.

Figuur 12: Gemiddelde belasting op maandbasis op het Elia-net van 2012 tot 2021 (Bronnen: gegevens Elia, berekeningen CREG) 
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3.2.2.2. Marktaandeel van de productiegroothandel 

Tabel 5 geeft een raming, zowel in absolute waarde (GW) als 
relatieve waarde, van het Belgische marktaandeel in de pro-
ductiecapaciteit van elektriciteit op het einde van ieder jaar.

Electrabel bezit nog steeds een groot marktaandeel (66%) van 
de totale productie. De tweede belangrijkste speler is EDF Lu-
minus, met een marktaandeel van 16% in productiecapaciteit.

De HHI, een vaak gebruikte concentratie-index, is niet veran-
derd in 2021 maar blijft met een waarde van 4 730 heel hoog. 
Ter vergelijking: een markt wordt als sterk geconcentreerd be-
schouwd wanneer de HHI gelijk is aan of hoger is dan 2 000.

Tabel 6 geeft dezelfde raming, maar op het vlak van effectief 
geproduceerde energie. In totaal hebben de eenheden aange-
sloten op het Elia-net 78,7 TWh opgewekt in 2021, wat sterk 
boven het productieniveau van 2020 ligt.

Het overwegende marktaandeel van Electrabel bedraagt in 
2021 75%. De HHI-index is gestegen tot 5 864 in 2021, wat 
nog steeds van een erg geconcentreerde markt getuigt.

Tabel 5: Marktaandelen van de groothandel in de productiecapaciteit voor elektriciteit (Bronnen: gegevens Elia, berekeningen CREG)

Productiecapaciteit (GW)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Engie / Electrabel 10,7 9,9 9,9 10,2 10,2 10,1 10,6 10,8 10,8 10,8 66% 65% 68% 71% 73% 72% 69% 69% 66% 66%

Luminus 2,3 2,2 1,8 1,7 1,9 2,0 2,6 2,6 2,6 2,6 14% 15% 12% 12% 14% 14% 17% 16% 16% 16%

TotalEnergies 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,7 0,7 0,7 1,0 1,0 0% 0% 0% 0% 3% 5% 4% 4% 6% 6%

RWE 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 0,9 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 6% 6%

Eneco 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 4%

Andere (<2% in 2021) 2,8 2,8 2,5 2,0 0,9 0,7 1,0 1,0 0,3 0,3 17% 18% 17% 14% 7% 5% 6% 6% 2% 2%

Totaal 16,0 15,3 14,6 14,5 14,0 14,1 15,4 15,6 16,3 16,3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 4 720 4 460 4 760 5 160 5 510 5 430 5 050 5 100 4 730  4 730

Tabel 6: Marktaandelen van de groothandel in de geproduceerde energie (Bronnen: gegevens Elia, berekeningen CREG)  

Geproduceerde energie (TWh)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Engie / Electrabel 52,4 51,6 42,2 37,9 55,6 55,0 41,3 54,2 51,4 59,1 75% 73% 69% 68% 79% 77% 70% 73% 75% 75%

Luminus 5,9 8,6 7,5 7,3 7,2 8,5 9,7 11,7 7,9 11,3 9% 12% 12% 13% 10% 12% 17% 16% 11% 14%

Eneco 0,3 0,6 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 1,4 2,3 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 3%

T-Power 0,5 0,4 1,4 2,2 2,6 2,5 2,4 2,7 2,4 1,5 1% 1% 2% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 2%

RWE 0,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 1,1 1,0 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1%

Andere (<2% in 2021) 10,4 9,3 8,4 7,4 3,8 4,4 4,1 4,5 4,5 3,5 15% 13% 14% 13% 5% 6% 7% 6% 7% 4%

Totaal 69,7 71,1 60,8 56,1 70,4 71,7 58,7 74,3 68,6 78,7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

HHI 5 851 5 516 5 088 4 829 6 372 6 055 5 252 5 601 5 762 5 864
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3.2.2.3. Uitwisseling van energie    

De gemiddelde prijzen op de day-aheadmarkt bedroegen in 
2021, in België, 104,1 €/MWh. Dit is een uitzonderlijk sterke 
stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, toen de gemid-
delde prijs met 31,9 €/MWh nog de laatste waarde in de afge-
lopen vijftien jaar liet noteren. Deze explosieve prijsstijgingen 
zijn het gevolg van, onder meer, de sterke stijgingen in de gas- 
en CO2-prijzen die de operationele kosten van de marginale 
productie-eenheden in de CWE-regio (voornamelijk gas- en 
steenkoolcentrales) sterk deden toenemen in de tweede helft 
van het jaar. Deze stijgingen manifesteerden zich eveneens 
in gelijkaardige mate in andere biedzones van de CWE-re-
gio: 96,8 €/MWh in Duitsland, 103,0 €/MWh in Nederland, 
106,9 €/MWh in Oostenrijk en 109,2 €/MWh in Frankrijk.

De prijsconvergentie tussen de verschillende biedzones in de 
CWE-regio steeg in 2021 licht in vergelijking met de voorgaande 
jaren. Deze stijging bevestigt de opwaartse trend met betrek-
king tot de convergentie van de prijzen, gemeten als het aantal 
uren waarin alle prijzen tussen de betrokken biedzones (België, 
Nederland, Frankrijk, Duitsland/Luxemburg en Oostenrijk) min-
der dan 1 €/MWh van elkaar afwijken. Deze verbetering is het 
gevolg van de toename van de beschikbare grensoverschrij-
dende capaciteit, resulterend uit een aantal verbeteringen in 
de stroomgebaseerde marktkoppeling zoals de implementatie 
van minimale marges in de capaciteitsberekening, de split-
sing van de biedzone Duitsland/Luxemburg en Oostenrijk en 
de indienstname van de ALEGrO interconnector. Ondanks het 

feit dat de verbeterde prijsconvergentiecijfers in 2020 ten dele 
het gevolg waren van uitzonderlijke omstandigheden (lagere 
belasting van de netwerken en minder uitwisselingen tussen 
biedzones) als reactie op de wereldwijde Covid-19 pandemie, 
werden in 2021 gelijkaardige cijfers gerapporteerd.

In 2021 bedroeg de prijsconvergentie tussen alle biedzones 
van de CWE-regio 49,5% (tegenover 48,5% in 2020). In 2015 
was dit nog slechts 20,9%; dit cijfer is sindsdien jaar na jaar 
gestegen. De CREG berekent dat de prijzen in 59,9% van de 
uren convergeren met deze in Frankrijk, tijdens 58,1% met Ne-
derland en tijdens 56,0% met Duitsland. Ondanks deze stijgin-
gen kende België in 32,1% van de uren met geen enkele van 
de andere biedzones in de CWE regio convergerende prijzen, 
tegenover 23,3% in 2020.

Zowel EPEX SPOT als Nord Pool faciliteren de day-ahead en 
intradaymarkt in België. Het totale volume op de EPEX SPOT 
day-aheadmarkt bedroeg 20,9  TWh in 2021, ten opzichte 
van 19,8  TWh in 2020. Het totale volume op de Nord Pool 
day-aheadmarkt bedroeg 2,5  TWh in 2021, ten opzichte van 
1,8  TWh in 2020. Beide day-aheadmarkten samen komen 
ongeveer overeen met 27,7% van de totale afname van het 
Elia-net.

De intradaymarkt geeft aan marktdeelnemers de mogelijkheid 
hun onverwachte veranderingen in verwachte injectie of afna-
me, die ontstaan na het sluiten van de day-aheadmarkt, via een 
publieke markt te regelen. Die onverwachte veranderingen 

zijn bijvoorbeeld de onverwachte onbeschikbaarheid van een 
productiecentrale maar ook veranderingen ten gevolge van 
geactualiseerde voorspellingen betreffende de injecties van 
wind- en zonne-energie. De implementatie van het XBID-pro-
ject in juni 2018 heeft de handel op de Belgische intradaymarkt 
vergemakkelijkt door de Belgische markt te koppelen met de 
markten van 23 andere Europese lidstaten. 

Het totale verhandelde volume op de intradaymarkt van 
EPEX SPOT steeg in 2021 tot 2 595,9 GWh ten opzichte van 
2 534,8 GWh in 2020. Het totale verhandelde volume op de 
intradaymarkt van Nord Pool is in 2021 gedaald tot 282,1 GWh 
ten opzichte van 311,7 GWh in 2020. De gewogen intraday-
prijs (op de EPEX SPOT markt) is met 333,3% gestegen tot 
103,9 €/MWh in 2021 (tegenover slechts 31,2 €/MWh in 2020).

De prijzen op de groothandelsmarkten voor langetermijn- en 
kortetermijncontracten zijn fors gestegen in 2021. De leve-
ringscontracten voor het volgende jaar hadden in 2021 erijs 
van 86,6 €/MWh, t.o.v. 40,7 €/MWh in 2020. In het jaar 2021 
was de gemiddelde day-ahead marktprijs véél hoger dan de 
gemiddelde prijs van het year-ahead contract met levering in 
2020 (d.w.z. handel tijdens 2019). De gemiddelde prijs op de 
day-aheadmarkt bedroeg in 2021 104,1 €/MWh in vergelijking 
met 40,7 €/MWh voor de in 2021 verhandelde contracten voor 
het volgende jaar.
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Figuur 14: Gemiddelde jaarprijzen voor de periode 2012-2021 op de day-aheadmarkt voor de levering van elektriciteit in de landen van de CWE-regio (Bronnen: Epex Spot Belgium, Epex Spot, berekeningen CREG)
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Figuur 13: Gemiddelde maandprijzen voor de periode 2012-2021 op de day-aheadmarkt voor de levering van elektriciteit in de landen van de CWE-regio (Bronnen: Epex Spot Belgium, Epex Spot, berekeningen CREG)
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108  Methodologie voor het bepalen van geldboetes in het kader van REMIT, 9 december 2021.

3.2.2.4. REMIT  

De verordening (EU) nr. 1227/2011 van het Europees Parlement 
en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de integriteit en 
transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (hierna: 
“REMIT” voor Regulation on wholesale Energy Market Inte-
grity and Transparency) stelt een aantal voorschriften vast om 
manipulaties en misbruik van voorkennis op de groothandels-
markt voor elektriciteit en gas tegen te gaan en te bestraffen. 

In dit kader moeten de marktspelers zich inschrijven op een 
platform en dienen ze hun registratiegegevens actueel te hou-
den voordat ze orders op de groothandelsmarkt plaatsen en 
transacties uitvoeren. Deze orders en transacties moeten aan 
ACER worden gemeld. De marktspelers moeten hun voorken-
nis eveneens publiceren op een daarvoor voorzien platform. 

Bij inbreuken op REMIT kan de CREG administratieve geldboe-
tes opleggen van maximum 10% van de omzet die de over-
treder heeft gerealiseerd op de Belgische elektriciteitsmarkt 
of aardgasmarkt tijdens het laatste afgesloten boekjaar. De 
CREG heeft een methodologie gepubliceerd om te verduidelij-
ken op basis van welke criteria de boete zal worden bepaald.108

In 2021 zette de CREG ook verschillende procedures voor on-
derzoeken en sancties verder en is ze verschillende onderzoe-
ken en analyses ad hoc gestart, naar aanleiding van vragen van 
de marktspelers of op eigen initiatief, over mogelijke schendin-
gen van REMIT. 

Ze heeft de marktspelers ook geholpen bij de stappen die ze 
moesten ondernemen of met andere vragen over REMIT.

Figuur 15: Uitgewisselde energie en gemiddelde prijs op de intraday-beurs (Bronnen: EPEX SPOT, Nord Pool, berekeningen CREG)

   Volume EPEX      Volume Nord Pool     Prijs EPEX

Figuur 16:  Vergelijking van de groothandelsprijs voor kortetermijncontracten en langetermijncontracten (Bronnen: EPEX SPOT Belgium, 

EPEX SPOT, ICE Endex, berekeningen CREG)
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3.2.2.5.  Charter voor een goede informatieverschaffing bij 
de prijsvergelijking van elektriciteit en gas 

In 2021 kende de CREG een kwaliteitslabel toe aan de online 
prijsvergelijker "Mijnenergie.be" van DPG Media nv en aan Wi-
kipower bvba als tussenpersoon inzake groepsaankopen voor 
elektriciteit en aardgas. 

De CREG verlengde ook de accreditatie van de online prijsver-
gelijker "Energie-Vergelijker.be" (die ook door Wikipower bvba 
wordt beheerd) voor een duur van twee jaar.109

Het CREG-kwaliteitslabel wordt toegekend aan dienstverle-
ners die het Charter voor een goede informatieverschaffing bij 
de prijsvergelijking van elektriciteit en gas naleven. Dit charter 
wil de consument garanderen dat de dienstverlener die een 
vergelijking van elektriciteits- en aardgasprijzen aanbiedt, ob-
jectieve en kwaliteitsvolle informatie levert. 

Door deze accreditatie heeft de dienstverlener het recht om 
het label van het CREG-charter gedurende twee jaar te ge-
bruiken. Tijdens deze periode moet hij de bepalingen van het 
charter nauwgezet naleven en aan de controles van de CREG 
voldoen. 

3.3. Consumentenbescherming    

In 2021 is de CREG de nadruk blijven leggen op de bescherming 
van de consumenten in het kader van haar werkzaamheden. 

• CREG Scan  

De CREG Scan, gelanceerd in februari 2017, is bedoeld voor 
zowel particulieren als kmo's en zelfstandigen met een maxi-
maal verbruik van 50  000 kWh/jaar voor elektriciteit en/of 
100  000 kWh/jaar voor aardgas. De CREG biedt de verbrui-
ker een unieke en praktische tool waarmee hij zijn contract, 

109   Beslissing (B)2220 van 22 april 2021 over de accreditatie van de online prijsvergelijking ‘Mijnenergie.be/Monenergie.be’ van DPG Media NV; Beslissing (B)2282 van 7 oktober 2021 over de accreditatie van “Wikipower SPRL” als tussenpersoon inzake groepsaankopen voor elektriciteit en aardgas; 
Beslissing (B)2279 van 2 september 2021 over de verlenging van de accreditatie van de online prijsvergelijker ‘Comparateur-Energie.be/Energie-Vergelijker.be/EnergyPrice.be’ van Wikipower bvba.

zelfs als het niet meer aan andere klanten wordt aangeboden 
(slapend contract), in zes muisklikken kan vergelijken met het 
huidige marktaanbod. Deze vergelijking is niet mogelijk op an-
dere prijsvergelijkingssites, omdat alleen het huidige aanbod 
er wordt getoond. 

In het totaal heeft de CREG Scan in 2021 14 331 producten 
(actieve en slapende) vergeleken, terwijl andere prijsvergelij-
kers slechts rekening houden met de 507 actieve producten 
op de markt. 

• Werkgroep energiearmoede    

Om de bepalingen van het Europees recht inzake energiear-
moede om te zetten naar Belgisch recht en rekening te houden 
met de problematiek van de strijd tegen energiearmoede en 
het proactieve beleid ter bescherming van de consumenten, 
met inbegrip van kwetsbare consumenten, zoals vermeld in 
het regeerakkoord, heeft de CREG, samen met de FOD Eco-
nomie, het initiatief genomen om de voornaamste actoren met 
expertise ter zake bijeen te brengen. 

Stap I. VERGELIJK
uw contract : doe de CREG Scan

Naam product

Datum

Stap II. SWITCH
van product of van leverancier:

met een PRIJSVERGELIJKER

SWITCH = GRATIS
Mits een opzegperiode van 4 weken

SWITCH = EENVOUDIG
Nieuwe leverancier regelt alles

Duur in 

vergelijking 

met huidige 

aanbod

Vergelijk uw huidig lopend contract

Naam leverancier
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Eind 2020 en begin 2021 waren er verschillende vergaderingen 
waarin de Europese en Belgische context van de werkgroep 
werd voorgesteld, de grote lijnen van het werkkader werden 
besproken en het draaiboek en de werkmethode op korte, 
middellange en lange termijn werden gevalideerd. 

Op het vlak van de actieprioriteiten heeft deze werkgroep, in ja-
nuari 2021, aan de bevoegde overheden een voorstel van een 
reeks indicatoren gedaan over de energiearmoede voor België 
om te voldoen aan de Europese verplichtingen ter zake. 

In functie van de richtsnoeren die de overheidsinstanties 
ter zake hebben bepaald zal de CREG, samen met de FOD 
Economie, de werkzaamheden van deze werkgroep verder 
coördineren.  

• Vereenvoudiging van de factuur  

De enorme hoeveelheid informatie op de facturen maakt ze 
moeilijk te lezen en te begrijpen voor consumenten. In 2018 
is een grootschalig overleg gevoerd met de ministers en alle 
belanghebbenden in de energiesector, met name leveranciers 
en regulatoren, waaronder de CREG, om de elektriciteits- en 
gasfactuur van de consumenten te vereenvoudigen. Het over-
leg was met name bedoeld om de omvang van de factuur te 
vereenvoudigen en tot maximaal twee pagina's te beperken, 
met behoud van de essentiële informatie. Er moeten echter 
verschillende regelgevende maatregelen worden genomen 
om de resultaten van het overleg in de praktijk te brengen. 

In haar advies van 11 februari 2020 bevestigt de CREG haar 
vraag om de nodige regelgevende maatregelen te nemen om 

110  Advies (A)2200 van 11 februari 2021 over het voorstel van resolutie (DOC 55 1650/001) betreffende het vereenvoudigen van de energiefactuur.

de vereenvoudiging van de factuur voor de consument af te 
ronden en te concretiseren.110

Een koninklijk besluit van 9 december 2021 (Belgisch Staats-
blad van 20 december 2021) legt de (andere) minimale ver-
eisten vast waaraan de facturen en de informatie over de 
facturatie van gas en elektriciteit moeten voldoen (zie punt 2.6 
van dit verslag voor meer details). 

•  Informatie aan de consument

In 2021 is de CREG de consument blijven informeren, in het 
bijzonder over de prijzen en de evolutie ervan, onder andere 
via: 

 - de monitoring van de prijzen op de groot- en kleinhandels-
markt (zie punt 3.2.1 van dit verslag) 

 - de nota over contracten met een dynamische prijs die de 
consumenten waarschuwt voor dit soort contracten (zie 
punt 3.2.1 van dit verslag)

 - de jaarlijkse studie over de evolutie van de componenten 
van de elektriciteits- en aardgasprijzen (zie punten 3.1.2.3 en 
3.1.3.5.B van dit verslag)

 - de studie over de stijging van de elektriciteits- en gasprij-
zen in België die de impact onderzoekt van de prijsstijgin-
gen op de facturen van de verbruikers: huishoudens, (kleine) 
professionele verbruikers en industrie (zie punt 3.2.1 van dit 
verslag)

 - de studie over de elektriciteitsbelevering van grote industrië-
le klanten in België in 2020 die als doel heeft de transparan-
tie omtrent de elektriciteitsbelevering van grote industriële 
klanten te verhogen (zie punt 3.2.1. van dit verslag)

 - de studie over de prijzen van de energiemarkt voor huishou-
dens en kleine professionele verbruikers (zie punt 3.2.1 van 
dit verslag)

 - de enquête over het gedrag van de huishoudelijke verbrui-
kers op de kleinhandelsmarkt die bepaalde aspecten van het 
gedrag van de huishoudens op de Belgische energiemarkt 
onderzoekt (zie punt 3.2.1 van dit verslag)

 - de nota over de opzegging, verlenging en hernieuwing van 
leveringscontracten van energie die de huishoudelijke afne-
mer helpt bij zijn keuze als hij overweegt om van energiecon-
tract te veranderen (zie punt 3.2.1. van dit verslag)

 - infographics en maandelijkse boordtabellen voor elektriciteit 
en aardgas (zie punt 3.2.1. en 3.1.2.3 van dit verslag)

 - de maandelijkse publicatie van de gasnoteringen TTF101, 
TTF103 en ZTP101. TTF 103 wordt voornamelijk gebruikt voor 
de residentiële markt en de markt van de kmo's voor een ver-
bruik van minder dan 100.000 kWh/jaar. TTF 101 en ZTP101 
worden voornamelijk voor een hoger verbruik gebruikt.

 - de publicatie van de kerncijfers van 2020. Dit document be-
vat onder andere de voornaamste tabellen en grafieken over 
de geïnstalleerde capaciteiten en de elektriciteitsproductie 
in België, de bronnen van de aardgasstromen, de evolutie 
van het aardgasverbruik en de prijzen op de groothandels-
markten. De evolutie van de gemiddelde elektriciteits- en 
aardgasfacturen van de Belgische huishoudens is eveneens 
opgenomen.

 - de verwerking van vragen en klachten die ze heeft ontvan-
gen via info@creg.be (zie punt 5.5 van dit verslag). 

De lezer wordt eveneens verwezen naar de werkzaamheden 
van de CREG in het kader van Europese werkgroepen over de 
aspecten met betrekking tot consumentenbescherming op het 
vlak van energie (zie punt 5.8 van dit verslag).
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3.4. Bevoorradingszekerheid 

3.4.1.  Monitoring van het evenwicht tussen vraag en 
aanbod 

• Vraag111 

De belasting van het Elia-net vertegenwoordigt 70,9 TWh in 
2021 tegenover 69,9 TWh in 2020, wat overeenkomt met een 
stijging van 1,4% tussen 2020 en 2021.

Tabel 7:  Belasting (energie en piekvermogen) van het Elia-net van 

2012 tot 2021 (Bron: Elia, 2020: voorlopige gegevens)

Energie  
(GWh) 

Piekvermogen   
(MW) 

2012 81,7 13 369
2013 80,5 13 446
2014 77,2 12 736
2015 77,1 12 634
2016 77,1 12 734
2017 77,3 12 867
2018 76,6 12 440
2019 74,6 12 568
2020 69,9 12 241
2021 70,9 12 570

111   De hier beschouwde vraag is de belasting van het Elia-net, berekend als de balans van de netto geïnjecteerde productie in het Elia-net, de invoer en de uitvoer, waarvan de door de pompcentrales opgepompte energie wordt afgetrokken. Het is derhalve de optelling van de nettoafnames en de 
verliezen.

• Geïnstalleerde capaciteit en geproduceerde energie 

In de loop van 2021 is het geïnstalleerde productievermogen 
dat aangesloten was op het net van Elia in België gestegen in 
vergelijking met 2020: van 15 725 MW naar 16 299 MW. Deze 
toename met 574 MW is het resultaat van diverse ontwikke-
lingen in 2021. Vooral de geleidelijke ingebruikneming van de 
offshorewindmolenparken blijft bijdragen tot de toename van 
het geïnstalleerde vermogen van de offshorewindturbines. Er 
zijn geen strategische reservevolumes gecontracteerd voor de 
winter 2021-2022.

Tabel 8:  Opdeling per soort centrale van het in België 

geïnstalleerde vermogen aangesloten op het Elia-net op 31 

december 2021 (Bron: Elia)

Type centrale

Geïnstalleerd 
vermogen

MW %

Kerncentrales 5 943 36,4

STEG en gasturbines 4 541 27,8

Klassieke centrales 315 1,9

WKK 865 8,0

Verbrandingsovens 243 0,0

Dieselmotoren 5 5,3

Turbojets 177 0,5

Hydro (zonder pompcentrales) 78 1,5

Pompcentrales 1 308 1,1

Onshore windmolens 279 1,7

Offshore windmolens 2 265 13,9

Biomassa 287 1,8

Totaal 16 307 100

Tabel 9:  Opdeling per soort primaire energie van de elektriciteit 

geproduceerd in 2021door de centrales op de sites die zijn 

aangesloten op het Elia-net

Primaire energie 
Geproduceerde 

energie

GWh %

Kernenergie1 47 945 58,5

Aardgas1 16 676 20,4

Steenkool1 0 0,0

Fuel1 4 0,0

Andere lokaal verbruikte 
autoproductie3

11 509 14,1 

Hydro (inclusief pompcentrales)1 1 088 1,3

Andere1 4 678 5,7

Totaal2 81 900 100,0

1 Bron: Elia, voorlopige gegevens.
2  Bron: Synergrid.
3 Bron: berekeningen CREG (niet door Elia overgemaakte waarden).

3.4.2.  Controle van het ontwikkelingsplan van het 
transmissienet   

Op 26 april 2019  heeft de minister van Energie de finale versie 
van het federale ontwikkelingsplan 2020-2030 van het trans-
missienet voor elektriciteit goedgekeurd (zie jaarverslag 2019). 

In dit plan identificeert Elia, de beheerder van het transmissie-
net voor elektriciteit, de behoeften aan transmissiecapaciteit 
van het Belgische hoogspanningsnet voor de periode 2020-
2030 en beschrijft ze het investeringsprogramma om dit tot 
stand te brengen. Elia stelt een totaalbedrag van 5 miljard euro 
aan investeringen voor over een periode van 10 jaar. 

Dit plan wordt opgesteld door Elia, in samenwerking met de 
Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau. In juli 
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2018 had de CREG hierover een advies uitgebracht (zie ons 
jaarverslag 2018). 

De CREG heeft in 2021 de uitvoering van de geplande inves-
teringen in de netinfrastructuur verder opgevolgd op basis van 
dit plan. 

3.4.3. Operationele netveiligheid 

Figuur 17 geeft de evolutie weer van de maximale fysieke 
belasting van de interconnecties met Frankrijk en Nederland. 
Deze fysieke belasting is een combinatie van stromen ten ge-
volge van commerciële invoer naar en uitvoer vanuit België 
en van stromen ten gevolge van doorvoer door het Belgische 
net. De stromen op de Belgische grenzen zijn gestegen in ver-
gelijking met 2020 met absolute records naar Frankrijk van 3 
602 MW in januari en naar Nederland met 4 397 MW in mei. 
Deze waarden vertegenwoordigen een aanzienlijke stijging van 
respectievelijk 12% en 28% in vergelijking met de maxima-
le waarden die voordien werden geregistreerd. Deze stijging 
is het gevolg van een combinatie van factoren, onder andere 
de hoge onbeschikbaarheid van het Belgische nucleaire park, 
de invoering van de regel van 70% van de vervoerscapaciteit 
ter beschikking van de zoneoverschrijdende handelsmarkt (zie 
punt 3.1.4.1. van dit verslag) en de versterking van de lijn Mer-
cator-Horta-Avelgem en de finalisering van het project Brabo II 
eind 2020.

3.4.4.  Investeringen in de grensoverschrijdende 
interconnecties en het interne 
hoogspanningsnet 

Het hoogspanningsnet moet continu evolueren om aan de be-
hoeften van de verbruikers en van de markt te voldoen en de 
bevoorradingszekerheid te garanderen. De versterking van de 
interconnecties op Europees niveau is één van de belangrijk-
ste uitdagingen om deze doelstellingen te bereiken. De ver-
sterking van het interne hoogspanningsnet moet ook in staat 
zijn om de elektriciteitsstromen van deze interconnecties en 
bijvoorbeeld windmolens op zee te vervoeren.

	■ Voorziene versterkingen van de noordgrens 

Brabo-project 

Op nationaal en internationaal niveau versterkt het Brabo-pro-
ject de noord-zuidas van België en het geïnterconnecteerde 
Europese netwerk. Dit laat toe om de mogelijkheden van de 
marktwerking op internationale schaal te verbeteren en de af-
hankelijkheid van het Belgische productiepark te verminderen. 
Het project wordt in verschillende fasen uitgevoerd. 

In oktober 2016 finaliseerde Elia de eerste fase (Brabo I) door 
bijkomende dwarsregeltransformatoren in Zandvliet te plaat-
sen en de hoogspanningslijn Doel-Zandvliet te versterken tot 
380 kV. 

Brabo II en Brabo III omvatten de aanleg van een extra boven-
grondse 380 kV-verbinding met twee draadstellen tussen de 
stations van Zandvliet en Mercator (Kruibeke) op de noord-zui-
das van Antwerpen om de beoogde uitbreiding van de inter-
connectiecapaciteit aan de noordelijke grens na de voltooiing 
van de eerste fase van Brabo te verzekeren. Het veiligstellen 
van de stijging van het industriële verbruik in het Antwerpse 
havengebied (vooral fase II) en het creëren van een onthaalca-
paciteit voor gecentraliseerde productie (vooral fase III), wor-
den ook in rekening genomen. 

Brabo II, namelijk de hernieuwing en versterking van de be-
staande hoogspanningslijn van 150kV tussen Zandvliet en 
Liefkenshoek (Beveren) is in 2017 van start gegaan en het 
laatste deel werd op 27 november 2020 in dienst genomen. 
Volgens de huidige planning zou Elia, vanaf 2022, de bestaan-
de hoogspanningslijn van 150kV tussen Liefkenshoek en het 

Figuur 17:  Evolutie tussen 2012 en 2021 van de maximale fysieke belasting van de interconnecties met Frankrijk en Nederland (Bron: 

CREG op basis van gegevens van Elia)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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hoogspanningsstation Mercator (Brabo III) moeten vernieu-
wen en versterken tot 380kV. Brabo IIII, dat als doel heeft de 
in- en uitvoercapaciteit op de noordgrens te versterken, zou 
tegen midden 2025 moeten zijn gerealiseerd. 

Zandvliet-Rilland-project 

Dit project is gericht op de versterking van de bestaande 380 
kV-interconnectie Zandvliet-Rilland dankzij de vervanging van 
de geleiders van de bovengrondse wisselstroomverbinding 
tussen Zandvliet (België) en Rilland (Nederland) door hoogper-
formantiegeleiders (technologie High Temperature Low Sag 
of HTLS-technologie), de installatie van twee extra dwarsre-
geltransformatoren en de herstructurering van het station van 
Zandvliet. 

Deze versterking van de interconnectiecapaciteit van de 
noordgrens (in combinatie met het Brabo-project) vermindert 
het risico dat deze grens een beperkende factor wordt voor 
de steeds belangrijkere en steeds meer variabele handelsstro-
men tussen de markten binnen de CWE-zone. De inwerking-
stelling van dit project is gepland voor 2022. 

Van Eyck-Maasbracht-project 

Het Van Eyck-Maasbracht-project dat momenteel wordt be-
studeerd, betreft de versterking van de bestaande 380 kV-in-
terconnectie Van Eyck-Maasbracht. De referentieoplossing 
bestaat uit het vervangen van de bestaande geleiders van 
de bovengrondse wisselstroomverbinding tussen Van Eyck 
(België) en Maasbracht (Nederland) door hoogperformantie-
geleiders (HTLS-technologie), de installatie van twee extra 
dwarsregeltransformatoren en de herstructurering van het Van 
Eyck-station. Ook andere varianten worden geanalyseerd. De 
oplossing zal trilateraal onderzocht worden door Elia, TenneT 
en Amprion. 

De inwerkingstelling van dit project is gepland voor 2030.

	■ Voorziene versterkingen van de zuidgrens 

Avelin-Horta-project 

Dit project beoogt enerzijds de versterking van de bestaande 
380 kV-interconnectie tussen Avelin/Mastaing (Frankrijk) en 
Avelgem (België) dankzij de vervanging van de huidige gelei-
ders van de bovengrondse wisselstroomverbinding tussen 
Avelin/Mastaing en Avelgem door hoogperformantiegeleiders 
en anderzijds de vervanging van de huidige geleiders van de 
bovengrondse wisselstroomverbinding tussen Avelgem en 
Horta (Zomergem) door hoogperformantiegeleiders. 

De datum van inwerkingstelling van dit project is van 2021 ver-
plaatst naar 2022. 

Lonny-Achêne-Gramme-project 

Dit project betreft de versterking van de bestaande 380 kV-in-
terconnectie tussen Achêne/Gramme (België) en Lonny (Frank-
rijk). Het zal in verschillende fasen worden uitgevoerd. 

De eerste fase van deze versterking is noodzakelijk om een 
betere verdeling van de verwachte stromen aan de zuidgrens 
mogelijk te maken tegen 2025 met het oog op de kernuitstap. 
De referentieoplossing bestaat uit de installatie van een dwars-
regeltransformator aan de Belgische kant. 

De tweede fase is een verdere versterking. De referentieop-
lossing bestaat uit het vervangen van de bestaande geleiders 
van de bovengrondse 380 kV-wisselstroomverbinding tussen 
Achêne/Gramme (België) en Lonny (Frankrijk) door hoogper-
formantiegeleiders, de installatie van een tweede dwarsre-
geltransformator en de herstructurering van de stations van 
Achêne en Gramme. Over de tweede fase van het project 
loopt momenteel een studie, de inwerkingstelling ervan is ge-
pland voor 2030. 

Aubange-Moulaine-project 

Dit project is gericht op de versterking van de bestaande 220 
kV-verbinding tussen Aubange (België) en Moulaine (Frankrijk) 
dankzij de installatie van twee dwarsregeltransformatoren in 
het station van Aubange. De versterking van de zuidelijke grens 
vormt een aanvulling op de versterking van Avelin-Avelgem en 
beperkt het risico dat deze interconnectie een beperkende fac-
tor wordt voor de uitwisseling van stromen tussen de markten. 

De twee transformatoren werden in 2021 in dienst gesteld. 

	■ Geplande interconnecties tussen België en het Verenigd 
Koninkrijk 

Het NEMO-project houdt de realisatie in van een onderzeese 
kabelverbinding van 1 000 MW op gelijkstroom met een lengte 
van ongeveer 140 km. Door dit project zal er een verbinding ge-
maakt worden tussen Richborough in het Verenigd Koninkrijk 
en het onderstation “Gezelle”, onderdeel van het Stevin-project 
in Brugge. De bouw is midden 2016 gestart. De technische op-
levering van de nieuwe verbinding is midden december 2018 
gebeurd en de interconnectie is op 31 januari 2019 van start 
gegaan met de commerciële exploitatie. Dankzij Nemo Link 
zullen de klanten capaciteit tot 1 000 MW kunnen kopen in de 
twee richtingen, GB-BE of BE-GB, via expliciete en/of implicie-
te veilingen.

Twee andere projecten, het Nautilus-project en het Triton-pro-
ject, zitten in een studiefase en bestaan erin te analyseren 
of een nieuwe interconnectie tussen België en het Verenigd 
Koninkrijk en een nieuwe interconnectie tussen België en De-
nemarken mogelijk is. De standaardoplossing is een onderzee-
se kabelverbinding van 1 000 tot 1 400 MW op gelijkstroom 
(HVDC) die zowel als interconnector als als connector met een 
offshore windpark dient ("hybride interconnectie"). Gezien de 
voorlopige resultaten van de studie en het feit dat de ontwik-
keling van een dergelijke infrastructuur een tiental jaar duurt, is 
de indienststelling van een eerste project momenteel voorzien 
tegen ten vroegste 2028. 
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	■ Geplande interconnecties tussen België en Duitsland 

ALEGrO, een ondergrondse kabelverbinding van 1 000 MW 
op gelijkstroom (HVDC) met een lengte van ongeveer 90 km, 
werd op 9 november 2020 in dienst genomen. De commercië-
le exploitatie is op 18 november 2020 gestart op de day-ahead-
markt en op 8 december 2020 op de intradaymarkt. Deze 
interconnectie verbindt de onderstations van Lixhe (België) en 
Oberzier (Duitsland) en is de eerste rechtstreekse verbinding 
tussen België en Duitsland met een vermogen van ongeveer 
1 000 MW. 

Het project BE-DE II is na ALEGrO de tweede interconnectie 
tussen België en Duitsland. Deze toekomstige interconnec-
tie zal net zoals het eerste project het resultaat zijn van een 
partnerschap tussen Elia en Amprion. Elia en Amprion voeren 
momenteel een bilaterale haalbaarheidsstudie uit. Over de ka-
lender, de plaats, het tracé en de capaciteit zullen bijkomende 
studies worden uitgevoerd. 

	■ Voorziene versterkingen van het interne hoogspanningsnet 

In het federaal ontwikkelingsplan 2020-2030 stelt Elia twee 
manieren voor om het interne hoogspanningsnet te verster-
ken, namelijk de versterking van de bestaande bovengrond-
se lijnen met HTLS-technologie en de realisatie van nieuwe 
verbindingen. 

Door de HTLS-technologie kan de transmissiecapaciteit van 
de bovengrondse lijnen bijna worden verdubbeld. In 2009 was 
Elia een van de eerste netbeheerders die deze technologie 
toepaste in het pilootproject Mol-Beringen (150 kV). Sindsdien 
heeft Elia de HTLS-versterkingswerken voltooid op de lijnen 
Zutendaal-Van Eyck, Horta-Eeklo, Lixhe-Herderen en Merca-
tor-Horta. De HTLS-versterking op de lijn Avelgem-Avelin was 
gepland voor 2021, maar zal pas in 2022 klaar zijn. Vervolgens, 
tussen 2021 en 2024, is de versterking gepland van de 380 

112  Beslissing (B)658E/75 van 17 december 2021 over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel ingediend door de nv Elia Transmission Belgium met betrekking tot het tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve vanaf 1 januari 2022.
113  Beslissing (B)2195 van 25 maart 2021 over het voorstel van de nv Elia Transmission Belgium betreffende de regels die de energieoverdracht organiseren.

kV-lijnen op de lijnen Massenhoven-Meerhout-Van Eyck. Ten 
slotte is tussen 2025 en 2035 de versterking gepland van de lij-
nen op de assen Mercator-Bruegel-Courcelles-Gramme-VanEy-
ck, Mercator-Massenhoven en Mercator-Lint. 

Wat de nieuwe verbindingen in België betreft, zijn in het fede-
raal ontwikkelingsplan 2020-2030 de details opgenomen van 
de projecten "Boucle du Hainaut" en "Ventilus" die ook in het 
TYNDP 2020 zijn opgenomen. 

Het project Boucle du Hainaut beoogt de realisatie van een 
nieuwe corridor van 6.000 MW tussen het station van Avel-
gem aan de zuidgrens van het land en het centrum van het 
land (station te bepalen op de as Bruegel-Courcelles). Het pro-
ject heeft tot doel de veiligheid en betrouwbaarheid van het 
net te verbeteren om grensoverschrijdende handelsstromen 
en bijvoorbeeld de productie van windturbines op zee te kun-
nen vervoeren. Met de versterking van de bestaande lijnen 
met HTLS-technologie (zie hierboven) draagt dit project bij tot 
de realisatie van de ring Mercator-Van Eyck-Gramme-Courcel-
les- Avelgem. De nieuwe corridor Avelgem-Centrum is een 
noodzakelijke voorwaarde voor de integratie van de toename 
van de offshore-productiecapaciteit die voor 2028 is gepland in 
het project Modular Offshore Grid - Fase 2 (MOG II). De inge-
bruikneming van de Boucle du Hainaut is momenteel gepland 
voor 2028. 

Het Ventilus-project beoogt de realisatie van een nieuwe cor-
ridor van 6  000 MW tussen de stations Stevin en Avelgem 
in West-Vlaanderen, om de offshoreproductiecapaciteit te ver-
groten. Volgens de huidige planning zal het ook in 2028 in ge-
bruik worden genomen. 

3.4.5.  Maatregelen om de vraagpieken te dekken en 
het hoofd te bieden aan bevoorradingstekorten

3.4.5.1. Strategische reserve 

Op 13 januari 2021 gaf de minister van Energie bij ministerieel 
besluit (Belgisch Staatsblad van 15 januari 2021) de transmis-
sienetbeheerder Elia de opdracht om een strategische reserve 
aan te leggen voor een volume van 0 MW voor een periode van 
één jaar vanaf 1 november 2021. 

Aan de hand van beslissing 658E/72 van 8 juli 2021 heeft de 
CREG ook het tariefsaldo van de openbare dienstverplichting 
"strategische reserve" voor 2020 goedgekeurd.

Aan de hand van een beslissing van 17 december 2021 heeft 
de CREG ook de budgetten van de openbare dienstverplichting 
"strategische reserve" (en CRM) voor 2022 goedgekeurd. Ze 
heeft wel geen tarief vastgelegd omdat deze kosten nu door 
de financiële middelen van de federale staat worden gedekt.112

3.4.5.2. Toegang tot het vraagbeheer 

Op 25 maart 2021 heeft de CREG, na overleg met de bevoeg-
de regionale instanties en na raadpleging van Elia, beslist om 
de wijziging van de door Elia Transmission Belgium ingediende 
regels die de energieoverdracht organiseren met het oog op 
hun toepassing op de day-ahead- en intradaymarkten goed te 
keuren.113

Daarnaast heeft de CREG op 18 december 2020 per elektro-
nische brief het voorstel van Elia tot wijziging van de voor-
waarden voor de evenwichtsverantwoordelijke (T&C BRP) 
ontvangen, alsook het voorstel van aanbieder van flexibiliteits-
diensten Day Ahead / Intraday (FSP DA/ID) contract. Deze 
twee voorstellen behandelen de uitbreiding van de energie-
overdracht op de Day-Ahead- en Intradaymarkten. Het contract 
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FSP DA/ID beschrijft de rechten en verplichtingen van Elia en 
de aanbieder van flexibiliteitsdiensten die hun flexibiliteit op de 
Day-Ahead- en/of Intradaymarkten wil valoriseren. Dit contract 
werd door de CREG goedgekeurd op 29 april 2021.114

3.4.5.3.  Bevoorradingszekerheid voor elektriciteit en het 
CRM

Dit deel behandelt de aktes die de CREG heeft opgesteld in 
het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). 
De wetten en besluiten die zijn aangenomen in het kader van 
het CRM worden uiteengezet in punt 2.2 van dit verslag. 

• Wijziging van het federaal technisch reglement 

In het kader van de implementatie van het CRM moest het fe-
deraal technisch reglement (koninklijk besluit van 22 april 2019) 
worden gewijzigd om te verzekeren dat de rechten van een 
capaciteitsreservering (in verband met een reeds ingediende 
aansluitingsaanvraag) of een capaciteitstoewijzing (in verband 
met een reeds ondertekend aansluitingscontract) niet leiden 
tot een beperking van de concurrentie tijdens de CRM-veiling. 
Er werd een ontwerp van koninklijk besluit in die zin aan de 
CREG overgemaakt. In haar advies (A)2186 van 21 januari 2021 
formuleerde de CREG veel kritiek bij het ontwerp van tekst. 
Ze merkte in het bijzonder op dat uit een arrest van het Eu-
ropees Hof van Justitie van 3 december 2020 bleek dat de 
nationale regulator beschikt over een exclusieve bevoegdheid 
om de aansluitingsvoorwaarden op het transmissienet te be-
palen of goed te keuren en dat de koning daarvoor dus niet 
bevoegd was. In een later advies over hetzelfde voorontwerp 

114  Beslissing (B)2222 van 29 april 2021 betreffende het verzoek van Elia Transmission Belgium NV met het oog op de goedkeuring van het voorstel van het te sluiten contract tussen Elia en de FSP voor de levering van de Day-Ahead/Intraday-flexibiliteitsdienst.
115   Advies (A)2186 van 21 januari 2021 over het ontwerp van koninklijk besluit “tot wijziging van de minimum inhoud van het type-aansluitingscontract bedoeld in artikel 169 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van 

elektriciteit en de toegang ertoe, en tot invoering van een procedure tot verkrijging van een recht op een netaansluiting die rekening houdt met het capaciteitsvergoedingsmechanisme.
116  Aanvullend voorstel (C)2135 van 4 februari 2021 bij het Voorstel van koninklijk besluit (C)1907 tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten met het oog op de klassering van capaciteiten in capaciteitscategorieën.
117  Ontwerpbeslissing (B)2129 van 7 januari 2021 omtrent de richtsnoeren die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten.
118  Richtsnoeren (R)2129 van 10 juni die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten.

van koninklijk besluit heeft de afdeling wetgeving van de Raad 
van State de analyse van de CREG gevolgd zodat werd afge-
zien van het ontwerp van koninklijk besluit.115 

•  Vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria 
voor het in aanmerking komen van investeringskosten  

Overeenkomstig de elektriciteitswet is de Commissie voor 
de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) bevoegd 
voor het opstellen van een voorstel van koninklijk besluit tot 
vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor 
het in aanmerking komen van investeringskosten en de klas-
seringsprocedure. Deze drempels dienen voor de bepaling van 
capaciteiten die aanspraak kunnen maken op meerjarencon-
tracten in het kader van het CRM.

Het directiecomité van de CREG had een eerste ontwerp van 
koninklijk besluit goedgekeurd op 12 december 2019. Dit voor-
stel moest gedeeltelijk worden herzien omwille van, onder 
andere, de evolutie van het Belgisch en Europees wetgevend 
kader en de noodzaak om de communicatie met de marktspe-
lers (voortaan via een informaticaplatform) en de certificering 
van investeringen (voortaan via een onafhankelijke technische 
expert) te vereenvoudigen. Dit aanvullende voorstel maakte 
eerst het voorwerp uit van een openbare raadpleging en daar-
na van een advies van de netbeheerder (Elia) dat op 21 januari 
2021 aan de CREG is overgemaakt. 

Op 4 februari 2021 heeft de CREG het  aanvullend voorstel 
goedgekeurd.116 Het koninklijk besluit werd op 4 juni 2021 
afgekondigd.

•  Richtsnoeren voor de voorwaarden voor het in 
aanmerking komen van investeringskosten

In overeenstemming met artikel 3, § 3 van het bovenver-
melde voorstel van koninklijk besluit tot vastlegging van de 
investeringsdrempels en de criteria heeft de CREG, na een 
raadpleging van de marktspelers een ontwerp van richtlijnen 
vastgesteld om aan de marktspelers de nodige specificaties 
met betrekking tot de voorwaarden voor het in aanmerking 
komen van investeringskosten met het oog op een klassering 
van de capaciteit in een capaciteitscategorie dat recht geeft op 
een meerjarig capaciteitscontract te communiceren.117

Na de afkondiging van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot 
vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het 
in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedu-
re van klassering werden de richtsnoeren die de voorwaarden 
preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten 
definitief door de CREG goedgekeurd.118

•  Procedure voor het indienen en behandelen van 
investeringsdossiers 

In overeenstemming met artikel 7, § 3 van het bovenvermel-
de voorstel van koninklijk besluit tot vastlegging van de inves-
teringsdrempels en de criteria heeft de CREG de procedure 
vastgelegd voor de indiening en de behandeling van de inves-
teringsdossiers in kader van het CRM. 

Daarnaast heeft de CREG een handleiding voor het gebruik 
van het CREG CRM platform en een Q&A over de procedure 
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en het gebruik van het CREG CRM platform op haar website 
gepubliceerd.

•   T-4-veiling van 2021: vraagcurve en parameters 

Op basis van het Netbeheerdersverslag van Elia heeft de 
CREG een advies uitgebracht over het voorstel van Elia van 
veilingparameters voor de T-4 veiling in 2021 met leveringspe-
riode 2025-2026119 en een voorstel voor de vraagcurve voor 
deze veiling.120  

•  Afwijking van de intermediaire maximumprijs 

Nota (Z)2202 van 11 februari 2021 bevat de bijdrage van de 
CREG bij de openbare raadpleging die de FOD Economie heeft 
gelanceerd over nieuwe bepalingen die moeten worden inge-
voegd in het voorontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling 
van de berekeningsmethode van het noodzakelijke capaciteits-
volume en de parameters die nodig zijn voor de organisatie 
van de veilingen in het kader van het capaciteitsvergoedings-
mechanisme. Deze nieuwe bepalingen behandelen de moda-
liteiten en de procedure voor derogatie van het intermediaire 
prijsplafond (“IPC”). De CREG geeft naast specifieke opmer-
kingen over alle nieuwe voorgestelde bepalingen ook algeme-
ne opmerkingen om de impact van de derogaties van de IPC 
op de globale kost van het CRM te verminderen.

Met haar beslissing (B)2237 heeft de CREG de vormvereisten 
vastgelegd voor een verzoek tot afwijking van de intermediaire 
maximumprijs  in overeenstemming met art. 21, § 2 van het 
koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de pa-
ramaters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt 

119  Advies (A)2161 van 2 februari 2021 over het voorstel van veilingparameters in het netbeheerdersverslag van Elia voor de T-4 veiling in 2021 met leveringsperiode 2025-2026.
120  Voorstel (C)2192/2 over de parameters waarmee de aan te kopen hoeveelheid capaciteit wordt bepaald voor de T-4 veiling in 2021 met leveringsperiode 2025-2026. Dit voorstel werd voorafgegaan door een ontwerpvoorstel (C)2192/1 van 28 januari 2021.
121  Beslissing (B)2237 van 12 mei 2021 inzake de vormvereisten voor een verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs.
122  Beslissing (B)2237/2 van 17 juni 2021 inzake de vormvereisten voor een verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs.
123  Advies (A)2206 van 22 februari 2021 met betrekking tot de evaluatie van de kostprijs van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM).
124  Beslissing (B)2227 van 14 mei 2021 tot vaststelling van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. 
125  Koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot goedkeuring van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme overeenkomstig artikel 7undecies, § 12, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 1 juni 2021).
126  Advies (A)2216 van 18 maart 2021 over een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.
127  Koninklijk besluit van 30 mei 2021 tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (Belgisch Staatsblad van 7 juni 2021).
128  Voorstel (C)2243 van 28 mei 2021 van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied.

bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere 
parameters die nodig zijn voor de  organisatie van de veilingen, 
alsook de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van indi-
viduele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire 
prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsme-
chanisme.121 Met het oog op de veiling van oktober 2021 heeft 
de CREG via een beslissing van 17 juni 2021, ter verduidelij-
king, deze vormvereisten geactualiseerd.122

• Advies over de raming van de kost van het CRM

Overeenkomstig Resolutie 1220/007 heeft de CREG een ad-
vies overgemaakt aan de Kamer van volksvertegenwoordigers 
met betrekking tot de studie, gemaakt door de consultant Hau-
logy, die de evaluatie van de kost van het CRM tot voorwerp 
had. De CREG maakt in dit advies een reeks opmerkingen over 
de hypotheses die werden gebruikt bij deze studie en die vol-
gens haar hoofdzakelijk tot een onderschatting van de kost van 
het CRM leiden.123

• Functioneringsregels CRM

In het kader van de implementatie van het CRM en in het bij-
zonder met het oog op de veiling die in oktober 2021 moet 
plaatsvinden, heeft de CREG aan de hand van een beslissing 
van 14 mei 2021 de werkingsregels van het CRM vastgelegd.124 
Over deze werkingsregels heeft de transmissienetbeheerder 
(Elia) een eerste voorstel ingediend op 13 november 2020, na-
dat er een openbare raadpleging over was gehouden. Na be-
sprekingen met de CREG heeft Elia op 30 april 2021 een nieuw 
voorstel van werkingsregels ingediend. De CREG heeft nog 
een openbare raadpleging georganiseerd over de belangrijkste 

wijzigingen die ze wou aanbrengen aan het voorstel van Elia. In 
overeenstemming met de elektriciteitswet werden deze wer-
kingsregels nog goedgekeurd door een koninklijk besluit van 
30 mei 2021.125

In maart 2021 heeft de CREG eveneens een advies aangeno-
men over het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van 
de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van 
het capaciteitsvergoedingsmechanisme door de CREG.126 Het 
koninklijk besluit werd op 30 mei 2021 aangenomen en op 
7 juni 2021 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.127

• Betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied 

Op 28 mei 2021 heeft de CREG, op vraag van de minister be-
voegd voor energie, een voorstel van betrouwbaarheidsnorm 
voor het Belgisch grondgebied uitgebracht. Op basis van de 
VoLL (“value of lost load”) en de CoNE (“cost of new en-
try”) bepaald door de Algemene Directie Energie van de FOD 
Economie, stelt de CREG vast dat de toepassing op beide 
waarden van de vergelijking voor de bepaling van de betrouw-
baarheidsnorm volgens de ACER-methodologie, leidt tot een 
betrouwbaarheidsnorm van 2u 43min. De CREG heeft in haar 
voorstel enkele opmerkingen opgenomen inzake de wijze van 
de waardebepaling van de betrouwbaarheidsnorm en de inter-
pretatie ervan.128

• Contract capaciteitstype 

In het kader van de implementatie van het CRM, heeft de 
CREG op 20 augustus 2021 een beslissing genomen met be-
trekking tot het verzoek tot goedkeuring van het voorstel van 
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het standaard capaciteitscontract ingediend door Elia Trans-
mission Belgium (Elia).

De CREG heeft beslist het voorstel van standaard capaciteits-
contract goed te keuren, op voorwaarde dat Elia er de nood-
zakelijke door de CREG gevraagde wijzigingen aanbrengt en 
tevens zo veel mogelijk rekening houdt met de voorgestelde 
redactionele wijzigingen. Elia beschikte over 10 werkdagen om 
haar voorstel aan te passen en aan de CREG over te maken 
teneinde de CREG toe te laten na te gaan of de gevraagde 
wijzigingen wel degelijk zijn doorgevoerd.129 

• Verwerping van een investeringsdossier

In het kader van de klassering door de CREG van de capacitei-
ten in capaciteitscategorieën die recht geven op de afsluiting 
van een meerjarencontract heeft de CREG, op 9 september 
2021,  beslist om het investeringsdossier dat Arcelor Mittal nv 
had ingediend te verwerpen.130

•  Methodologie voor de vastlegging van de risicopremie 
van de investeerders in het kader van het CRM

Op vraag van de minister van Energie heeft de CREG een voor-
stel geformuleerd tot wijziging van het koninklijk besluit van 
28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het 
volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun 
berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig 
zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode 

129  Beslissing (B)2245 van 20 augustus 2021 betreffende het verzoek tot goedkeuring van het voorstel van standaardcapaciteitscontract dat door Elia Transmission Belgium werd ingediend.
130   Beslissing (B)2281 van 9 september 2021 betreffende het verzoek van ArcelorMittal Belgium NV tot klassering van de capaciteit “CMU-36Rvq” (Tegendrukstoomturbine – 67098) in een capaciteitscategorie verbonden aan een capaciteitscontract dat maximaal vijftien perioden van capaciteitsle-

vering bestrijkt.
131   Voorstel van koninklijk besluit (C)2286 van 12 oktober 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethodes, en de andere parameters die nodig zijn voor 

de organisatie van de veilingen, alsook de methode en de voorwaarden voor het verkrijgen van een individuele uitzondering op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.
132   Opmerkingen van de CREG over het ontwerpvoorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethodes, en de andere parameters die 

nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en de voorwaarden voor het verkrijgen van een individuele uitzondering op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme.
133   Advies (A)2293 van 14 oktober 2021 over een ontwerpvoorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere 

parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook van de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, 13 oktober 2021 bezorgd door 
Elia.

134  Voorstel (C)2274 van 26 augustus 2021 van referentiescenario voor de Y-4 veiling met leveringsperiode 2026-2027
135  Voorstel (C)2267 van 10 september 2021 voor de brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X voor de Y-4 veiling met leveringsperiode 2026-2027.
136  Beslissing (B)2283 van 13 september 2021 over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het standaard aansluitingscontract ingediend door Elia Transmission Belgium.

en de voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonde-
ringen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in 
het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme. De be-
doeling van dit voorstel is, in het voormelde koninklijk besluit, 
het criterium van het gemiddelde van de inkomsten (P50) te 
vervangen door de inkomsten van de markt, in het bijzonder in 
het kader van de bepaling van de komst van de nieuwkomer.131

In verband daarmee heeft de CREG opmerkingen overgemaakt 
in het kader van de openbare raadpleging die Elia en de FOD 
Economie gezamenlijk hebben georganiseerd over andere 
wijzigingen van het voormelde koninklijk besluit van 28 april 
2021.132

Tot slot heeft de CREG een advies geformuleerd over het voor-
stel dat Elia heeft ingediend als gevolg van de voormelde open-
bare raadpleging.133

•  Aanstelling van de voorzitter (en de plaatsvervanger 
ervan) van de CRM-geschillencommissie  

In het kader van de implementatie van het CRM voorzien de 
werkingsregels van het CRM in de oprichting van een CRM-ge-
schillencommissie waarvan de voorzitter (en de plaatsvervan-
ger ervan) door de CREG moeten worden aangesteld.

Naar aanleiding van de oproep tot kandidaatstelling die op 10 
september 2021 is gepubliceerd, heeft de CREG op 21 okto-
ber 2021 beslist om de heer Eric Bodson als Voorzitter van de 

Geschillencommissie van het capaciteitsvergoedingsmecha-
nisme (CRM) en de heer Jasper De fauw als Plaatsvervanger 
ervan aan te stellen voor een initieel mandaat van 3 jaar dat 
twee keer verlengd kan worden voor een duur van een jaar.

•  Y-4-veiling: referentiescenario, brutokost van een 
nieuwkomer en correctiefactor X

In het kader van het CRM heeft de CREG twee voorstellen 
gedaan ter voorbereiding van de Y-4 veiling met leveringsperi-
ode 2026-2027. Het voorstel van 26 augustus 2021 betreft de 
te weerhouden set van gegevens en hypotheses, die samen 
het voorstel van referentiescenario134 vormen en dat van 10 
september 2021 betreft de brutokost van een nieuwkomer en 
de correctiefactor X.135

•  Standaard aansluitingscontract 

Op 13 september 2021 keurde de CREG het voorstel tot wij-
ziging van het standaard aansluitingscontract van Elia Trans-
mission België goed. In wezen zijn dit veranderingen die het 
gevolg zijn van de implementatie van het CRM.136

•  Resultaten van de Y-4 veiling voor de 
capaciteitsleveringsperiode 2025-2026 

In het kader van de implementatie van het CRM heeft de 
CREG, op 28 oktober 2021, de resultaten van de door Elia ge-
organiseerde Y-4 veiling voor de capaciteitsleveringsperiode 
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2025-2026 gevalideerd. De CREG heeft met name op basis 
van het analyseverslag van de Auditor van de capaciteitsmarkt 
die ze heeft aangesteld, vastgesteld dat de veiling gehouden 
werd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke en 
reglementaire bepalingen.137

•  Analyse van de toereikendheids- en flexibiliteitsstudie 
van Elia 

De CREG heeft een feitelijke analyse uitgevoerd van de Toerei-
kendheids- en Flexibiliteitsstudie voor België van Elia.138 Deze 
studie die de periode van 2022 tot 2032 dekt, zal gebruikt 
worden om in te schatten of er een capaciteitsvergoedings-
mechanisme voor België nodig is om te voldoen aan de toerei-
kendheidsproblemen van de Europese middelen.

3.4.5.4.  Valorisering van de productiereserves die nodig 
zijn voor de veiligheid van het netwerk       

De CREG publiceerde op 23 december 2021 een nieuwe 
studie over de implementatie van een prijsmechanisme voor 
schaarste in België. Deze studie omvat met name de laatste 
ontwikkelingen met betrekking tot het voorgestelde design, 
een analyse van mogelijke alternatieven voor dit design, even-
als een analyse van de afwezigheid van discriminatie die door 
dit mechanisme wordt geïntroduceerd in het geval van een ge-
isoleerde implementatie.139

137  Beslissing (B)2298 van 28 oktober 2021 over de validering van de resultaten van de door Elia Transmission Belgium georganiseerde veiling vier jaar voor de capaciteitsleveringsperiode 2025-2026..
138  Nota (Z)2263 van 1 juli 2021 over de analyse van Elia's Toereikendheids- en Flexibiliteitsstudie voor België 2022-2032.
139  Studie (F)2203 van 23 december 2021 over de implementatie van een scarcity pricing mechanisme in België.
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4.1. Regulering

4.1.1. Aardgaslevering 

4.1.1.1. Levering aan klanten 

• Federale vergunningen 

De levering van aardgas aan in België gevestigde afnemers 
(distributieondernemingen of eindafnemers van wie de gas-
afnames aan iedere leveringsaansluiting bestendig minimum 
één miljoen m3 per jaar bedragen) is onderworpen aan de 
voorafgaande toekenning van een individuele vergunning, af-
gegeven door de minister van Energie (behalve indien zij wordt 
verricht door een distributieonderneming binnen haar eigen 
distributienet). 

De dossiers voor de aanvraag van federale leveringsvergunnin-
gen voor aardgas worden gericht aan de CREG die, na onder-
zoek van de criteria, haar advies overmaakt aan de minister 
van Energie. 

In 2021 heeft de CREG zeven adviezen uitgebracht in het kader 
van vergunningsaanvragen voor de levering van aardgas, na-
melijk van Essent Belgium nv,140 ArcelorMittal Energy S.C.A.,141 
RWE Supply & Trading GmbH,142 European Energy Pooling 
BV,143 Enovos Luxembourg nv,144 Eneco Belgium nv145 en Socié-
té Européenne de Gestion de l'Energie SA.146

In 2021 heeft de minister van Energie een individuele vergun-
ning voor de levering van aardgas verleend aan Essent Belgium 
nv bij ministerieel besluit van 5 maart 2021 (met inwerkingtre-
ding op 29 januari 2021), ArcelorMittal Energy S.C.A. bij minis-
terieel besluit van 16 april 2021 (met inwerkingtreding dezelfde 

140  Advies (A)2184 van 14 januari 2021
141  Advies (A)2213 van 18 maart 2021
142  Advies (A)2214 van 18 maart 2021
143  Advies (A)2232 van 20 mei 2021
144  Advies (A)2276 van 20 augustus 2021
145  Advies (A)2259 van 8 juli 2021
146  Advies (A)2260 van 8 juli 2021

Tabel 10: Ondernemingen in 2021 actief als shipper op de Belgische aardgasmarkt – evolutie t.o.v. 2020 (Bron: CREG)

 

VOLUME VERVOERD IN BELGIË (IN TWH)*

MARKTAANDEEL IN BELGIË (in%)

2020 2021 Δ2021/2020

TWh % TWh % (%)** (%-punt)***

Antargaz SAS 3,32 1,74 2,82 1,48 -15 -0,3

ArcelorMittal Energy SCA 4,97 2,61 5,02 2,64 1 0,0

Axpo Solutions AG 0,97 0,51 1,07 0,56 10 0,1

Belgian Eco Energy NV 0,11 0,06 0,15 0,08 27 0,0

Eneco Energy Trade BV 8,31 4,36 9,89 5,20 19 0,8

Energy Global Handel BV 1,08 0,57 1,13 0,59 4 0,0

Engie 68,10 35,72 75,27 39,56 11 3,8

Eni SpA 17,57 9,22 17,07 8,97 -3 -0,2

Enovos Luxembourg SA 1,69 0,89 0,44 0,23 -74 -0,7

Equinor ASA 4,30 2,25 4,77 2,51 11 0,3

Essent Sales Portfolio Management BV 3,91 2,05 2,32 1,22 -41 -0,8

European Energy Pooling 5,78 3,03 5,71 3,00 -1 -0,0

GETEC Energie GmbH 0,25 0,13 0,27 0,14 9 0,0

Lampiris NV 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0,0

Luminus NV 20,12 10,55 21,15 11,12 5 0,6

Novatek Gas & Power GmbH 0,10 0,05 0,33 0,17 236 0,1

OMV Gas Marketing & Trading GmbH 2,48 1,30 3,62 1,90 46 0,6

Power Online NV 1,40 0,74  

Progress Energy Services 0,78 0,41 0,93 0,49 19 0,1

RWE Supply & Trading GmbH - UK Desk 4,75 2,49 2,27 1,19 -52 -1,3

Scholt Energy Control NV 0,07 0,04  

Soc. Europ. de Gestion de l’Énergie SA 3,51 1,84 1,20 0,63 -66 -1,2

TotalEnergies Electricité et Gaz France 3,08 1,62 1,69 0,89 -45 -0,7

TotalEnergies Gas & Power Ltd 18,20 9,55 17,46 9,18 -4 -0,4

Uniper Global Commodities SE 0,46 0,24 0,49 0,26 7 0,0

Vattenfall Energy Trading Netherlands NV 7,68 4,03  

Wingas GmbH 9,11 4,78 13,73 7,22 51 2,4

EINDTOTAAL 190,7 100 190,3 100 -0,2  

*    Deze cijfers slaan alleen op: leveringen aan klanten aangesloten op het vervoersnet en op de afnamepunten van de distributienetten. Voor afzonderlijke 
statistieken over de levering aan klanten aangesloten op het aardgasvervoers- en distributienet, wordt de lezer verzocht het gezamenlijke verslag van de 
vier energieregulatoren over de evolutie van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België te raadplegen op de website van de CREG (www.creg.be). 

**  Relatieve evolutie 2021 in vergelijking met 2020 (de basis is 2020) 
*** Absolute evolutie van het marktaandeel.
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dag), RWE Supply & Trading GmbH bij ministerieel besluit van 
16 april 2021 (met inwerkingtreding op 25 augustus 2021) en 
Société Européenne de Gestion de l'Energie SA bij ministeri-
eel besluit van 10 september 2021 (met inwerkingtreding op 7 
oktober 2021). 

Op 31 december 2021 waren 33 netgebruikers in het bezit van 
een federale leveringsvergunning voor aardgas. 

In 2021 hebben 27 van hen werkelijk aardgas aan Belgische 
eindklanten geleverd via het vervoersnet. Eind 2007 waren er 
slechts 6 netgebruikers actief op het vervoersnet.

• Volume vervoerd in België

In 2021 bedroeg de aardgasconsumptie147 190,3  TWh, een 
quasi stabiel verbruik in vergelijking met 2020 (190,7  TWh). 
De Belgische aardgasconsumptie bleef in 2021, het tweede 
coronajaar, quasi stabiel (- 0,2%). De temperatuurschomme-
lingen in 2021 geven aan dat de verwarmingsbehoefte 22,4% 
hoger lag dan in 2020. Het aardgasverbruik op de distributie-
netten lag dan ook 14% hoger dan in 2020 (101,9  TWh ten 
opzichte van 89,2  TWh in 2020). Het industrieel aardgasver-
bruik daalde met 4,9% en het aardgasverbruik door aardgasge-
stookte elektriciteitscentrales kende nog een sterkere daling 
met 20,3%.

4.1.1.2. Maximumprijzen 

•  Voor niet-beschermde klanten waarvan het 
leveringscontract werd opgezegd

De lezer wordt verwezen naar punt 3.1.2.2 van dit verslag dat 
ook van toepassing is op aardgas.

147  De evaluatie is gebaseerd op cijfers die betrekking hebben op de shippingactiviteiten op het vervoersnet, zoals deze zijn meegedeeld door de vervoersnetbeheerder.

• Voor beschermde residentiële klanten

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft de 
CREG de sociale maximumprijzen (of “sociale tarieven”) voor 
de levering van aardgas aan beschermde residentiële klanten 
van toepassing van 1 januari 2021 tot 31 maart 2021, van 1 
april 2021 tot 30 juni 2021, van 1 juli 2021 tot 30 september 
2021 en van 1 oktober 2021 tot 31 december 2021 berekend 
en gepubliceerd.

De sociale tarieven voor de levering van aardgas bedroegen 
1,687 c€/kWh voor de periode van 1 januari 2021 tot 31 maart 
2021, 1,940 c€/kWh voor de periode van 1 april 2021 tot 
30 juni 2021, 1,991 c€/kWh voor de periode van 1 juli 2021 
tot 30 september 2021 en 2,214 c€/kWh voor de periode van 
1 oktober 2021 tot 31 december 2021.

Dit zijn prijzen zonder btw, federale bijdrage en aansluitingsver-
goeding (Wallonië). De energiecomponent en de tarieven van 
de vervoers- en distributienetten zijn wel inbegrepen.

De lezer wordt eveneens verwezen naar punt 3.1.2.2 van dit 
verslag voor een vergelijking van het sociaal tarief voor de ver-
schillende periodes.

Op 1 april 2021 heeft de CREG tot slot een advies nr. 2119 
aan de minister van Energie overgemaakt over de levering van 
warmte via netten voor warmtevoorziening op afstand aan 
beschermde residentiële klanten en over de regels van het 
mechanisme voor de financiering en de bepaling van de reële 
nettokost. In haar advies heeft de CREG een reeks kernele-
menten gedefinieerd, onder andere de beschouwde perime-
ter, het in aanmerking te nemen volume, het niveau van het 
sociaal tarief en de referentieprijs in verband met aardgas en 

de geraamde kost van de maatregel voor de komende jaren. 
De CREG heeft eveneens twee ontwerpen van koninklijk be-
sluit voorgesteld die deze materie zouden moeten regelen.

4.1.1.3. Evolutie en fundamentals van de aardgasprijs      

De lezer wordt verwezen naar punt 3.1.2.3 van dit verslag.

4.1.2. Vervoer en distributie 

4.1.2.1.  Ontvlechting en certificering van de 
transmissienetbeheerder      

Er waren in 2021 geen wijzigingen in het aandeelhouderschap 
en de aandeelhoudersstructuur van Fluxys Belgium.

4.1.2.2. Corporate governance  

A. Fluxys Belgium en Fluxys LNG

De CREG heeft kennis genomen van het activiteitenverslag 
2020 van het corporate governance comité van Fluxys Belgium 
en Fluxys LNG in het kader van het toezicht op de toepassing 
van artikel 8/3 van de gaswet en de evaluatie van de doeltref-
fendheid ervan ten aanzien van de eisen van onafhankelijkheid 
en onpartijdigheid van de beheerders. 

De CREG heeft eveneens kennis genomen van het verslag van 
de nalevingsfunctionaris over de naleving van het verbintenis-
senprogramma door de medewerkers van Fluxys Belgium en 
Fluxys LNG in 2020. Dit verbintenissenprogramma dient om 
elke discriminatie tussen netgebruikers en/of categorieën net-
gebruikers te voorkomen.
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B. Balansys 

De CREG heeft het nalevingsverslag en het verslag van 
het toezicht op het nalevingsprogramma betreffende de 
activiteiten van Balansys nv van 2021 ontvangen van de 
nalevingsfunctionaris. 

De raad van bestuur van Balansys is niet veranderd sinds het 
verslag van 2020. 

De nalevingsfunctionaris heeft dan ook vastgesteld dat de 
leden van de raad van bestuur van Balansys voldoen aan de 
vereisten van artikel 8/3, §1/1, 3e lid van de Belgische gaswet 
en artikel 37 van de Luxemburgse gaswet en de statuten van 
Balansys.

C. Interconnector Limited  

In 2021 heeft Interconnector UK Limited zijn naam veranderd 
in Interconnector Limited. De structuur en het aandeelhouder-
schap in 2021 is niet veranderd in vergelijking met 2020. Fluxys 
en SNAM bezitten respectievelijk 76,32% en 23,68% van de 
aandelen van de onderneming.

4.1.2.3. Technische werking

A. Vervoersvergunningen voor aardgas 

De bouw en exploitatie van installaties voor het vervoer van 
aardgas zijn onderworpen aan de voorafgaande toekenning 
van een vergunning afgeleverd door de federale minister van 
Energie na advies van verschillende instanties, waaronder de 
CREG. In 2021 heeft de CREG in dit kader vier gunstige advie-
zen afgeleverd.148

148  Advies (A)2162 van 7 januari 2021, (A)2201 van 11 maart 2021, (A)2254 van 17 juni 2021 en (A)2295 van 17 december 2021.
149  Beslissing (B)2191 van 11 maart 2021 over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het standaard aansluitingscontract voor het Lokaal Gasproductiepunt. 

B. Balanceringsmodel

De evoluties van het marktgebaseerde balanceringsmodel, 
van kracht sinds 1 oktober 2012, opgenomen in het jaarverslag 
2013 (pagina 55-56), blijven actueel in 2021.

C.  Regels voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het net 
en de normen en vereisten op het vlak van kwaliteit van de 
diensten en van de levering 

In uitvoering van artikel 133 van de gedragscode implemen-
teert de beheerder van het aardgasvervoersnet een zorgsys-
teem dat waakt over de kwaliteit en de betrouwbaarheid 
van de werking van zijn aardgasvervoersnet en de geleverde 
vervoersdiensten. 

Dit zorgsysteem maakt het mogelijk om onder meer kwaliteit-
sparameters vast te leggen inzake:

 - de frequentie van de onderbrekingen en/of reducties; 
 - de gemiddelde duur van de onderbrekingen en/of reducties; 
 - de oorzaak van en de oplossing voor de onderbrekingen en/

of reducties; 
 - de portefeuille van de aangeboden aardgasvervoersdiensten.

In 2021 werd geen enkele dienst onderbroken of gereduceerd.

D.  Tijd die de vervoersnetbeheerder heeft genomen om aan-
sluitingen en herstellingen uit te voeren   

Overeenkomstig de gaswet is de CREG belast met het toe-
zicht op de tijd die de beheerder van het aardgasvervoersnet 
nodig heeft om de aansluitingen en herstellingen uit te voeren. 

In 2021 werd één nieuwe aansluiting voor een eindafne-
mer en één nieuwe aansluiting voor de openbare distributie 

gerealiseerd. De realisatie van deze nieuwe aansluitingen nam 
respectievelijk 21 maanden en 60 maanden in beslag. 

In 2021 werden er 9 herstellingen naar aanleiding van on-
gevallen of incidenten en 19 herstellingen in het kader van 
onderhoudsperiodes uitgevoerd. 2 van de 9 ongeplande her-
stellingen werden in één dag uitgevoerd, 2 in 2 dagen en de 5 
andere in enkele dagen tot enkele maanden. Ze zijn allemaal 
gebeurd na overleg met - en zonder impact op - de shippers of 
eindafnemers. De 19 herstellingen in het kader van geplande 
onderhoudsperiodes werden uitgevoerd om een impact op de 
levering van diensten te vermijden. Alle geplande interventies 
waren beperkt in de tijd (meestal enkele dagen) en werden 
uitgevoerd met de medewerking van de eindklant en/of de be-
trokken shippers.

E. Gedragscode    

• Fluxys Belgium  

In België wordt biogas geproduceerd en onder andere ge-
bruikt als energiebron voor WKK’s. Biogas kan in een volgende 
fase opgezuiverd worden tot biomethaan. Deze bijkomende 
stap maakt het mogelijk om dit gas in het aardgasvervoers-
net te injecteren. Het geproduceerde biomethaan dient te 
voldoen aan de kwaliteitsvereisten van toepassing op het 
aardgasvervoersnet.

Op 11 maart 2021 heeft de CREG het door Fluxys voorgestelde 
standaard aansluitingscontract voor het lokaal gasproductie-
punt goedgekeurd. Dit vormt de gereguleerde basis en maakt 
het mogelijk om compatibel gas (in eerste instantie biome-
thaan) in het aardgasvervoersnet te injecteren.149

Vervolgens heeft Fluxys Belgium in samenspraak met de 
CREG en de marktspelers een nieuwe commerciële aanpak 
ontwikkeld voor haar opslagdiensten waarbij heel sterk wordt 
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ingespeeld op de wensen en behoeften van de markt. Het 
dienstenaanbod wordt sterk verbeterd met een nieuw vereen-
voudigd en geoptimaliseerd SBU-product, de introductie van 
nieuwe verkoopmechanismen en het aanbieden van onder-
breekbare opslagdiensten. Bijkomend wordt de facturatiepro-
cedure voor volumeoverschrijdingen aangepast en een nieuwe 
startdatum van het opslagjaar ingevoerd.150

De CREG keurde op 20 augustus 2021 de aanvraag van Fluxys 
Belgium tot wijziging van de regulatoire documenten voor 
aardgasvervoer (vervoerscontract, vervoersprogramma en 
toegangsreglement) goed. Fluxys Belgium raadpleegde voor-
afgaandelijk hierover de marktpartijen. Dit voorstel tot wijziging 
heeft betrekking op de integratie van de interconnectiepunten 
Eynatten 1 en 2 in het nieuwe virtuele interconnectiepunt VIP 
THE-ZTP. Op vraag van de netgebruikers introduceert Fluxys 
Belgium de additionele shipper code dienst waardoor netge-
bruikers de mogelijkheid krijgen om data betreffende biome-
thaan te onderscheiden van conventioneel aardgas.151

• Fluxys LNG  

Op 20 januari 2021 heeft Fluxys LNG de aanvraag tot goed-
keuring van het gewijzigde LNG Terminalling Programma bij de 
CREG ingediend De voornaamste aanpassingen aan het gewij-
zigde LNG Terminalling programma hebben betrekking op de 
nieuwe uitbreiding van de LNG-terminal in Zeebrugge om extra 
Stand Alone Send Out capaciteit aan te bieden (samen met 
het gewijzigde tariefvoorstel, en inclusief deze uitbreiding van 
de Zeebrugge LNG Terminal). In haar beslissing van 11 februari 
heeft de CREG het ingediende document goedgekeurd. Het 
treedt in werking op 17 februari 2021.152

150  Beslissing (B)2258 van 16 juli 2021 over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Opslagcontract, het glossarium van definities, de bijlagen B, C1, C2, D1, F, G en H1 van het Toegangsreglement voor Opslag en het opslagprogramma.
151  Beslissing (B)2270 van 20 augustus 2021 over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en Aardgasvervoersprogramma.
152  Beslissing (B)2196 van 11 februari 2021 over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Terminalling Programma.
153  Beslissing (B)2218 van 1 april 2021 over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde toegangsreglement voor het laden van LNG Trucks voor de LNG Terminal van Zeebrugge.
154  Beslissing (B)2290 van 21 oktober 2021 over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG toegangsreglement voor de LNG terminal van Zeebrugge en het gewijzigde LNG terminalling programma.
155  Beslissing (B)2231 van 3 juni 2021 over de aanvraag tot goedkeuring van het door de NV Balansys ingediende voorstel tot wijziging van het Balanceringscontract, de Balanceringscode en het Balanceringsprogramma.

Op 15 maart 2021 heeft Fluxys LNG een aanvraag tot goedkeu-
ring ingediend bij de CREG van het gewijzigde toegangsregle-
ment voor het laden van LNG Trucks voor de LNG Terminal van 
Zeebrugge. De voornaamste aanpassingen aan het document 
hebben betrekking op de acties die door de terminaloperator 
mogen worden ondernomen wanneer congestie in de plan-
ning van de laadoperaties wordt vastgesteld. In haar beslis-
sing van 1 april 2021 heeft de CREG het ingediende document 
goedgekeurd.153

Op 11 oktober 2021 heeft Fluxys LNG een aanvraag tot goed-
keuring ingediend bij de CREG van het gewijzigde LNG toe-
gangsreglement voor de LNG terminal van Zeebrugge en het 
gewijzigde LNG terminalling programma. De voornaamste 
aanpassingen aan de gereguleerde documenten hebben be-
trekking op de introductie van de nieuwe dienst van BioLNG 
liquefactie, de hernoeming van de virtuele liquefactiedienst in 
backhaul liquefactiedienst en de introductie van de mogelijk-
heid om de gereguleerde diensten via veilingen te verkopen. 
In haar beslissing van 21 oktober 2021 heeft de CREG de inge-
diende documenten goedgekeurd.154

• Balansys

Fluxys Belgium en Creos hebben het beheer van het commer-
cieel netevenwicht van de geïntegreerde Belux-zone toever-
trouwd aan een gemeenschappelijke onderneming, Balansys, 
waarvan beiden elk voor 50% aandeelhouder zijn.

Na raadpleging van de marktpartijen door Balansys, keurde de 
CREG op 3 juni 2021 de aanvraag van Balansys tot wijziging 
van de regulatoire documenten voor het beheer van het com-
mercieel netevenwicht in de Belux-zone (balanceringscontract, 
balanceringsprogramma en balanceringscode) goed. 

De gewijzigde bepalingen betreffen o.a. de invoering van 
een minimumbedrag van 100.000 EUR als waarborg voor 
de betaling van facturen, de integratie van een “Know Your 
Customer” beleid en aanpassingen in het kader van de 
GDPR-voorschriften.155

F.  Maatregelen gericht op het waarborgen van de 
bevoor radingszekerheid

De Gas Coordination Group van de Europese Commissie coör-
dineert de toepassing van verordening (EU) 2017/1938 van het 
Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2017 betreffen-
de maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid 
en houdende intrekking van verordening (EU) nr. 994/2010, 
gepubliceerd op 28 oktober 2017 (hierna de verordening). De 
CREG vertegenwoordigt er België, naast de aangewezen be-
voegde instantie, de Algemene Directie Energie.

Deze herziene verordening sluit nauw aan bij de vorige (veror-
dening (EU) nr. 994/2010) maar voorziet in veel uitdrukkelijker 
regionale samenwerking om noodsituaties te beheersen. Aan-
sluitend wordt een wettelijk kader geboden voor de uitwerking 
van een solidariteitsmechanisme tussen de Europese lidstaten 
om beschermde afnemers blijvend te kunnen bevoorraden.

In 2021 kaapte de aardgasbevoorrading van Europa alle aan-
dacht weg en de beperktere liquiditeit op de groothandels-
markten leidde tot ongeziene aardgasprijzen. Bijgevolg piekten 
ook de elektriciteitsprijzen zoals nooit voorheen. Europa wordt 
geconfronteerd met een "price risk", voornamelijk door een 
gebrek aan handel in extra aardgas afkomstig van Rusland, 
bovenop de reeds voor Europa gecontracteerde volumes. 
De situatie werd nauw opgevolgd met de Algemene Directie 
Energie, binnen de Gas Coordination Group van de Europese 
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Commissie. Er was steeds gevaar dat Europa eveneens ge-
confronteerd zou worden met een "volume risk".

De CREG heeft in 2021 samengewerkt met de Algemene Di-
rectie Energie aan de uitwerking van voor België de gevraagde 
plannen en mechanismen. Er werden risicoanalyses - op ge-
westelijk en nationaal niveau - opgesteld voor scenario’s waar-
in de gaslevering en de infrastructuur worden verstoord Het 
betreft hier zowel scenario’s voor de bevoorrading van L-gas 
als van H-gas. Deze analyses zijn van belang voor de opstelling 
van het preventief actieplan en vervolgens ook van het nood-
plan waaraan de CREG in 2021 heeft meegewerkt en dat bij 
de Europese Commissie werd ingediend. De ontwikkeling van 
een solidariteitsmechanisme tussen de lidstaten in geval van 
crisis, zoals vereist door artikel 13 van de verordening, was een 
van de voornaamste onderwerpen van de debatten in de ver-
schillende Europese workshops. Dit overleg is in 2021 echter 
nog niet kunnen uitmonden in concrete grensoverschrijdende 
overeenkomsten om het solidariteitsmechanisme om te zetten 
in praktijk zodra de nood zich stelt.

De CREG verleent eveneens bijstand aan de Algemene Direc-
tie Energie om de verordening in België toe te passen. De aan-
dacht van de CREG gaat hierbij vooral uit naar een maximale 
benutting van de marktwerking en eventuele marktinstrumen-
ten om de bevoorradingszekerheid te waarborgen. Residuele 
risico’s vragen een aangepast overheidsoptreden dat in de 
marktwerking kan worden ingepast zonder verstorende ne-
veneffecten. De CREG heeft ervoor gepleit om de operatio-
nalisering van het solidariteitsmechanisme te laten aansluiten 
op de bestaande marktorganisatie zonder nieuwe entiteiten of 
verantwoordelijkheden in het leven te roepen.

De CREG heeft de Algemene Directie Energie ook bijgestaan 
bij de opstelling van het jaarlijks verslag over de bevoorradings-
zekerheid van aardgas. Dit verslag wordt eveneens opgesteld 

in samenwerking met het Federaal Planbureau. Het werd over-
gemaakt aan de Europese Commissie.

Daarnaast beschikt de Raad van Europese energieregulatoren 
(CEER) over een netwerk van experten dat optreedt om na-
mens de Europese energieregulatoren de Europese Commis-
sie bijstand te bieden betreffende bevoorradingszekerheid en 
om opinies en adviezen uit te brengen. De CREG is voorzitter 
van dit netwerk in samenwerking met de Oostenrijkse ener-
gieregulator (E-Control).

Ten slotte heeft de CREG, trouw aan haar taken van algemeen 
toezicht en controle op de toepassing van de gedragscode (zie 
eveneens punt 4.1.2.3.E van dit verslag), de balancering op het 
vervoersnetwerk voor H-gas en L-gas opgevolgd. In 2021 heeft 
de CREG geen problemen vastgesteld die een bedreiging 
waren voor de beheersing van het netevenwicht. Het huidige 
netbalanceringsregime legt een grote verantwoordelijkheid bij 
de netgebruikers zelf, waardoor de beheerder van het aard-
gasvervoersnet nog enkel moet instaan voor een residuele 
balancering, mocht dit nodig zijn. Het op de markt gebaseer-
de balanceringsmechanisme wordt nauw opgevolgd en wordt 
door de CREG beoordeeld als een performant en een belang-
rijk mechanisme, dat tevens de continuïteit van aardgasleverin-
gen aan alle eindverbruikers helpt te waarborgen. De Belgische 
balanceringszone voor H-gas is sinds 1 oktober 2015 verruimd 
door de samenvoeging met de Luxemburgse aardgasmarkt. 
Vanaf deze datum gelden dezelfde balanceringsregels voor 
beide marken die verenigd zijn in één balanceringszone, met 
één handelsplatform (het bestaande Zeebrugge Trading Plat-
form - ZTP) en één entry/exit-zone. De marktgebaseerde ba-
lancering in de eengemaakte Belux-zone werd tijdelijk door 
Fluxys Belgium georganiseerd, tot 1 juni 2020, de datum waar-
op Balansys deze taak heeft overgenomen. De verantwoorde-
lijkheid voor de balancering ligt voortaan bij de afzonderlijke 
onderneming Balansys die opgericht is door Fluxys Belgium en 

de Luxemburgse vervoersnetbeheerder Creos (zie punt 4.1.3.3 
van dit verslag). 

4.1.2.4. Nettarieven en lng-tarieven

A. Vervoersnet, opslag en lng

a) Tariefmethodologie 

Regulatoire periode 2020-2023

Zoals reeds aangehaald in het jaarverslag van 2018 keurde de 
CREG in juni 2018 het definitieve besluit tot vaststelling van de 
tariefmethodologie voor het bepalen van de vervoers-, opslag- 
en LNG-tarieven voor de periode 2020-2023 goed.

Regulatoire periode 2024-2027  

Voor de periode 2024-2027 heeft de CREG op 16 december 
2021 een overeenkomst gesloten met Fluxys Belgium en 
Fluxys LNG over de procedures voor de goedkeuring van de 
tariefmethodologie voor het aardgasvervoersnet, de opslagin-
stallatie voor aardgas en de LNG-installatie en voor de goed-
keuring van tariefvoorstellen en van tariefwijzigingen.

b) Tarieven 

	■ Vervoerstarieven

Zoals aangegeven in het voorgaande jaarverslag heeft de 
CREG op 7 mei 2019 het tariefvoorstel van Fluxys Belgium 
voor de vervoerstarieven voor aardgas voor de regulatoire peri-
ode 2020-2023 goedgekeurd. 

Voor een gemiddelde Belgische klant bedraagt de tariefverla-
ging over de periode 2020-2023 ongeveer 5% ten opzichte van 
de geïndexeerde tarieven van 2019.
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	■ Opslagtarieven

De CREG heeft nieuwe tarieven voor  aardgasopslagdiensten 
in Loenhout vanaf 1  juli 2021 goedgekeurd.156 Dankzij meer 
verkoop in de boekjaren 2019-2020 heeft Fluxys aan de CREG 
geactualiseerde tarieven kunnen voorstellen met een tariefda-
ling van 30% ten voordele van de opslaggebruikers vanaf 1 
juli 2021, en dit in een competitieve omgeving. De beslissing 
van de CREG voorziet eveneens dat de CREG en Fluxys Bel-
gium tijdens de regulatoire periode erover waken dat de tarie-
ven proportioneel blijven en op een niet-discriminatoire manier 
worden toegepast. Als dat niet meer het geval zou zijn, moet 
er een geactualiseerd tariefvoorstel aan de CREG na een open-
bare raadpleging worden voorgelegd. 

	■ Balanceringstarieven   

Per beslissing van 2 december 2021 heeft de CREG het voor-
stel van Balansys van de balanceringstarieven die in 2022 van 
toepassing zullen zijn goedgekeurd.

De dagelijkse en intradagelijkse onbalansheffing worden hier-
mee op het huidige niveau behouden terwijl de neutraliteits-
heffing wordt verlaagd tot -0,021 €/MWh.157

	■ Tarieven lng-terminal

Zoals vermeld in ons vorig jaarverslag heeft de CREG op 27 
juni 2019 nieuwe tarieven goedgekeurd voor het gebruik van 
de lng-terminal van Zeebrugge voor de periode 2020-2044.

Op 20 januari 2021 heeft Fluxys LNG haar geactualiseerd ta-
riefvoorstel voor het gebruik van de methaangasterminal van 
Zeebrugge ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd. Op 11 

156  Beslissing (B)656G/46 van 1 juli 2021 over de aanpassingen aan het tariefvoorstel van Fluxys Belgium over de tarieven van de opslagdiensten voor de jaren 2020-2023.
157  Beslissing (B)2121/3 van 2 december 2021 over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022.
158  Beslissing (B)657G/21 van 25 februari 2021 over het geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys LNG nv voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge.
159  Beslissing (B)657G/23 van 2 december 2021 over het geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys LNG nv voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge.
160  Beslissing (B)656G/45 van 8 juli 2021 over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door Fluxys Belgium nv met betrekking tot het boekjaar 2020.
161  Beslissing (B)657G/22 van 8 juli 2021 over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Fluxys LNG voor het exploitatiejaar 2020.

februari 2021 heeft de CREG beslist dat het tariefvoorstel op 
drie punten zou moeten worden aangepast voor het verkrijgen 
van een goedkeuring van de CREG. Op 17 februari 2021 heeft 
Fluxys LNG een amendement aan haar geactualiseerd tarief-
voorstel ingediend met daarin haar antwoord op de opmerkin-
gen geformuleerd in de ontwerpbeslissing van de CREG van 
11 februari 2021.

Op 25 februari 2021 heeft de CREG beslist het tarief te beves-
tigen voor de afzonderlijke uitzendcapaciteit na de invoering 
van een investering in bijkomende afzonderlijke uitzendcapa-
citeit. De CREG heeft ook het bedrag goedgekeurd, evenals 
het rendement dat aan deze investering wordt toegekend, en 
dat de installatie omvat van drie nieuwe Open Rack Vaporisers 
(ORV's) en installaties die nodig zijn om deze drie ORV's te 
exploiteren.158

Op 27 oktober 2021 heeft Fluxys LNG aan de CREG een nieuw 
geactualiseerd tariefvoorstel voorgelegd waaraan haar consul-
tatieverslag werd toegevoegd.

Per beslissing van 2 december 2021 heeft de CREG de voor-
gelegde tarieven goedgekeurd voor de nieuwe diensten van 
bioLNG liquefactie en heeft ze het tarief bevestigd van de 
virtuele liquefactiedienst die hernoemd werd in backhaul 
liquefactiedienst.159

c) Saldi  

	■ Fluxys Belgium

In overeenstemming met de van toepassing zijnde tariefme-
thodologie heeft Fluxys Belgium haar tariefverslag ingediend 
op 1 maart 2021. Aangezien dit verslag door de CREG werd 

verworpen, heeft Fluxys Belgium een aangepast verslag inge-
diend op 11 juni 2021.

Op 8 juli 2021 heeft de CREG beslist dat de toepassing van 
de tarieven in 2020 resulteerde in een netto afname van 
€  70  901  111 van de regularisatierekening van de vervoers-
activiteit, waarvan het saldo €  300  020  541 bedroeg op 31 
december 2020 en een toename van € 12 827 172 van de re-
gularisatierekening van de opslagactiviteit, waarvan het saldo 
€ 45 252 923 bedroeg op 31 december 2020. Door teruggave 
van een groot deel van de regularisatierekening heeft de CREG 
evenwel een tariefdaling van 30% kunnen realiseren ten gun-
ste van opslaggebruikers vanaf 1 juli 2021 en dit in een com-
petitieve omgeving.160

	■ Fluxys LNG

In overeenstemming met de van toepassing zijnde tariefme-
thodologie heeft Fluxys LNG haar tariefverslag ingediend op 1 
maart 2021. Aangezien dit verslag door de CREG werd verwor-
pen, heeft Fluxys LNG een aangepast verslag ingediend op 11 
juni 2021.

Op 8 juli 2021 heeft de CREG beslist dat de toepassing van 
de tarieven in 2020 resulteerde in een netto afname van 
€ 3 262 194 van de regularisatierekening IRR van de terminal-
ling activiteit, waarvan het saldo € 68 442 662 bedroeg op 31 
december 2020.161

	■ Interconnector

In het kader van haar controleopdrachten, en meer specifiek 
over de rapportering van het boekjaar 2020, heeft de CREG 
beslist dat de toepassing door Interconnector Limited van de 
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tarieven in de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 
geresulteerd heeft in een verhoging van de egalisatierekening 
(regulatoir tegoed) met £ 23 096 000.162

B. Distributienetten  

De lezer wordt verwezen naar punt 3.1.3.5.B van dit verslag.

4.1.3.  Grensoverschrijdende kwesties en 
marktintegratie 

4.1.3.1. Toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren  

In het kader van de Europese verordening TEN-E nr. 347/2013 
die op 25 april 2013 is verschenen kunnen projectpromotoren 
tijdens een tweejaarlijkse selectieronde investeringsprojec-
ten indienen bij de Europese Commissie met het oog op het 
verkrijgen van de status van “project van algemeen belang” 
(hierna: PCI - Project of Common Interest). Enkel projecten die 
minstens één landsgrens binnen de Europese Unie overschrij-
den kunnen in aanmerking komen. Dankzij de PCI-status kan 
het project genieten van versnelde en aangepaste procedures 
voor de toekenning van vergunningen, alsook van aangepaste 
reguleringsvoorwaarden.

Daarnaast wordt ook een kosten-batenanalyse gemaakt van 
de PCI-projecten voor de verschillende landen die zich in de 
impactzone van deze projecten bevinden. Dit met het oog op 
eventuele grensoverschrijdende kostencompensaties indien 
projecten anders niet gerealiseerd zouden worden. Pas in laat-
ste instantie kan er sprake zijn van subsidies van de Europese 
Commissie om de nodige werkzaamheden te helpen finan-
cieren, als de markt de financiering van de investeringskosten 
niet kan dragen en er toch belangrijke positieve externaliteiten 
aan het project verbonden zijn, zoals marktintegratie, mededin-
ging, bevoorradingszekerheid en duurzaamheid. De integratie 
van klimaatdoelstellingen en met name de vermindering van 

162  Beslissing (B)1442/8 van 8 juli 2021 over het tariefverslag met inbegrip van het saldo ingediend door Interconnector Ltd voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.
163  https://energy.ec.europa.eu/system/files/2021-11/fifth_pci_list_19_november_2021.pdf; https://energy.ec.europa.eu/system/files/2021-11/fifth_pci_list_19_november_2021_annex.pdf.
164  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2394.

de CO2-uitstoot is een steeds belangrijker onderdeel bij de 
vaststelling van prioritaire energieprojecten.

Sinds 2013 wordt de lijst van Europese PCI-projecten twee-
jaarlijks geactualiseerd en gemonitord binnen de respectieve 
Europese regionale werkgroepen. De CREG volgt deze acti-
viteiten op binnen de werkgroep voor de regio North-South 
Gas Interconnections in Western Europe NSI West. In 2021 
werden de projectvoorstellen van de initiatiefnemers geëva-
lueerd in de Europese regionale werkgroepen met het oog op 
het opstellen van een nieuwe lijst van PCI's. Vervolgens publi-
ceerde de Europese Commissie op 19 november 2021 de 5de 
PCI-lijst163 met 20 aardgasprojecten. Het aantal PCI's voor gas 
daalt van jaar tot jaar naarmate Europa geleidelijk de steun aan 
infrastructuurprojecten voor fossiel aardgas afschaft.

De CREG is betrokken bij het selectieproces en het proces 
voor de monitoring van PCI's en helpt in nauw overleg met 
andere energieregulatoren en ACER ook mee aan de imple-
mentatie van de TEN-E verordening nr. 347/2013. De CREG 
pleit onder meer voor een herziening van het wettelijk kader 
waar nodig met het oog op de geleidelijke opname van alter-
natieve gasprojecten (bv. waterstof) en projecten voor de inte-
gratie van gas en elektriciteit met het oog op een duurzame 
energievoorziening. Op 15 december 2020 heeft de Europese 
Commissie een voorstel gepubliceerd van een herziene TEN-E 
verordening164. Over dit voorstel hebben de Europese regu-
latoren, waaronder de CREG, talrijke besprekingen gevoerd. 
De publicatie van de verordening is voorzien tegen midden 
2022. Daarnaast volgt de CREG van nabij ook de beoordeling 
van de kosten en baten voor België op die eventueel worden 
opgenomen in PCI-projecten in het buitenland en de eventu-
ele daaruit volgende kostencompensaties voor buitenlandse 
projecten. Tot op heden is België niet betrokken in eventuele 
grensoverschrijdende kostencompensaties voor de realisatie 
van PCI-projecten.

4.1.3.2.  Coherentie van het investeringsplan van het 
vervoersnet en het ontwikkelingsplan van het 
Europees net 

De lezer wordt verwezen naar punt 4.4.2 van dit verslag.

4.1.3.3. Marktintegratie 

België en de omringende landen (Belux, Nederland, Duitsland 
en Frankrijk) vertegenwoordigen ongeveer 50% van de Euro-
pese aardgasmarkt. België is gelegen in het centrum van be-
langrijke aardgascorridors in Noordwest-Europa en kent een 
intensieve grensoverschrijdende aardgashandel. Het Neder-
landse TTF is de belangrijkste aanliggende handelsmarkt voor 
de verhandeling van aardgas (H-gas en L-gas) voor de Belgische 
markt. In 2021 zijn de netto aardgastransacties van TTF naar 
ZTP gestegen naar 58,5 TWh (49,4 TWh in 2020). Het Britse 
NBP vertoont een netto negatief saldo goed voor een netto 
exit van ZTP naar NBP van 0,9 TWh in 2021. De aardgastrans-
acties met de geïntegreerde Duitse markt (THE: Trading Hub 
Europe, een fusie van de twee Duitse gasmarkten Gaspool et 
NCG sinds 1 oktober 2021) wijzen op een snelle verandering 
van richting van stromen tussen exit naar Duitsland en entry 
naar België. In 2021 waren de netto aardgastransacties van 
ZTP naar THE, het nieuwe geïntegreerde handelspunt van 
Duitsland, 8,1 TWh. Frankrijk is sterk afhankelijk van aard-
gastransacties tussen ZTP en PEG Nord (61,3 TWh in 2021).

De prijscurven in figuur 18 geven de jaarlijkse gemiddelde 
day-ahead aardgasprijs (DAM) weer voor de Belgische aard-
gasmarkt ZTP (sinds 1 oktober 2015 bestrijkt ZTP tevens de 
Luxemburgse aardgasmarkt), het Nederlandse TTF en de 
geïntegreerde Duitse markt THE. Deze prijscurven lopen sa-
men wat erop wijst dat er vlotte aardgashandel mogelijk is 
tussen deze markten. De jaarlijkse gemiddelde year-ahead-
aardgasprijs (Y+1) wordt tevens in beeld gebracht. Gezien de 
prijsconvergentie en -correlatie op de kortetermijnmarkt, kan 
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de langetermijnprijs in Nederland en Duitsland ook worden ge-
bruikt als referentieprijs voor de Belgisch-Luxemburgse markt. 
De gemiddelde gasprijs op de kortetermijnmarkt is sterk ge-
daald in 2019 en is in 2020 verder gedaald tot 9,4 €/MWh; de 
gemiddelde gasprijs daalde ook op de langetermijnmarkt tot 
13,7 €/MWh. In 2021 zijn de prijzen op de kortetermijnmarkt 
en op de langetermijnmarkt daarentegen zeer sterk gestegen, 
vooral in de laatste drie maanden van het jaar, tot 96,7 €/MWh 
en 64,6 €/MWh (cijfers van THE) respectievelijk. In 2021 was 
de gemiddelde gasprijs op de dagmarkt systematisch hoger 
dan de year-aheadprijs.  

 

Figuur 18:  Netto aardgastransacties tussen de Belgische ZTP-markt* voor aardgas (Belux) en de markten in de buurlanden in de periode 

2012-2021 (H-gas en L-gas) (Bronnen: CREG, behandelde gegevens van Fluxys Belgium)
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*  Sinds 1 oktober 2015 bestrijkt ZTP tevens de Luxemburgse aardgasmarkt
**  Op 1 oktober 2021 zijn de Duitse gasmarkten Gaspool en NCG (Netconnect Germany) gefuseerd tot een nieuwe Duitse geïntegreerde gasmarkt met de 

naam THE (Trading Hub Europe).  

Figuur 19: Gemiddelde jaarlijkse gasprijs op de day-ahead- en year-aheadmarkt (Bronnen: CREG, bewerkte gegevens afkomstig van icis.com, ice.com, eex.com en powernext.com)
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4.2. Mededinging 

4.2.1. Prijsmonitoring op groot- en kleinhandelsniveau 

• Aardgaslevering aan grote industriële klanten

Op 1 juli 2021 heeft de CREG een nieuwe studie gemaakt over 
de aardgaslevering aan grote industriële afnemers in België. 
Deze afnemers, die rechtstreeks zijn aangesloten op het ver-
voersnet van Fluxys Belgium, zijn goed voor 25,7% van het 
verbruik van de Belgische eindafnemers in 2020.

Uit de analyse van de leveringscontracten blijkt dat industriële 
afnemers vooral contracten met een korte looptijd (1, 2 of 3 
jaar) aangaan. In 2020 vertegenwoordigen deze leveringscon-
tracten respectievelijk 26%, 28% en 25% van de contracten.

Contracten met variabele prijzen op basis van gasnoteringen 
vertegenwoordigen 83% van de afnemers, 16,5% van de af-
nemers heeft een contract met vaste prijs en bij één enkele 
afnemer (0,5% van het totaal) wordt het contract geïndexeerd 
op basis van de prijzen van aardolienoteringen.

De markt van industriële afnemers die rechtstreeks zijn aan-
gesloten op het net van Fluxys Belgium, blijft een dynamische 
concurrentiële markt. Ondanks de daling van de HHI-index en 
de stijging van het aantal leverancierswissels en de volumes 
ervan, moet dit marktsegment verder worden opgevolgd.165

165   Studie (F)2239 van 1 juli 2021 over de aardgaslevering aan grote industriële afnemers in België in 2020. 
166  Studie (F)2307 van 2 december 2021 over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2020.
167  Studie (F)2291 van 25 november 2021 betreffende een regulerend kader voor vervoer van waterstof.

• Prijzen op de Belgische markt in 2020 

Het doel van de studie van de CREG van 2 december 2021 
over de prijzen op de Belgische markt is het analyseren van 
de markt, de prijsvorming, het prijsniveau, de prijssamenstel-
ling en de facturatie in de verschillende segmenten (invoer, 
doorverkoop, levering aan residentiële afnemers en industriële 
afnemers en aan elektriciteitscentrales) van de Belgische aard-
gasmarkt in 2020.

De Belgische aardgasmarkt staat erg open voor concurrentie 
en telde 41 actieve leveranciers in 2020. De marktaandelen 
van de belangrijkste leveranciers (Engie Electrabel, Total Ener-
gies, Eni SpA Belgium en Luminus) bleven stabiel of namen 
afhankelijk van het segment licht toe.

De geanalyseerde bruto-verkoopmarges op de verschillende 
marktsegmenten zijn lager op de markt van de industriële af-
nemers dan op die van de residentiële afnemers. Met bruto-
marge wordt bedoeld het eenheidsverschil berekend tussen 
de verkoopprijzen en de bevoorradingskosten voor elk seg-
ment van de betreffende markt.

De studie analyseert eveneens de indexeringsparameters die 
op de gasmarkt worden aangewend. Zo zijn de gasnoteringen 
de vector van de prijs, zowel voor de bevoorrading als voor de 
(door)verkoop en ongeacht de markt (industrieel of residenti-
eel). Ze zijn de referentie in alle marktsegmenten geworden. 
Aardolienoteringen worden dan weer niet meer gebruikt in 
bevoorradingscontracten voor de Belgische markt en zijn ook 
bijna verdwenen bij de levering aan industriële klanten.166

• Regulerend kader voor het vervoer van waterstof 

Op basis van een bevraging bij de huidige en toekomstige 
klanten en producenten van waterstof vermeldt de CREG in 
haar studie dat een regulerend kader om de waterstofmarkt 
als energiedrager verder te laten ontwikkelen aangewezen 
lijkt. De basisprincipes van regulering, zoals third-party access, 
transparantie en non-discriminatie, zouden moeten toelaten 
de markt voor waterstof verder te bevorderen en een voor-
spelbaar en stabiel kader te creëren dat meer rechtszekerheid 
biedt voor investeringen.167

• Andere studies  

De lezer wordt eveneens verwezen naar punt 3.2.1 van dit 
verslag.

4.2.2.  Monitoring van de transparantie en openstelling 
van de markt 

• REMIT 

De lezer wordt verwezen naar punt 3.2.2.4 van dit verslag. 

•  Charter voor een goede informatieverschaffing bij de 
prijsvergelijking van elektriciteit en gas

De lezer wordt verwezen naar punt 3.2.2.5 van dit verslag.
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4.3. Consumentenbescherming 

De lezer wordt verwezen naar punt 3.3 van dit verslag. 

4.4. Bevoorradingszekerheid 

4.4.1.  Monitoring van het evenwicht tussen vraag en 
aanbod 

A. De aardgasvraag 

In 2021, het tweede pandemiejaar, is het aardgasverbruik 
(190,3 TWh) bijna stabiel gebleven (-0,2%) in vergelijking met 
2020. De temperatuurschommelingen in 2021 geven aan dat 
de verwarmingsbehoefte 22,4% hoger lag dan in 2020. Het 
aardgasverbruik op de distributienetten lag dan ook 14% hoger 
dan in 2020 (101,9 TWh ten opzichte van 89,2 TWh in 2020). 
De industriële gasconsumptie daalde met 4,9%. Het aardgas-
verbruik door aardgasgestookte elektriciteitscentrales kende 
nog een sterkere daling met 20,3%. In 2021 zijn de prijzen op 
de kortetermijnmarkt en op de langetermijnmarkt zeer sterk 
gestegen, vooral in de laatste drie maanden van het jaar, tot 
respectievelijk 96,7 €/MW en 64,6 €/MWh (cijfers van THE). 
In 2021 was de gemiddelde gasprijs op de dagmarkt systema-
tisch hoger dan de year-aheadprijs.

Figuur 20:  Verdeling per gebruikerssegment van de Belgische aardgasvraag van H-gas en L-gas in 2020 en 2021 (Bron: CREG, behandelde 

gegevens van Fluxys Belgium)
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Tabel 11: Verdeling per gebruikerssegment van de Belgische aardgasvraag tussen 2012 en 2021 (in TWh) (Bron: CREG, behandelde gegevens van Fluxys Belgium)

Gebruikerssegment 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2020

Distributie 92,0 97,9 79,6 88,0 93,0 91,9 92,8 93,2 89,2 101,9 +14,2%

Industrie (recht streekse afnemers) 45,5 42,8 41,2 43,1 41,8 43,4 46,1 49,4 49,0 46,6 -4,9%

Elektriciteitsproductie (gecentraliseerd park) 48,2 42,5 39,7 44,6 44,7 46,3 48,2 50,2 52,5 41,8 -20,3%

Totaal 185,6 183,2 160,4 175,8 179,4 181,5 187,1 192,8 190,7 190,3 -0,2%



66  CREG  Jaarverslag 2021

4. Aardgasmarkt

B. Aardgasbevoorrading 

De aardgasleveranciers hebben de keuze uit een waaier van 
ingangspunten voor toegang tot het aardgasvervoersnet om 
zowel nationale als internationale aardgastransacties uit te 
voeren en hun Belgische klanten met H-gas te bevoorraden. 
De klanten die L-gas verbruiken worden bevoorraad vanuit Ne-
derland. De invoer van lng, hoofdzakelijk uit Qatar via de termi-
nal van Zeebrugge, vertegenwoordigt in 2021 een aandeel van 
12,5% van de gemiddelde invoerportefeuille voor de Belgische 

markt. Zeebrugge (Zeepipe (NO), Interconnector (GB)) is het 
belangrijkste bevoorradingspunt van België en vertegenwoor-
digde in 2021 een aandeel van 52,6%. Met de lng-terminal 
levert Zeebrugge dus 65,1% van de gasliquiditeit in België.  

Globaal leiden de bevoorradingsportefeuilles van de individue-
le aardgasleveranciers tot een gespreide bevoorrading volgens 
contracttype. Het aandeel van de rechtstreeks met de aardgas-
producenten afgesloten langetermijncontracten, met een res-
terende looptijd van meer dan 5 jaar bedraagt 39,4% (41,9% 

in 2020). De totale bevoorrading via bevoorradingscontracten 
rechtstreeks afgesloten met aardgasproducenten bedraagt 
42,8% (46,5% in 2020). Het nettovoorraadaanbod op de groot-
handelsmarkt bedroeg 57,2% (53,5% in 2020). Langetermijn-
contracten met aardgasproducenten blijven belangrijk in de 
portefeuille van de belangrijkste leveranciers op de Belgische 
markt maar leveranciers bevoorraden zich steeds meer op de 
groothandelsmarkt (hubs). 

Figuur 21:  Evolutie van het aardgasverbruik per gebruikerssegment gedurende de periode 1990-2021 (1990=100), aangepast op basis van de klimaatveranderingen (Bron: CREG, behandelde gegevens van 

Fluxys Belgium)
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In 2021 waren er in totaal 26 leveringsondernemingen (ship-
ping) actief op de Belgische markt. Electrabel (Engie) met 40% 
(36% in 2020) en EDF Luminus met 11% (11% in 2020) wa-
ren samen goed voor 51% van de aardgasleveringen aan de 
grootverbruikers die rechtstreeks zijn aangesloten op het ver-
voersnetwerk en de distributienetten. De derde grootste leve-
rancier is TotalEnergies Gas & Power, met een aandeel van 9% 
in 2021 (10% in 2020). In 2021 zijn Eni Spa (9%), Wingas (7%) 
en Eneco Energy Trade  (5,2%) toegetreden tot de groep van 
leveringsbedrijven met een marktaandeel van minstens 5%. 
De overige 20 leveringsondernemingen (die samen een markt-
aandeel van 19% hadden) beschikten elk over een marktaan-
deel van minder dan 5%, waarvan 13 leveringsondernemingen 
met een aandeel van elk nog geen 1%. De marktconcentratie 
is in 2021 gestegen ten opzichte van 2020.

 

Figuur 24:  Marktaandelen van de leveringsondernemingen op 

het vervoersnet in 2021 (Bron: gegevens leveranciers, 

consolidatie CREG) 
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Figuur 22:  Verdeling van de instroom van aardgas per 

ingangszone in 2021 (Bron: gegevens leveranciers, 

consolidatie CREG)
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Figuur 23:  Samenstelling van de gemiddelde 

bevoorradingsportefeuille van de leveranciers die in 2021 

in België actief waren (Bron: gegevens leveranciers, 

consolidatie CREG)
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Figuur 25:  Samenstelling van de gemiddelde bevoorradingsportefeuille voor de Belgische aardgasmarkt tussen 2000 en 2021 (aandelen 
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4.4.2.  Toezicht op de investeringsplannen van de 
vervoersnetbeheerder

Het aardgasvervoersnetwerk in beheer van Fluxys Belgium is 
uitgegroeid tot een belangrijk kruispunt van vervoersleidingen 
in Noordwest-Europa met een topscore als het gaat over kop-
pelingen met naburige vervoersnetwerken. De invoercapaci-
teit bedraagt meer dan 10 miljoen kubieke meter aardgas per 
uur (100 GWh/h), met aardgasstromen in twee richtingen en 
zonder congestieproblemen. Deze maturiteit verklaart dat gro-
te uitbreidingsinvesteringen niet onmiddellijk op het program-
ma staan. De noodzaak om delen van de vervoersinstallaties 
te vernieuwen zal echter toenemen.

Er zijn enkele ongunstige Europese evoluties die nieuwe inves-
teringen minder vanzelfsprekend maken. Er is een algemene 
stagnatie tot daling van de aardgasvraag die verder geken-
merkt wordt door een grotere volatiliteit. Er wordt steeds meer 
vervoerscapaciteit besteld voor de korte termijn zonder zich 
nog te verbinden tot langlopende vervoerscontracten met de 
beheerder van het aardgasvervoersnet. Verder heerst er on-
zekerheid over de inzet van aardgasgestookte centrales voor 
toekomstige elektriciteitsproductie.

Onder impuls van de ambitieuze Europese energie- en klimaat-
doelstellingen zal de ontplooiing van groen gas zoals biome-
thaan en de omzetting van elektriciteit (met name zonne- en 
windenergie) in waterstof (en vervolgens mogelijk in synthe-
tisch methaan) mede de toekomst van de aardgasinfrastruc-
tuur bepalen. In ieder geval heeft de aardgasinfrastructuur 
troeven om een belangrijke bijdrage te leveren in een rendabe-
le energietransitie mede doordat de opslag van grote volumes 
elektrische energie een moeilijk te overbruggen schakel blijft.

Fluxys Belgium heeft in 2021 een indicatief tienjarenplan voor 
de ontwikkeling van het net (2022-2031) opgesteld conform 

168  https://www.fluxys.com/nl/company/fluxys-belgium/infrastructure.

artikel 15/1, §5 van de gaswet.168 De CREG heeft dit plan ge-
evalueerd in samenhang met het Europees tienjareninves-
teringsplan van ENTSOG-G (TYNDP 2022) en het regionale 
investeringsplan (North West Gas Regional Investment Plan, 
NW GRIP 2020) van de netbeheerders van Noordwest-Europa 
zonder incoherenties vast te stellen.

Een belangrijke transitie die momenteel wordt uitgerold is de 
conversie van het gescheiden L-gasvervoersnetwerk naar een 
Belgische aardgasmarkt (een geïntegreerde Belux-markt) die 
uitsluitend bevoorraad wordt met H-gas. Deze conversie dringt 
zich op omdat geen nieuwe langetermijncontracten vanuit Ne-
derland worden afgesloten voor de levering van L-gas gezien 
het Nederlandse beheer van de resterende L-gasvoorraden. 
Bovendien heeft de Nederlandse regering ingrijpende maatre-
gelen genomen om de winning van L-gas uit het Groningenveld 
aan banden te leggen wegens de risico’s op aardbevingen in 
de regio. De recentste beslissingen in Nederland voorzien zelfs 
dat de winning van L-gas uit het Groningenveld zal worden stil-
gelegd bij normale winters zodra de geplande kwaliteitscon-
versie in het Nederlandse Zuidbroek operationeel wordt, in 
augustus 2022. Dit betekent dat vanaf dan nog enkel pseudo 
L-gas wordt geleverd dat verkregen wordt door het verarmen 
van H-gas met stikstof. Deze alternatieve L-gas productie ver-
eist ingrepen in Nederland maar heeft op zich geen invloed op 
de aardgasvoorziening van de resterende L-gasmarkt.

Fluxys Belgium heeft samen met de CREG een regime uitge-
werkt opdat leveranciers soepel en vrij flexibel kunnen over-
schakelen op H-gas, zodat ze reeds omgeschakelde klanten 
kunnen blijven beleveren. Tijdens de omschakelingsperiode in 
Frankrijk zal de nodige vervoerscapaciteit voor de L-gasleverin-
gen naar Frankrijk blijvend worden aangeboden. Het doel is om 
het indicatief L/H-omschakelingsplan zoals voorgesteld door 
Synergrid, de federatie van de netbeheerders voor elektriciteit 
en gas in België, met het oog op een volledige uitstap uit L-gas 

eind 2024, te volgen. Dit plan is gebaseerd op het maximale 
hergebruik van bestaande infrastructuren om investeringen te 
vermijden die enkel nodig zijn voor de omschakelingsperiode. 
De progressieve aanpassing naar een markt die uitsluitend 
bevoorraad wordt door H-gas is opgenomen in het indicatief 
tienjarenplan voor de ontwikkeling van het net.

Een beperkte jaarlijkse groei op de distributienetwerken en 
de verwachte evolutie van industriële afnemers en elektrici-
teitscentrales leiden tot een aantal plaatselijke versterkingen. 
Bovendien blijft de realisatie van deze investeringen afhan-
kelijk van voldoende vergoeding van de capaciteit door de 
eindgebruikers.

Al enkele jaren evolueert de Europese investeringscontext met 
enerzijds wijzigend gedrag aan de vraagzijde en anderzijds de 
grotere aandacht van de Europese regelgeving om trans-Euro-
pese gascorridors te realiseren (zie punt 4.1.3.1 van dit verslag), 
niet enkel ten behoeve van een fysieke bevoorradingsbehoefte, 
maar ook om de marktintegratie, de mededinging, de bevoor-
radingszekerheid en de duurzaamheid te bevorderen. Hierbij 
wordt ook een sectorkoppeling tussen elektriciteit en aard-
gas nagestreefd. Kostenbewustzijn blijft evenwel van cruciaal 
belang voor de CREG en het is duidelijk dat er grotere aan-
dacht zal uitgaan naar alternatieve oplossingen om gestrande 
investeringen te vermijden en de competitiviteit van aardgas 
te vrijwaren. Grensoverschrijdende investeringsbeslissingen 
worden meer en meer onderworpen aan nieuwe criteria die 
het nationaal belang overstijgen. 

De energietransitie en het geschikt maken van de bestaande 
aardgasvervoersinfrastructuur voor alternatieve gassen (bv. 
waterstof) zijn momenteel de grootste uitdagingen zowel op 
Belgisch als Europees niveau. Fluxys Belgium en de CREG ana-
lyseren samen de mogelijkheden om de bestaande aardgasin-
frastructuur optimaal aan te wenden voor de energietransitie.
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4.4.3.  Verwachte toekomstige vraag, beschikbare 
voorraden en extra capaciteit 

• Vraag

Gelet op de talrijke actuele onzekerheden en het energietran-
sitiebeleid in volle ontwikkeling, zijn de vooruitzichten van de 
toekomstige gasvraag zeer hypothetisch en zijn ze vatbaar voor 
wijzigingen op korte termijn als de marktcondities en het be-
leid evolueren.

We observeren vooral een grote gevoeligheid van de vraag 
door het gebruik van de bestaande gasgestookte elektriciteits-
centrales en de bouw van nieuwe centrales van dit type, de 
concurrentiële positie van aardgas in de energiemix (in het bij-
zonder voor grootverbruikers), de economische vooruitzichten 
en de rol van aardgas, alsook door de introductie van alterna-
tieve gassen (bv. biomethaan, waterstof (power-to-gas)) in de 
transitie naar een economie met lage koolstofuitstoot

De previsies hangen ook af van de vervanging van de vraag 
naar L-gas, voorzien tegen het einde van het jaar 2024 volgens 
het L/H-conversieplan opgenomen in het tienjarige indicatief 
plan voor de ontwikkeling van het net van Fluxys Belgium (zie 
punt 4.4.2. van dit verslag) Een versnelde convergentie naar 
een geïntegreerde H-gasmarkt in een context van stagnatie 
van de vraag naar aardgas, gekoppeld aan een energietransi-
tie, zullen de aardgasmarkt doen herdenken, waarbij de finale 
structuur ervan op dit moment moeilijk te voorspellen is.

• Bevoorrading

Het aantal invoerders (shipping) van H-gas voor de Belgische 
markt bedraagt momenteel 26 (25 in 2020). Geaggregeerd 
over de invoerders is er een sterke graad van diversificatie, 
zowel in termen van bevoorradingsbronnen als -routes. De 
aardgasmarkt kent, met name onder impuls van de Europese 

marktorganisatie, steeds meer aardgastransacties op korte ter-
mijn, een hogere intensiteit van de handel, een sterkere vola-
tiliteit en een grotere internationale arbitrage en prijskoppeling 
van de Europese marktplaatsen. In België zijn de omstandighe-
den voor het aantrekken en verdelen van aardgasstromen gun-
stig en dit kan versterkt worden door de geleidelijke overgang 
naar één geïntegreerde H-gasmarkt tegen eind 2024. Het op 
peil houden van de marktliquiditeit in België is essentieel voor 
zowel de bevoorradingszekerheid van België als voor die van 
andere markten in Noordwest-Europa.

Voor de bevoorrading in L-gas zijn er momenteel 17 (zoals 
in 2020) leveranciers (die tevens actief zijn op de Belgische 
H-gasmarkt) die uitsluitend aangewezen zijn op het intercon-
nectiepunt Hilvarenbeek/Poppel voor de bevoorrading vanuit 
Nederland. Evoluties op de Belgische L-gasmarkt worden sterk 
bepaald door de geleidelijke omschakeling van L-gasklanten op 
H-gas. De huidige kalender opgenomen in het indicatief inves-
teringsplan 2022-2031 van Fluxys Belgium voorziet dat de con-
versie voltooid zal zijn tegen eind 2024.

4.4.4. Dekking van de piekafnames 

De piekafname van aardgas in 2021 werd genoteerd op maan-
dag 7 december. Het Belgisch aardgasverbruik bedroeg toen 1 
148 GWh (949 GWh in 2020) ofwel 2,2 keer het gemiddelde 
dagverbruik. De distributienetten vertegenwoordigden 64% 
van het piekverbruik, 22% was bestemd voor elektriciteits-
productie en de resterende 14% werd afgenomen door  
de industrie.

Dit piekdagverbruik werd gedekt door een waaier van aard-
gasbronnen. De netto aardgastoevoer vanuit Nederland dekte 
47% van de piekvraag (29% L-gas en 18% H-gas). Zo'n 32% 
kwam rechtstreeks uit de Noorse gasvelden in de Noordzee en 
bereikte Zeebrugge via de Zeepipe. De aardgasstromen die via 
Duitsland de Belgische markt binnenkomen, dekten 11% van 
de piekvraag. Daarnaast kwam 3% van deze piekvraag uit de 
LNG-terminal in Zeebrugge en 7% uit de ondergrondse opslag 
in Loenhout.

Figuur 26:  Verdeling van de piekafname per gebruikerssegment in 

2021 (Bron: CREG)

Figuur 27:  Verdeling van de aardgasbronnen voor de dekking van de 

piekafname in 2021 (Bron: CREG)
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5.1. Directiecomité en personeel van de CREG          

Het directiecomité staat in voor het operationeel bestuur van 
de CREG en stelt alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor 
de opdrachten die het door de elektriciteits- en gaswet worden 
toevertrouwd. De heer Koen Locquet, die ook directeur is van 
de directie algemene zaken, verzekert de functie van voorzitter 
van het directiecomité. De twee andere directeurs zijn de heer 
Laurent Jacquet, directeur van de controle prijzen en rekenin-
gen en de heer Andreas Tirez, directeur van de technische wer-
king van de elektriciteits- en aardgasmarkten. 

Op 31 december 2021 telde de CREG, naast de drie leden van 
het directiecomité, 68 werknemers.

5.2. Adviesraad Gas en Elektriciteit 

De Adviesraad Gas en Elektriciteit is een adviesinstantie en 
een discussieforum opgericht door de CREG en de federale 
minister bevoegd voor Energie.

Hij heeft als taak op eigen initiatief of op verzoek van de minis-
ter richtsnoeren te bepalen voor de toepassing van de elektri-
citeitswet en de gaswet en de uitvoeringsbesluiten ervan, een 
advies te formuleren betreffende elke kwestie die hem door 
het directiecomité van de CREG wordt voorgelegd en een dis-
cussieforum te zijn over de doelstellingen en strategieën van 
het energiebeleid.

De Adviesraad heeft in 2021 zeven plenaire vergaderingen ge-
houden. Het voorzitterschap werd waargenomen door de heer 
Mathieu Verjans en het vicevoorzitterschap door de heer Peter 
Claes.169

169  De volledige lijst van de leden van de Adviesraad is beschikbaar op de website van de CREG.
170  De adviezen van de Adviesraad zijn beschikbaar op de website van de CREG.
171  Algemene beleidsnota (Z)2324 voor het jaar 2022, 28 oktober 2021.
172  Vergelijkend verslag (Z)2208 van de doelstellingen geformuleerd in de beleidsnota van de CREG en van de verwezenlijkingen van het jaar 2020, 22 april 2021.
173  Richtsnoeren (R)2205 van 17 december 2021 over de informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan.

De deelname van de federale minister van Energie of een ver-
tegenwoordiger van de minister heeft het de Adviesraad mo-
gelijk gemaakt zijn werk toe te spitsen op de meest dringende 
aspecten en periodiek op de hoogte gehouden te worden van 
de regeringsbekommernissen op het vlak van gas en elek-
triciteit. Door de vragen die de leden aan de minister en de 
vertegenwoordiger ervan hebben gesteld, kon de minister en 
diens vertegenwoordiger op de hoogte gehouden worden van 
de bekommernissen van de Adviesraad.

De Adviesraad heeft in 2021 één advies uitgebracht, namelijk 
advies CC210421-075 "betreffende energienorm, in reactie op 
de brief (8 maart 2021) van mevrouw de Minister Tinne Van 
Der Straeten".170

In oktober 2021 heeft Deloitte bovendien een studie voor re-
kening van de Adviesraad uitgevoerd. Deze studie met titel "In-
ternationale benchmark studie over het opnemen van sociale 
voorwaarden of clausules in concurrerende aanbestedingss-
procedures voor offshore windenergie" is op de website van 
de CREG gepubliceerd.

Tot slot werd er op 1 oktober 2021 een nieuw koninklijk besluit 
betreffende de samenstelling en de werking van de Adviesraad 
gepubliceerd.

5.3.  Beleidsnota jaarverslag en vergelijkend 
verslag van doelstellingen en 
verwezenlijkingen van de CREG

Overeenkomstig de elektriciteitswet heeft de CREG op 28 ok-
tober 2021 haar beleidsnota voor het jaar 2022 opgesteld.171 
De beleidsnota zet de doelstellingen uiteen die de CREG in 
2022 zal nastreven met inachtneming van haar wettelijke ta-
ken en in het kader van de strategische richtsnoeren die het 

federale parlement en de federale regering hebben vastgelegd 
op het vlak van energie. Elke specifieke doelstelling wordt uit-
voerig beschreven, net als de activiteiten die eruit voortvloeien 
voor het jaar 2022 met een lijst van deliverables en een vermel-
ding van een indicatieve uitvoeringstermijn.

De beleidsnota vergezelt de ontwerpbegroting van de CREG 
voor het jaar 2022. Beide documenten werden overgemaakt 
aan de voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
en de voorzitter van de Commissie Energie, Leefmilieu en Kli-
maat (hierna: de commissie Energie) en op 6 december 2021 
voorgesteld tijdens een hoorzitting van de CREG voor die 
commissie.

Tevens werd er een vergelijkend verslag172 opgesteld van de 
in de beleidsnota voor 2020 vooropgestelde doelstellingen en 
de verwezenlijking ervan in 2020. Dit verslag werd op 22 april 
2021 samen met het jaarverslag 2021 van de CREG overge-
maakt aan de federale minister van Energie, de voorzitter van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de effectieve leden 
van de commissie Energie. In haar beleidsnota voor 2020 had 
de CREG 14 thema’s geïdentificeerd waarvan de verschillen-
de doelstellingen moesten behaald worden aan de hand van 
verschillende deliverables. Het vergelijkend verslag geeft voor 
elke actie de graad van verwezenlijking en wanneer de actie 
niet of slechts gedeeltelijk werd verwezenlijkt, vermeldt het 
verslag waarom dit zo is. Het is een bijlage van het jaarverslag 
van de CREG.

5.4. Richtlijnen vertrouwelijkheid

Omwille van de nieuwe afgekondigde wetgeving inzake ver-
trouwelijkheid vond de CREG het nodig om een nieuwe versie 
van de richtsnoeren van 2015 te formuleren.173
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5.5. Behandeling van vragen en klachten

De CREG is in 2021 op vrijwillige basis doorgegaan met het 
behandelen van vragen en klachten van verbruikers, onderne-
mingen van de sector, advocaten, consultants, onderzoekers, 
studenten, administraties of internationale instanties. 

Ze heeft ook verder samengewerkt met de federale ombuds-
dienst voor Energie, de drie regionale energieregulatoren 
(BRUGEL, CWaPE en VREG) en de FOD Economie, K.M.O, 
Middenstand en Energie (Algemene Directie Economische In-
spectie en Algemene Directie Energie). Deze samenwerking 
is het resultaat van een akkoord gesloten in 2011 waarbij de 
betrokken diensten het eens zijn geworden over de procedure 
voor de behandeling van vragen en klachten die niet onder de 
bevoegdheid vallen van de dienst die ze ontvangen. In het ka-
der van deze samenwerking heeft de CREG in februari 2021 aan 
de federale ombudsdienst voor Energie die een jaarlijkse rap-
porteringsverplichting heeft aan de Europese Commissie haar 
statistieken overgemaakt van de klachten die ze in 2020 heeft 
ontvangen. In 2020 behandelde de CREG in totaal 448 vragen 
en 37 klachten (opgevat als elke vorm van ontevredenheid).

5.6. Duurzame ontwikkeling bij de CREG

Om haar acties in het kader van de energietransitie duurzaam 
te verankeren, werd door de CREG een interne denkoefening 
opgezet over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (hierna 
SDGs, Sustainable Development Goals).

De interne werkgroep Duurzame Ontwikkeling (opgericht in 
2020 met het oog op het uitwerken van een systematisch 
duurzaamheidsbeleid dat de energietransitie duurzaam veran-
kert) organiseerde in 2021 een reeks interactieve en extern 
begeleide SDG’s-workshops o.m. om de CREG medewerkers 
vertrouwd te maken met Agenda 2030 en Verenigde Naties 
SDG’s. Daarbij werd de kernoefening gemaakt om die SDG’s 
te identificeren die in eerste instantie het meest relevant zijn 
voor de CREG. Dit resulteerde in de volgende SDG’s, die door 
de CREG medewerkers bottom-up, geïdentificeerd werden als 
de meest relevante SDG’s voor de CREG:

 - SDG 7: Betaalbare en duurzame energie (lead-SDG)
 - SDG 1: Geen armoede
 - SDG 9: Industrie, innovatie en infrastructuur
 - SDG 12 : Verantwoorde consumptie en productie
 - SDG 13: Klimaatactie

 - SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten 
(transversaal)

 - SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken 
(transversaal)

Zo werden naast één ‘lead’-SDG, vier ‘core’-SDG’s en twee 
transversale, flankerende doelstellingen geselecteerd. 

De vraag welke SDG’s de grootst mogelijke impact zouden kun-
nen hebben op (het werk van) de CREG, was daarbij bepalend.

Het uiteindelijke doel is de geselecteerde SDG’s stapsgewijs 
te integreren en verder uit te bouwen in de werking van de 
CREG (op intern, operationeel vlak) en de uitvoering van haar 
taken en werkzaamheden op meer strategisch vlak. 

De interne werkgroep Duurzame Ontwikkeling stelde in 2021 
een eerste duurzaamheidsplan op, dat werd goedgekeurd 
door het Directiecomité. Dit duurzaamheidsplan omvat enkele 
strategische duurzaamheidsdoelstellingen en traject voor het 
verder uitbouwen en integreren van deze duurzaamheidsdoel-
stellingen in zowel de intern operationele werking als het stra-
tegisch beleid van de CREG. 
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5.7. Door de CREG gegeven presentaties

Tabel 12: Overzicht van presentaties van de leden van de CREG in 2021 

ORGANISATOR(EN) EVENEMENT TITEL VAN DE PRESENTATIE DATUM

CREG DG Ener ACER CORE CREG telco Implementation of a scarcity pricing mechanism in Belgium 11/01

CREG Vergadering CREG/Kabinetten Van der Straeten/Dermagne/Lalieux Consumentenakkoord - L'accord des consommateurs 18/01

CREG Vergadering CREG/AD Energie/Planbureau in kader van ontwerp-
wet die bevoegdheid voor bepaling VoLL aan AD Energie geeft

VoLL determination for reliability standard – input by CREG 22/01

ACER Expert group meeting Acer TF Adequacy VoLL determination for reliability standard – input by CREG 22/01

CREG Vergadering CREG/kabinetten Van der Straeten/Dermagne Tarif social chaleur 2/02

Adviesraad Werkgroep Prijzencomponenten Persbriefing CREG dd. 15 december 2020 - Meer dan 1 miljoen Belgische huishoudens beta-
len € 500/jaar te veel voor hun aardgas en hun elektriciteit 
Briefing presse CREG du 15 décembre 2020 - Plus de 1 million de ménages belges payent 
500 €/an de trop pour leur gaz et leur électricité

3/02

Adviesraad Werkgroep Prijzencomponenten Elargissement temporaire du tarif social - présentation de mesure 3/02

CREG Vergadering CREG/Tsjechische regulator CREG Scan 5/02

Ccommissie voor Energie, Leefmi-
lieu en Klimaat van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

Hoorzitting CRM 9/02

CREG Vergadering SLRB-BRUGEL-CREG Reunion SLRB-BRUGEL-CREG 17/02

CREG Ontmoeting met Van Quickenborne Ontmoeting met Vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met Noordzee Vincent 
Van Quickenborne

22/02

ACER ACER Electricity Working Group MACZT Compliance monitoring : Methodological aspects for discussion at AEWG 24/02

Adviesraad Werkgroep Hernieuwbare energie Offshore Tendering Prinses Elisabethzone 
Offshore Tendering  Zone Princesse Elisabeth

2/03

Kabinet Van der Straeten IKW CREG-ontwerpvoorstel over aan te kopen capaciteit en prijs (vraagcurve) en CREG-advies over 
veilingparameters (reductiefactoren, IPC,…)

4/03

Seuils et critères d’investissement 4/03

Oekraïense regulator Vergadering CREG/Oekraïense regulator Tarifs sociaux régulateurs ukrainien 5/03

CREG Vergadering CREG/FOD ECON/Kabinet Van der Straeten Implementation of a scarcity pricing mechanism in Belgium 5/03

Adviesraad Werkgroep Marktwerking electriciteit en gas Flash monitoring 2020 – CREG Note n°2187 8/03

Adviesraad Plenaire vergadering Étude (F)2142/2 relative à l’impact du coût des OSP fédérales sur la facture d’électricité et 
pour une proposition de soutien à la compétitivité des entreprises qui ne grève pas la facture 
des ménages et des PME pour le CRM et la surcharge offshore 
Studie (F)2142/2 over de impact van de kosten van de federale ODV’s op de elektriciteits-fac-
tuur en voor een voorstel van steun voor het concurrentievermogen van de ondernemingen 
die niet weegt op de factuur van de huishoudens en de kmo’s voor het CRM en de toeslag 
offshore

10/03

KUL Guest lecture Efficient price signals in liberalized power markets 10/03
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ORGANISATOR(EN) EVENEMENT TITEL VAN DE PRESENTATIE DATUM

ACER Taskforce capacity calculation CACM 2.0 Best forecast - Input for discussion ET CC 15/03

BoR BoR Judgment of the Court (10th Chamber) of 3 December 2020 – European Commission v. 
Belgium

17/03

Maatschappij van de Brugse Zeeha-
ven (MBZ) 

Meeting CREG/MBZ LNG regulation in Belgium – an introduction 22/03

CREG Meeting CREG - EC DG COMP Implementation of a scarcity pricing mechanism in Belgium 25/03

Florence School of Regulation Workshop on Brexit and Electricity Trading The Loose Volume Coupling as seen from the Impacted NRAs 26/03

CREG Groupe de travail Tarifs sociaux - fondation roi Baudouin GROUPE DE TRAVAIL  TARIFS SOCIAUX  - fondation roi Baudouin 29/03

ULB Guest lecture Electricity markets liberalization story 30/03

UDA-UCL Conférence: Pas de marché de l'énergie sans gendarme Pas de marché de l’énergie sans  gendarme 20/04

Florence School of Regulation Joint Training - Introduction to Fundamentals of Energy Regulation Energy Regulation Explained 20/04

Logistics in Wallonia & Entreprend-
re.WAPI

Séminaire sur les carburants gazeux Etude sur la compétitivité du gaz naturel comme carburant (CNG et LNG) pour différents types 
de véhicules

22/04

FORBEG Werkgroep Gas confidential info for internal use only 23/04

CREG Sensibilisation CREG Scan Session d’information sur les prix de l'électricité et du gaz naturel : des éclaircissements sur 
ce sujet complexe !

26/04 
25/05

Umons Energy Markets Course Electricity and gas markets in Belgium: important issues regarding prices and regulation 27/04

Florence School of Regulation Practical approaches Network tariffs: in practice 29/04

FOD Presentatie IEA IDR Belgium - meeting with energy regulators Présentation IEA IDR Belgium - meeting with energy regulators 30/04

CREG Sensibilisering CREG Scan Informatiesessie over de elektriciteits- en aardgasprijzen: licht in de duisternis! 03/05 
17/05 
18/05

Kabinet Van der Straeten IKW Tarif social chaleur 4/05

Adviesraad Werkgroep SoS CREG-(ontwerp)voorstel over aan te kopen capaciteit en prijs (vraagcurve) 6/05

ACER SO GC TF Workshop Uncertainty management for effective system operation 19/05

CREG ACER-CREG meeting Bidding, caps & market power considerations 25/05

Adviesraad Werkgroep Prijzencomponenten en werkgroep Werking  elektrici-
teits- en aardgasmarkt

Studie (F)2142/2 over de impact van de kosten van de federale ODV’s op de elektriciteits-fac-
tuur en voor een voorstel van steun voor het concurrentievermogen van de ondernemingen 
die niet weegt op de factuur van de huishoudens en de kmo’s voor het CRM en de toeslag 
offshore 
Étude (F)2142/2 relative à l’impact du coût des OSP fédérales sur la facture d’électricité et 
pour une proposition de soutien à la compétitivité des entreprises qui ne grève pas la facture 
des ménages et des PME pour le CRM et la surcharge offshore

3/06

Studie (F)2223 betreffende de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 
Etude (F)2223 sur les composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel

3/06

CREG - Elia Workshop CREG-Elia Planning des procédures d’adoption de la méthodologie tarifaire et d’approbation de la propo-
sition tarifaire pour la période 2024-2027

4/06

Energietransitiestrategie van de regulator 4/06

Efficient electricity prices 4/06
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ORGANISATOR(EN) EVENEMENT TITEL VAN DE PRESENTATIE DATUM

Adviesraad Werkgroep Marktwerking electriciteit Study (F)2183 on Elia’s compliance with the obligations related to the interconnection capacity 
made available for cross-zonal trade in 2020

7/06

Evaluation of RAM incentive – year 2020 7/06

Fédération des CPAS REC'onnectés - Oser comparer et choisir un contrat d'énergie 
adapté!

REC’onnectés - Oser comparer et choisir un contrat d’énergie adapté ! 14/06

CREG - Fluxys Belgium Seminar CREG - Fluxys Belgium Planning des procédures d’adoption de la méthodologie tarifaire et d’approbation de la propo-
sition tarifaire pour la période 2024-2027

15/06

ACER REMIT Market Monitoring Standing Committee 31 REMIT Case – High bids on BE energy balancing market 16/06

CREG - Elia Workshop CREG-Elia Barriers to entry to the electricity markets: current state and proposed solutions 22/06

Compétitivité de notre industrie: quel(s) impact(s) pour les tarifs de transport? 22/06

Ecole des Mines de Paris Tarifs sociaux en pratique : cas de la Belgique Les tarifs sociaux - cas de la Belgique 25/06

CREG Taskforce Offshore Studie inzaken de aan te bevelen ontvankelijkheids- en toekenningscriteria en de financiële 
voorwaarden voor de concurrerende inschrijvingsprocedure voor de tendering van de Prinses 
Elisabethzone

29/06

Regulae.fr Prochain atelier de travail juillet 2021 La place du consommateur résidentiel dans le design du marché 6/07

Kabinet Van der Straeten IKW Coût de l’extension des tarifs sociaux électricité et gaz naturel aux BIM 8/07

CREG - KULeuven Presentatie CREG Studie 2261 aan minister Tinne Van der Straeten Versnelde aansluiting 2e fase offshore windenergie 8/07

CREG Presentatie CREG Studie 2261 aan minister Tinne Van der Straeten 
- vervolg

Offshore bidding zone for renewables integration 15/07

ACER CACM Taskforce Entso-E’s self-assessment of MACZT compliance: discrepancies with ACER / NRAs’ reports 25/08

Kabinet Van der Straeten IKW Hausse des prix de gros – impact sur le coût de l’extension des tarifs sociaux aux BIM et sur 
la cotisation fédérale

2/09

CEER CEER Training on Electricity Market Design and the Implementati-
on of the Clean Energy Package 

General principles of electricity market design 8/09

Scarcity pricing design using multi-agent reinforcement learning 9/09

CREG - KULeuven Presentatie CREG Studie aan minister Tinne Van der Straeten- 
deel 2

Versnelde aansluiting 2e fase offshore windenergie 15/09

ELIA Belgian Grid CREG Code of conduct electricity 17/09

Adviesraad Werkgroep Marktwerking aardgas Studie 2239 over de aardgaslevering aan grote industriële klanten in België  
Etude 2239 sur la fourniture en gaz naturel des grands clients industriel en Belgique en 2020

30/09

CREG Meeting Forsyningstilsynet - Danish Utility Regulator (DUR) 
Energimarknadsinpektionen / Energy Markets Inspectorate (Ei)

Market Based Balancing Gas Market Belgium 30/09

KUL Guest lecture Organisatie van elektriciteitsmarkten en marktkoppeling in een Europese context 12/10

Adviesraad Werkgroep prijzencomponenten en werkgroep werking elektrici-
teits- en aardgasmarkt

Étude 2247 sur les critères d’éligibilité et d’attribution et les conditions financières recom-
mandés pour la procédure de mise en concurrence dans le cadre de l’appel d’offres pour la 
zone Princesse Élisabeth

12/10

FORBEG Werkgroep Gas Update Gas Market 18/10

LT Gas Supply Contracts 18/10

Adviesraad Werkgroep Prijzencomponenten en marktwerking gas en 
elektriciteit

Étude relative à la hausse des prix de l’électricité et du gaz naturel en Belgique 
Studie over de stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen in België

25/10

Norwegian Embassy Meeting CREG- Norwegian Embassy Prices gas market 25/10
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ORGANISATOR(EN) EVENEMENT TITEL VAN DE PRESENTATIE DATUM

INFORMS Annual Meeting 2021-  Anaheim, California Market design options for scarcity pricing in European balancing markets 25/10

FORBEG Leveranciers op de markt - Fournisseurs sur le marché Update Market 25/10

CEER CEER Specialized Legal Training Hydrogen and Gas Decarbonisation Package 29/10

Enforcement challenges of RAs and ACER regarding legal obligations of TSOs, NEMOs, ENT-
SO-E, EU-DSO entity, RCCs

29/10

CEER & Offshore Renewables 29/10

FORBEG Leveranciers op de markt Update Market 3/11

8/11

Adviesraad Werkgroep Marktwerking electriciteit Etude 2229 : Study on the functioning and price evolution of the Belgian wholesale electricity 
market – Monitoring Report 2020

15/11

Commissie voor Energie, Leefmi-
lieu en Klimaat van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

Hoorzitting Missions attribuées à la CREG 
Opdrachten toegeschreven aan de CREG

16/11

FORBEG Leveranciers op de markt Update Market 17/11

ACER ECRB WS Application of a flow-based market coupling in the Core CCR 19/11

ACER CACM TF Workshop CREG approach to 70% compliance monitoring 23/11

FORBEG Leveranciers op de markt Update Market 30/11

CREG Exchange of views between BNetzA and CREG, CRE and CREG, 
ACM and CREG, ILR and CREG

The Belgian CRM and Cross-Border Participation - Presentation for Regulators of Neighbouring 
Countries

30/11 et 
2-6-8/12

CREG 6th Western Continental Regional Group Meeting 6th Western Continental Regional Group Meeting 6/12

Commissie voor Energie, Leefmi-
lieu en Klimaat van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

Hoorzitting Begroting - Algemende beleidsnota 2022 
Budget - Note de politique générale 2022

6/12

UCL/ULB Conférence UDA Pas de marché de l’énergie sans  gendarme 9/12

FORBEG FORBEG plenair Surcharges fédérales -> accises : état des lieux de la réforme qui entrera en vigueur le 1er 
janvier 2022

13/12

Tariefvrijstellingen voor installaties voor de opslag van elektriciteit en aansluitingsopties 13/12

Fluxys Belgium CREG/Fluxys Belgium seminar ACER position on H2 unbundling 16/12

CREG studie (F)2291 – H2 Étude concernant un cadre régulatoire pour le transport 
d’hydrogène 

16/12

FORBEG Leveranciers op de markt Update Gas Market 20/12

Commissie voor Energie, Leefmi-
lieu en Klimaat van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

Hoorzitting Les conséquences pour le budget, les ménages et les entreprises 
Gevolgen voor de begroting, de huishoudens en de ondernemingen

21/12
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5.8. De CREG en de andere instanties

5.8.1. De CREG en de Europese Commissie 

In 2021 heeft de CREG rechtstreeks of onrechtstreeks deelge-
nomen aan de werkzaamheden van de Europese Commissie. 
Dit deed ze onder meer door deelname aan raadplegingen en 
workshops die door de Europese Commissie werden uitge-
schreven. De thema’s die daarin behandeld werden, hielden 
verband met: 

 - de planning van een regelgevend kader voor een Europees 
waterstofsysteem: om het energiesysteem tegen 2050 
koolstofvrij te maken;

 - de herziening van de Trans-Europese Energienetwerken Ver-
ordening (TEN-E) en het toezicht op de infrastructuur om het 
Europese kader voor de ontwikkeling van energie-infrastruc-
tuur te verbeteren;

 - het allereerste wetgevingsvoorstel van de EU betreffende 
de vermindering van de methaanuitstoot: met maatregelen 
om broeikasgassen te voorkomen en te beperken;

 - de implementatie van de EU-strategie voor offshore her-
nieuwbare energie: om deze energie op zee zo duurzaam, 
effectief, inclusief en ambitieus mogelijk te maken;

 - de prioriteitenlijst van netwerkcodes: een nuttig juridisch 
middel om verdere stappen te zetten richting een geïnte-
greerde EU-energiemarkt;

 - de geplande procedurele verduidelijkingen in vier elektrici-
teitsrichtlijnen: wijzigingen die de ondubbelzinnige imple-
mentatie van het wetgevend pakket “Schone energie voor 
alle Europeanen” mogelijk moeten maken;

 - de uitvoering van het handelsakkoord tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de Europese Unie, met name voor wat de uit-
werking betreft van een alternatieve handelsregeling voor de 
dagmarkten voor elektriciteit (door middel van een "Loose 
Volume Coupling" methode).

De meeste van de bovenstaande thema’s houden verband met 
de reeds in november 2019 gepubliceerde Europese Green 

Deal, waaruit reeds duidelijk bleek dat alle bestaande regelge-
vingen aangepast dienen te worden en/of dat er nieuwe strate-
gieën uitgewerkt dienden te worden. Door de goedkeuring van 
de Europese klimaatwet op 28 juni 2021 werden de klimaat-
doelstellingen voor de komende dertig jaren vastgelegd in de 
Europese wetgeving. Tegen 2050 zal Europa klimaatneutraal 
moeten worden. Om deze doelstelling te bereiken, bepaalt de 
klimaatwet dat tegen 2030 de nettobroeikasgasemissies min-
stens met 55% gezakt moeten zijn ten opzichte van 1990. 

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Commissie bijkomende 
voorstellen gepubliceerd om bepaalde doelstellingen van het 
sectoraal beleid inzake klimaat, energie, bodemgebruik, trans-
port en fiscaliteit te herzien in overeenstemming met de kli-
maatwet. Het pakket "Fit for 55" stelt onder meer voor onze 
doelstelling naar boven te herzien en tegen 2030 40% van 
onze energie te produceren uit hernieuwbare bronnen, legt de 
lidstaten een quasi-verdubbeling op van de jaarlijkse verplich-
ting tot energie-efficiëntie, vraagt de taksen op energieproduc-
ten af te stemmen op het energie- en klimaatbeleid van de EU 
en suggereert schone technologieën te promoten en verouder-
de vrijstellingen en verminderde tarieven, die momenteel nog 
steeds het gebruik van fossiele brandstoffen aanmoedigen, af 
te schaffen. Daarnaast zal een nieuw "Carbon Border Adjust-
ment Mechanism" een koolstofprijs opleggen bij de import van 
een gerichte selectie goederen, om te garanderen dat een am-
bitieuze klimaatactie in Europa niet leidt tot "carbon leakage".  

Op 15 december 2021 heeft de Europese Commissie een wet-
gevend pakket met betrekking tot schone energie voorgesteld 
voor gas, het "hydrogen and gas decarbonisation package, dat 
zich enerzijds concentreert op de uitvoering van de waterstof-
strategieën, de integratie van de energiesector en methaan, 
en anderzijds het wetgevend pakket "Schone energie voor alle 
Europeanen" van 2019 overneemt. Dit gaspakket is het resul-
taat van een analyse van de noodzaak om over energetische 
gassen te beschikken ter vervanging van koolstofhoudende 
brandstoffen, zoals steenkool, stookolie en aardgas. 

De CREG heeft in dit kader haar adviserende rol vervuld in 
2021 door de federale regering bij te staan tijdens de verschil-
lende vergaderingen onder het voorzitterschap van de Europe-
se Commissie. Dit waren "cross border"-vergaderingen van het 
gascomité en het elektriciteitscomité, die erop gericht waren 
de wijzigingen aan de netwerkcodes te controleren en goed 
te keuren, vergaderingen van de Gas Coordination Group be-
treffende de bevoorradingszekerheid en de ontwikkeling van 
de gasinfrastructuur in het belang van Europa en vergade-
ringen van de Electricity Coordination Group met betrekking 
tot bevoorradingszekerheid en –toereikendheid voor elektri-
citeit, de ontwikkeling van de elektriciteitsinterconnecties en 
cybersecurity. 

Ze heeft eveneens de werkzaamheden van de "North Seas 
Energy Cooperation" (NSEC) van de Europese Commissie 
en de betrokken Noordzeelanden opgevolgd. In 2021 heeft 
België, als voorzitter voor de Benelux, eveneens het voorzit-
terschap van de NSEC waargenomen. Meer in het bijzonder 
heeft de CREG, in samenwerking met de Algemene Directie 
Energie, actief geparticipeerd in de werkzaamheden van twee 
specifieke werkgroepen die deel uitmaken van de vernieuwde 
NSEC-structuur: Support Group 1 “Hybrid and joint projects” 
en Support Group 4 “Delivering 2050” (deze laatste met fo-
cus op de “Challenges ahead to 2050” waarbij o.m. visionaire 
toekomstideeën zoals hub-and-spoke concepts, power-to-x en 
andere potentiële offshore technologieën aan bod komen). De 
CREG heeft ook een bijdrage geleverd door deel te nemen aan 
een workshop en aan enquêtes van de consultant verantwoor-
delijk voor het opstellen van de studie "Offshore renewable 
energy and grids – Visions towards 2050 for the North Seas 
region".

In het verlengde van deze activiteiten heeft de CREG eveneens 
actief deelgenomen aan de fora voorgezeten door de Europe-
se Commissie, zoals het European Gas Regulatory Forum, het 
European Electricity Regulatory Forum, het Citizens' Energy 
Forum en het Energy Infrastructure Forum (zie de punten 
5.8.4. tot 5.8.7. hieronder). Tot slot heeft de CREG het nationaal 
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verslag van België over het jaar 2020 overgemaakt aan de 
Europese Commissie en ACER. Dit werd opgesteld in nauwe 
samenwerking met de gewestelijke regulatoren (BRUGEL, 
CWaPE en VREG) en de federale ombudsdienst voor energie 
en omvat de genomen maatregelen en de bereikte resultaten 
voor elk van de wettelijke opdrachten van deze instanties.

Ten slotte heeft de CREG, indien nodig, samen met de gewes-
telijke regulatoren deelgenomen aan een groot aantal raadple-
gingen en verslagen van de Europese instanties, in het kader 
van de harmonisering en de integratie van de Europese gas- en 
elektriciteitsmarkt. In 2021 betrof dit volgende thema's (origi-
nele titels): OECD Survey on the Resourcing Arrangements of 
Economic Regulators, Investigating the benefits of aligning EU 
Consumer Protection and information rules in the gas and elec-
tricity sector; North Seas Energy Cooperation Support Group 4 
stakeholder’s questionnaire on offshore renewable energy and 
grids; Vragenlijst Europese Commissie: the implementation of 
Article 17 of the EU Directive 994/2019 on Demand Response; 
Task Force IO: CNOTS - Vragenlijst Europese Commissie: gas 
quality, DSO/ BAL/ with biomethane – survey - EC question-
naire on the DSOs in the context of balancing and entry-exit 
system; et EC Gender Equality survey.

5.8.2. De CREG binnen ACER

ACER (het Agentschap voor de samenwerking tussen ener-
gieregulatoren) werd opgericht door het derde energiepakket 
om de voltooiing te bevorderen van de interne energiemarkt, 
zowel voor elektriciteit als voor aardgas. 

De drie doelstellingen die zij hiervoor geformuleerd heeft op 
basis van de uitgewerkte wetgeving betreffen: 

 - een meer concurrerende geïntegreerde markt met meer 
keuze voor de consumenten; 

 - een efficiënte energie-infrastructuur die het vrije verkeer 
van energie over de grenzen en het vervoer van nieuwe 
energiebronnen garandeert, met een verbetering van de 

bevoorradingszekerheid voor bedrijven behorend tot de Eu-
ropese Unie en consumenten tot gevolg;

 - een gecontroleerde en transparante energiemarkt waar con-
sumenten gegarandeerd eerlijke en kostenreflectieve prijzen 
krijgen en waar misbruik wordt vermeden.

Voor elk van deze doelstellingen ontplooide ACER in 2021 acti-
viteiten, al naargelang de uitdagingen die zich binnen de ener-
giemarkt aanboden. ACER spendeert nog steeds een groot 
deel van haar middelen aan de implementatie van het wet-
gevend pakket “Schone energie voor alle Europeanen” (CEP), 
gepubliceerd op 14 juni 2019. Dit pakket heeft grotere verant-
woordelijkheden gegeven aan ACER in sommige processen 
waarin het al betrokken was. Maar rekening houdend met de 
meer recentere op politiek niveau vastgestelde doelstellingen 
voor het koolstofvrij maken van de energiesector, wordt samen 
met de nationale energieregulatoren, ENTSO's en anderen, op 
basis van het CEP, verder gebouwd aan de fundamenten voor 
een meer geïntegreerd, efficiënter en concurrerender energie-
systeem in Europa. 

De rol van hernieuwbare en koolstofvrije gassen in het koolsto-
farm maken van de economie, werd in 2021 binnen ACER druk 
besproken en een aantal van de noodzakelijk geachte gover-
nance- en regelgevende regelingen voor de gasmarkt werden 
als aanbevelingen gepubliceerd. Nu de Europese Commissie 
eind 2021 haar wetgevend pakket voor waterstof en koolsto-
farme gassen heeft gepubliceerd, maakt ACER zich klaar om 
de taken uit te voeren die vervolgens aan haar in het kader 
van de toekomstige gasmarktwetgeving zullen toegewezen 
worden.

In de TEN-E-verordening heeft ACER een rol bij het identifice-
ren van kritieke energie-infrastructuur (PCI's) en bij het assiste-
ren van de Europese energieregulatoren in het behandelen van 
investeringsverzoeken - inclusief voor grensoverschrijdende 
kostentoewijzing. De herziening van deze TEN-E-wetgeving, 
goedgekeurd door de Europese instanties eind 2021 als on-
derdeel van de Europese Green Deal en de doelstellingen van 

het koolstofarm energiebeleid, moderniseert en verbetert het 
TEN-E-kader, met opnieuw extra taken voor ACER.

Terwijl ACER zich blijvend concentreert op haar wettelijk man-
daat, oefent ze ook als Europees Agentschap haar raadgeven-
de taak uit naar de Europese instanties toe inzake de werking 
van de energiemarkten. Sinds half 2021 de energieprijzen in 
Europa ongekende hoogtes bereiken, is ACER samen met de 
nationale energieregulatoren gestart met de beoordeling van 
de belangrijkste drijfveren, dynamiek en toekomstvooruitzich-
ten van de energieprijzen in Europa en de mogelijke gevolgen 
ervan voor de Europese groothandelsmarkten en consument. 
Een tussentijdse beoordeling gepubliceerd in november 2021 
zal verder in 2022 worden uitgewerkt. 

	■ Gas Working Group

De CREG is nauw betrokken bij de Gas Working Group (GWG) 
van ACER. Ze vervult de functie van ondervoorzitter.

In 2021 heeft de ACER GWG vier formele opinies gegeven 
zijnde over de “ENTSOG Summer Supply Outlook 2021”, de 
“ENTSOG Winter Supply Outlook 2021/2022”, het tienjaarlijks 
netwerkinvesteringsplan 2020 van ENTSOG, en de ontwerplijst 
van projecten die als PCI (Projects of Common Interest) zijn 
ingedeeld. Tevens keurde de GWG het PCI Monitoring Report 
goed, alsook een nota over het herbestemmen van aardgasin-
frastructuur voor zuivere waterstof.

De verschillende task forces van de ACER GWG werkten aan 
drie andere verslagen, namelijk het "8th Annual Report on Con-
tractual Congestion at Interconnection Points" en de twee "Im-
plementation Monitoring Reports on Incremental Capacity and 
the Balancing network codes". Nauw verband houdend met 
dit laatste rapport werden aanbevelingen geformuleerd om 
wangedrag op inzake balancering op de Europese gasmarkten 
te vermijden. Daarnaast werden ook aanbevelingen goedge-
keurd inzake de multiplicatoren voor dagelijkse en binnen de 
dag tarieven.



  CREG  Jaarverslag 2021 81    

5. De CREG 

Een groot deel van het werk van de task forces betrof de 
behandeling van vragen die door marktdeelnemers werden 
gesteld op het transparantieplatform FUNC, dat werd op-
gericht om meer verduidelijking te geven over de Europese 
netwerkcodes en om bijvoorbeeld grotere flexibiliteit te cre-
eren inzake het boeken van vaste vervoerscapaciteit op de 
interconnectiepunten. 

Ten slotte heeft de ACER GWG in samenwerking met de CEER 
GWG de referentiepublicatie over de monitoring van de aard-
gasgroothandelsmarkten goedgekeurd, alsmede een webinar 
daarover georganiseerd.. 

	■ Electricity Working Group 

De EWG van ACER bestaat uit de volgende task forces (TF):

 - de CACM TF: staat in voor de invoering van de netwerkcode 
CACM (Capacity Allocation and Congestion Management);

 - de FP TF: belast met de uitwerking van de toekomstige re-
gels (Future Policy) van de elektriciteitsmarkt;

 - de FCA TF: belast met de implementatie van de netwerkco-
de FCA (Forward Capacity Allocation) betreffende de toewij-
zing van transmissiecapaciteit op lange termijn;

 - de EB TF (Electricity Balancing): belast met aangelegenhe-
den in verband met het evenwicht van de regelzone;

 - de INF TF: belast met aangelegenheden in verband met de 
ontwikkeling van het net en het tienjarenplan van het ENT-
SO-E (European Network of Transmission System Operators 
for Electricity);

 - de SOGC TF (System Operation and Grid Connection): belast 
met kwesties in verband met de exploitatie van de netten en 
de aansluiting op het net;

 - de Adequacy & CRMs TF: belast met de implementatie van de 
methodologieën in verband met de Europese evaluatie van de 
toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening en de even-
tuele nationale invoering van een capaciteitsmechanisme. 

De CREG had in 2021 mee de leiding over de taskforces 
CACM, FCA en Adequacy & CRMs en over de FP workstream.

De EWG van ACER concentreerde haar activiteiten op de 
uitvoering van de Europese CACM-, FCA-, SO- en EB-veror-
deningen wat een groot aantal gecoördineerde beslissingen 
op Europees of regionaal niveau vergde (de CREG maakt, als 
reguleringsinstantie van Elia, deel uit van de regionale groepe-
ringen van de reguleringsinstanties van de regio’s Core). Deze 
gecoördineerde beslissingen vereisen aanzienlijk veel werk en 
volgen een erg formeel proces beschreven in de Europese ver-
ordeningen en de werkingsregels van de respectievelijke groe-
peringen. Deze beslissingen worden toegelicht in punt 3.1.4.3 
van dit verslag.

De EWG van ACER speelde ook een coördinerende rol bij het 
opstellen van het jaarlijkse marktmonitoringrapport van ACER 
en bij de voorbereiding van de uitvoering van het Clean Energy 
Package en met name van de implementatiemodaliteiten van 
de 70%-regel van de aangeboden capaciteit voor handelsuit-
wisselingen tussen zones.

Tenslotte heeft de ACER EWG een coördinerende rol tussen de 
deelnemende regulerende instanties vervuld, onder meer in 
het herzieningsproces van de goedkeuringsprocedures m.b.t. 
verschillende richtlijnen (CACM, FCA, EB en SO), het voorziene 
herzieningsproces van de CACM Verordening (“CACM 2.0”) 
en het ontwikkelen van gecoördineerde standpunten bij con-
sultaties van de Europese Commissie en ACER. 

	■ ACER REMIT Committee

De activiteiten van de werkgroep in 2021 waren gericht op 
verschillende onderwerpen: REMIT post Brexit, de actualise-
ring van de ACER-richtsnoeren voor de toepassing van REMIT, 
de analyse van de publicatie van vertrouwelijke informatie en 
informatie over dit onderwerp in het registratieplatform voor 
marktdeelnemers (CEREMP), de analyse van de kwaliteit van 

de STR's (Suspicious Transaction Reports), de analyse van de 
ontwikkeling van de prijzen op de verschillende markten, met 
de nadruk op de balanceringsmarkt en andere onderwerpen 
na de ontwikkeling van de energiemarkten (integratie van 
SIDC-gegevens -Single Intraday Coupling- in de gegevensver-
zameling voor REMIT).

De guidance van ACER werd dit jaar twee keer herzien. De pu-
blicatie van de vijfde editie van de ACER Guidance van 11 mei 
2021 verschaft meer informatie over welke informatie, en in 
het bijzonder voorwetenschap, onder REMIT valt. Met de pu-
blicatie van de 6e editie van de ACER Guidance van 22 juli 2021 
wordt de structuur volledig herzien om deze intuïtiever te ma-
ken en aan te passen aan de ontwikkelingen die voortvloeien 
uit de implementatie van de Europese Green Deal en aan de er-
varingen die tot dusver zijn opgedaan door de nationale regule-
ringsinstanties, de marktspelers en andere belanghebbenden. 
Er is aanvullende inhoud verstrekt over het toepassingsgebied 
van REMIT en over de belangrijkste verbodsbepalingen inzake 
handel met voorkennis en marktmanipulatie. De uitgebreide 
analyse van de andere bovengenoemde elementen zal in 2022 
worden voortgezet.

Tijdens de vergaderingen met ACER wisselen de nationale re-
guleringsinstanties eveneens ervaringen uit over de vermeende 
gevallen van marktmisbruik in de respectievelijke landen. Op 
Belgisch niveau hebben ACER en de andere regulatoren ver-
schillende vergaderingen over de balanceringsprijzen gehouden.

	■ Legal Experts Network 

Het Legal Experts Network (LEN), dat in december 2017 bin-
nen ACER is opgericht, is een netwerk dat bestaat uit juridische 
deskundigen van ACER en nationale regelgevende instanties, 
waaronder de CREG. Het doel van het LEN is om ACER, de 
BoR en de werkgroepen van ACER te ondersteunen en des-
kundig advies te geven over technische/juridische kwesties. In 
2021 waren er geen activiteiten. 
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	■ Vragenlijsten

De CREG nam actief deel aan de opstelling van de volgende 
vragenlijsten van ACER en beantwoordde ze in het kader van 
de harmonisering en de integratie van de Europese gas- en 
elektriciteitsmarkt:

1. Questionnaire on NDP-TYNDP consistency  - Partie 1
2. ACER survey on NRA's Congestion Income Report 2021;
3. ACER survey : “Fostering our internal dialogue: your view 

matters!”
4. Infrastructure Efficiency Expert Group: “Innovative and ad-

vanced transmission network solutions” 
5. Implementation monitoring questionnaire on the Network 

Code Electricity Emergency and Restoration 
6. Survey EU-TYNDP 2020 (Part 2) – Consistency check Fe-

deraal Ontwikkelingsplan 2020-2030 
7. Questionnaire on barriers to market entry and obstacles 

to price formation
8. Request for data to monitor regulatory barriers for new 

market entrants and smaller actors, and state interventi-
ons preventing prices from reflecting actual scarcity 

9. NRA survey on consulted amendments for CACM 2.0 
10. ACRM-TF survey on monitoring strategy for adequacy
11. Study on the identification of barriers preventing prosu-

mers being active in energy markets across the EU mem-
ber States

12. Questionnaire ACER Gas Infrastructure TF voor NRA’s 
(CREG lead): EU-27 Gas Storage Regulation & Indicators

Al deze vragenlijsten dienen als basis voor de opstelling van ver-
slagen, status reviews, position papers en andere documenten 
van ACER. Ze geven niet enkel een uitvoerige beschrijving van 
de overeenkomsten en verschillen tussen de lidstaten, maar 
ook informatie over de mate waarin de Europese wetgeving 
in elke lidstaat wordt toegepast. De Europese Commissie ba-
seert zich op haar beurt op deze documenten om wetgevende 
initiatieven uit te werken.

5.8.3. De CREG binnen de CEER  

Als een van de stichtende leden van de CEER (Council of Euro-
pean Energy Regulators) neemt de CREG ook actief deel aan 
de discussies, beraadslagingen en beslissingen van de General 
Assembly van de CEER, die in 2021 acht keer is samengeko-
men. Sinds 22 maart 2019 wordt de functie van ondervoorzit-
ter van de CEER waargenomen door de heer Koen Locquet, 
waarnemend voorzitter van het directiecomité van de CREG. 

De CREG heeft actief deelgenomen aan de vergaderingen van 
de werkgroepen van de CEER (en work streams opgericht bin-
nen deze verschillende werkgroepen) als voorzitter, medevoor-
zitter, ondervoorzitter of lid. 

	■ Electricity Working Group 

De EWG bestaat uit vier workstreams:

 - een workstream duurzame ontwikkeling (RES WS) die, on-
der andere, vragen met betrekking tot hernieuwbare energie 
behandelt;

 - een workstream Future Policy (FP WS) die belast is 
met de uitwerking van de toekomstige regels voor de 
elektriciteitsmarkt;

 - een workstream Incentives Regulation and Efficiency 
Benchmarking (IRB WS) die instaat voor de verzameling en 
uitwisseling van essentiële gegevens tussen de nationale re-
guleringsinstanties om een efficiënte opvolging van de tarie-
ven van de transmissienetbeheerders mogelijk te maken; en 

 - een workstream Infrastructure (INF WS) die verantwoorde-
lijk is voor de thema’s infrastructuur en netwerkplanning.

De CREG was in 2021 medevoorzitter van de FP WS. In 2021 
heeft de CREG onder andere gewerkt rond het design van 
elektriciteitsmarkten en de energietransitie, in het bijzonder 
wat de ondersteuning betreft van een marktdesign gepast voor 
de voorziene evolutie qua geïnstalleerde offshore productieca-
paciteit. Daarnaast was de CREG ook actief betrokken in het 
opstellen van een visiedocument over de rol van redispatching 

in de Europese elektriciteitsmarkten, in het licht van de bepa-
lingen van de Clean Energy Package.

	■ Gas Working Group

De Gas Working Group (GWG) van de Europese energieregu-
latoren legt zich toe op vragen over de Europese gastransmis-
sienetten en de gasmarkt van de Europese Unie. De CREG 
vervult de functie van ondervoorzitter.

De GWG werkt voor diverse aspecten nauw samen met ENT-
SO-G, GIE, GSE en GLE, alsook met andere marktspelers en 
ACER- en CEER-werkgroepen. 

In 2021 keurde CEER GWG een “White Paper on Long-Term 
Storage” goed. 

De CEER GWG gaf ook haar input op verschillende raadplegin-
gen die de Europese Commissie organiseerde:

 - Hydrogen and Gas Markets Decarbonisation Package 
Roadmap;

 - Hydrogen and Gas Market Decarbonisation Package;
 - Review of the Directive on the Promotion of the Use of 

Energy from Renewable Sources;
 - EU renewable energy rules – review;
 - Priority list of Network Codes. 

Tot slot, en wellicht het belangrijkste, zijn er de verschillende 
position papers die de CEER GWG samen met de ACER GWG 
heeft geproduceerd:

 - White Paper on Hydrogen;
 - White Paper on P2G;
 - White Paper on Rules to Prevent Methane Leakage in the 

Energy Sector (+webinar);
 - Position Paper on the Key Regulatory Requirements to 

Achieve Gas Decarbonisation;
 - Paper on Improving the Proposed TEN-E Revision.
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	■ Market Integrity and Transparency Working Group 

De Market Integrity and Transparency Working Group (MIT 
WG) behandelt aangelegenheden die verband houden met 
transparantie en toezicht op de energiehandel, alsook met de 
correlatie tussen de wetgeving van de energiegroothandels-
markt en die van de relevante financiële markt. 

In 2021 heeft de werkgroep zich voornamelijk gericht op drie 
thema's: de uitvoering van de REMIT-wetgeving op nationaal 
niveau, de REMIT-vragen post Brexit, de financiële reglemen-
tering en de verbanden met REMIT. 

Over de implementatie van REMIT op nationaal niveau hebben 
zeven regulatoren (ERSE, BNetzA, CNMC, CRE, MEKH, Of-
gem en ElCom) een vragenlijst ogesteld om een stand van za-
ken te maken van de situatie in de verschillende lidstaten. Dit 
jaar werden er op vraag van ACER bijkomende vragen aan toe-
gevoegd. Ze gingen over de tools die de nationale regulerings-
instanties (NRA's) gebruiken voor monitoring, de juridische 
basis van de bevoegdheden van de NRA's om schendingen 
van REMIT te onderzoeken en te sanctioneren en de speci-
fieke menselijke middelen die de NRA's toewijzen aan RE-
MIT-dossiers. Vervolgens wordt er een verslag opgesteld met 
de antwoorden op de vragenlijst. 

Met betrekking tot de REMIT-vragen post Brexit werden er 
verschillende onderwerpen aangehaald:  de verdeling tussen 
NRA's van  de monitoring van personen die professioneel 
transacties op de groothandelsmarkten voor energie organise-
ren, de PPAT's (Persons Professionally Arranging Transactions) 
die onder toezicht van Ofgem stonden,  de uitwisseling van 
informatie met Ofgem, de uitwerking van een protocolakkoord 
voor de samenwerking van de opsporing en preventie van 
transacties op basis van voorwetenschap en marktmanipulatie 
en om informatie uit te wisselen over de monitoring van de 
markt en de van toepassing zijnde activiteiten krachtens artikel 

305 (3) van het handels- en samenwerkingsakkoord tussen Of-
gem en de NRA's van de EU.

Voor de opvolging van de financiële regelgeving en de banden 
met REMIT heeft de werkgroep de werkzaamheden van de 
Europese Autoriteit voor effecten en markten over de post-br-
exitbesprekingen en de mogelijkheid van marktmanipulatie op 
de CO2-markt onderzocht.

	■ Regulatory Benchmarking Workstream 

De werkgroep Regulatory Benchmarking Workstream (RBM 
WS) is in 2021 acht keer samengekomen. 

De werken van de groep hebben zich vooral gefocust op de dy-
namische regulering en de onafhankelijkheid van de nationale 
reguleringsinstanties.

Wat de dynamische regulering betreft, heeft de denkoefening 
van de groep geleid tot een publieke nota over de aanpak van 
de CEER voor meer dynamische regulering en een intern ver-
slag dat, op basis van de resultaten van een interne vragenlijst, 
het inzicht, de belangrijkste ontwikkelingen en benaderingen 
van de dynamische regulering in de energiesector onder de 
aandacht brengt. Dit verslag is bedoeld ter ondersteuning van 
de discussies rond de 3D-strategie van de CEER en om een 
stand van zaken te geven in termen van "of" en "hoe" natio-
nale reguleringsinstanties omgaan met dynamische regulering 
vanuit een sectoroverschrijdend perspectief. Het is bedoeld 
als referentiedocument en verkennend onderzoek voor het 
inventariseren van goede praktijken inzake dynamische regule-
ring. Een specifieke workshop en de creatie van een speciale 
webhoek op de CEER-website hebben ook de werkzaamhe-
den van de groep in 2021 gekenmerkt, waaruit de groeiende 
belangstelling van de Europese reguleringsinstanties voor dit 
toekomstgerichte onderwerp blijkt.

In overeenstemming met haar vroegere werkzaamheden heeft 
de groep ook geïnvesteerd in de onafhankelijkheid van de nati-
onale reguleringsinstanties en een openbaar verslag opgesteld 
over het toezicht op deze onafhankelijkheid. Dit verslag belicht 
het organisatorische kader waarbinnen regulatoren dagelijks 
werken, in het bijzonder wat hun bevoegdheden en voorrech-
ten, middelen, onafhankelijkheid, transparantie en rapportering 
betreft. Ook de Europese ontwikkelingen op het gebied van 
onafhankelijkheid, in het bijzonder het arrest van het Europees 
Hof van Justitie van 2 september 2021 over de onafhankelijk-
heid van de Duitse regulator, werden door de groep opgevolgd. 

	■ Customers and Retail Markets Working Group

De Customers and Retail Markets WG (CRM WG), waarvan de 
CREG een actief lid is, spitst haar werkzaamheden toe op de 
positie van de consument en de bescherming van zijn belan-
gen in het kader van de geliberaliseerde markt enerzijds en de 
werking van de kleinhandelsmarkt anderzijds om optimale con-
currentie tot stand te brengen in het belang van de consument.

De CRM WG heeft bijzondere aandacht voor de nieuwe di-
mensies van de consument op de energiemarkt, in het bijzon-
der de actieve rol die van de consument wordt verwacht op 
concurrerende en geïntegreerde energiemarkten. Als zodanig 
ziet de CRM WG nauwlettend toe op de bescherming van de 
consument, biedt zij de nodige tools aan voor de kwetsbare 
consumenten, waarschuwt zij voor mogelijke mazen in bepaal-
de technologische of commerciële ontwikkelingen en zorgt zij 
ervoor dat de consument voldoende in staat is te handelen 
volgens de beginselen van de nieuwe Europese wetgevings-
pakketten (bv. instrumenten voor prijsvergelijking, actierecht, 
informatie over facturen, voldoende inzicht in de markt) en met 
kennis van zaken keuzes te maken op de energiemarkt.

De CRM WG bestaat uit vijf work streams (WS) en het Partner-
ship for the Enforcement of European Rights (PEER).
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De Customer Empowerment Work stream (CEM WS) behan-
delt aspecten in verband met de kleinhandelsmarkt, zoals 
bijvoorbeeld facturatie aan eindklanten, behandeling van hun 
klachten, procedures bij de behandeling van buitengerechte-
lijke geschillen, prijsvergelijkingstools en bescherming van 
kwetsbare energieconsumenten.

De Innovation and Retail Markets Work stream (IRM WS) buigt 
zich over kwesties die verband houden met de goede werking 
van de kleinhandelsmarkt, zoals bijvoorbeeld de invoering van 
slimme meters, dynamische energieprijzen en het design van 
de kleinhandelsmarkten voor de elektriciteits- en gasmarkt. 
De nadruk ligt op de vraag hoe de consument mondiger kan 
worden gemaakt door meer concurrentie tussen de markt-
deelnemers en hoe de keuzemogelijkheden van de consument 
kunnen worden vergroot door degelijke marktprocedures en 
meetdiensten in te voeren. Doel is de energieconsument ver-
antwoordelijker te maken en tegelijkertijd voldoende bescher-
ming te bieden.

De Monitoring Customer Empowerment Work stream (MCE 
WS) werkt hoofdzakelijk aan het hoofdstuk over consumenten-
bescherming en -emancipatie in het jaarlijks ACER/CEER Joint 
Market Monitoring Report.

De Monitoring Retail Markets Work Stream (MRM WS) is ver-
antwoordelijk voor het opstellen van het monitoringverslag 
over de kleinhandelsmarkt (enkel voor de CEER) en voor het 
beheer van de gegevensbank met nationale CEER-indicatoren.

De Retail Markets Roadmap Work Stream (RMR WS) coördi-
neert de zelfevaluatie tussen de reguleringsinstanties om tot 
een geharmoniseerde beoordeling van de kleinhandelsmark-
ten in elke lidstaat te komen. Het doel van deze groep is een 
duidelijk beeld te krijgen van de lacunes op de kleinhandels-
markten tegen 2025.

De CRM WG is ook verantwoordelijk voor het PEER-initiatief 
(for the Enforcement of European Rights) binnen de CEER. Dit 
initiatief gaat uit van de Europese energieregulatoren en heeft 

als doel de Europese consumentenrechten beter te bescher-
men door een betere samenwerking tussen de overheden op 
EU-niveau. Het  PEER verenigt de overheden die zich op sec-
toroverschrijdende wijze bezighouden met de bescherming 
en/of ondersteuning van de Europese consument.  Het kan 
onder meer gaan om instanties die instaan voor gegevensbe-
scherming, consumentenverenigingen, ombudsdiensten, me-
dedingingsautoriteiten en sectorale reguleringsinstanties (bv. 
energie, telecommunicatie, financiën, enz.). Een van de doel-
stellingen is de uitwisseling van goede praktijken, waardoor zo 
nodig oplossingen kunnen worden aangepast of voorgesteld 
die adequater zijn of meer in overeenstemming zijn met onze 
respectieve sectorale behoeften. 

Tot slot heeft de CRM WG in 2021 deelgenomen aan verschil-
lende workshops en conferenties, waaronder het jaarlijkse Ci-
tizen's Forum in Dublin, dat de Europese Commissie virtueel 
organiseerde, of de European Consumer Summit 2021. Boven-
dien heeft de CRM WG ook deelgenomen aan de Consumer 
Engagement WG, een van de drie werkgroepen die de Euro-
pese Commissie heeft opgericht met als doel zich te focussen 
op de problematiek van de "green offers en greenwashing" die 
door de CEER werd gecoördineerd. 

	■ Distribution Systems Working Group

De Distribution Systems Working Group (DS WG) behandelt 
potentiële ontwikkelingen en evoluties op het gebied van de 
energiedistributie, de gevolgen ervan voor het regulatoir kader 
en thema's die verband houden met de huidige en toekom-
stige activiteiten van de distributienetbeheerders, namelijk de 
kwaliteit van bevoorrading van elektriciteit en aardgas, cyber-
veiligheid, slimme netwerken, distributietarieven en de flexibi-
liteit in het beheer van de distributienetten.

In 2021 heeft de DS WG de volgende documenten afgewerkt 
en gepubliceerd:

 - de “CEER Response to the European Commission ASSET 
Study on Regulatory Priorities for Enabling Demand Side 

Flexibility” die de CEER in staat stelt te reageren op de AS-
SET-studie van de Europese Commissie over de reglemen-
taire prioriteiten om de vraagflexibiliteit te bevorderen;

 - de “CEER Response to the European Commission Public 
Consultation on the Data Act”, dit is het antwoord van de 
CEER op de openbare raadpleging van de Europese Com-
missie over de gegevenswet;

 - de “CEER Input to the European Commission Roadmap for 
the Action Plan on the Digitalisation of the Energy Sector”, dit 
is het antwoord van de CEER op het verzoek om commen-
taar van de Europese Commissie over de roadmap van het 
actieplan over de digitalisering van de energiesector;

 - de “CEER Views on Electricity Distribution Network Deve-
lopment Plans” dat het advies van de CEER over de ont-
wikkelingsplannen van de distributienetten voorstelt. Dit 
document gaat over de aspecten waarmee de DNB's re-
kening moeten houden bij de voorbereiding en raadpleging 
van hun plannen voor de ontwikkeling van het net evenals 
de maatregelen die de NRI's zouden kunnen nemen om de 
transparantie en de deelname aan de processen voor de 
planning van de distributienetten te bevorderen.

	■ Legal Affairs Committee 

De CREG speelt een actieve rol in het Legal Affairs Committee 
(LAC). In 2021 werd ook het voorzitterschap en het vicevoor-
zitterschap van dit comité (dat van de CEER General Assembly 
afhangt en er rechtstreeks aan rapporteert) opgenomen door 
de CREG.

Het LAC geeft adviezen over de juridische en institutionele 
aspecten verbonden aan de tenuitvoerlegging van het “Clean 
Energy Package”, evenals over de verschillende wetgevende 
en regulatoire teksten in het kader van de nieuwe “EU Green 
Deal”. LAC verleent desgevraagd tevens specifieke juridische 
ondersteuning aan andere werkgroepen, task forces en work 
streams van de CEER. Daarnaast buigt het zich ook over spe-
cifieke juridische vragen van nationale regulatoren m.b.t de im-
plementatie van bepalingen van Europese regelgeving. 
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In 2021 behandelde LAC zoals gebruikelijk punctuele vragen van 
nationale regulatoren over de implementatie van de Europese 
energieregelgeving, waaronder vragen m.b.t. sancties door 
NRA opgelegd aan netwerkoperatoren voor het niet naleven 
van de in netontwikkelingsplannen voorgeschreven tijdslijnen/
planningen voor implementatie ervan.

LAC organiseerde in maart 2021 een workshop “Exchange on 
Post-Brexit Regulatory arrangements in Energy Cooperation”) 
in samenwerking met de UK-regulator Ofgem and EPU, 
waarop de bepalingen van het energieluik van de “EU-UK 
Trade and Cooperation Agreement” werd gepresenteerd en 
bediscussieërd.

Met betrekking tot offshore hernieuwbare energie leverde LAC 
in 2021 een “Internal LAC note on large scale offshore wind 
development: regulatory challenges and NRAs’ powers” en 
werkte verder samen met EWG rond de verdere opvolging van 
deze offshore-reflectienota. Verder hadden de werkzaamheden 
van LAC in 2021 betrekking op het het opstellen van 
questionaires als voorbereidend werk voor 2022-deliverables  
m.b.t.  de zgn. “Energy communities” en het geplande Status 
Report betreffende TSO en DSO unbundling.

Ten slotte begeleidde LAC zoals gebruikelijk een tweedaagse 
juridische opleiding georganiseerd door de CEER Training 
Academy met als titel “ CEER Specialised Legal Training 
on EU Green Deal and remaining legal challenges CEP 
Implementation”; dit vond als hybride evenement plaats in 
oktober 2021. De CREG speelde bij de organisatie van deze 
opleiding opnieuw een actieve rol; de LAC vice-chair van 
CREG leidde als co-Course Director de samenstelling van het 
programma en zat een deel van de sessies van deze training 
voor, tevens namen drie CREG medewerkers deel als lecturer 
m.b.t. diverse topics.  

	■ International Relations Group

De International Relations Group (IRG) is de groep die binnen 
de CEER relaties onderhoudt met collega’s in derde landen en 

internationale instanties op het gebied van de energieregelge-
ving. Het hoofddoel van het opzetten van een internationaal 
netwerk is gericht op de uitwisseling van goede regelgeving-
spraktijken overal ter wereld en het verstrekken van specifiek 
advies ter zake aan de overheden.

Als lid van deze groep steunt de CREG al jaren de CEER bij 
het ontvangen van delegaties uit de hele wereld. In 2021 kon 
er echter vanwege de pandemie geen delegatie naar Brussel 
komen of werden er geen delegaties uitgestuurd. De werk-
zaamheden van deze werkgroep, met deelname van de CREG,  
hebben zich derhalve beperkt tot het geven van online trainin-
gen en presentaties in het kader van, enerzijds, het tweede 
“capacity building”-initiatief met de  Regional Association of 
Energy Regulators for Eastern and Southern Africa  (RAERE-
SA), ondersteund door het 11de Europese ontwikkelingsfonds 
van de Europese Unie, en anderzijds een aantal evenementen 
georganiseerd in de marge van de 26th UN Climate Change 
Conference of the Parties (COP26).

	■ Vragenlijsten

De CREG nam actief deel aan de opstelling van de volgende 
vragenlijsten van de CEER en beantwoordde ze in het kader 
van de harmonisatie en integratie van de Europese elektrici-
teits- en gasmarkten:

1. 2020 CEER Covid-19 Questionnaire
2. First Wave MMR Consumer Volume Questionnaire
3. 2030 CEER-BEUC Vision for Energy Consumers - Survey 

for NRAs and Consumer Organisations
4. 2021 Roadmap Questionnaires to Well-Functioning Retail 

Markets – Gas, Electricity 
5. REMIT questionnaire on target organisation & 

implementation 
6. Retail MMR questionnaire – electricity
7. Retail MMR questionnaire – gas 
8. Second Wave MMR Consumer Volume Questionnaire
9. Measures against energy prices increases – Part 1
10. CEER wholesale gas indicators questionnaire (2020 data)

11. CEER wholesale electricity indicators questionnaire (2020 
data)

12. CEER 2022 Work Programme - online resource poll
13. Impact of the wholesale price increases 2021
14. Impact of the Wholesale Price Increases 2021 (Part 2)
15. Survey on Regulatory sandboxes in energy regulation
16. Cybersecurity Benchmark
17. 2022 Market Monitoring Report planning - Wave 0 

Questionnaire
18. CEWG/FP short survey on offshore bidding zones vs home 

market approach

Deze vragenlijsten dienen als basis voor de opstelling van ver-
slagen, status reviews, position papers en andere documenten 
van de CEER. Ze geven niet enkel een uitvoerige beschrijving 
van de overeenkomsten en verschillen tussen de lidstaten, 
maar ook informatie over de mate waarin de Europese wetge-
ving in elke lidstaat wordt toegepast. De Europese Commissie 
baseert zich op haar beurt op deze documenten om wetgeven-
de initiatieven uit te werken. 

5.8.4. European Gas Regulatory Forum 

Het European Gas Regulatory Forum, ook wel het Forum van 
Madrid genoemd, dient als overlegplatform voor de ontwikke-
ling van de interne aardgasmarkt in Europa. Hieraan nemen, 
onder het voorzitterschap van de Europese Commissie, zowel 
de lidstaten, de Europese regulatoren (waaronder de CREG) 
als alle andere Europese stakeholders deel. In 2021 vond het 
forum voor de 35ste keer plaats op 29 en 30 april. De editie van 
2021 werd net zoals het jaar ervoor online  gehouden door de 
maatregelen die opgelegd werden vanwege de sanitaire crisis. 

Voortbouwend op de discussie van tijdens het vorige forum, 
gaat dit forum dieper in op de toegang van hernieuwbare en 
koolstofarme gassen tot de bestaande infrastructuur binnen 
de gasmarkt. De integratie van deze nieuwe types van gas 
in het bestaande en toekomstige energiesysteem dat door 
Europa vooropgesteld is in de Europese Green Deal, is cru-
ciaal om de in 2030 beoogde 55% reductie in CO2-uitstoot te 
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verwezenlijken, zoals bepaald in de Klimaatwet,174 die op het 
moment dat het forum werd gehouden nog bediscussieerd 
werd tussen de verschillende Europese instanties. 

Om hernieuwbare en koolstofarme gassen in de bestaande Eu-
ropese interne gasmarkt te integreren, wordt door het forum 
alvast de identificatie door certificatie van de oorsprong van 
deze gassen noodzakelijk geacht. Tevens komt uit de discussie 
duidelijk naar voor dat de betrokkenheid van de distributie en 
kleinhandelsmarkt naar de toekomst toe binnen het Europese 
systeem belangrijker zal worden, door de grotere lokale pro-
ductie van dit soort gassen. Wat niet belet dat er ook oog is 
voor de grensoverschrijdende uitwisseling van hernieuwbare 
en koolstofarme gassen via de intra-EU interconnectiepunten, 
om zo de “gas-to-gas”-competitie in het energiesysteem te 
vrijwaren. Een geïntegreerde infrastructuurplanning en afstel-
ling van procedures op Europees en nationaal niveau is hierbij 
noodzakelijk, waarbij rekening moet gehouden worden met 
de klimaat en energie-efficiëntiedoelstellingen die Europa 
vooropstelt. 

In voorbereiding van de publicatie van het wetgevend pakket 
rond waterstof en koolstofarm gas,175 en volgend op de reeds 
eerdere verklaringen van de Europese Commissie waarin de 
voorkeur uitgesproken werd voor een nieuw Europees geregu-
leerd kader om de rol van waterstof binnen een geïntegreerd 
en flexibel energiesysteem te verzekeren, vraagt het forum om 
de belangrijkste marktdesign factoren van de aardgasmarkt, 
ook mee te nemen voor de waterstofmarkt, zijnde de ontvlech-
ting van gereguleerde netwerk- en levering/productieactivitei-
ten, niet-discriminatoir toegang voor derden, transparantie, 
consumentenbescherming, tariefprincipes, netwerkontwikke-
ling op basis van de verwachte vraag en toepasselijk toezicht 
en governance.

174  Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 (“Europese klimaatwet”).
175  Commissie stelt nieuw EU-kader voor om gasmarkten koolstofarmer te maken, waterstof te promoten en methaanemissies te verminderen, Europese Commissie, 15 december 2021.
176  Commissie stelt transformatie van economie en samenleving van de EU voor om aan klimaatambities te voldoen.

5.8.5. European Electricity Regulatory Forum

Het European Electricity Regulatory Forum, ook wel het Forum 
van Firenze genoemd, dient als overlegplatform voor de ont-
wikkeling van de interne elektriciteitsmarkt in Europa. Hieraan 
nemen, onder het voorzitterschap van de Europese Commis-
sie, zowel de lidstaten, de Europese regulatoren (waaronder 
de CREG) als alle andere Europese stakeholders deel. De 
36ste bijeenkomst van het forum werd online georganiseerd 
op 14 en 15 juni 2021. 

Het forum stond in 2021 grotendeels in het teken van het “Fit 
for 55” pakket, door de Europese Commissie gepubliceerd op 
14 juli 2021.176 Hiermee zocht de Commissie steun voor het 
ambitieuzer maken van bestaande wetgeving inzake klimaat, 
energie, landgebruik en vervoer, zodanig dat tegen 2030 de 
netto broeikasgasemissies met 55% zouden kunnen worden 
verlaagd ten opzichte van het niveau van 1990. De kost-effec-
tieve en energie-efficiënte integratie van hernieuwbare elek-
triciteit in alle eindgebruiker sectoren, en het verwijderen van 
alle drempels die een snelle uitrol van hernieuwbare elektrici-
teit tegenwerken, worden als prioriteiten naar voorgeschoven.  

Een geïntegreerde aanpak wordt op het forum aanbevolen, 
waarbij men ook niet uit het oog mag verliezen dat bepaalde 
aspecten van het Clean Energy package aangenomen in 2019 
nog in de Lidstaten moet geïmplementeerd worden. Het strak-
ke tempo opgelegd door Europa moet er echter voor zorgen 
dat Europa tegen 2050 het eerste klimaat neutrale continent 
ter wereld wordt en de Europese Green Deal werkelijkheid 
wordt. 

De Europese strategie wordt dan ook een mengeling van 
nieuwe doelstellingen en ondersteunende maatregelen, waar-
bij elektrificatie in tal van sectoren een vereiste wordt. Een 

geïntegreerde netwerkplanning voor consumenten en ontwik-
kelaars, waarbij de voordelen van hybride offshore connecties 
meegenomen worden, dient de efficiënte marktwerking in de 
hand te werken. De afstelling met waterstof en gasmarkten 
ligt dan ook voor de hand. Dit zijn allemaal aspecten die kun-
nen bijdragen tot een adequate en kostenefficiënte bevoorra-
ding van de Europese consument. Een strikte opvolging en 
handhaving van de richtsnoeren blijft hierbij nodig.

5.8.6. Citizens’ Energy Forum

Op het Citizens' Energy Forum, dat net zoals vorig jaar door 
de maatregelen vanwege de sanitaire crisis online plaatsvond, 
plaatst de Europese Commissie de actieve en betrokken con-
sument in het centrum van een competitieve, efficiënte en 
eerlijke kleinhandelsmarkt. Dit forum biedt consumentenorga-
nisaties en plaatselijke spelers op de markt de kans om bin-
nen werkgroepen met vertegenwoordigers van verschillende 
lidstaten, regulatoren (waaronder de CREG) en belangrijke Eu-
ropese stakeholders in discussie te treden.

Het 13de forum, gehouden op 8 en 9 december 2021, was 
het eerste Citizens' Energy Forum dat plaats vond na de publi-
catie van het fit for 55 package van de Europese Commissie. 
De aandacht op het forum ging voornamelijk naar de bescher-
mingsmaatregelen voor de consumenten in de stadsverwar-
mingssector, de maatregelen om private investeringen in 
energie-efficiëntie te faciliteren, de stimulansen voor het ge-
bruik van hernieuwbare energie in gebouwen en de integratie 
van electromobiliteit in het energiesysteem.  

Algemeen werd erkend dat wetgeving alleen echter niet vol-
doende is om consumenten te stimuleren in het gebruik van 
duurzame energie. Meer inzicht in de drijfveren en hefbomen 
van het gedrag van mensen, evenals het organiseren van een 
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publieke dialoog, helpen om consumenten effectiever te sti-
muleren. Een nieuwe boost in consumentenvertrouwen is 
nodig, wat hand in hand gaat met het juiste kader voor consu-
mentenbescherming. Maar momenteel leiden bepaalde han-
delspraktijken nog tot te veel wantrouwen en verwarring bij de 
consument. Dit is één van de belangrijkste factoren die consu-
menten ervan weerhouden om groene keuzes te maken.

Gedifferentieerde benaderingen, ondersteund met geschikte 
digitale hulpmiddelen, zijn nodig om de gewenste niveaus van 
consumentenbetrokkenheid in de energiemarkt te bereiken en 
om alle beschikbare flexibiliteit in de markt te brengen. Dit ver-
eist onderlinge samenwerking, evenals veilige informatiestro-
men, langs vertrouwde waardeketens en tussen alle relevante 
marktdeelnemers en hun activa. 

Specifiek naar energiearme en kwetsbare consumenten 
toe, zijn ondersteuningsmechanismen nodig om hun ener-
giegebruik en -uitgaven door middel van gestructureerde en 
permanente oplossingen te beheersen. De toegang tot ener-
gie-efficiëntiemaatregelen en tot installaties voor de productie 
van hernieuwbare energie dient voor eenieder gewaarborgd te 
zijn. Het lokaal optreden tegen energiearmoede met de acto-
ren die de realiteit ter plaatse en de verschillende contexten 
het beste kennen, is belangrijk. Een stimulerend Europees en 
nationaal kader dient er te zijn om hen te ondersteunen en te 
begeleiden.

5.8.7. Energy Infrastructure Forum

Dit forum brengt, onder het voorzitterschap van de Europe-
se Commissie, de belangrijkste marktpartijen bijeen rond het 
thema 'infrastructuur'. Hierop zijn de leden van de regionale 
groepen aanwezig, die opgericht werden voor de corridors 
die belangrijk zijn voor de bevoorrading van de Europese Unie 
(lidstaten, systeembeheerders, regulatoren en projectpromo-
toren), samen met de vertegenwoordigers van meerdere Eu-
ropese instellingen (het Europees Parlement, het Comité van 
de Regio’s en het Economisch en Sociaal Comité) en Europese 

organisaties (ngo’s, ENTSO-E, ENTSO-G, ACER, INEA en de 
EIB).

De zevende editie van het Energy Infrastructure Forum vond 
net zoals de andere fora in 2021 virtueel plaats op 25 novem-
ber 2021. Deze editie stond in het teken van de verdere systee-
mintegratie in de energiesector en de betere samenwerking 
tussen het transmissie en het distributieniveau. Na jaren ont-
wikkeling van gezamenlijk scenario’s, groeit het besef dat geen 
enkele sector zonder de andere kan en dat de ontwikkeling 
van geïntegreerde infrastructuur op basis van een “one system 
approach”, noodzakelijk is om koolstofneutraliteit te bereiken 
tegen 2050. Waterstof en offshore planning dient meegeno-
men te worden in dit verhaal. 

Niet alles dient op Europees niveau geregeld te worden. Een 
trade-off tussen centrale (snelste oplossing) en decentrale 
(minste risico) investeringen dient gevonden te worden om 
de doelstellingen te bereiken. Energie-efficiëntie staat voor-
op, maar steeds met een oog op de bevoorradingszekerheid. 
De samenwerking tussen transmissie en distributienetwerk-
beheerders wordt dan ook verankerd tussen ENTSO-E en de 
EU DSO Entity, via beheersmaatregelen en uitwisseling van 
experten.   

5.8.8.  De CREG en de andere nationale 
regulatoren  

In 2021 is de CREG eveneens goede rechtstreekse contacten 
blijven onderhouden met haar buitenlandse collega-regulato-
ren. Wat de buurlanden betreft, heeft zij ervoor gezorgd dat 
op het hoogste niveau, en ondanks de reisbeperkingen, goede 
contacten worden onderhouden. 

Zo zijn, dankzij cofinanciering van de Europese Commissie, de 
ontwikkelingswerkzaamheden voortgezet die samen met het 
voorzitterschap van de Franse energieregulator (CRE) zijn uit-
gevoerd met het oog op de ontwikkeling van Regulae.fr, het 
internationale netwerk van Franstalige energieregulators. 

In 2021 organiseerde dit netwerk, waaraan de CREG deel-
neemt in het coördinatiecomité en het communicatiecomité, 
twee workshops en zijn vierde algemene vergadering. 

De eerste workshop, die van 6 tot 9 juli op afstand werd ge-
organiseerd, in samenwerking met de Europese Commissie, 
en in het bijzonder de Technical Assistance Facility (TAF) van 
het Directoraat-Generaal Internationale partnerschappen (DG 
INTPA,) ging over de consumenten in het hart van het ener-
giesysteem. De CREG werd er uitgenodigd om de plaats van 
de huishoudelijke verbruiker in het  Belgische marktontwerp 
toe te lichten. De grote lijnen van het Europese en nationale 
reguleringskader waarbinnen de Belgische nationale regulator 
optreedt ten gunste van de consumenten alsmede de concre-
te acties die zijn ondernomen ten gunste van de huishoudelijke 
verbruikers in ruime zin enerzijds, en van kwetsbare verbrui-
kers anderzijds, werden er door de CREG uiteengezet. Het 
andere deel van het evenement was gewijd aan een detail-
workshop die was aangepast aan de specifieke behoeften van 
de landen die lid zijn van het netwerk, georganiseerd door de 
TAF en gericht op de volgende thema's: de uitdagingen van de 
digitalisering, transparantie en kwaliteit van de diensten en de 
regeling van geschillen. 

Van 30 november tot en met 2 december 2021 organiseerde 
het netwerk zijn vierde algemene vergadering en zijn twee-
de gezamenlijke workshop met de TAF in een hybride vorm 
(fysiek en op afstand). De Algemene Vergadering werd ge-
kenmerkt door de overgang van het Franse naar het Beninse 
voorzitterschap van het netwerk en door de benoeming van de 
Québécoise vicevoorzitter van het netwerk. De workshop was 
gewijd aan de rol van de regulator van de sector bij de opkomst 
en de bevordering van hernieuwbare energie. Bij deze gele-
genheid verwelkomde het netwerk een nieuw lid, de regulator 
van Rwanda (RURA), waardoor het aantal leden van RegulaE.
Fr op 31 kwam. 

Nog steeds wordt informatie uitgewisseld met betrekking tot 
de nationale maatregelen die opgelegd worden om de gevol-
gen van het covid-19-virus in te dijken. In 2021 werd een eerste 
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analyse gepubliceerd over de effecten van de pandemie in de 
energiesector. Het rapport brengt de impact van de pandemie 
op de energiemarkt als geheel en op energiebedrijven in het 
bijzonder in kaart. Bovendien geeft het een samenvatting van 
de maatregelen die nationale regelgevende instanties uit 28 
deelnemende landen hebben genomen om energieklanten in 
deze buitengewone tijden te beschermen.

Op analoge wijze is tussen de Europese regulatoren een infor-
matie-uitwisseling opgestart om de impact van de hoge prijzen 
op de consumenten en de kleinhandelsmarkt te monitoren. 
Op basis van een tweewekelijkse bevraging geven regulatoren 
een update over de stijgende groothandelsprijzen voor energie 
in hun land, melden ze de impact op de energiemarkten en 
geven ze de maatregelen door die door henzelf of door an-
dere overheidsinstanties zijn genomen. Hiermee is een basis 
gelegd voor verdere rapportering aan ACER, die door de Euro-
pese instanties op 13 oktober 2021 verzocht werd een beoor-
deling uit te voeren tegen april 2022 van de voor- en nadelen 
van de huidige groothandelsmarkt voor elektriciteit. 

Na afloop van de transitieperiode zoals overeengekomen tus-
sen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, heeft de 
CREG toegezien op de implementatie van een tijdelijk alter-
natief handelsregime op de interconnector met het Verenigd 
Koninkrijk (Nemo Link). Hiertoe wordt, sinds 1 januari 2021, 
op expliciete wijze interconnectiecapaciteit toegewezen in de 
verschillende tijdsbestekken (lange termijn, day-ahead en intra-
day). Tegelijkertijd werkte de CREG samen met de regulatoren 
van andere buurlanden van het Verenigd Koninkrijk (voorname-
lijk van Frankrijk, Nederland, Denemarken en Ierland) aan de 
implementatie van het handelsakkoord tussen het Verenigd 
Koninkrijk en de EU. De ontwikkeling van een Loose Volume 
Coupling methode waarbij capaciteit wordt toegewezen op de 
interconnectoren tussen het Verenigd Koninkrijk en het Euro-
pese vasteland, was hierbij het voornaamste project.

Naast het onderhouden van deze rechtstreekse bilaterale con-
tacten met de naburige collega’s, heeft de CREG in 2021 ook 

vragen beantwoord over diverse onderwerpen komende van 
de Duitse, Cypriotische, Deense, Engelse, Portugese, Franse, 
Tsjechische, Finse, Hongaarse, Litouwse, Griekse, Poolse, Oe-
kraïense  en Georgische regulatoren of reguleringsinstanties.

Het European Regulators Forum, opgericht om gehoor te ge-
ven aan de verplichting om alle nationale energieregulatoren in 
de Europese Unie gezamenlijke beslissingen te laten nemen 
(de zgn. "all NRA decisions") over gezamenlijke voorstellen 
van alle transmissiesysteembeheerders (de zgn. "all TSO pro-
posals") kwam in 2021 niet meer samen. Dit is te verklaren 
door het feit dat, sinds de inwerkingtreding van de Verordening 
(EU) 2019/942 op 1 januari 2020, alle nieuwe methodologieën 
waarbij een gezamenlijke Europese beslissing nodig is, recht-
streeks naar ACER worden doorgestuurd.

Op regionaal niveau maakte de CREG in 2021 deel uit van de 
Core-regio (voor de interconnecties met aangrenzende con-
tinentale landen Frankrijk, Duitsland en Nederland) voor de 
verdere ontwikkeling van geharmoniseerde regels voor de toe-
wijzing van capaciteiten op korte en lange termijn, en van de 
synchrone zone continentaal Europa voor het beheer en het 
behoud van het evenwicht binnen alle geïnterconnecteerde 
netten met een netfrequentie van 50 Hz.  In de Core regio 
werd één beslissing genomen met betrekking tot wijzigingen 
aan de gecoördineerde capaciteitsberekeningsmethodologie. 
Voorts stonden de werkzaamheden tussen de regulerende in-
stanties en transmissiesysteembeheerders van de Core regio 
voornamelijk in het teken van de implementatie van de stroom 
gebaseerde marktkoppeling in deze regio, momenteel gepland 
in het tweede kwartaal van 2022.

5.8.9. De CREG en de FSMA    

Het samenwerkingsprotocol tussen de CREG en de Auto-
riteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) werd in 
december 2016 door hun respectievelijke directiecomités 
goedgekeurd. Dit protocol legt de modaliteiten vast van de sa-
menwerking rond de uitwisseling van informatie en expertise 

tussen de twee instanties om de integriteit en transparantie 
van de energiemarkten te verzekeren. Dit akkoord is belangrijk 
omdat er steeds meer wisselwerking is tussen de REMIT-ver-
ordening en het financiële domein. Buiten dit akkoord kan er 
ook voor andere zaken contact worden opgenomen met de 
FSMA. In 2021 heeft de CREG met de FSMA contact opge-
nomen in het kader van een dossier waarvoor moest worden 
samengewerkt.

5.8.10.  De CREG, het parlement en de federale 
regering

De uitstekende  relatie die de CREG ook in 2021 met het Fe-
deraal Parlement onderhouden heeft, ligt in het verlengde van 
de voorgaande jaren. Ook in 2021 is de CREG ingegaan op 
diverse uitnodigingen van de Commissie Energie, Milieu en 
Klimaat om haar expertise ter beschikking te stellen en deel 
te nemen aan hoorzittingen over diverse energie-onderwerpen 
die voorwerp waren van debat (zie de tabel met de presen-
taties in punt 5.7 van dit verslag). Zo werd tijdens de zitting 
van 7 december 2021 na een omstandige uiteenzetting het 
beleidsplan en het begrotingsvoorstel voor het jaar 2022 una-
niem goedgekeurd.

De CREG heeft niet alleen haar expertise ter beschikking ge-
steld van het Parlement, maar ook van de bevoegde federa-
le ministers en regering. Zo werden niet nota’s, studies en 
rapporten afgeleverd die bijdroegen aan de voortgang van de 
implementatie van initiatieven inzake energietransitie in het 
algemeen, zoals de ontsluiting van de tweede offshore zone 
en het uitwerken van een reglementair kader voor waterstof, 
maar ook betreffende onderwerpen die direct gelieerd waren 
aan de exceptionele stijging van de energieprijzen (analyse van 
de oorzaken input en simulaties met betrekking de bijkomen-
de maatregelen de werden genomen ter bescherming van de 
consument). Ook werd blijvend nauw samengewerkt met de 
administratie en de bevoegde minister bij het verstrekken van 
de vereiste technische input voor het beantwoorden van tal 
van parlementaire vragen.  
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5.8.11. De CREG en de gewestregulatoren 

De informele samenwerking van de CREG met de drie gewes-
telijke regulatoren (BRUGEL, CWaPE en VREG) werd in 2021 
verdergezet in Forbeg. Er vonden zes plenaire vergaderingen 
plaats. Het voorzitterschap werd tijdens het eerste semester 
door BRUGEL waargenomen en in het tweede semester door 
de CREG. Bijkomend verzekert de CREG het voorzitterschap 
van de werkgroepen “informatie-uitwisseling”, “Europa” en 
“distributiesysteem”. 

Onder het voorzitterschap van de CREG werd met de regionale 
regulatoren wekelijks overleg gepleegd over de toestand van 
de groot- en kleinhandelsmarkten in België om vastgestelde 
problemen met leveranciers, evenwichtsverantwoordelijken en 
bevrachters vlug te kunnen bespreken en de mogelijke impact 
op ieders marktsegment onmiddellijk te kunnen inschatten. 
Procedures en timing rond de implementatie van noodleveran-
ciersregelingen in de verschillende Gewesten, om in het geval 
van een faillissement van een leverancier de bevoorrading van 
de getroffen consumenten veilig te stellen, konden zo beter 
opgevolgd worden.    

In 2021 werd binnen de werkgroep “informatie-uitwisseling” 
verder gewerkt aan de gezamenlijke jaarlijkse publicatie van 
de vier regulatoren over de evolutie van de Belgische energie-
markt. Aan de hand van een statistisch overzicht van de elek-
triciteits- en aardgasmarkten volgen de regulatoren de evolutie 
van deze markten en de mededinging in België op. De werk-
groep houdt zich ook bezig met het invullen van marktindicato-
ren voor gas en elektriciteit, die door ACER en CEER worden 
gebruikt voor het consumenten- en kleinhandelsmarktmonito-
ring rapport, het Belgische nationaal rapport en de monitoring 
van de werking van de kleinhandelsmarkt.  

De werkgroep “Europa” hield acht vergaderingen in 2021. 
Deze werkgroep biedt een formeel kader dat de CREG in staat 
stelt om haar taken als nationale regulator uit te voeren en de 
Belgische vertegenwoordiging binnen CEER en ACER waar te 
nemen. Deze werkgroep legt zich toe op de optimale algemene 

doorstroming van de Europese dossiers tussen de vier Bel-
gische regulatoren. Daarbij werd zoals vorige jaren gefocust 
op de onderwerpen die aan bod kwamen in de verschillende 
Europese fora, de algemene vergadering van de CEER en de 
raad van regulatoren van ACER. De verschillende wetgevende 
initiatieven van de Europese Commissie, voor 2021 zijnde het 
fit for 55 package en de hydrogen & decarbonisation package, 
werden nauwgezet opgevolgd. 

De werkgroep "distributiesysteem" wil de gewestregulatoren 
op de hoogte stellen van de activiteiten van de CEER DS WG 
en de documenten die op de agenda staan voorstellen aan de 
gewestregulatoren zodat deze opmerkingen kunnen indienen 
over deze documenten en aldus de informatie-uitwisseling 
tussen de Belgische en Europese regulatoren bevorderen. In 
2021 kwam de werkgroep acht keer samen en zette ze de ge-
sprekken voort over de werkzaamheden van de CEER DS WG 
(zie punt 5.8.3. van dit verslag).

Het doel van de werkgroep "consumenten" is de gewestelij-
ke regulatoren te informeren over de activiteiten van de CEER 
CRM WG, de documenten op de agenda voor commentaar 
aan de gewestelijke regulatoren voor te leggen, aandachtspun-
ten te signaleren of vragen over te maken aan de andere le-
den van de CRM WG en dus de informatie-uitwisseling tussen 
de Belgische en Europese regulatoren te bevorderen. In 2021 
heeft deze werkgroep acht keer vergaderd.  

Binnen de werkgroep “gas” werd er advies gegeven over de 
Synergrid voorschriften G8/01 en G1/13, gewerkt rond de ver-
snelling van de L/H conversie, de regelgeving inzake injectie 
van biomethaan en de aanpassingen van het marktmodel en 
de technische reglementen. 

De CREG heeft ook deelgenomen aan de werkgroepen, "elek-
triciteit", "tarieven", "hernieuwbare energiebronnen" en "slimme 
meters" die binnen Forbeg zijn opgericht. 

5.8.12.  De CREG en de Belgische Mededingingsautoriteit

Zoals uiteengezet in de vorige jaarverslagen werd de algeme-
ne samenwerking tussen de CREG en de Belgische Mededin-
gingsautoriteit (BMA) op 3 december 2017 geformaliseerd in 
een koninklijk besluit op grond waarvan een systematische 
samenwerking tussen beide instanties werd ingesteld.

In dit verband vond in 2021 de vierde jaarlijkse vergadering tus-
sen de twee instanties plaats. Naast de punten die werden 
uiteengezet in het kader van hun algemene samenwerking 
werden specifieke thema's behandeld, namelijk de samen-
werking in het kader van REMIT, de hoge prijsstijgingen en 
de studies die de CREG in dat kader uitvoerde naar eventu-
ele "windfall profits" en de nieuwe bevoegdheid van de BMA 
betreffende het handhaven van het verbod van misbruik van 
economische afhankelijkheid. 

Op deze jaarvergadering werd tevens beslist om een werk-
groep CREG/Auditoraat op te richten met het oog op de ver-
dere bespreking van bepaalde thema’s op “working level” en 
uitwisseling van best practices.

Daarnaast hadden de CREG en de BMA in 2021 informele ge-
sprekken over verschillende zaken.

5.8.13. De CREG en de Belgische universitaire wereld

In het kader van haar strategische doelstellingen werkt de 
CREG regelmatig samen met de Belgische universiteiten door 
deel te nemen aan colloquia en wetenschappelijke activiteiten 
en door in het kader van universitaire cursussen hoorcolleges 
te geven over thema’s in verband met haar bevoegdheden.

Sinds 2015 reikt zij ook jaarlijks een prijs uit voor de meest 
vernieuwende masterscriptie waarin energie centraal staat en 
die verband houdt met de bevoegdheden van de CREG. Op die 
manier wil ze ontwikkelingen in de energiesector ondersteu-
nen en stimuleren. Elke winnaar krijgt een cheque van € 2 500 
en de mogelijkheid om stage te lopen bij de CREG. 
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Op 16 juni 2021 werd de prijs voor 2020 uitgereikt aan Alex-
andre de Cannière van de Université Catholique de Louvain 
voor zijn scriptie getiteld "Convex hull pricing in local energy 
markets" en aan Julien Garçia Arenas van de Vrije Universiteit 
Brussel  - Université Libre de Bruxelles voor zijn scriptie ge-
titeld "Simulation of integrated systems – A first contribution 
towards a techno-economic assessment tool for multi-energy 
systems".

5.9. Financiën van de CREG

5.9.1. De federale bijdrage 

De federale bijdrage gas en elektriciteit, zoals we die al vele ja-
ren kenden, is op 31 december 2021 afgeschaft. Het was een 
watervalheffingssysteem voor een toeslag die geheven werd 
op de in België verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas. 
Met deze bijdrage werden verschillende fondsen gespijsd die 
door de CREG worden beheerd (zie punt 5.9.2 van dit verslag).

De programmawet van 27 december 2021177 wijzigt de elektri-
citeitswet en de aardgaswet vanaf 1 januari 2022. Het systeem 
van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas wordt voortaan 
vervangen door een systeem van gas- en elektriciteitsaccijn-
zen. Deze programmawet wijzigt eveneens de programmawet 
van 27 december 2004, waarin zo een bijzonder accijnsrecht 
voor elektriciteit en aardgas ingevoerd wordt, dat voortaan 

177  Programmawet van 27 december 2021 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2021).
178   Voorstel (C)2256 van 24 juni 2021 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 en de vergoeding van de houders van een offshore domein-

concessie in het geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid.
179  Advies (A)2257 van 24 juni 2021 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten 

verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan 
de regulering van en controle op de aardgasmarkt.

180   Koninklijk besluit van 28 januari 2021 tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, § 2/2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, § 2/1, eerste lid, van de 
wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels 
voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan (Belgisch Staatsblad van 
1 februari 2021) Dit koninklijk besluit werd bevestigd door de wet van 27 juni 2021 tot bekrachtiging van drie koninklijke besluiten met betrekking tot de sociale energietarieven (Belgisch Staatsblad van 30 juni 2021).

181  Wet van 9 december 2021 houdende de vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 (Belgisch Staatsblad van 16 december 2021).
182   Wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot 

financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 22 december 2021).
183   Koninklijk besluit van 15 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan 

en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan (Belgisch Staatsblad van 21 december 2021). De CREG 
had hiertoe haar advies (A)2403 van 17 november 2021 uitgebracht over een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning van een eenmalig forfait van 80 euro aan de klanten die het sociaal elektriciteitstarief genieten en (ii) over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke 
besluiten betreffende elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan.

door de FOD Financiën beheerd zal worden. De CREG had 
dus niet langer een reden om in december 2021 de eenheids-
toeslagen van de verschillende componenten van de federale 
bijdrage elektriciteit en aardgas te berekenen en te publiceren 
voor het jaar 2022. Ze zal voortaan de middelen die ze nodig 
heeft om alle door haar beheerde fondsen te voeden opvragen 
bij de FOD Financiën om vervolgens de verschuldigde bedra-
gen terug te storten aan de verschillende begunstigden.

Aangezien de op 31 december 2021 in de verschillende fond-
sen beschikbare bedragen niet langer meegerekend mogen 
worden in de berekening van de federale bijdrage van het vol-
gend jaar, worden ze tijdelijk door de CREG bewaard. 2022 zal 
een overgangsjaar zijn, omdat de CREG, naast de financiering 
van de fondsen door de accijnzen, nog een federale bijdrage zal 
ontvangen met betrekking tot de energieafnames van 2021, 
degressiviteit zal moeten terugbetalen aan leveranciers en de 
oninvorderbaarheden 2021 en het te veel ontvangen bedrag 
2021 van de distributienetbeheerders regulariseren. De ko-
ninklijke besluiten van 24 maart 2003 en 4 april 2014 blijven 
met dit doel uitdrukkelijk geldig. Overeenkomstig voormelde 
programmawet van 27 december 2021 worden al deze bedra-
gen in 2023 geregulariseerd met de FOD Financiën.

In juni 2021 heeft de minister van Energie, naar aanleiding van 
een aanbeveling van het Rekenhof, aan de CREG een ontwerp 
van koninklijk besluit overgemaakt dat aardgasbedrijven onder 

meer de verplichting wou opleggen om de bedragen van de 
vrijstellingen en de kortingen op de federale bijdrage aardgas 
die ze aan hun klanten hebben toegekend en nadien terugge-
vorderd hebben van de CREG te laten certificeren door een 
bedrijfsrevisor of een accountant. Met hetzelfde doel heeft de 
minister de CREG eveneens gevraagd haar een voorstel tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffen-
de de offshore toeslag. De CREG heeft hiertoe een voorstel178 
en een advies179 opgesteld. De aanbevolen verandering van de 
regelgeving bleek echter verouderd, aangezien het voormeld 
systeem van de federale bijdrage afgeschaft werd.

In 2021 werden verschillende wetswijzigingen doorgevoerd 
om de negatieve effecten van de stijging van de energieprijzen 
op de meest kwetsbare consumenten tegen te gaan. Dit resul-
teerde eerst en vooral in de programmawet van 20 december 
2020 en het koninklijk besluit van 28 januari 2021 180 waardoor 
het aantal begunstigden van het sociaal tarief elektriciteit en 
aardgas tijdens de maanden februari tot december 2021 (zie 
punt 2.1 van dit verslag) uitgebreid werd. Zo werd een voor-
schot van 88 miljoen euro gestort aan de energieleveranciers 
die het uitgebreid sociaal tarief toekenden om hen toe te laten 
de kostprijs van deze eerste maatregel deels te dekken.

De wet van 9 december 2021,181 de wet van 15 december 
2021182 en het koninklijk van 15 december 2021183 hebben ver-
schillende bijkomende maatregelen genomen: zo hebben de 
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OCMW's eind december 2021 een aanvullende enveloppe van 
16 miljoen euro voor 2022 gekregen en hebben de energie-
leveranciers die in 2021 het uitgebreid sociaal tarief hebben 
toegekend 100 miljoen euro extra gekregen om de meerkost 
van deze maatregel te dekken. Ten slotte zullen bescherm-
de klanten van hun leverancier een eenmalig forfait van € 80 
ontvangen, wat een geraamde totale kostprijs van 72 miljoen 
euro vertegenwoordigt. De kostprijs van al deze maatregelen 
werd, overeenkomstig de wijzigingen aan de elektriciteitswet 
en de aardgaswet, gedragen door de begroting van de staat. 
De CREG heeft deze bedragen dus van de FOD Economie ont-
vangen om ze door te storten aan de begunstigden.

Ten slotte wijzen we erop dat het Grondwettelijk Hof in zijn ar-
rest nr. 5/2021 van 14 januari 2021 de door de CREG gevraag-
de annulering van artikel 42 en, in ondergeschikte orde, van 
artikel 31 van het decreet van het Vlaams Gewest van 26 april 
2019 "tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat 
betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 
7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet" uitsprak, maar wel de 
juridische effecten van de tot de datum van de publicatie van 
het arrest in het Belgisch Staatsblad gefactureerde bedragen 
behield. De CREG stelt een langere overgangsperiode vast dan 
degene toegekend in haar richtlijnen (R)2076 voor de facturatie 
en inning van de federale bijdrage “elektriciteit”, wat leveran-
ciers en andere marktspelers meer tijd geeft om zich aan te 
passen. Om geen tegenstrijdigheden te doen ontstaan met 
betrekking tot dit arrest en dezelfde datum van inwerkingtre-
ding in alle gewesten te verkrijgen, heeft de CREG besloten de 
toepassing van deze richtlijnen opnieuw uit te stellen.184  De 
nieuwe datum is de datum van de publicatie van het arrest in 
het Belgisch Staatsblad, 1 maart 2021. 

A. Federale bijdrage aardgas

De beheerder van het aardgasvervoersnet (Fluxys Belgium) en 
de beheerders van een directe leiding185 dienen de CREG elk 
kwartaal de federale bijdrage te storten die zij vooraf aan hun 

184  Richtlijnen (R)2199 van 4 februari 2021 voor de facturatie en inning van de federale bijdrage “elektriciteit” Deze vervangen richtlijnen (R)2076 van 16 april 2020.
185  Op 31 december 2021 was Wingas de enige beheerder van een directe leiding in België.

klanten hebben gefactureerd. In 2021 hebben deze onderne-
mingen op die manier het sociaal energiefonds en het fonds 
beschermde klanten van de CREG gespijsd.

Aardgasondernemingen die hun klanten verminderingen (de-
gressiviteit) en vrijstellingen hebben toegekend hebben hun 
aanvragen tot terugbetaling elk kwartaal bij de CREG ingediend.

Vrijstellingen en degressiviteit

Zoals hierboven uitgelegd wordt de volledige federale bijdra-
ge door Fluxys Belgium aan de aardgasbedrijven gefactureerd, 
maar die bedrijven kunnen het volledige bedrag niet op hun 
eindafnemers verhalen omdat sommige ervan een vermin-
dering (degressiviteit) of zelfs een vrijstelling genieten. De in 
2021 geldende wetgeving bepaalde in dit kader dat ze ieder 
kwartaal aan de CREG de terugbetaling kunnen vragen van het 
verschil tussen de federale bijdrage die ze aan Fluxys Belgium 
hebben betaald en wat ze van hun klanten hebben gekregen. 

Zo heeft de CREG in 2021 enerzijds €  22  195  483 terugge-
stort aan aardgasbedrijven, wat overeenkomt met de vrijstel-
ling van de federale bijdrage geheven op het aardgas bestemd 
voor de productie van in het net geïnjecteerde elektriciteit 
(elektriciteitscentrales en kwalitatieve warmtekrachtkoppe-
lingseenheden) en anderzijds €  209  465, wat overeenkomt 
met de vrijstelling van de federale bijdrage, toegekend aan 
de internationale instellingen. Deze terugbetalingen werden 
rechtstreeks uitgevoerd via middelen beschikbaar in de ver-
schillende fondsen.

Dezelfde aardgasbedrijven hebben eveneens aanvragen voor 
terugbetaling van degressiviteit ingediend voor € 17 851 891. 

Daarnaast werd eveneens een bedrag van €  2  162  853 aan 
federale bijdrage dat de beheerder van de directe leiding, Win-
gas, omwille van de toekenning van degressiviteit aan zijn 
klanten niet aan de CREG heeft gestort, bij de FOD Financiën 

opgevraagd om te worden verdeeld tussen de verschillende 
fondsen 

Tot slot hebben slechts vier eindafnemers met een verbruikslo-
catie waarvoor een afzonderlijke factuur is opgesteld door ver-
schillende leveranciers bij de CREG een vraag tot regularisatie 
ingediend voor de degressiviteit die ze in 2020 hebben geno-
ten. De CREG heeft hun een globaal bedrag van € 2 524 445 
terugbetaald.

In 2021 heeft de FOD Financiën een voorschot van € 24 625 000 
ter beschikking gesteld van de CREG om alle aanvragen tot te-
rugbetaling van de degressiviteit te dekken. Op het einde van 
het boekjaar was € 2 085 811 niet gebruikt en dott bedrag zal 
door de FOD Financiën dan ook worden afgetrokken van het 
bedrag dat de CREG in 2022 opvraagt.

	■ Oninvorderbaarheden

In 2021 heeft de regularisatie van de wettelijke forfaitaire ver-
hoging van 0,7% bestemd om de aardgasondernemingen te 
dekken tegen de federale bijdrage die ze bij hun klanten niet 
hebben kunnen innen omwille van wanbetaling een netto-op-
brengst opgeleverd van € 297 328, die op het einde van het 
jaar werd verdeeld tussen de fondsen die gespijsd worden 
door de federale bijdrage aardgas.

B. Federale bijdrage elektriciteit

De beheerder van het transmissienet voor elektriciteit (Elia 
Transmission Belgium) moest de CREG elk kwartaal de bijdra-
ge die hij het kwartaal ervoor aan zijn afnemers heeft gefac-
tureerd doorstorten. Zo heeft Elia in 2021 de CREG-fondsen, 
het sociaal fonds voor energie, het denuclearisatiefonds en het 
fonds beschermde klanten gespijsd. Aangezien het op nul zet-
ten van het fonds broeikasgassen opnieuw werd verlengd (zie 
punt 5.9.2.D. hierna), heeft Elia dit fonds in 2021 niet gespijsd.
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Elektriciteitsondernemingen die hun klanten verminderingen 
(degressiviteit) en vrijstellingen hebben toegekend konden hun 
aanvragen tot terugbetaling elk kwartaal bij de CREG indienen.

Bij de jaarlijkse afsluiting van hun rekeningen 2020 hebben de 
distributienetbeheerders het gecertificeerd overzicht van het 
verschil tussen hun opbrengsten en kosten van de federale bij-
drage 2020 aan de CREG overgemaakt. De CREG heeft dan 
in 2021 samen met alle distributienetbeheerders de te veel 
geïnde bedragen van de federale bijdrage elektriciteit 2020 
geregulariseerd. 

De volgende bedragen werden gestort in de fondsen voor de 
federale bijdrage elektriciteit:

Tabel 13:  Verdeling tussen de door de CREG beheerde fondsen 

van de te veel geïnde bedragen van de federale bijdrage 

elektriciteit van de distributienetbeheerders (€) (Bron: 

CREG)

FONDSEN 2021 2020 2019

CREG 761 459 738 219 901 627

Denuclearisatie 5 168 504 5 032 151 6 244 277

Broeikasgassen 0 0 0

Sociaal energie 2 216 828 2 242 958 2 876 452

Beschermde klanten 7 935 957 7 770 400 10 075 462

TOTAAL 16 082 748 15 783 728 20 097 818

Ten slotte bepaalt de wet van 29 april 1999 sinds 1 januari 2018 
dat opslagfaciliteiten vrijgesteld zijn van de federale bijdrage 
elektriciteit. Er bestond enige tijd onzekerheid over de nood 
aan het koninklijk uitvoeringsbesluit om deze vrijstelling toe te 
kennen. Van zodra deze weggewerkt was, kon de CREG de 
situatie van de twee opslagfaciliteiten in kwestie regulariseren.

	■ Vrijstelling en degressiviteit

Zoals hierboven uitgelegd wordt de volledige federale bij-
drage door Elia en de distributienetbeheerders aan de 

elektriciteitsbedrijven gefactureerd, maar die bedrijven kunnen 
het volledige bedrag niet op hun eindafnemers verhalen omdat 
sommige ervan een vermindering (degressiviteit) of zelfs een 
vrijstelling genieten. De wetgeving bepaalde in dit kader dat ze 
ieder kwartaal aan de CREG de terugbetaling kunnen vragen 
van het verschil tussen de federale bijdrage die ze aan Elia en 
de distributienetbeheerders hebben betaald en wat ze van hun 
klanten hebben gekregen. 

In het totaal heeft de CREG met de in de verschillende fond-
sen beschikbare middelen in 2021 aan de elektriciteitsbedrij-
ven, €  1  677  826 aan federale bijdragen die zij niet konden 
factureren aan internationale instellingen teruggestort. Er werd 
hun eveneens € 24 783 316 teruggestort in het kader van ver-
minderingen (degressiviteit) die aan hun klanten waren toege-
kend. Dit bedrag omdat het bedrag tot regularisatie dat werd 
ingediend door een eindafnemer met een verbruikslocatie 
waarvoor in 2020 een afzonderlijke factuur is opgesteld door 
verschillende leveranciers

Daarnaast werd een bedrag van € 41 400 303 federale bijdra-
ge, dat Elia omwille van de toekenning van degressiviteit aan 
sommige van haar klanten nog niet heeft gestort, bij de FOD 
Financiën opgevraagd om te worden verdeeld tussen de ver-
schillende elektriciteitsfondsen.

In 2021 heeft de FOD Financiën een voorschot van € 67 500 000 
ter beschikking van de CREG gesteld om de aanvragen tot te-
rugbetaling van de degressiviteit te dekken. Op het einde van 
het boekjaar was € 1 316 381 niet gebruikt en dit bedrag zal 
door de FOD Financiën dan ook worden afgetrokken van het 
bedrag dat de CREG in 2022 opvraagt.

	■ Oninvorderbaarheden

In 2021 heeft de regularisatie van de wettelijke forfaitaire ver-
hoging van 0,7% bestemd om de elektriciteitsondernemingen 
te dekken tegen de federale bijdrage die ze bij hun klanten 
niet hebben kunnen innen omwille van wanbetaling een net-
to-opbrengst opgeleverd van € 159.124, die op het einde van 

het jaar werd verdeeld tussen de fondsen die gespijsd worden 
door de federale bijdrage elektriciteit.

C. Offshoretoeslag

Deze toeslag, die door Elia wordt geheven op haar eindklan-
ten en elektriciteitsondernemingen, die ze daarna doorreke-
nen aan hun eigen klanten, diende om de kost voortvloeiend 
uit haar aankoopverplichting voor groenestroomcertificaten 
toegekend aan de elektriciteitsproductie op de Noordzee te 
compenseren.

Het was aan de CREG om Elia en de elektriciteitsonderne-
mingen die op deze toeslag degressiviteit hebben toegekend 
aan hun klanten, terug te betalen. In 2021 heeft de CREG hun 
respectievelijk € 89 947 346 en € 153 271 251 terugbetaald. 
Dit laatste bedrag omvat het bedrag tot regularisatie dat werd 
ingediend door een eindafnemer met een verbruikslocatie 
waarvoor in 2020 een afzonderlijke factuur is opgesteld door 
verschillende leveranciers

In 2021 heeft de FOD Financiën een voorschot van 
€ 241 000 000 ter beschikking van de CREG gesteld om alle 
aanvragen tot terugbetaling te dekken. Dit was niet voldoende. 
Het tekort van €  2  218  597 zal door de FOD Financiën dan 
ook worden toegevoegd aan het bedrag dat de CREG in 2022 
opvraagt.

5.9.2. Fondsen

A. CREG-fonds

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft tijdens haar 
plenaire vergadering van 17 december 2020 het bedrag dat 
bestemd is voor de gedeeltelijke financiering van de werkings-
kosten van de CREG voor 2021 vastgelegd op € 16 304 320. 

Voor de berekening van de eenheidswaarde van de CREG-toe-
slag 2021 werd dit bedrag aangevuld met € 102 349 van de re-
serve elektriciteit en € 45 983 van de reserve aardgas evenals 
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met €  36  799 en €  8  461 met het oog op de terugbetaling 
aan de elektriciteits- en aardgasondernemingen van de aan 
de internationale instellingen toegekende vrijstellingen. De 
elektriciteits- en aardgaswinsten van het boekjaar 2019 en de 
€ 738 219 van de regularisatie 2020 van de federale bijdrage 
elektriciteit dat de distributienetbeheerders in 2019 te veel 
hebben geïnd werden daarentegen afgetrokken van het be-
drag dat door de federale bijdrage gedekt moet worden om 
aan de eindklanten te worden terugbetaald186.

B. Sociaal fonds voor energie

Voor 2021 werden de bedragen die bestemd waren voor 
de OCMW's om hen te helpen bij hun taak van begeleiding 
en financiële maatschappelijke steunverlening voor energie 
geïndexeerd overeenkomstig het koninklijk besluit van 
24 maart 2003 en dat van 2 april 2014.  Er moest slechts 
€ 52 890 292 afkomstig zijn van de federale bijdrage elektriciteit 
(€  30 750 170) en aardgas (€  22 140 122), aangezien de 
indexering 2021 (€ 6 669 700) ten laste werd genomen door 
het slapend fonds “voor forfaitaire verminderingen voor 
verwarming met aardgas en elektriciteit” (zie punt F hierna), 
om te vermijden dat de kost van deze indexeringen wordt 
doorgerekend via de factuur van de verbruikers.

Deze bedragen van €  30 750 170 en €  22 140 122, die over-
eenstemmen met de sinds 2012 bevroren bedragen, moes-
ten echter aangevuld worden met respectievelijk €  108 639 
en € 39 364 om de aan internationale instellingen toegekende 
vrijstellingen terug te betalen. 

Bovendien wordt er € 5 000 000 afgetrokken van de enveloppe 
afkomstig van de aardgassector om de vroegere overmatige 

186  Zie jaarverslag 2019, punt 5.7.3.
187  Voormelde wet van 9 december 2021 en van 15 december 2021.
188  Koninklijk besluit van 19 december 2018 tot vaststelling van de bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2019-2023 (Belgisch Staatsblad van 28 december 2018).
189   Het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle 

op de elektriciteitsmarkt, legde het bedrag uitgetrokken voor de financiering van het fonds broeikasgassen voor 2021 vast op € 0 (Belgisch Staatsblad van 28 december 2020). Dit besluit werd bevestigd door voormelde wet van 15 december 2021.
190   Het koninklijk besluit van 13 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle 

op de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 17 december 2021).

spijzing van het fonds door de gassector ten opzichte van de 
spijzing door de elektriciteitssector te corrigeren.

In december 2021 heeft de federale regering beslist 16 miljoen 
euro extra toe te kennen aan de OCMW's; die werden vrijge-
maakt in de begroting van de staat.187 Dit bedrag werd gestort 
aan de CREG, die het onmiddellijk doorgestort heeft aan de 
OCMW's, om hen in staat te stellen personen met financiële 
problemen omwille van de hoge gas- en elektriciteitsprijzen en 
die niet gedekt wordt door het systeem SOCTAR-BIM (begun-
stigden van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit) prioritair 
te ondersteunen.

Uiteindelijk werd in 2021 voor dit fonds een totale netto-op-
brengst van €  30 012 386 opgetekend voor elektriciteit (met 
inbegrip van € 2 216 828 regularisatie met de distributienetbe-
heerders) en € 20 850 025 voor aardgas.

Naast de voormelde extra 16 miljoen euro, liet het sociaal 
fonds energie toe om de OCMW’s in 2021 hun vierde schijf 
van 2020 te storten (€ 13 220 162) en de volledige drie eerste 
schijven van 2021, opgevraagd door de POD Maatschappelijke 
Integratie (€ 44 661 930).

Op 31 december 2021 bedroegen de activa van het fonds 
€ 26 322 513. Hierdoor zal de CREG in januari 2022 de volle-
dige vierde schijf van 2021 kunnen storten aan de OCMW's.

C. Denuclearisatiefonds

Dit fonds werd uitsluitend gespijsd door de federale bijdrage 
aangerekend door de elektriciteitssector. Het bedroeg voor het 
jaar 2021 € 69 000 000,188 waar € 250 122 bijkwam ter com-
pensatie van de vrijstelling van de internationale instellingen. 

Dankzij de €  5 168 504 uitzonderlijke opbrengsten afkomstig 
van de regularisatie met de distributienetbeheerders (zie punt 
5.9.1.B hierboven), kon er in 2021 in totaal een netto-opbrengst 
van € 70 196 418 in het fonds worden geboekt. 

Zo kon de CREG aan het NIRAS het volledige bedrag van 
€ 69 000 000 dat het voor 2021 was toegekend storten en de 
terugbetalingen uitvoeren van vrijstellingen toegekend aan de 
internationale instellingen.

Op 13 december 2021 bedroegen de activa van het fonds 
€ 3 664 234.

D. Fonds broeikasgassen

Ondanks het gebrek aan inkomsten in het fonds broeikasgas-
sen,189 lieten de middelen die nog altijd in dit fonds beschik-
baar zijn toe het wettelijke forfaitaire bedrag van € 3 600 000 
met betrekking tot het jaar 2021 te storten in het organieke 
begrotingsfonds van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van 
de Voedselketen en Leefmilieu, bestemd voor de financie-
ring van het federaal beleid ter verlaging van de uitstoot van 
broeikasgassen.

Daarnaast heeft dit fonds, via trimestriële schijven, de 
€  14 490 000 die overeenkomt met de btw verschuldigd op 
het jaarlijkse bedrag bestemd voor het NIRAS voorgefinan-
cierd. De de btw-administratie heeft dit bedrag vervolgens aan 
de CREG terugbetaald. Dit mechanisme van de voorfinancie-
ring van de door het NIRAS verschuldigde btw werd vanaf 1 
januari 2022 afgeschaft door voormelde programmawet van 27 
december 2021. Ten slotte werd het bedrag bestemd voor de 
financiering van het fonds broeikasgassen in 2022 opnieuw op 
nul euro vastgelegd.190



94  CREG  Jaarverslag 2021

5. De CREG 

Op 31 december 2021 bedroegen de activa van het fonds 
33 284 011 euro.

	■ Kyoto-fonds JI/CDM

Het fonds Kyoto Joint Implementation/Clean Development 
Mechanism, dat ook wordt beheerd door de CREG, verzamelt 
de bedragen afkomstig van het fonds broeikasgassen die spe-
cifiek worden toegewezen aan de financiering van projecten 
voor de vermindering van broeikasgassen die België toelaten 
om zijn doelstellingen in het kader van het Kyoto-protocol te 
bereiken.

Sinds 2017 heeft het DG Leefmilieu geen beroep meer gedaan 
op het fonds om CO2-emissiekredieten aan te kopen.

Op 31 december 2021 bedroegen de activa van het fonds 
€ 14 972 767.

E. Fondsen beschermde klanten elektriciteit en aardgas

De behoeften van deze fondsen bedroegen voor het jaar 
2021191 € 108 100 000 voor elektriciteit en € 63 200 000 voor 
aardgas, waaraan respectievelijk € 384 750 en € 156 958 moe-
ten worden toegevoegd voor de terugbetaling van de vrijstel-
lingen van de internationale instellingen.

Begin 2021 heeft de federale regering besloten een voor-
schot van 88 miljoen euro te storten voor elektriciteits- en 

191   Koninklijk besluit van 22 december 2020 tot vaststelling van de bedragen voor 2021 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers 
(Belgisch Staatsblad van 29 december 2020). Dit koninklijk besluit werd bevestigd door de wet van 27 juni 2021 tot bekrachtiging van drie koninklijke besluiten met betrekking tot de sociale energietarieven (Belgisch Staatsblad van 30 juni 2021).

192  Voormeld koninklijk besluit van 28 januari 2021
193  Voormelde wet van 9 december 2021.
194  Voormeld koninklijk besluit van 15 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012.
195   Koninklijk besluit van 23 december 2021 tot vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 de-

cember 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt (Belgisch 
Staatsblad van 27 december 2021).

196   Koninklijk besluit van 16 september 2021 tot vaststelling van de nadere regels voor de besteding van het saldo van het fonds voor de financiering ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt (Belgisch Staatsblad van 27 sep-
tember 2021).

aardgasleveranciers die het sociaal tarief toekennen aan de 
RVT-klanten192 (zie punt 2.1 van dit verslag).

In de herfst 2021 heeft de federale regering beslist 172 mil-
joen euro extra toe te kennen aan de leveranciers, die werden 
vrijgemaakt in de begroting van de staat.193 Dit bedrag werd 
gestort aan de CREG, die het onmiddellijk doorgestort heeft 
aan de elektriciteits- en aardgasleveranciers. Van dit bedrag 
was 100 miljoen euro bestemd voor leveranciers die in 2021 
het uitgebreid sociaal tarief hebben toegekend194 en 72 miljoen 
euro om aan hun beschermde klanten een eenmalige premie 
van € 80 te kunnen uitbetalen.195

Er werd een totale netto-opbrengst van €  111 525 246 op-
getekend in het elektriciteitsfonds (met inbegrip van de 
€ 7 935 957 afkomstig van de regularisatie met de distributie-
netbeheerders). Voor aardgas werd een totale netto-opbrengst 
van € 75 701 383 opgetekend.

In 2021 bedroegen de terugbetalingen aan de ondernemingen 
uit de sector die beschermde residentiële klanten in 2020 aan 
het sociaal tarief hebben bevoorraad € 103 050 095 voor elek-
triciteit en € 78 807 040 voor aardgas, naast de 260 miljoen die 
hun uitbetaald was in het kader van de steunmaatregelen. Alle 
energieondernemingen werden terugbetaald zodra hun dos-
sier (volledig of gedeeltelijk) door de CREG was terugbetaald. 

Op 31 december 2021 bedroegen de activa van de twee 
fondsen €  38 914 933 voor elektriciteit en €  36 054 115 
voor aardgas. 

F.  Fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met 
aardgas en elektriciteit

Dit fonds, ook fonds verwarmingspremie genoemd, dat sinds 
2012 inactief is, werd uit de elektriciteitswet geschrapt, maar 
blijft opgenomen in artikel 3, § 6 van het voormeld koninklijk 
besluit van 24 maart 2003. Zoals in punt B hiervoor werd ver-
meld, werd het saldo ervan deels gebruikt om de kost van de 
indexering 2021 van het sociaal fonds energie te dekken, hetzij 
€ 6 669 700.

Op 31 december 2021 bedroegen de activa van het fonds nog 
€ 5 232 867. Dit bedrag zal een laatste keer gebruikt worden 
om de kost van de indexering 2022 deels te dekken.

G.  Fonds ter compensatie van de inkomstenderving van de 
gemeenten

Het saldo van dit sinds 2011 volledig inactieve fonds is sinds-
dien niet meer gewijzigd en bedraagt € 578 691, wat overeen-
komt met de sinds 2005 geïnde interesten die werden belegd 
tot ze kunnen worden gebruikt.

Na de publicatie van het koninklijk besluit van 16 september 
2021196 en na contact met de Vlaamse Vereniging van Steden 
en Gemeenten (VVSG) en de Vlaamse Overheid, Agentschap 
voor Binnenlands Bestuur, heeft de CREG dit bedrag kunnen 
verdelen onder de Vlaamse gemeenten. Zo kon dit fonds wor-
den afgesloten.
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5.9.3. Rekeningen 2021

De inkomsten uit de federale bijdrage elektriciteit (€ 11 672 041) 
stijgen met 7,7% ten opzichte van vorig jaar, dat een bijzon-
der moeilijk jaar was omwille van de gezondheidscrisis. Deze 
stijging is echter kleiner dan wat men had kunnen verwach-
ten, aangezien de eenheidswaarde van de federale bijdrage 
elektriciteit 2021 met 10,4% was toegenomen in vergelijking 
met 2020 (€  3,4700/MWh tegenover €  3,1428/MWh). Deze 
stijging van de federale bijdrage liet dus niet toe de verwach-
te opbrengsten te behalen, omwille van de 2021 vervoerde 
hoeveelheid elektriciteit. De inkomsten uit de federale bijdra-
ge aardgas (€ 5 972.574) stegen met 6,4% in vergelijking met 
vorig jaar, terwijl de eenheidswaarde van de federale bijdra-
ge aardgas 2021 met 12,6% daalde in vergelijking met 2020 
(€ 0,6482/MWh tegenover € 0,7416/MWh). Desondanks lagen 
de reële inkomsten opnieuw aanzienlijk hoger dan verwacht.

Bovenop deze specifieke opbrengsten komen de bedragen 
afkomstig van de winstverdeling uit oninvorderbaarheden 
elektriciteit en aardgas, de heffingen voor aanvragen voor 
aardgasleveringsvergunningen en diverse en uitzonderlijke op-
brengsten en financiële opbrengsten.

De opbrengsten uit de oninvorderbaarheden aardgas en de 
aardgasleveringsvergunningen worden rechtstreeks gekoppeld 
aan de opbrengsten van de aardgassector. De opbrengsten 
uit de oninvorderbaarheden elektriciteit worden rechtstreeks 
gekoppeld aan de opbrengsten van de elektriciteitssector. 
De diverse en uitzonderlijke opbrengsten en de financiële op-
brengsten worden daartegen verdeeld over de elektriciteits-
sector en de aardgassector volgens een 69% - 31% ratio.

Een opbrengst van € 210 694, verdeeld tussen de elektriciteits-
sector (€ 133 593) en de aardgassector (€ 77 101) wordt dan 
ook opgeteld bij de bovengenoemde specifieke opbrengsten 
van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas.

De totale opbrengst verbonden aan de elektriciteitssector be-
draagt bijgevolg €  11 805 634. De totale opbrengst voor de 

aardgassector bedraagt € 6 049 675. Dit betekent een totale 
opbrengst van € 17 855 309 voor de CREG.

De totale lasten van de CREG voor het boekjaar 2021 bedra-
gen € 15 388 840; dat is een stijging met 4,2% ten opzichte 
van 2020 (zie tabel 14).

Het subtotaal van de personeelskosten stijgt met 2,4% ten 
opzichte van 2020. Deze stijging is onder meer het gevolg 
van de aanwerving van drie CRM-adviseurs en de wettelijke 
loonindexatie die plaatsvond in oktober 2021. Ze kon echter 
nog worden beperkt doordat meerdere adviseurs in 2020 met 
pensioen gingen.

Het subtotaal van de werkingskosten stijgt met 12,3  % ten 
opzichte van 2020.  Deze toename is voornamelijk te verklaren 
door de stijging met 36,8% van de kosten voor externe des-
kundigen voor de uitvoering van technisch-economische stu-
dies (€ 415 930 waarvan € 216 227 voor het CRM en € 47 190 
voor de adviesraad), juridische adviezen (€  372 249 waarvan 
€ 242 713 voor het CRM) en de kosten voor juridische bijstand 
bij geschillen (€ 85 954). Anderzijds zijn de kosten van de com-
municatiedienst en de erelonen voor het sociaal secretariaat 
lichtjes gedaald.

Daarnaast blijven de algemene kosten over het algemeen sta-
biel, aangezien ze slechts met 0,1% gezakt zijn in vergelijking 
met 2020. Hoewel we een aanzienlijke stijging van bepaalde 
rubrieken vaststellen (+ 16,1% voor IT-support en -onderhoud), 
dalen andere, zoals de rubriek verzekeringen, taksen en diver-
se (- 14,4%) dankzij de nieuwe overheidsopdracht voor onze 
verzekeringen.

Tabel 14:  Resultaat van het boekjaar 2021 in algemene 

boekhouding ( in €) (Bron: CREG)

Opbrengsten (a) 17 855 309
Kosten (b) 15 388 840
Resultaat (c) = (a) – (b) + 2 466 469

Uit het voorgaande blijkt dat het boekjaar 2021 werd afgeslo-
ten met een globaal overschot van de door de CREG geboek-
te opbrengsten in verhouding tot de kosten van € 2 466 469, 
waarvan € 1 187 334 voor de elektriciteitssector en een over-
schot van € 1 279 135 voor de aardgassector.

Aangezien de begroting voor 2021 is goedgekeurd met een 
verhoging van € 910 000 (om de kosten voortvloeiend uit het 
CRM (personeel, studies, juridische adviezen, geschillen) te 
dekken), moet de reserve dienovereenkomstig worden aan-
gepast. Daartoe werden de bovenvermelde winsten gebruikt 
om de elektriciteits- en aardgasreserves op te waarderen met 
respectievelijk € 94 185 en € 42 315 (15% van de voormelde 
€ 910 000). De reserve bedraagt dan ook 100% van de begro-
ting 2021.

Vervolgens zou, overeenkomstig artikel 11, §4, laatste lid, van 
het koninklijk besluit van 24 maart 2003 en artikel 17, laatste 
lid, van het koninklijk besluit van 2 april 2014, het winstsaldo 
van 2021 aan de eindafnemers moeten worden teruggegeven. 
Door de afschaffing van het mechanisme van de federale bij-
drage door de programmawet van 27 december 2021 zal dit 
echter niet mogelijk zijn. Deze programmawet heeft echter 
wel bepaald dat in 2023 het saldo van elk fonds (waaronder 
de CREG) met de FOD Financiën geregulariseerd zal worden.

Op 31 december 2021 bedroeg het met de fondsen geconso-
lideerde balanstotaal € 174 708 359 (zie tabel 18).

Tijdens het boekjaar 2021 heeft de CREG bepaalde rekenin-
gen van de balans en de resultatenrekening geherklasseerd, 
om zich volledig te schikken naar het boekhoudplan van het 
koninklijk besluit van 10 november 2009 houdende vaststelling 
van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en 
op de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeenschap-
pelijke Gemeenschapscommissie. Zo werden bepaalde reke-
ningen die voordien in de balans onder handelsvorderingen 
en -schulden [4009] en [4449] opgenomen waren geherklas-
seerd als wachtrekeningen [488] en [496]. Deze bedragen wor-
den dan ook voortaan weergegeven in de rubriek "Wacht- en 
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regularisatierekeningen". De balanscijfers van boekjaar 2020, 
vermeld in tabel 18, werden op dezelfde wijze aangepast om 
de vergelijking tussen de twee boekjaren mogelijk te maken.

Sinds 1 januari 2013 houdt de CREG haar boekhouding bij 
conform de principes voorgeschreven door de wet van 22 mei 
2003 houdende organisatie van de begroting en de boekhou-
ding van de federale staat en volgens het boekhoudplan vast-
gelegd door het voormeld koninklijk besluit van 10 november 
2009. 

De volgende tabellen bevatten een overzicht van de in-
komsten en uitgaven van de resultatenrekening van de 
begrotingsuitvoering.

Tabel 15: Overzicht resultatenrekening van de begrotingsuitvoering 

2021: uitgaven (in €) (Bron: CREG)

Begroting 16 304 320
Vastleggingen (a) 15 870 830
Vereffening (b) 15 134 051
Saldo 2021 (c) = (a) – (b) 736 779

De begroting van de CREG werd voor 2021 vastgelegd op 
€  16 304 320. De vastleggingen voor een totaalbedrag van 

€ 15 870 830 stemmen bijgevolg overeen met 97,3% van de 
begroting.

Het saldo van de vastleggingen die bij de afsluiting van het 
boekjaar 2021 nog openstonden, bedraagt € 221 643. Samen 
met het vastleggingssaldo voor het begrotingsjaar 2021 van 
€ 736 779 bedraagt het totaal van de vastleggingssaldi die op 
31 december 2021 nog openstaan € 958 422 (CREG Scan en 
ontwikkeling van de CRM-software, technisch-economische 
studies betreffende het CRM, juridische adviezen betreffende 
het CRM, ...). Al deze bedragen zullen een invloed hebben op 
het resultaat van de algemene boekhouding als ze worden ver-
effend / ten laste genomen.

Tabel 16:  Overzicht resultatenrekening van de begrotingsuitvoering 

2021: ontvangsten (in €) (Bron: CREG) 

Begroting 14 436 275
Vastgestelde rechten 15 669 084
Vereffening 15 669 084

De ontvangsten van de CREG waren in 2021 globaal gezien 
8,5% hoger dan verwacht.
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Tabel 17: Resultatenrekening op 31 december 2021 (€) (Bron: CREG) 
2021 2020

Personeelskosten 12 271 797 11 999 498
Bezoldigingen en lasten 11 867 645 11 539 439
Schommeling voorzieningen voor vergoedingen bij vertrek leden van het directiecomité 81 094 68 931
Schommeling voorzieningen vakantiegeld 14 530 80 465
Uitzendkrachten 0 19 818
Aanwervingskosten 16 813 18 793
Continue opleidingen, seminaries 49 484 26 909
Leasingwagens personeel 242 231 245 143

Instanties 27 317 14 383
Vergoedingen Adviesraad Gas en Elektriciteit 27 317 14 383

Subtotaal "Personeelskosten" 12 299 114 12 013 881
Externe experts 1 046 834 765 091

Externe studies 788 179 504 278
Communicatiedienst 61 221 118 519
Vertalers, revisor, sociaal secretariaat 109 519 111 855
Juridische bijstand rechtszaken 87 914 30 439

Algemene kosten 1 777 291 1 795 939
Huur lokalen en gemeenschappelijke lasten 854 907 848 471
Parkeerruimten 51 657 55 911
Onderhoud lokalen en veiligheid 120 117 111 729
Bijstand en onderhoud materieel 242 817 209 074
Documentatie 138 255 136 932
Telefoon, post, internet 22 258 26 736
Kantoorbenodigdheden 1 373 3 890
Vergaderings- en representatiekosten 27 496 35 616
Reiskosten (incl. naar het buitenland) 2 357 5 341
Lidgeld aan verenigingen 45 171 45 897
Verzekeringen, taksen en diverse kosten 270 882 316 341

Afschrijvingen 258 959 184 156
Afschrijvingen op materiële vaste activa 258 959 184 156

Financiële lasten 6 642 6 984
Andere 6 642 6 984

Subtotaal "Andere werkingskosten" 3 089 726 2 752 170
TOTAAL VAN DE LASTEN 15 388 840 14 766 051
Opbrengsten (toeslagen en retributies) 15 206 146 14 600 094

Federale bijdrage elektriciteit en aardgas 17 508 115 16 402 330
Overdracht van de fondsen oninvorderbaarheden elektriciteit en aardgas 19 000 10 623
Regularisatie CREG elektriciteit dienstjaar n –1 093 149 –732 270
Regularisatie CREG aardgas dienstjaar n –1 236 820 –1 091 089
Diverse bijdragen 9 000 10 500

Financiële opbrengsten 19 20
Opbrengsten uit vlottende activa 14 50
Overige financiële opbrengsten 5 0

Diverse en uitzonderlijke opbrengsten 182 675 165 936
Andere uitzonderlijke opbrengsten 182 675 165 936

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 15 388 840 14 766 051
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 0 0
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Tabel 18: Balans op 31 december 2021 (€) (Bron: CREG)

ACTIVA 2021 2020
VASTE ACTIVA
Immateriële en materiële vaste activa 718 953 474 305

Inrichting van het gebouw 83 250 104 849
Meubilair en rollend materieel 54 615 47 975
Informaticamateriaal 581 088 321 481

Financiële vaste activa 655 535
Diverse borgstellingen 655 535

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op ten hoogste één jaar 225 598 948 812

Handelsvorderingen 1 215 245 200
Andere vorderingen 396 0
Vorderingen van de fondsen 223 987 703 612

Geldbeleggingen en beschikbare waarden 172 856 808 176 726 047
CREG-fonds 9 828 264 9 464 226
Sociaal fonds voor energie 26 247 898 26 475 841
Fonds broeikasgassen 33 284 011 36 884 011
Denuclearisatiefonds 3 613 096 1 479 384
Kyoto-fonds JI/CDM 14 972 767 14 972 767
Fonds beschermde klanten elektriciteit 38 836 415 28 744 091
Fonds beschermde klanten aardgas 35 820 935 39 465 370
Fonds gemeenten 0 578 691
Fonds verwarmingspremie 5 232 867 11 902 567
Fonds degressiviteit elektriciteit 1 411 838 2 098 763
Fonds degressiviteit offshore 939 333 2 807 077
Fonds degressiviteit aardgas 2 138 892 1 395 077
Fonds oninvorderbaarheden elektriciteit 291 053 232 551
Fonds oninvorderbaarheden aardgas 238 534 224 726
Kassa 904 904

Wacht- en overlopende rekeningen 906 346 4 256 408
TOTAAL ACTIVA 174 708 359 182 406 408



  CREG  Jaarverslag 2021 99    

5. De CREG 

PASSIVA 2021 2020
EIGEN VERMOGEN
Overgedragen winst 1 314 222 1 314 222
Sectoriële reserve CREG 2 445 648 2 309 148
Elektriciteit 1 687 497 1 593 312
Gas 758 151 715 836
VOORZIENINGEN
Vergoedingen einde mandaat van de leden van het directiecomité 800 874 719 780
SCHULDEN
Schulden op ten hoogste één jaar 3 037 480 2 977 892
Handelsschulden 343 731 446 651
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 2 693 750 2 531 241
Diverse schulden 163 232 626 167 774 095
Sociaal fonds voor energie 26 322 513 27 049 752
Fonds broeikasgassen 33 284 011 36 884 011
Denuclearisatiefonds 3 664 234 2 699 860
Kyoto-fonds JI/CDM 14 972 767 14 972 767
Fonds beschermde klanten elektriciteit 38 914 933 30 618 029
Fonds beschermde klanten aardgas 36 054 115 39 629 488
Fonds gemeenten 0 578 691
Fonds verwarmingspremie 5 232 867 11 902 567
Fonds degressiviteit elektriciteit 1 413 286 -1 073 445
Fonds degressiviteit offshore 939 333 2 807 077
Fonds degressiviteit aardgas 2 138 892 1 395 077
Fonds oninvorderbaarheden elektriciteit 295 459 310 006
Fonds oninvorderbaarheden aardgas 215 215
Wacht- en overlopende rekeningen 3 877 510 7 311 272

TOTAAL PASSIVA 174 708 359 182 406 408
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5.9.4.  Verslag van de bedrijfsrevisor over het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2021 

In het kader van de controle van de rekeningen van de Commissie 
voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (de « CREG »), 
leggen wij u ons verslag van de bedrijfsrevisor voor. Dit bevat ons 
verslag over de rekeningen alsook de overige door wet- en regel-
geving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar. 

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor 
door het directiecomité op datum van 8 maart 2021. Deze be-
noeming, krachtens artikel 25, §5, van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, werd op 15 
april 2021 naar behoren goedgekeurd door de federale minister 
van Energie.

Onze opdracht loopt af op datum van het directiecomité dat be-
raadslaagt over de rekeningen afgesloten op 31 december 2023. 
Dit is het eerste jaar van de controle.   

VERSLAG OVER DE REKENINGEN

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de rekeningen 
van de CREG, die de balans op 31 december 2021 omvat, alsook 
de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum, 
met een balanstotaal van € 174.708.359 en waarvan de resulta-
tenrekening afsluit met een  resultaat van het boekjaar van € 0, 
overeenkomstig de koninklijke besluiten van 24 maart 2003 en 
van 2 april 2014 betreffende de financiering van de CREG.

Naar ons oordeel geven de rekeningen een getrouw beeld van 
het vermogen en de financiële toestand van de CREG per 31 de-
cember 2021, alsook van de  resultaten over het boekjaar dat op 
die datum is afgesloten, in overeenstemming met het boekhoud-
kundig referentiestelsel dat van toepassing is op de CREG.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale 
controlestandaarden (ISA’s) zoals van toepassing in België. Onze 
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder 
beschreven in de sectie « Verantwoordelijkheden van de bedrijfs-
revisor voor de controle van de rekeningen » van ons verslag. 
Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de 
controle van de rekeningen in België nageleefd, met inbegrip van 
deze met betrekking tot de onafhankelijkheid. 

Wij hebben van het directiecomité en van de aangestelden van 
de CREG de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlich-
tingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Ander punt

De rekeningen van de CREG voor het boekjaar afgesloten op 31 
december 2020 werden door een andere revisor gecontroleerd 
die op 12 februari 2021 een oordeel zonder voorbehoud over deze 
rekeningen tot uitdrukking heeft gebracht.

Verantwoordelijkheden van het directiecomité voor het op-
stellen van de rekeningen

Het directiecomité is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
rekeningen die een getrouw beeld geven in overeenstemming 
met het boekhoudkundig referentiestelsel dat van toepassing is 
op de CREG., alsook voor de interne beheersing die het directie-
comité noodzakelijk acht voor het opstellen van de rekeningen die 
geen afwijking van materieel belang bevatten die het gevolg zijn 
van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de rekeningen is het directiecomité verant-
woordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de CREG 
om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van 
toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband 

houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, 
tenzij het directiecomité het voornemen heeft om de CREG te 
liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen rea-
listisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de con-
trole van de rekeningen

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van 
zekerheid over de vraag of de rekeningen als geheel geen afwij-
king van materieel belang bevatten die het gevolg is van fraude of 
van fouten en het uitbrengen van een verslag van de bedrijfsrevi-
sor waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van ze-
kerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie 
dat een controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd 
een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. 
Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten 
en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijker-
wijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de 
economische beslissingen genomen door gebruikers op basis 
van deze rekeningen, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, regle-
mentair en normatief kader dat van toepassing is op de controle 
van de rekeningen in België na. Een wettelijke controle biedt even-
wel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid 
van de CREG, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid 
waarmee het directiecomité de bedrijfsvoering van de CREG ter 
hand heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden 
inzake de door het directiecomité gehanteerde continuïteitsver-
onderstelling staan hieronder beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, 
passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij 
een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We 
voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

•   het identificeren en inschatten van de risico’s dat de rekenin-
gen een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg 
is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van 
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controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het 
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is 
als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren 
van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die 
afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van 
fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast 
te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het 
doorbreken van de interne beheersing;

•  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant 
is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te 
zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die 
niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectivi-
teit van de interne beheersing van de CREG;

•  het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grond-
slagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de re-
delijkheid van de door het directiecomité gemaakte schattingen 
en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

•   het concluderen dat de door het directiecomité gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het conclude-
ren, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een 
onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot 
gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel 
kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de CREG om 
haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe ge-
houden om de aandacht in ons verslag van de bedrijfsrevisor 
te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in 
de rekeningen, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om 
ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op 
de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons 
bedrijfsrevisorverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstan-
digheden kunnen er echter toe leiden dat de CREG haar conti-
nuïteit niet langer kan handhaven ;

•  het evalueren van de algehele presentatie, structuur en in-
houd van de rekeningen, en van de vraag of de rekeningen de 

onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een 
wijze die leidt tot een getrouw beeld. 

Wij communiceren met het directiecomité onder meer over de 
geplande reikwijdte en timing van de controle en over de signi-
ficante controlebevindingen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren ge-
durende onze controle.

OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE 
EISEN 

Verantwoordelijkheden van het directiecomité

Het directiecomité is verantwoordelijk voor het het opstellen en 
de inhoud van de informatie opgenomen in het jaarrapport, en 
het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften 
die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, als-
ook voor het naleven van de wetten van 12 april 1965 betreffende 
het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen (de "Gaswet"), van 29 april 1999 betreffende de orga-
nisatie van de elektriciteitsmarkt (de "Elektriciteitswet") en hun 
uitvoeringsbesluiten.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor 

In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische 
bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toe-
passing zijnde internationale auditstandaarden (ISA’s), is het onze 
verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde op-
zichten, de informatie opgenomen in het jaarrapport alsook de na-
leving van een aantal bepalingen van de gas- en elektriciteitswet 
en hun uitvoeringsbesluiten, en hierover verslag uit te brengen. 

Aspecten betreffende de andere informatie opgenomen in 
het jaarrapport

In de context van onze controle van de rekeningen, zijn wij tevens 
verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis 
van de kennis verkregen in de controle, of de informatie die in 

het jaarverslag onder de titel “financiën van de CREG” vermeld 
is een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die 
onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de 
werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen af-
wijking van materieel belang te melden. Wij formuleren en zullen 
geen enkele vorm van assurance-conclusie formuleren omtrent 
het jaarverslag.

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid

Ons bedrijfsrevisorenkantoor heeft geen opdrachten die onver-
enigbaar zijn met de wettelijke controle van de rekeningen ver-
richt, en is in de loop van onze opdracht onafhankelijk gebleven 
tegenover de CREG.

Andere vermeldingen

•  Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, 
werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de 
algemene regels van de wet van 22 mei 2003 houdende de 
organisatie van de begroting en van de boekhouding van de fe-
derale Staat en het koninklijk besluit van 10 november 2009 tot 
vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de fede-
rale Staat, de gemeenschappen, de gewesten en de Gemeen-
schappelijke gemeenschapscommissie.

•   Wij hebben geen enkele overtreding van de “elektriciteits- en 
gaswetten” of hun uitvoeringsbesluiten vastgesteld, voor wat 
betreft de verrichtingen die uit de rekeningen van de GREG 
blijken.

Zaventem, 9 maart 2022

RSM INTERAUDIT BV
BEDRIJFSREVISOR 
VERTEGENWOORDIGD DOOR

CÉLINE ARNAUD  KARINE MORRIS
VENNOOT  VENNOOT
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(B)656G/45
08.07.2021

Beslissing over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door Fluxys Belgium nv met betrekking tot het boekjaar 2020

(B)656G/46
01.07.2021

Beslissing over de aanpassingen aan het tariefvoorstel van Fluxys Belgium over de tarieven van de opslagdiensten voor de jaren 2020-2023

(B)657G/21
25.02.2021

Beslissing over het geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys LNG nv voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge

(B)657G/22
08.07.2021

Beslissing over het aangepast tariefverslag met inbegrip van de saldi ingediend door de nv Fluxys LNG voor het exploitatiejaar 2020

(B)657G/23
02.12.2021

Beslissing over het geactualiseerd tariefvoorstel van Fluxys LNG nv voor het gebruik van de methaangasterminal van Zeebrugge

(B)658E/55bis
02.12.2021

Beslissing tot wijziging van beslissing (B)658E/55 over de modaliteiten voor het bepalen van de stimulansen om de prestaties van de beheerder van het transmissienet voor 
elektriciteit in de loop van de regulatoire periode 2020-2023 te verbeteren

(B)658E/72
08.07.2021

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefverslag ingediend door de transmissie-netbeheerder voor elektriciteit met inbegrip van de saldi met betrekking tot 
het boekjaar 2020

(B)658E/73
09.12.2021

Beslissing over de doelstellingen die Elia Transmission Belgium nv in 2022 moet behalen in het kader van de stimulans ter bevordering van het systeemevenwicht zoals 
bedoeld in artikel 27 van de tariefmethodologie

(B)658E/74
23.12.2021

Beslissing over het geactualiseerd onderzoeks- en ontwikkelingsplan van de nv Elia Transmission Belgium voor de regulatoire periode 2020-2023 in het kader van de stimu-
lans ter bevordering van de innovatie bedoeld in artikel 26, § 2 van de tariefmethodologie

(B)658E/75
17.12.2021

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel ingediend door de nv Elia Transmission Belgium met betrekking tot het tarief voor de openbare dienstverplich-
ting strategische reserve vanaf 1 januari 2022

(B)658E/76
17.12.2021

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het aangepast geactualiseerd tariefvoorstel, ingediend door de nv Elia Transmission Belgium, met betrekking tot de tarieven 
voor de openbare dienstverplichtingen en de taksen en toeslagen, van toepassing vanaf 1 januari 2022

(B)1442/8
08.07.2021

Beslissing over het tariefverslag met inbegrip van het saldo ingediend door Interconnector Ltd voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020

(B)2121/3
02.12.2021

Beslissing over de neutraliteitsheffing voor balancering en de waarde van de kleine aanpassing voor de periode van 1 januari 2022 tot 31 december 2022

(C)2135
04.02.2021

Aanvullend voorstel bij voorstel (C)1907 van koninklijk besluit tot vaststelling van de investeringsdrempels en de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskos-
ten met het oog op de klassering van capaciteiten in capaciteitscategorieën

(A)2182
07.01.2021

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit (920 MWe STEG) in Dilsen door de NV 
Dils-Energie

(F)2183
15.04.2021

Studie over de naleving door de NV Elia Transmission Belgium van de verplichtingen met betrekking tot de interconnectiecapaciteit die in 2020 ter beschikking van de zone-
overschrijdende handel werd gesteld 

(A)2184
14.01.2021

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Essent Belgium NV

(E)2185
14.01.2021

Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan Essent Belgium NV

5.10. Lijst van akten opgesteld door de CREG in 2021  
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(A)2186
21.01.2021

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de minimum inhoud van het type-aansluitingscontract bedoeld in artikel 169 van het koninklijk besluit van 22 
april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe, en tot invoering van een procedure tot verkrijging 
van een recht op een netaansluiting die rekening houdt met het capaciteitsvergoedingsmechanisme

(Z)2187
04.02.2021

Nota over de opvallende evoluties op de Belgische groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas in 2020 

(B)2056
04.03.2021

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia Transmission Belgium voor de regels van de coördinatie en het congestiebeheer

(B)2133
21.01.2021

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van Elia Transmission Belgium over de methodologieën, voorwaarden en waarden vervat in de operationele 
overeenkomsten van synchrone zones overeenkomstig artikel 118 met betrekking tot de aanvullende kenmerken van de FCR

(A)2148
07.01.2021

Advies over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van 9 september 2020 getiteld “Substantiële modernisering: richtlijnen voor het definiëren van “substantiële 
modernisering” in het kader van het nieuw Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019”

(A)2161
02.02.2021

Advies over het voorstel van veilingparameters in het netbeheerdersverslag van Elia voor de T-4 veiling in 2021 met leveringsperiode 2025-2026

(A)2162
07.01.2021 

Advies over de aanvraag door de NV Fluxys LNG van een bijvoegsel aan de vervoersvergunningen A322-1643 voor de verhoging van de uitzendcapaciteit van de LNG-Ter-
minal te Brugge

(B)2188
11.02.2021

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV Elia Transmission Belgium voor alternatieve allocatie- en nominatieregels voor de biedzonegrens België–Groot-Brittannië

(B)2189
11.03.2021

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV Elia Transmission Belgium voor een voorstel voor de oprichting van regionale coördinatiecentra voor de systeembe-
heersregio “Centraal Europa”

(E)2190
21.01.2021

Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan Uniper Global Commodites SE 

(B)2191
11.03.2021

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het standaard aansluitingscontract voor het Lokaal Gasproductiepunt

(C)2192/1
28.01.2021

Ontwerpvoorstel over de parameters waarmee de aan te kopen hoeveelheid capaciteit wordt bepaald voor de T-4 veiling in 2021 met leveringsperiode 2025-2026

(C)2192/2
30.04.2021

Voorstel over de parameters waarmee de aan te kopen hoeveelheid capaciteit wordt bepaald voor de T-4 veiling in 2021 met leveringsperiode 2025-2026

(RA)2194
21.01.2021

● Rapport betreffende de verificatie, voor de jaren 2018 en 2019, van de toezegging aangegaan door de Belgische Staat, teneinde de verenigbaarheid van de aangemelde 
maatregelen voor de levensduurverlenging van Tihange 1, Doel 1 en Doel 2, te verzekeren

(B)2195
25.03.2021

Beslissing over het voorstel van de nv Elia Transmission Belgium betreffende de regels die de energieoverdracht organiseren

(B)2196
11.02.2021

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG Terminalling Programma

(A)2197
04.02.2021

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit van het type gasturbine van maximum 
320 MWe te Roux door de NV Electrabel

(A)2198
11.02.2021

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een installatie voor de productie van elektriciteit van het type gasturbine of stoom-en 
gasturbine van maximum 595 MWe of 870 MWe op de site van Seraing, gesitueerd op het grondgebied van Seraing door de NV Luminus

(R)2199
04.02.2021

Lignes directrices relatives à la facturation et la perception de la cotisation fédérale électricité
Richtlijnen voor de facturatie en inning van de federale bijdrage elektriciteit
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(A)2200
11.02.2021

Advies over het voorstel van resolutie (DOC 55 1650/001) betreffende het vereenvoudigen van de energiefactuur

(Z)2140
11.02.2021

Nota over de vaststelling van een enkele raming van de waarde van de niet-geleverde energie (value of lost load) voor het Belgisch grondgebied

(A)2201
11.03.2021

Advies over de aanvraag van een bijvoegsel aan de vervoersvergunningen A322-2869 van 4 december 1998 voor de verhoging van de capaciteit van het bestaande drukre-
duceerstation Wuustwezel (Loenhout Leiweg)

(Z)2202
11.02.2021

Nota: antwoord op de openbare raadpleging georganiseerd door de FOD Economie in verband met de nieuwe artikelen die moeten worden ingevoegd in het voorontwerp 
van koninklijk besluit tot vaststelling van de berekeningsmethode van het noodzakelijke capaciteitsvolume en de parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilin-
gen in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme

(F)2203
23.12.2021

Studie over de implementatie van een scarcity pricing mechanisme in België

(B)2204/1
17.02.2021

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Evenwichtsverantwoordelijke of “BRP” in het kader van de imple-
mentatie van energieoverdracht voor de day-ahead en intraday markten

(B)2204/2
20.05.2021

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een gewijzigd voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Evenwichtsverantwoordelijke of “BRP” in het kader van 
de implementatie van energieoverdracht voor de day-ahead en intraday markten

(R)2205
17.12.2021

Richtsnoeren over de informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan

(A)2206
22.02.2021

Advies met betrekking tot de evaluatie van de kostprijs van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM)

(A)2207
04.03.2021

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71, 161 en 162 van het koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende een technisch reglement 
voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe

(Z)2208
22.04.2021

Vergelijkend verslag van de doelstellingen geformuleerd in de algemene beleidsnota van de CREG en van de verwezenlijkingen van het jaar 2020

(A)2209
05.03.2021

Advies over de aanvraag tot verlenging van de domeinconcessie die, bij ministerieel besluit van 4 juni 2009, werd toegekend aan Rentel voor de bouw en de exploitatie van 
installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de zeegebieden Zuidwest-Schaar tussen de Thorntonbank en de Bank zonder Naam

(B)2210
22.04.2021

Beslissing inzake de aanvraag tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van voorwaarden voor de aanbieder van balanceringsdiensten of “BSP” (Balancing Service 
Provider) voor Frequentieherstelreserves met automatische activering (aFRR)

(B)2211
25.03.2021

Beslissing over de aanvraag van de N.V. SEAMADE voor toekenning van groenestroom-certificaten voor de elektriciteit opgewekt door de windmolens GMA1, GMA2, 
GMA3, GMA4, GMB1, GMB2, GMB3, GMB4, GMC1, GMC2, GMC3, GMC4, GMC5, GMD1, GMD2, GMD3, GMD4, GMD5, GME1, GME2, GME3, GME4, GME5, GMF1, 
GMF2, GMF3, GMF4, GMF5, GSA1, GSA2, GSA3, GSA4, GSA5, GSB1, GSB2, GSB3, GSB4, GSB5, GSC1, GSC2, GSC3, GSC4, GSC5, GSD1, GSD2, GSD3, GSD4, GSD5, 
GSE1, GSE2, GSE3, GSE4, GSE5, GSF1, GSF2, GSF3, GSF4 en GSF5

(Z)2212
01.04.2021

Nota over het vastleggen van sociale maximumprijzen en van referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 2de trimester van 2021

(A)2213
18.03.2021

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan ArcelorMittal Energy S.C.A.

(A)2214
18.03.2021

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan RWE Supply & Trading GmbH

(A)2215
18.03.2021

Advies over het voorstel van aangepaste lijsten van significante netgebruikers met hoge prioriteit als onderdeel van het systeembeschermingsplan en van het herstelplan 
van Elia Transmission Belgium NV



  CREG  Jaarverslag 2021 105    

5. De CREG 

(A)2216
18.03.2021

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor het toezicht op de goede werking van het capaciteitsvergoedingsmechanisme door 
de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

(B)2217
01.04.2021

● Beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete aan [vertrouwelijk]

B)2218
01.04.2021

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde toegangsreglement voor het laden van LNG Trucks voor de LNG Terminal van Zeebrugge.

(A)2219
01.04.2021

Advies over de levering van warmte via netten voor warmtevoorziening op afstand aan beschermde residentiële klanten en over de regels van het mechanisme voor de 
financiering en bepaling van de reële nettokost

(B)2220
22.04.2021

Décision relative à l’accréditation du comparateur de prix en ligne ‘Mijnenergie.be / Monenergie.be’ de la SA DPG Media 

(A)2221
01.04.2021

Beslissing over de accreditatie van de online prijsvergelijking ‘Mijnenergie.be/Monenergie.be’ van DPG Media NV

(B)2222
29.04.2021

Advies over het voorstel van aangepast testplan van Elia Transmission Belgium NV

(F)2223
22.04.2021

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen

(B)2224
03.06.2021

Rapport over de bevraging en studie over het gedrag van huishoudelijke consumenten op de Belgische kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas

(A)2225
29.04.2021

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de wijziging van de productie-installatie voor elektriciteit gelegen op de site van Saint-Ghislain door 
de NV Electrabel

(A)2226
07.05.2021

Advies betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een Batterij Energie Opslag Installatie (‘BEOI’) van max. 28.4 MWe gelegen op het 
grondgebied van de gemeente Ruien – Kluisbergen door de NV Ruien Energy Storage

(B)2227
14.05.2021

Beslissing tot vaststelling van de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme

(B)2228
29.04.2021

Beslissing over het voorstel van Elia Transmission Belgium NV van de modaliteiten en voorwaarden van toepassing op de aanbieders van de regeling van het reactief vermo-
gen en van de handhaving van de spanning, met inbegrip van de typeovereenkomst voor levering van de dienst van regeling van het reactief vermogen en van handhaving 
van de spanning, voor de contractuele periode 2022, ingediend per brief van 18 maart 2021

(B)2229
21.10.2021

Studie over de werking van en de prijsevolutie op de Belgische groothandelsmarkt voor elektriciteit – monitoringrapport 2020

(B)2231
03.06.2021

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het door de NV Balansys ingediende voorstel tot wijziging van het balanceringscontract, balanceringscode en het 
balanceringsprogramma

(A)2232
20.05.2021

Advies over het behoud van een individuele leveringsvergunning voor aardgas door European Energy Pooling BV

(E)2233
27.05.2021

Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan Axpo Benelux NV

(A)2234
20.05.2021

Advies over de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een centrale voor de opslag van energie met een maximale capaciteit van 50 MW gelegen in 
de gemeente Roeulx door de NV Eneco Wind Belgium

(A)2235
20.05.2021

Advies over de toekenning van een individuele vergunning voor de uitbreiding van een windpark tot 26,125 MW gelegen op het grondgebied van de gemeenten Brecht, 
Wuustwezel en Hoogstraten door de NV Aspiravi
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(A)2236
20.05.2021

Advies over de toekenning van een individuele vergunning voor de verhoging van de productiecapaciteit van de Coo-pompopslagcentrale in Trois-Ponts, van 1080 MW tot 
1179 MW en de toevoeging van batterijen met een maximaal vermogen van 111 MW door de NV Electrabel

(B)2237
12.05.2021

Beslissing inzake de vormvereisten voor een verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs

(B)2237/2
17.06.2021

Beslissing inzake de vormvereisten voor een verzoek tot afwijking van de intermediaire maximumprijs

(B)2238
07.05.2021

Monitoringverslag over de uitbreiding van de toepassing van het sociaal tarief elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming

(B)2239
01.07.2021

Studie over de aardgaslevering aan grote industriële afnemers in België in 2020

(Z)2240
29.04.2021

Nota over de contracten met een dynamische elektriciteitsprijs: contracten voor dynamische verbruikers

(B)2241
10.06.2021

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV Elia Transmission Belgium en alle transmissiesysteembeheerders van de Core capaciteitsberekeningsregio voor wijzi-
gingen aan de gemeenschappelijke capaciteitsberekeningsmethodologie

(A)2242
03.06.2021

Advies over de onafhankelijkheid van mevrouw Lieve Creten als onafhankelijke bestuurder in de raad van bestuur van Elia Transmission Belgium NV en Elia Asset NV

(C)2243
28.05.2021

Voorstel van betrouwbaarheidsnorm voor het Belgisch grondgebied

(A)2244 
24.06.2021

● Advies betreffende de winstmarge van de industriële productie van elektriciteit door splijting van kernbrandstoffen door de centrales onderworpen aan de repartitiebijdrage 
(Doel 3, Doel 4, Tihange 2 en Tihange 3) voor het jaar 2020

(B)2245
20.08.2021

Beslissing betreffende het verzoek tot goedkeuring van het voorstel van standaardcapaciteitscontract dat door Elia Transmission Belgium werd ingediend

(RA)2246 
24.06.2021

● Rapport over de verificatie van de inkomsten en de werkelijke kosten van de kerncentrale van Tihange 1 voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020 over-
eenkomstig de Conventie aangaande de verlenging van de levensduur van Tihange 1 de dato 12 maart 2014 en de wijziging van de Conventie aangaande de verlenging van 
de levensduur de dato 31 maart 2017

(F)2247
17.06.2021

Studie inzake de aan te bevelen ontvankelijkheids- en toekenningscriteria en de financiële voorwaarden voor de concurrerende inschrijvingsprocedure voor de tendering van 
de Prinses Elisabethzone

(B)2248
01.07.2021

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022 ter bepaling van de minimumprijs voor de groe-
nestroomcertificaten uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Rentel

(B)2249
10.06.2021

Beslissing in verband met het verslag over de bijdrage van de nv Elia Transmission Belgium in 2020 in de kosten die door de NEMO's worden gedragen in het kader van het 
vaststellen, wijzigen en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday koppeling van de markten

(B)2250
10.06.2021

Beslissing over het gekwantificeerd voorstel van de nv Elia Transmission Belgium over haar bijdrage aan de kosten van de NEMO’s in België voor het vaststellen, wijzigen 
en uitvoeren van de eenvormige day ahead en intraday koppeling in 2021

(B)2251
16.07.2021

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (05.10.2021-04.10.2022) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten uit-
gereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Northwester 2

(Z)2252
01.07.2021

Nota over het vastleggen van de sociale maximumprijzen en van de referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 3de trimester van 
2021

(B)2253
17.06.2021 

Advies betreffende de noodzaak van vernieuwing van de individuele productievergunning van de nv Dils-Energie voor de bouw van een installatie voor de productie van 
elektriciteit te Dilsen-Stokkem na de verkoop van alle aandelen van de nv Dils-energie door Advanced Power AG aan RWE Generation NL BV
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(B)2254
17.06.2021

Advies over de aanvraag van een bijvoegsel aan de vervoersvergunningen A323-3543 van 4 december 2006 voor de aanleg van een hoge druk aardgasleiding en een aftak-
king met wachtafsluiter

(F)2255
17.06.2021

Studie over de transparantie van de Belgische elektriciteitsmarkt gewaarborgd door fundamentele gegevens van hoge kwaliteit

(R)2129
10.06.2021

Richtsnoeren die de voorwaarden preciseren voor de in aanmerking komende investeringskosten

(C)2256
24.06.2021

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opge-
wekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid 

(A)2257
24.06.2021

Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage 
tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk 
besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en 
van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

(B)2258
16.07.2021

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het Standaard Opslagcontract, het glossarium van definities, de 
bijlagen B, C1, C2, D1, F, G en H1 van het Toegangsreglement voor Opslag en het opslagprogramma

(B)2259
08.07.2021

Advies over het behoud van een individuele leveringsvergunning voor aardgas door Eneco Belgium NV

(B)2260
08.07.2021

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Société Européenne de Gestion de l’Energie SA

(F)2261 
01.07.2021

Studie over versnelde aansluiting offshore windenergie

(Z)2262 
01.07.2021

● REMIT case N200/2018

(Z)2263
01.07.2021

Nota - Analyse van Elia's Toereikendheids- en Flexibiliteitsstudie voor België 2022-2032

(B)2264
20.08.2021

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 6de periode (14.12.2021 – 13.12.2022) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten 
uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Norther

(Z)2265
02.09.2021

Nota over de opzegging, de verlenging en de hernieuwing van leveringscontracten van energie: aandachtspunten naargelang de bepaalde of onbepaalde duur van het 
contract

(RA)2266
16.07.2021

Tweede monitoringverslag over de uitbreiding van de toepassing van het sociaal tarief elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming

(C)2267
10.09.2021

Voorstel voor de brutokost van een nieuwkomer en de correctiefactor X voor de Y-4 veiling met leveringsperiode 2026-2027

(F)2268 
14.10.2021

● Studie over de in 2020 geldende prijsvormingmechanismen in leveringscontracten voor elektriciteit van de grote industriële afnemers van Electrabel nv

(F)2269 
14.10.2021

● Studie over de in 2020 geldende prijsvormingmechanismen in leveringscontracten voor elektriciteit van de grote industriële afnemers van Luminus nv

(B)2270
20.08.2021

Beslissing over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium tot goedkeuring van het gewijzigde Standaard Aardgasvervoerscontract, Toegangsreglement voor aardgasvervoer en 
Aardgasvervoersprogramma

(B)2272
16.09.2021

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (03.12.2021 -02.12.2022) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten 
uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Mermaid
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(B)2273
16.09.2021

Beslissing over de vastlegging van de correctiefactor voor de 4de periode (03.12.2021 -02.12.2022) ter bepaling van de minimumprijs voor de groenestroomcertificaten 
uitgereikt voor de elektriciteit geproduceerd door de installaties in de domeinconcessie van Seastar

(B)2274
26.08.2021

Voorstel van referentiescenario voor de Y-4 veiling met leveringsperiode 2026-2027

(A)2275
20.08.2021

Advies over de aanvraag door SGS Statutory Services Belgium vzw tot hernieuwing van de erkenning als keuringsinstelling met toepassing van artikel 3, §2, van het konink-
lijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen

(A)2276
20.08.2021

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Enovos Luxembourg NV

(E)2277
20.08.2021

Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan  Enovos Luxembourg NV

(B)2278
23.09.2021

Beslissing inzake de modernisering van een verbruiksinstallatie van NLMK Clabecq NV gelegen op de site te Ittre (vervanging van een stroomonderbreker in transformator 
nr. 3)

(B)2279
02.09.2021

Beslissing over de verlenging van de accreditatie van de online prijsvergelijker “Comparateur-Energie.be/Energie-Vergelijker.be/EnergyPrice.be” van Wikipower bvba

(Z)2280
20.08.2021

Nota: de elektriciteits- en aardgasprijzen zijn (zeer) hoog, wat is het effect op de afrekeningen van de huishoudens en welke adviezen kunnen hieruit worden afgeleid?

(B)2281 
09.09.2021

● Beslissing betreffende het verzoek van ArcelorMittal Belgium NV tot klassering van de capaciteit “CMU-36Rvq” (Tegendrukstoomturbine – 67098) in een capaciteitscatego-
rie verbonden aan een capaciteitscontract dat maximaal vijftien perioden van capaciteitslevering bestrijkt

(B)2282
07.10.2021

Beslissing over de accreditatie van “Wikipower SPRL” als tussenpersoon inzake groepsaankopen voor elektriciteit en aardgas

(B)2283
13.09.2021

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel tot wijziging van het standaard aansluitingscontract ingediend door Elia Transmission Belgium

(F)2285
09.12.2021

Studie over de elektriciteitsbelevering van grote industriële klanten in België in 2020

(C)2286
12.10.2021

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt 
bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook de methode en voorwaarden tot het 
verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme

(B)2287
21.10.2021 

Beslissing over de aanvraag van Elia Transmission Belgium NV tot goedkeuring van een voorstel tot wijziging van de voorwaarden van de Evenwichtsverantwoordelijke of 
“BRP” in het kader van de uitvoering van de progressieve relaxatie van de day-ahead evenwichtsverplichting van BRPs

(B)2289
24.09.2021

Studie over de stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen in België

(B)2290
21.10.2021

Beslissing over “de aanvraag tot goedkeuring van het gewijzigde LNG toegangsreglement voor de LNG terminal van Zeebrugge en het gewijzigde LNG terminalling 
programma

(F)2291
25.11.2021

Studie betreffende een regulerend kader voor vervoer van waterstof

(Z)2292
01.10.2021

Nota over het vastleggen van de sociale maximumprijzen en van de referentie-energiecomponenten voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 4de trimester van 
2021
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(A)2293
14.10.2021

Advies over een ontwerpvoorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters waarmee het volume aan te 
kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode, en van de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de veilingen, alsook van de methode 
en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanis-
me, 13 oktober 2021 bezorgd door Elia

(Z)2294
08.10.2021

Opmerkingen van de CREG over het ontwerpvoorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2021 tot vaststelling van de parameters 
waarmee het volume aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethodes, en de andere parameters die nodig zijn voor de organisatie van de vei-
lingen, alsook de methode en de voorwaarden voor het verkrijgen van een individuele uitzondering op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en) in het kader van 
het capaciteitsvergoedingsmechanisme

(A)2295
17.12.2021

Advies over de aanvraag van de NV Fluxys Belgium van een vervoersvergunning voor de overname van het bestaand drukreduceerstation voor aardgas van Fluvius te 
Merksplas tijdens de alarmtoestand

(F)2296
02.12.2021

Studie over de jaarlijkse monitoring van de prijzen op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor gezinnen en kleine professionele verbruikers

(B)2297
02.12.2021

Beslissing over de goedkeuringsaanvraag van de NV Elia Transmission Belgium voor een derogatie van artikel 16, achtste lid van Verordening (EU) 2019/943 met betrekking 
tot een minimale beschikbare capaciteit voor zoneoverschrijdende handel

(B)2298
28.10.2021

Beslissing over de validering van de resultaten van de door Elia Transmission Belgium georganiseerde veiling vier jaar voor de capaciteitsleveringsperiode 2025-2026

(B)2299
09.12.2021

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV ELIA Transmission Belgium voor de vrijstelling van de verplichting om afzonderlijk opwaartse en 
neerwaartse balanceringscapaciteit aan te kopen voor de frequentieherstelreserves met automatische activering

(RA)2300 
28.10.2021

● Verslag betreffende het al dan niet manifest onredelijk karakter van de aan Elia Transmission Belgium nv aangeboden prijzen voor de levering van de dienst voor de regeling 
van de spanning en het reactief vermogen in 2022

(RA)2301
10.11.2021

Derde monitoringverslag over de uitbreiding van de toepassing van het sociaal tarief elektriciteit en aardgas naar de rechthebbenden van de verhoogde tegemoetkoming

(A)2302
26.11.2021

Advies over de Modular Offshore Grid fase 2: ontwerp van uitbreiding van het transmissienet op zee

(A)2304
17.11.2021

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit voor het toekennen van een eenmalig forfait aan klanten die genieten van het sociaal tarief elektriciteit en over het ontwerp 
van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de 
toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

(RA)2305
02.12.2021

Rapport : Evolutie van de prijzen van individuele producten op de kleinhandelsmarkt ten opzichte van de groothandelsprijzen

(RA)2305/2
17.12.2021

Evolutie van de prijzen van individuele producten op de kleinhandelsmarkt ten opzichte van de groothandelsprijzen

(B)2306
02.12.2021

Beslissing over het ex ante verslag van Elia Transmission Belgium over het gebruik van de congestie-inkomsten voor het jaar 2022 zoals bedoeld in artikel 19(1) van veror-
dening (EU) 2019/943

(F)2307
02.12.2021

Studie over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2020

(B)2308
23.12.2021

Beslissing over het verzoek van de NV Elia Transmission Belgium tot schorsing van de verplichtingen in artikel 4.1, a), van de Europese netcode RfG voor bestaande elektri-
citeitsproductie-eenheden van het type D met een maximaal geïnstalleerd vermogen lager dan 25 MW en een spanning op het aansluitingspunt hoger dan of gelijk aan 110 
kV in afwachting van de beslissing ten gronde van de CREG over het op 28 oktober 2021 ingediende afwijkingsverzoek

(A)2309 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot oplegging aan Total Direct Energie nv - Centrale Electrique de Marchienne-au-Pont van een openbare dienstverplichting 
met betrekking tot het volume en de prijs voor de dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022
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(A)2310 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan Luminus nv tot dekking van het volume en de prijs voor de 
dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2311 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan Electrabel nv tot dekking van het volume en de prijs voor de 
dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2312 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan RWE Supply & Trading GmbH tot dekking van het volume en 
de prijs voor de dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2313 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan Aspiravi nv tot dekking van het volume en de prijs voor de dienst 
regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2314 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan BASF Antwerpen nv tot dekking van het volume en de prijs 
voor de dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2315 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan Estor-Lux nv tot dekking van het volume en de prijs voor de 
dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2316 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan SRL YUSO tot dekking van het volume en de prijs voor de dienst 
regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2317 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan Biostoom Beringen nv tot dekking van het volume en de prijs 
voor de dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2318 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan Rentel nv tot dekking van het volume en de prijs voor de dienst 
regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2319 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan SeaMade nv tot dekking van het volume en de prijs voor de 
dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2320 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan NorthWester 2 nv tot dekking van het volume en de prijs voor 
de dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2321 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan Norther nv tot dekking van het volume en de prijs voor de dienst 
regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2322 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan C-Power nv tot dekking van het volume en de prijs voor de 
dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(A)2323 
17.12.2021

● Advies over een ontwerp van koninklijk besluit houdende oplegging van een openbare dienstverplichting aan Nemo Link Ltd tot dekking van het volume en de prijs voor de 
dienst regeling van de spanning en het reactief vermogen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

(Z)2346
28.10.2021

Algemene beleidsnota voor het jaar 2022

●			Vertrouwelijke akte omwille van het vertrouwelijke karakter van de informatie die ze bevat. Het directiecomité evalueert het vertrouwelijke karakter van de informatie rekening houdend met de richtsnoeren over de informatie die als vertrouwe-
lijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige of persoonlijke karakter ervan, zoals gepubliceerd op de website van de CREG.
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