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Het jaar 2010 wordt gekenmerkt door significante evoluties, zowel 
wat betreft de elektriciteits- en aardgasmarkten als met betrek-
king tot de CREG.

Op Europees vlak heeft de Europese Commissie tijdens het afge-
lopen jaar interpretatieve nota’s in verband met het derde wetge-
vingspakket opgesteld teneinde de lidstaten te begeleiden bij de 
omzetting van dit pakket in hun nationale wetgeving. De CREG 
heeft hieromtrent proactief gehandeld door aan de Belgische over-
heid, in alle transparantie tekstvoorstellen voor te leggen teneinde 
de bepalingen van het derde pakket zo goed mogelijk in het Belgi-
sche recht toe te passen. De voornaamste doelstellingen van de 

twee richtlijnen en de drie verordeningen die samen dit derde pakket vormen, zijn identiek aan 
die van de CREG: de werking van de elektriciteits- en gasmarkten verbeteren door de trans-
parantie van de net- en leveringsactiviteiten te vergroten, door de rechten van de verbruikers 
te versterken, in het bijzonder die van de kwetsbare verbruikers, door de samenwerking en 
de coördinatie op Europees niveau tussen de netbeheerders, de regulatoren en de lidstaten 
te ondersteunen en, tot slot, door de onafhankelijkheid en de bevoegdheden van de nationale 
regulatoren te versterken.

Deze omzetting in het Belgische recht moet plaatsvinden door het Europese voorschrift na te 
leven, in het algemeen belang en meer bepaald in het belang van de verbruikers. Men dient 
te vermijden dat ons land zoals in het verleden wordt onderworpen aan een inbreukprocedure 
omwille van een foutieve of onvolledige omzetting van de Europese wetgeving inzake elektri-
citeit en gas.

Een van de hoofdlijnen van het derde pakket heeft ook betrekking op de opsplitsing van de 
productie- en de leveringsactiviteiten van energie enerzijds en de netactiviteiten anderzijds, wat 
ook unbundling wordt genoemd. Op dit vlak bevindt ons land zich bij de Europese top. Het voor-
bije jaar heeft GDF SuEz via Electrabel namelijk haar deelneming in het aandeelhouderschap 
van de transportnetbeheerders voor elektriciteit en gas, met name Elia en Fluxys, verkocht. 
Wat betreft de distributie van elektriciteit en gas heeft Electrabel haar voornemen bevestigd 
om haar deelneming binnen de gemengde netbeheerders te verminderen, en op termijn zelfs 
te verkopen.

Op Belgisch niveau heeft de CREG de taken vervuld die haar door de federale en Europese 
wetgeving werden toevertrouwd, enerzijds op het vlak van raadgeving aan de openbare over-
heden voor wat betreft de organisatie en de werking van de elektriciteits- en gasmarkten en 
anderzijds op het vlak van toezicht op de markt en van controle van de toepassing van de wet-
ten en verordeningen.

In november van het afgelopen jaar heeft het Grondwettelijk Hof, een van de hoogste instanties 
van ons land, de onafhankelijkheid en de autonomie van de CREG bevestigd. Daarnaast heeft 
het Hof ook gemeld dat deze autonomie niet verenigbaar is met de onderwerping van de fede-
rale regulator aan een hiërarchische controle of aan een administratief toezicht. De CREG moet 
evenwel transparant zijn in haar akten en moet haar beslissingen voor het Parlement kunnen 
rechtvaardigen. Dit laatste oefent een democratische controle uit op elke federale instelling van 
ons land, ongeacht de onafhankelijkheidsgraad ervan.

1. Voorwoord 
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1. Voorwoord

Begin 2011 werden de jarenlange inspanningen van de CREG beloond door de goedkeuring van 
haar voorstel van koninklijk besluit met betrekking tot de gedragscode inzake toegang tot het 
gasvervoersnet, de opslaginstallaties en de LNG-installaties. Deze code zal aanzienlijk bijdragen 
tot de versterking van de concurrentie en de verbetering van de werking van de gasmarkt in 
België aangezien hij de afschaffing van het onderscheid tussen de doorvoer van grens tot grens 
en het vervoer met de Belgische verbruikers als bestemming, de invoering van nieuwe regels 
op het vlak van congestie en secundaire capaciteitsmarkt alsook de verbetering van de transpa-
rantie van de gasmarkt voorziet.

De CREG was ook proactief ten opzichte van de Regering en het federaal Parlement inzake het 
debat betreffende de berekening van de rente voortvloeiend uit de exploitatie van de Belgische 
nucleaire centrales. Op basis van de gegevens meegedeeld door de elektriciteitsproducenten 
heeft zij een schatting van deze rente gemaakt die vandaag de dag de meest nauwkeurige 
schatting is die ooit in België door een overheid werd gemaakt.

In 2010 heeft de CREG talrijke verslagen, studies, adviezen, voorstellen en beslissingen op-
gesteld. De belangrijkste hiervan hebben betrekking op het advies over het tienjarig ontwik-
kelingsplan van het net van Elia, de vergelijking van de elektriciteitsprijzen in Brussel en in de 
hoofdsteden van onze buurlanden, de analyse van de kwaliteit van de indexeringsparameters 
voor de prijs van elektriciteit, de bestudering van de contracten tegen vaste en variabele prijzen 
voorgesteld door de leveranciers aan de residentiële verbruikers, de analyse van de contracten 
afgesloten tussen de elektriciteitsleveranciers en de grote industriële verbruikers alsook de 
controle van het verband tussen de kosten en de verkoopprijzen voor het gas aan de Belgische 
verbruikers.

Over sommige van deze akten kan worden gezegd dat ze de schijnwerpers richten op een 
bijzonder aspect van de elektriciteits- en gasmarkten dat een stoornis vertoont en dat tot dan 
relatief weinig bekend was of waar de meeste marktspelers en de overheid geen kennis van 
hadden. Dit bevestigt het feit dat het voor ons land van het grootste belang is dat er een sterke 
en onafhankelijke regulator aanwezig is op de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkten.

Tijdens het lezen van onderhavig jaarverslag 2010 zal de lezer merken dat de structuur van de 
inhoudstafel grondig verschilt van de structuur die de voorgaande jaren werd weerhouden. De 
nieuwe voorgestelde structuur, die is overgenomen van het verslag dat de CREG elk jaar in juli 
overmaakt aan de Europese Commissie, loopt al deels vooruit op de reportingverplichtingen die 
door het derde pakket aan de Europese regelgevende instanties worden opgelegd. Hoofdstuk 
2 van onderhavig verslag behandelt de voornaamste ontwikkelingen die op de elektriciteits- en 
gasmarkten hebben plaatsgevonden. De lezer vindt er een samenvatting van de belangrijkste 
elementen die zich in 2010 hebben voorgedaan. De hoofdstukken die volgen, bespreken elk 
element grondig.
 

François Possemiers
Voorzitter van het Directiecomité
April 2011
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2.  Belangrijkste ontwikkelingen op de elektriciteits- en aardgasmarkt

Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de belangrijkste ont-
wikkelingen op de Belgische elektriciteits- en gasmarkt. Een 
aantal punten worden nader toegelicht in hoofdstuk 3 over 
elektriciteit en hoofdstuk 4 over aardgas.  

2.1. Groothandelsmarkt

2.1.1.  Ontwikkeling met betrekking tot de 
marktconcentratie

Elektriciteit

Wat betreft de levering aan grote afnemers die zijn aan-
gesloten op het federale transmissienet1, werd het markt-
aandeel van Electrabel NV geraamd op ongeveer 88,7 %, 
oftewel een stijging van ongeveer 1,1 procentpunt in ver-
gelijking met 2009. Het totale energievolume dat door de 
eindafnemers van het federale transmissienet werd af-
genomen, steeg in 2010 met ongeveer 11 % gaande van 
12 332,8 GWh in 2009 naar 13 714,0 GWh in 2010. In 2010 
veranderden twee toegangspunten van het federale trans-
missienet van leverancier2. 

Wat de productiemarkt betreft, is het duidelijk dat de do-
minante positie van Electrabel in de loop van 2010 is ver-
minderd, maar nog steeds erg sterk blijft. De HHI3 van de 
productiemarkt bedraagt in 2010 ongeveer 5 380.

Aardgas

In 2010 waren er in totaal veertien leveringsondernemin-
gen actief op de Belgische markt. Het totale aardgasver-
bruik steeg tot 215,3  TWh, wat een toename betekent van 
10,9 % ten opzichte van het verbruik in 2009 (194,2 TWh). 

De fusie van GDF en SuEz en de uitvoering van de door de 
Europese Commissie opgelegde voorwaarden naar aanlei-
ding van de goedkeuring van de fusie in 2008 hadden een 
sterke invloed op de marktevolutie in 2010, en in het bijzon-
der op de marktaandelen van Distrigas en van de groep GdF 
Suez op de gasvervoersmarkt. Met 52,1 % marktaandeel 
blijft Distrigas echter de dominante speler in 2010.  

2.1.2. Regionale integratie van de markt  

Elektriciteit

Na in 2009, voor de eerste keer sinds de vrijmaking van de 
elektriciteitsmarkt, elektrische energie op jaarbasis te heb-
ben uitgevoerd, heeft België in 2010 opnieuw op jaarbasis 
elektriciteit ingevoerd, ook al gebeurde dat slechts met 
mondjesmaat.

Tot 8 november 2010 gebeurde de marktkoppeling via de 
Trilateral Market Coupling (TLC), waarbij België, Frankrijk 
en Nederland zijn betrokken. Op 9 november 2010 werd de 
marktkoppeling uitgebreid naar de CWE-regio, wat betekent 
dat de Belgische dagmarkt voortaan, op basis van impliciete 
veilingen, gekoppeld is aan Frankrijk, Duitsland, Luxemburg 
en Nederland. 

Via de koppeling Interim Tight Volume Coupling (ITVC), die 
eveneens op 9 november 2010 werd gelanceerd, is de 
Centraal-West-Europese regio (CWE) gekoppeld aan de 
Scandinavische markt aan de hand van een op de volumes 
gebaseerd mechanisme (Volume Coupling).

Aardgas

België neemt een strategische positie in als knooppunt in 
de aardgassystemen van de Noordwest-regio. Deze positie 
komt tot uiting in het grote aantal interconnecties met de 
onderliggende netten en het belang van de gasvolumes die 
worden aangetrokken door de internationale doorvoer en de 
lokale bevoorrading.

Als er de afgelopen jaren nog sprake was van congestie 
op het vlak van het aanbod van ingangscapaciteit op de in-
terconnectiepunten van Eynatten en ‘s Gravenvoeren, dan 
verdween die in 2010 volledig dankzij bijkomende investe-
ringen. In dat verband behoren het bidirectioneel maken van 
het ingangspunt in zelzate en de versterking van de oost-
westas via het project VTN2 tot de opvallendste verwe-
zenlijkingen. Op die manier werden de belangrijkste noden 
zeker in aanmerking genomen, maar is de integratie van de 
markt nog niet afgerond. Bijkomende investeringen blijven 
absoluut nodig om het Belgische net te kunnen opnemen in 
het Europese harmoniseringsproces.

De samenwerking met de buurlanden op het vlak van in-
vesteringsprojecten was reeds een gangbare praktijk via 
gecoördineerde investeringsprojecten (open seasons). Al 
deze projecten leidden in 2010 tot een definitieve gecoör-
dineerde grensoverschrijdende investeringsbeslissing. De 
uitvoeringsplannen werden uitgewerkt. Dankzij dit succes 
kon de regionale samenwerking uitgroeien tot een verplich-
ting conform de nieuwe Europese reglementering. In de 
toekomst zal de samenwerking binnen het regionale noord-
westinitiatief dus een taak van coördinatie en intense opvol-
ging moeten vervullen.

Bovendien heeft een nieuw Europees onderzoek aange-
toond dat, in navolging van de Belgische ervaring, de me-
chanismen inzake capaciteitstoewijzing en de principes 
inzake congestiebeheer van de interconnectiepunten van 
de netten helemaal niet geharmoniseerd zijn. De organisatie 

1 Netten met een spanningsniveau van meer dan 70 kV.
2 Bron Elia (voorlopige gegevens, januari 2011).
3  De index HHI (Herfindahl-Hirschman Index) is een algemeen aanvaarde maat voor marktconcentratie. Hij wordt berekend door het marktaandeel van ieder concurrerend bedrijf op een markt in het 

kwadraat te verheffen en de verkregen getallen bij elkaar op te tellen.
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van de eigen lokale en/of nationale markt wordt nog te veel 
in stand gehouden. Daarom werd in 2010 erkend dat een 
beter gestructureerde samenwerking nodig was om de 
marktintegratie te verwezenlijken, tenminste wat betreft 
het aspect dat een eengemaakte geïntegreerde markt moet 
aannemen. 

De hele procedure vereist een duidelijk kader, dat het mo-
gelijk maakt om per fase te evolueren naar een eindmodel.

Om dit target model te bepalen, werd eind 2010 op initia-
tief van de ERGEG een discussieforum georganiseerd. Het 
standpunt van alle betrokken partijen zal worden gehoord 
en geanalyseerd aan de hand van workshops en van de uit-
voering van externe studies. In 2011 wordt een eindconclu-
sie verwacht.    

2.1.3.  Ontwikkeling van platformen voor de handel 
in elektriciteit en gas  

Elektriciteit

In 2010 was de koppeling van de day ahead markten tus-
sen België (Belpex), Nederland (APX) en Frankrijk (EPEX 
FR) nogmaals een succes: de drie markten werkten name-
lijk slechts zelden volledig geïsoleerd van elkaar. Belpex en 
EPEX FR waren 87 % van de tijd gekoppeld, tegen 73 % 
voor Belpex en APX. België was slechts 1,2 % van de tijd 
geïsoleerd van de twee andere markten. De dagelijkse con-
gestierentes bedragen in totaal 33,3 miljoen euro in 2010.  

Aardgas

Op nationaal niveau blijft de activiteit op de gasbeurs APX 
Gas zEE erg beperkt: in 2010 werden er 75 transacties gere-
gistreerd. Deze vaststelling houdt ook in dat de OTC-handel  
(over the counter) op de hub van zeebrugge het centrale ele-
ment van de handel in België blijft. 

Hoewel het totale verhandelde volume op deze hub in 2010 
hetzelfde niveau bereikte als in 2009, kon een aanzienlijke 
stijging van de liquiditeit worden vastgesteld. 

Bovendien evolueert de regulering van de hubs en de beur-
zen in versneld tempo. In deze context heeft de CREG een 
vooraanstaande rol gespeeld bij de opstelling van het verslag 
ERGEG 2010 betreffende de monitoring van de aardgashubs4. 
zij heeft eveneens het voorstel van de Europese Commissie 
voor een nieuwe Europese verordening over de integriteit en 
de transparantie van de energiemarkt (REMIT) van dichtbij 
gevolgd5.

De groothandelsmarkten, zoals de beurzen en de hubs, 
waarop gas en elektriciteit tussen producenten en handelaars 
worden verhandeld, spelen een steeds belangrijkere rol bij de 
bepaling van de door de eindafnemers betaalde prijzen. De 
grensoverschrijdende kwesties vereisen dus eveneens een 
grensoverschrijdend toezicht. In dat verband zal het Agent-
schap voor de samenwerking van energieregulatoren (ACER) 
nauw samenwerken met de nationale regulatoren, die even-
eens verantwoordelijk zijn voor het onderzoek van eventuele 
vastgestelde afwijkingen, en desgevallend, het opleggen van 
sancties.  

2.1.4.  Activiteiten van de CREG om de mededinging 
op de groothandelsmarkt te bevorderen

De CREG bleef in 2010 op technisch en tarifair vlak een per-
manente monitoring van de elektriciteits- en aardgasmarkt 
garanderen.

In dat kader heeft het Directiecomité zich inzake elektrici-
teit onder meer gebogen over de regionale integratie van de 
markten, de werking van de Belpex Day Ahead Market, de 
problematiek van de kernenergie en de prijzen die worden 
gehanteerd voor eindafnemers. 

Wat aardgas betreft, heeft het Directiecomité zich onder 
meer gebogen over de regionale integratie van de markten, 
de bevordering van de liquiditeit op de groothandelsmarkt 
(door middel van bijkomende investeringen en een pleidooi 
voor een betere ondersteuning van de hub van zeebrugge), 
de ontwikkeling van een regionale competitieve markt voor 
laagcalorisch aardgas en de kosten- en prijzenproblematiek.

Bovendien heeft de CREG samengewerkt met de Raad 
voor de mededinging. Verschillende personeelsleden van de 
CREG zijn opgetreden als deskundigen in diverse dossiers 
van de Raad voor de mededinging.

2.2. Detailhandelsmarkt  

Evolutie van de prijzen  

Elektriciteit

De prijs die aan de eindafnemer wordt aangerekend, is in 
2010 blijven stijgen. Deze toename wordt verklaard door de 
evolutie van de parameters van de leveringsprijs. Wat het 
Vlaamse Gewest betreft, daalde de eenheidsprijs van de gra-
tis kWh, wat een kleinere korting inhoudt voor de Vlaamse 
klanten. 

4  Monitoring Report 2010 on the regulatory oversight of natural gas hubs (http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Gas/2010/
E10-GMM-11-03%20Gas%20Hub%20Monitoring%20Report%202010_final.pdf).

5  Proposal COM(2010) 726 final for a Regulation of the European parliament and of the Council on energy market integrity and transparency, 8 december 2010.
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Bovendien uit de stijging van de te leveren quota’s inzake 
groenestroomcertificaten zich in een hogere bijdrage voor 
hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling.

Tot slot steeg ook de federale bijdrage voor elektriciteit.

Aardgas

De prijs aan de eindgebruiker is in 2010 blijven stijgen. Deze 
stijging is te verklaren door de toename van de energie-
prijzen als gevolg van de evolutie van de grondstoffenprijs. 
Deze stijging wordt gedeeltelijk gecompenseerd door de la-
gere transportnettarieven en de lagere heffingen “federale 
bijdrage” en “toeslag beschermde klanten”.

2.3.  Openbaredienstverplichtingen en 
bescherming van de consument  

2.3.1.  Oprichting van een federale ombudsdienst 
voor energie  

Hoewel de benoemingsprocedure van de Franstalige fede-
rale ombudsman voor energie nog steeds aan de gang is, is 
de ombudsdienst voor energie6 sinds 10 januari 2010 opera-
tioneel. Deze Dienst is bevoegd om elk geschil tussen een 
eindafnemer en een elektriciteits- of gasbedrijf te behande-
len alsook de vragen en klachten over de werking van de 
elektriciteits- en gasmarkt te verdelen. 

In het kader van de samenwerking tussen deze Dienst en 
de energieregulatoren heeft de CREG verschillende klachten 
geanalyseerd die de ombudsman ontving van eindafnemers.  

2.3.2.  Taken van de CREG betreffende de 
behandeling van geschillen

De nieuwe taken die in 2009 werden toegekend betreffen-
de de regeling van geschillen, die voorziet in de oprichting 
van een bemiddelings- en arbitragedienst en een geschillen-
kamer (cf. jaarverslag 2009, p. 57) binnen de CREG, konden 
tot op heden nog niet worden uitgeoefend. Op 31 decem-
ber 2010 waren de daartoe nodige uitvoeringsbesluiten nog 
niet uitgevaardigd.

2.4. Infrastructuur

2.4.1. Evolutie van de tarieven in 2010

Evolutie van de transmissie- en elektriciteitstarieven  

Aangezien de tarieven voor het gebruik van het transmis-
sienet en voor de ondersteunende diensten meerjarentarie-
ven zijn die werden goedgekeurd voor de hele regulatoire 

periode 2008 - 2011, bleven ze, in vergelijking met 2009 en 
2008, in 2010 ongewijzigd.

Evolutie van de distributietarieven van elektriciteit

De evolutie 2009-2010 is veel vlakker dan de evolutie 
2008-2009 en kan voornamelijk worden verklaard door 
de toepassing van een indexeringsmechanisme voor de 
beheersbare kosten en in mindere mate eveneens door 
de evolutie van andere elementen, zoals de afschrijvingen 
en de niet-beheersbare kosten (bijvoorbeeld de openbare-
dienstverplichtingen). In 2010 werden opgelegde tarieven 
aangerekend voor twee Waalse distributienetbeheerders 
(Tecteo en Wavre) en voor de zuivere Vlaamse sector (In-
frax West, Inter-Energa, Iveg en PBE). Deze zijn gebaseerd 
op de laatste overeenkomstige goedgekeurde elementen 
van het totaal inkomen, met name de tarieven voor het 
exploitatiejaar 2008.

Evolutie van de all-inprijs van elektriciteit

De prijs per eindafnemer steeg in augustus 2010 in verge-
lijking met december 2009. Deze stijging is voornamelijk te 
wijten aan de evolutie van de parameters van de prijs van de 
leverancier. Wij stellen bovendien een aanzienlijke stijging 
van de federale bijdrage vast, evenals van de bijdragen “her-
nieuwbare energie” en “warmtekrachtkoppeling”.

Evolutie van de vervoerstarieven voor aardgas  

In januari 2010 werden de nieuwe meerjarentarieven voor 
vervoer, doorvoer en opslag van aardgas van kracht. Deze 
tarieven, die voortvloeien uit een akkoord tussen de CREG 
en Fluxys, gelden tot 31 december 2011. Tevens voorziet het 
akkoord in stabiele tarieven tot in 2015 en ook op langere 
termijn is tarifaire voorspelbaarheid ingebouwd7 .

De entry/exit tarieven (vervoer en doorvoer) werden vast-
gesteld conform de Europese wetgeving, uitgaande van 
een tariefmethodologie die kostengebaseerd en eenvormig 
is zowel voor het aardgasvervoer met als bestemming de 
Belgische markt als voor het vervoer van grens tot grens. 
Gelijkaardige principes werden toegepast voor de bepaling 
van de opslagtarieven.

Deze nieuwe vervoertarieven voor de Belgische consumen-
ten leidden tot een tariefdaling met 28 % ten opzichte van 
2009.

De (geïndexeerde) tarieven voor het gebruik van de vloei-
bare aardgasterminal bleven ongewijzigd.

6 Ombudsdienst voor energie, Koningsstraat 47, 1000 Brussel, tel. 02 211 10 60, fax 02 211 10 69, e-mail klacht@ombudsmanenergie.be, website http://www.ombudsmanenergie.be.
7 Zie jaarverslag 2009, p. 48.
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Evolutie van de distributietarieven van aardgas

De evolutie 2009-2010 is veel vlakker dan de evolutie 
2008-2009 en kan voornamelijk worden verklaard door 
de toepassing van een indexeringsmechanisme voor de 
beheers bare kosten en in mindere mate eveneens door 
de evolutie van andere elementen, zoals de afschrijvingen 
en de niet-beheersbare kosten (bijvoorbeeld de openbare-
dienstverplichtingen). De voorlopige tarieven van de distri-
butienetbeheerders (Infrax West, Inter-Energa, Iveg en ALG) 
kennen geen evolutie, aangezien de voorlopige tarieven 
2009 - 2012 hetzelfde zijn als de tarieven die gelden voor 
het exploitatiejaar 2008.

Evolutie van de all-inprijs van aardgas

In navolging van elektriciteit kent aardgas na de sterke toe-
name van 2008 en de terugval in 2009 opnieuw een stijging 
in 2010. Het niveau van 2008 wordt echter niet meer be-
reikt. In 2009 - 2010 stellen wij ook een loskoppeling van de 
aardgasprijzen vast ten opzichte van de olieprijzen.

2.4.2. Investeringen in het transportnet

Elektriciteit  

Elia System Operator (hierna: Elia) en RTE, de Franse trans-
missienetbeheerder, hebben in 2010 een tweede draadstel 
van 225 kV geïnstalleerd op een bestaande elektriciteitslijn 
van 15 km die Moulaine (Frankrijk) en Aubange (België) ver-
bindt. Er werd gebruikgemaakt van een nieuw type elek-
trische geleider, zowel voor het nieuwe draadstel als voor 
het bestaande, waardoor het vermogen dat per draadstel 
vervoer kan worden, met meer dan 20% verhoogd wordt. 
Volgens Elia zal de uitwisselingscapaciteit tussen Frankrijk 
en België dankzij deze investering met ongeveer 10 tot 15 % 
kunnen stijgen. 

Daarnaast werd er in het kader van het verhogen van de 
capaciteit van het transmissienet tussen de kuststreek en 
het binnenland een nieuwe kabel van 150 kV geïnstalleerd 
tussen de onderstations Blauwe Toren en Brugge.

Aardgas

Het investeringsprogramma behelst zowel anticiperende 
versterkingen van het net om de Belgische aardgasmarkt 
te bevoorraden als investeringen in bijkomende capaciteit 
voor grens-tot-grensvervoer op basis van reserveringen 
op lange termijn. Netbeheerder Fluxys heeft in 2010 een 
omvangrijk investeringsbudget van ongeveer 400 miljoen 
euro besteed aan netversterkingen.

2.4.3. Capaciteitstoewijzing

Elektriciteit

Het globale volume van de commerciële capaciteiten die in 
de loop van 2010 werden aangeboden aan de grenzen, heeft 
ten opzichte van 2009 geen significante evolutie ondergaan, 
en dit ondanks de stijging van de niet-geïdentificeerde 
stromen door de massale injectie van windenergie in het 
noorden van Duitsland, onder meer dankzij het gebruik van 
dwarsregeltransformatoren.

Aardgas

In termen van capaciteitstoewijzing lanceerde Fluxys in 
2009, in overleg en onder toezicht van de CREG, een sub-
scription period procedure om een oplossing aan te reiken 
voor het probleem inzake de capaciteitscongestie op enkele 
ingangspunten van het vervoersnet. Deze procedure werd 
opgenomen in het indicatief vervoersprogramma (IVP), dat 
een catalogus vormt van de door de vervoersnetbeheerder 
aangeboden diensten.

De subscription period procedure werd in het kader van het 
IVP 2010 - 2011 gewijzigd op basis van de opgedane ervaring 
in aansluiting op de subscription period 2009 - 20108.
 
De tijdens de subscription period opgedane ervaring 
werd onder meer gebruikt voor de lancering van de con-
sultatie over de basisprincipes van een geoptimaliseerd 
vervoersmodel. 

Op 23 november 2010 diende Fluxys een nieuw IVP-voor-
stel in voor de periode 2011 - 2012. In dit voorstel werd de 
subscription period procedure geschrapt nadat Fluxys be-
vestigde dat er tijdens deze periode geen enkele congestie 
werd verwacht op het vervoersnet. Het voorstel werd op 
8 december 2010 goedgekeurd door het Directiecomité9.

2.5. Bevoorradingszekerheid

2.5.1.  Bevoegdheden van de CREG op het vlak van 
bevoorradingszekerheid

Elektriciteit

De CREG blijft een belangrijke rol spelen op het vlak van 
bevoorradingszekerheid. 

zij is niet de enige speler die optreedt binnen dit domein, 
rekening houdend met het Belgische institutionele land-
schap enerzijds, en de verdeling van de bevoegdheden 
tussen de regulator en het energiebestuur anderzijds. 

8 Beslissingen (B)100114-CDC-938 en (B)100617-CDC-973.
9 Beslissing (B)101208-CDC-1029.
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Ook al zijn de gewesten bevoegd voor de regeling van 
“de gewestelijke aspecten van de energie”, toch blijft de 
federale overheid bevoegd voor “de aangelegenheden die 
wegens hun technische en economische ondeelbaarheid 
een gelijke behandeling op nationaal vlak behoeven” in de 
opgesomde gevallen, te weten: het nationale uitrustings-
plan in de elektriciteitssector, de kernbrandstofcyclus, de 
grote infrastructuren voor de stockering, het vervoer en 
de productie van energie en de tarieven. Bovendien kan 
de federale overheid alles regelen wat onder de residuele 
bevoegdheden valt. Dit betekent dat, als een materie niet 
aan een van de aan de gewesten toegekende bevoegd-
heden kan worden gekoppeld, deze materie onder de 
bevoegdheden van de federale overheid valt. zodoende 
vallen de nieuwe energiebronnen in principe onder de 
bevoegdheid van de gewesten. De federale overheid 
blijft echter bevoegd in de Noordzee, onder meer voor 
de windmolens die er werden gebouwd, door de beper-
king van de territoriale bevoegdheid van de gewesten tot 
het grondgebied van het gewest. De bevoegdheden van 
de federale overheid worden zowel op het niveau van de 
federale administratie, in dit geval de Algemene Directie 
Energie, als op het niveau van de regulator, de CREG, 
uitgeoefend.

De bouw van nieuwe installaties voor de productie van 
elektriciteit is onderworpen aan de voorafgaande toeken-
ning van een individuele vergunning die wordt afgeleverd 
door de Minister van Energie op voorstel van de CREG, 
die onder meer belast is met het onderzoek van de aan-
vragen. De domeinconcessies voor de bouw en de ex-
ploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit 
uit water, stromen of wind in de zeegebieden (windmo-
lens) worden op advies van de CREG toegekend door de 
Minister van Energie. 

Wat de bevoorradingsperspectieven op lange termijn 
betreft, wordt de CREG geraadpleegd in het kader van 
de opstelling van de studie over de perspectieven inzake 
elektriciteitsbevoorrading, de zogenaamde “prospectieve 
studie”. De CREG beschikt eveneens over een adviesbe-
voegdheid inzake het door Elia voorgestelde ontwerp van 
ontwikkelingsplan voor het transmissienet. 

Daarnaast beschikt de CREG ook over een goedkeurings-
bevoegdheid met betrekking tot de evaluatiemethode 
van het primaire, secundaire en tertiaire reservevermo-
gen dat bijdraagt tot het garanderen van de veiligheid, 
de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van het net 
in de regelzone. zij staat ook in voor de goedkeuring van 
werkingsregels van de markt voor de compensatie van de 
kwartuuronevenwichten.

Aardgas

De CREG speelt een belangrijke rol op het vlak van bevoor-
radingszekerheid. De wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige producten en andere door middel 
van leidingen (hierna: de gaswet) bepaalt namelijk dat de 
CREG wordt geraadpleegd in het kader van de opstelling 
van een prospectieve studie over de bevoorradingszeker-
heid van aardgas. De laatste verwezenlijking van de CREG 
in dat verband dateert reeds van de publicatie van de studie 
(F)090713-CREG-874 van 13 juli 2009 over de behoefte aan 
aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en infrastruc-
tuurontwikkeling 2009 - 2020.  

Daarnaast is op 2 december 2010 de Europese verordening 
nr. 994/2010 van kracht geworden, die voorziet in maatre-
gelen om de aardgasbevoorrading veilig te stellen10. Deze 
verordening bevat bepalingen om de veiligheid van de gas-
bevoorrading te verzekeren door de correcte en continue 
werking van de interne aardgasmarkt te waarborgen, door 
de ontwikkeling van buitengewone maatregelen mogelijk te 
maken wanneer de markt niet meer kan instaan voor de 
nodige gasbevoorrading, en door een nauwkeurige definitie 
en toekenning te garanderen van de verantwoordelijkheden 
tussen de aardgasondernemingen, de lidstaten en de Eu-
ropese unie, zowel vanuit het oogpunt van de preventieve 
actie als op het vlak van de reactie op concrete bevoorra-
dingsonderbrekingen. Deze verordening voorziet eveneens, 
in een geest van solidariteit, in transparante mechanismen 
voor de coördinatie van de voorbereiding en de reactie op 
een noodsituatie op het niveau van de lidstaten, op regio-
naal vlak en op het niveau van de unie.

In 2011 zullen een aantal bepalingen van deze verordening 
ingevoerd worden. Hetzelfde geldt voor de publicatie van 
de openbaredienstverplichtingen die verband houden met 
de bevoorradingszekerheid, de aanstelling van de bevoegde 
instantie overeenkomstig deze verordening, de bepaling van 
beschermde klanten en de opstelling van een risicoanalyse.  

2.5.2. Evolutie van de investeringen  

Elektriciteit

n Investeringen in productie-eenheden

De vooruitzichten betreffende de investering in op 31 de-
cember 2010 gekende onshore productie-eenheden zijn: 
946 MW wordt er momenteel gebouwd, 3 455 MW is 
vergund11 en 2 502 MW wordt gepland12. De investerings-
vooruitzichten in op 31 december 2010 gekende offshore 

10  Verordening (EU) nr. 994/2010 van 20 oktober 2010 van het Europese Parlement en de Raad betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Richtlijn 
2004/67/EG van de Raad.

11  Deze 3 455 MW is vergund, maar de bouw ervan is echter nog niet begonnen. Het gaat om projecten waarvoor een productievergunning (centrales van meer dan 25 MW) werd toegekend. 
12  Waarvoor nog altijd een vergunningsaanvraag aan de gang is.
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productie-eenheden zijn: 460 MW wordt momenteel ge-
bouwd en 1 112 MW is vergund13.  

n Investeringen in het elektriciteitstransmissienet

De belangrijkste toekomstige evolutie van het transmissie-
net is het door Elia geplande project Stevin. Het bestaat uit 
een uitbreiding van het 380 kV-net tussen zomergem en 
zeebrugge.  

Dankzij deze netversterking kan worden tegemoetgekomen 
aan drie behoeften:

•  de door de windmolenparken in de zee geproduceer-
de energie transporteren naar het binnenland;

•  de voorwaarden voor een nieuwe interconnectie met 
het Belgische net creëren door een onderzeese ver-
binding met het Verenigd Koninkrijk;

•  de bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit in 
West-Vlaanderen verbeteren en de voortzetting van 
de economische uitbouw van de haven van zeebrug-
ge mogelijk maken.

De timing van het project hangt grotendeels af van de duur 
en het verloop van de verschillende procedures voor de ver-
gunningen, die nodig zijn voor de bouw van het project. Er 
wordt verwacht dat deze eind 2012 afgeleverd zullen zijn. In 
dat geval zouden de werken begin 2013 effectief van start 
kunnen gaan en eind 2014 kunnen worden afgerond.

Aardgas

n Uitbreiding van de opslagcapaciteit

In het kader van de progressieve uitbreiding van de onder-
grondse opslagcapaciteit van Loenhout is het nuttige op-
slagvolume van 650 miljoen kubieke meter aardgas in 2009 
gestegen naar 675 miljoen kubieke meter in 2010. 

n Versterking Noord-Limburg

In 2010 werd een belangrijke verlenging gerealiseerd van 
de bestaande H-gasleiding van het uitgangspunt van Dilsen 
tot Lommel in een gebied dat overwegend met Nederlands 
L-gas wordt bevoorraad.  

n VTN2

De aanleg van de VTN2-leiding parallel aan de bestaande 
bidirectionele VTN1-leiding over een traject van bijna 170 km 
tussen Eynatten en Opwijk is de belangrijkste verwezenlij-
king in 2010.  

n Versterking noord/zuid-as

Wat het noord/zuid-project betreft, bedraagt de nieuwe ca-
paciteit 10 miljard m³ per jaar. De bijkomende compressie-
capaciteit die nodig is voor dit noord/zuid-project wordt in 
Winksele en Berneau voorzien.

n  Open Season betreffende de vervoerscapaciteit van 
Frankrijk naar België

De eerste niet-bindende fase van een marktbevraging die 
peilt naar de interesse van de markt voor vervoerscapaciteit 
van Frankrijk naar België, is afgerond. De bindende fase kan 
echter pas worden opgestart nadat EDF als initiatiefnemer 
over de bouw van een nieuwe LNG-terminal in Duinkerke 
beslist heeft. Na herhaald uitstel was er op 31 december 
2010 nog geen beslissing.  

n  Open Season betreffende de vervoerscapaciteit naar het 
Groothertogdom Luxemburg  

In het tweede kwartaal van 2009 lanceerde Fluxys een 
Open Season voor de capaciteit tussen België en het Groot-
hertogdom Luxemburg. In dat verband zijn de vanaf 2015 
gereserveerde capaciteiten in lijn met de verwachtingen en 
zullen ze aanleiding geven tot beperkte investeringen.  

2.5.3. Evolutie van het evenwicht vraag/aanbod

Elektriciteit

De situatie van België op de internationale markt hangt sterk 
af van de omstandigheden, en onder meer van de conjunctu-
rele voorwaarden. De sterke daling van de Belgische elektri-
citeitsvraag in 2009 ten opzichte van 2008 en de stijging van 
de geïnstalleerde capaciteit, hebben productiemarges doen 
ontstaan die het Belgische systeem in staat stellen zich te 
herpositioneren op de internationale markt. Het herstel dat 
in 2010 werd ingezet, heeft geleid tot een daling van deze 
marges. België is zodoende van een situatie van 10 620 GWh 
netto-invoer in 2008 naar een situatie van 1 835 GWh netto-
uitvoer in 2009 gegaan, om in 2010 terug te gaan naar een 
netto-invoer van 600 GWh (bron: Synergrid, voorlopige cijfers 
voor 2010).

Aardgas

In 2010 bedroeg het totale aardgasverbruik 214,7 TWh, wat 
een aanzienlijke stijging is (+10,6 %) ten opzichte van 2009 
(194,2 TWh). Deze toename is volledig te danken aan een 
sterke heropleving van de industriële vraag naar aardgas 
(+19,7 %), die het verbruiksniveau van 2008 nagenoeg be-
reikt, alsook aan een sterke toename van het verbruik op de 
distributienetten (+15,5 %).

13  Deze 1 112 MW is vergund, maar de bouw ervan is echter nog niet begonnen. Het gaat om projecten waarvoor een domeinconcessie (offshore windmolens) werd toegekend. 

CREG Jaarverslag 2010



12

2.  Belangrijkste ontwikkelingen op de elektriciteits- en aardgasmarkt

Globaal gezien leiden de individuele bevoorradingsporte-
feuilles van de verschillende aardgasleveranciers tot een 
gedifferentieerde bevoorrading in functie van het soort con-
tract. Het deel van contracten op lange termijn die recht-
streeks worden afgesloten met de aardgasproducenten is 
gedaald en bedraagt in 2010 60,3 % ten opzichte van 71,3 % 
in 2009. Het vertegenwoordigt echter nog altijd de belang-
rijkste component. In 2010 kon een verschuiving naar een 
bevoorrading op de groothandelsmarkt worden vastgesteld.

De voorspellingen die de CREG in 2009 maakte over het 
evenwicht vraag/aanbod, blijven van toepassing als referen-
tiekader voor de investeringen in het vervoersnet en voor de 
bevoorradingszekerheid. 

De groeiende vraag in België wordt voornamelijk gedekt - 
tenminste contractueel - door de stijgende invoer van Rus-
sisch aardgas, terwijl het deel gecontracteerd aardgas van 
Noorse afkomst stagneert en het deel van Brits aardgas 
verder blijft dalen. 

De rol van LNG in de dekking van de vraag is moeilijker in 
te schatten, aangezien deze afhangt van de bijkomende 
investeringen in de LNG-terminals. De LNG-terminal van 
zeebrugge speelt echter een belangrijke rol in de Belgische 
bevoorrading, tenminste in het kader van de bijkomende le-
veringen tijdens piekverbruik. 

Hoewel de gascrisis in 2009 tussen Rusland en Oekraïne de 
werking van de Belgische aardgasmarkt niet heeft verstoord, 
wordt aangeraden dat het Belgische energiebeleid deze pro-
blematiek op de voet volgt en een gepaste reglementering 
uitwerkt met het oog op de bevoorradingszekerheid.

2.5.4. Diversificatie van bronnen en routes

Elektriciteit

In 2010 vertegenwoordigt de vanuit kernenergie geprodu-
ceerde elektrische energie 53 % van de totale geprodu-
ceerde elektrische energie in België. Het deel elektrische 
energie dat wordt geproduceerd op basis van aardgas als 
primaire brandstof, bedraagt dan weer 30 %.

In termen van capaciteit vertegenwoordigden de kernener-
gie en de STEG’s en gasturbines in 2010 respectievelijk 
ongeveer 37,5 % en 27,2 % van de totale geïnstalleerde 
capaciteit van de centrales die zijn aangesloten op het net-
werk van Elia.

Aardgas

De bevoorrading van LNG, voornamelijk afkomstig van Qa-
tar, via de terminal van zeebrugge vertegenwoordigt in 2010 
6,2 % van het Belgische aardgasverbruik, ten opzichte van 
9,0 % in 2009. Met 46,5 % bevestigt zeebrugge nogmaals 
zijn positie als toegangspoort tot de Belgische markt. Voor 
de L-gasmarkt stelden we een niet te verwaarlozen bevoor-
rading in de andere richting vast vanuit Blaregnies (4,9 % 
in 2010 tegen 2,6 % in 2009) op de doorvoerstromen die 
oorspronkelijk bestemd waren voor de Franse markt.

De voorspellingen die de CREG in 2009 maakte, blijven van 
toepassing. De aardgasleveranciers die actief zijn op de 
Belgische markt, beschikken over een gedifferentieerde be-
voorradingsportefeuille waarin de met de aardgasproducen-
ten gesloten langetermijncontracten het allerbelangrijkste 
element vormen. De bevoorrading via de groothandels-
markt is een optie die vooral wordt gekozen door nieuwe 
aardgasleveranciers die (bijna) geen directe koopcontracten 
met de aardgasproducenten hebben. 

Op basis van een analyse van de bevoorradingsportefeuille 
van de (bestaande en nieuwe) invoerders vertoont de be-
voorrading via Duitsland (via Eynatten) en Nederland (via ‘s 
Gravenvoeren en het nieuwe fysische ingangspunt in zel-
zate) een stijgende trend. Er bestaan namelijk bidirectionele 
interconnecties met Nederland, Duitsland (en het Verenigd 
Koninkrijk), maar niet met Frankrijk. De fysische invoer vanuit 
Frankrijk is momenteel onmogelijk. Hiervoor moet het inter-
connectiepunt Blaregnies/Taisnières een fysisch ingangs-
punt worden voor de Belgische markt en moet aan Franse 
zijde een desodorisatie-installatie14 gebouwd worden. 

De voorspellingen van de keuze van de ingangspunten ko-
men overeen met de netversterkingen die worden gepland 
tegen 2020. zelfs op deze datum zou een aanzienlijke be-
schikbare ingangscapaciteit in Eynatten en zelzate een 
verhoogde bevoorrading via deze punten mogelijk moeten 
maken.

2.6. Regulering / Ontvlechting

2.6.1. Bevoegdheden van de CREG  

In de loop van 2010 werden de voorzitter, de drie direc-
teurs en zestien medewerkers van de CREG benoemd tot 
inspecteur in de hoedanigheid van officier van de gerech-
telijke politie15. zij zijn op het hele Belgische grondgebied 

14  In België wordt aardgas geodoriseerd (injectie van een geurende substantie om lekken op te sporen, aangezien aardgas van nature reukloos is), zodra het in de distributienetten wordt geïnjecteerd. 
In het vervoersnet wordt aardgas niet echt geodoriseerd, omdat het problemen geeft voor de chemische industrie die aardgas afneemt als grondstof. In Frankrijk heeft men wel gekozen voor een 
odorisatie van aardgas in het vervoersnet. De afname door de chemische sector zal, indien nodig, behandeld worden door een individuele desodorisatie-installatie. 

15  Koninklijk Besluit van 25 juni 2010 tot aanwijzing van de leden van het Directiecomité en de personeelsleden van de Commisie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, in de hoedanigheid 
van officier van de gerechtelijke politie. (Belgisch Staatsblad van 23 juli 2010).
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belast met het onderzoeken en vaststellen van inbreuken 
tegen bepaalde bepalingen van de gas- en elektriciteits-
wet, evenals tegen uitvoeringsbesluiten van deze laatsten. 

Bovendien heeft het Hof in een arrest gewezen op preju-
diciële vraag (arrest nr. 130/2010 van 18 november 2010) 
verklaard dat de afwezigheid van hiërarchische controle of 
administratief toezicht op de CREG niet in strijd is met de 
Grondwet, aangezien de CREG een administratieve over-
heid is die beschikt over een ruime autonomie en zowel 
onderworpen is aan de rechterlijke als aan de parlemen-
taire controle. Het Hof voegde eraan toe dat “het feit dat 
de CREG haar taken uitvoert met een hoge graad van au-
tonomie, voortvloeit uit de vereisten van het recht van de 
Europese unie, dat geleidelijk explicieter is geworden in 
dit verband”.

2.6.2.  Rol van de transportnetbeheerders op de 
markten

Elektriciteit

Op de elektriciteitsmarkt wordt de werking van de beurs ge-
regeld door het Koninklijk Besluit van 20 oktober 2005 met 
betrekking tot de oprichting en de organisatie van een Belgi-
sche markt voor de uitwisseling van energieblokken. Artikel 
6 van dit besluit beschrijft onder meer de houding en de ver-
antwoordelijkheden van de marktbeheerder en de transmis-
sienetbeheerder wanneer de markt wordt gekoppeld aan 
gelijkaardige markten. Overeenkomstig dit artikel mag de 
marktbeheerder in dit geval, in opdracht van de transmissie-
netbeheerder, de methoden uitvoeren voor de toekenning 
van de beschikbare capaciteit, die wordt toegewezen aan 
de marktkoppeling, voor de energie-uitwisselingen met de 
buitenlandse netten, op voorwaarde dat dit op transparante 
en niet-discriminerende wijze gebeurt.

In de praktijk maken Elia en Belpex gebruik van dit artikel 6. 
De day ahead capaciteit op de verbindingen met Nederland 
en Frankrijk wordt impliciet geveild op de day ahead Belpex-
markt. Voor de jaarlijkse en maandelijkse capaciteiten wordt 
de capaciteit op de betrokken interconnecties expliciet 
geveild.

Aardgas

Op de aardgasmarkt wordt de werking van de hub en de 
beurs georganiseerd door de entiteiten Huberator en APX, 
die niet gereguleerd zijn. De vervoersnetbeheerder die gere-
guleerd is, heeft geen specifieke rol in deze markten. Hij is er 

lid van, in dezelfde hoedanigheid als anderen, om zich afhan-
kelijk van zijn eigen behoeften te bevoorraden met aardgas.

2.6.3.  Evolutie van de ontvlechting van de 
transportnetbeheerders  

De transmissienetbeheerder van elektriciteit  

De Raad van Bestuur van Elia keurde op 31 maart 2010 de 
tussen Elia, Publi-T en Electrabel/GDF/SuEz gesloten over-
eenkomst goed over de modaliteiten inzake de terugtrek-
king van Electrabel NV uit het kapitaal van Elia. Via deze 
overeenkomst verkoopt Electrabel NV 12,5 % van het ka-
pitaal van Elia aan Publi-T. De deelneming van Publi-T in het 
kapitaal van Elia stijgt hierdoor tot 45,37 %.

De vervoersnetbeheerder van aardgas

Aansluitend op de wet van 10 september 2009 hebben 
GDF SuEz en Publigas in maart 2010 een overeenkomst af-
gesloten over de overdracht aan Publigas van de hele deel-
neming van Electrabel in Fluxys (38,5 %). De transactie werd 
op 5 mei 2010 gerealiseerd. In aansluiting op deze transactie 
steeg het aandeel van Publigas in Fluxys tot 89,97 %, terwijl 
de groep GDF SuEz geen enkele deelneming meer heeft in 
het kapitaal van Fluxys.

2.7.  Omzetting van het derde 
wetgevings pakket

In de loop van 2010 heeft de CREG verschillende stu-
dies uitgevoerd om de gas- en elektriciteitswetten aan 
te passen aan de nieuwe Europese regels van het derde 
energiepakket die in juli 2009 werden uitgevaardigd, en 
waarvan de maximale omzettingstermijn is vastgelegd 
op 3 maart 2011. Tevens werden andere wetswijzigingen 
voorgesteld om de werking en de opvolging van de markt 
te verbeteren, enkele problemen en wetgevende inco-
herenties op te lossen en aan de desbetreffende wetten 
een logische structuur te geven.

Een eerste studie over de wet van 29 april 1999 betref-
fende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: 
elektriciteitswet) werd in april 201016 gepubliceerd, ge-
volgd door een tweede versie op 5 november 201017. Op 
dezelfde datum werd ook een studie over de gaswet18  
voorgesteld.

De voorgestelde wijzigingen kaderden in de doelstellin-
gen van het derde energiepakket, met name:

16 Studie (F)100416-CDC-962.
17 Studie (F)101105-CDC-986.
18 Studie (F)101105-CDC-984.
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•  de versterking van de onafhankelijkheid en de be-
voegdheden van de energieregulatoren;

•  de scheiding tussen de productie- en leveringsactivitei-
ten enerzijds, en de activiteiten van de netten ander-
zijds (unbundling);

•  de verbetering van de transparantie van de markt om 
een gelijke toegang tot de informatie, de transparantie 
van de prijzen en het vertrouwen van de consumenten 
in de markt te bevorderen alsook marktmanipulaties te 
verhinderen;

•  de versterking van de rechten van de consumenten;
•  de samenwerking tussen de Europese energieregula-

toren, via het nieuw opgerichte Agentschap;
•  de bevordering van de samenwerking tussen de 

transportnetbeheerders.

2.8.  Algemene conclusies betreffende het 
wettelijke kader   

Op een moment waar de door de Europese Commissie 
aangevatte procedure over de overtredingen van België te-
gen het tweede pakket volgens plan verloopt (zie lager punt 
3.1.1.), komt de uiterste datum voor de omzetting van het 
derde Europese energiepakket steeds dichterbij. Hiervoor 
zullen talrijke en aanzienlijke wijzigingen van het Belgische 
wetgevende kader nodig zijn, waaronder onder meer de 
gas- en elektriciteitswetten. De uit te voeren wijzigingen 
zullen de CREG in staat moeten stellen om haar algemene 
controletaak ten volle uit te oefenen.

Enkele van de belangrijkste wijzigingen zijn onder meer de 
bepaling door de CREG van de voorwaarden inzake aan-
sluiting en toegang tot de netten en de regels inzake ca-
paciteitstoewijzing en congestiebeheer, de certificering van 
de transportnetbeheerders, de problemen van de gesloten 
distributienetten, de tarieven, de plannen inzake de ontwik-
keling van het net en de bevoegdheden van de CREG als 
regulator.
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3.1. Regulering  

3.1.1.  Beheer en toewijzing van 
interconnectiecapaciteit en mechanismen 
betreffende de congestie

A. Regionale en bilaterale ontwikkelingen

Het toenemende belang van de regionale integratie van de 
energiemarkten werd in herinning gebracht door het derde 
Europese wetgevingspakket energie, dat benadrukt dat het 
regionale niveau een noodzakelijke tussenstap is naar een 
eengemaakte Europese energiemarkt.

De CREG volgt de evolutie van deze problematiek op de 
voet in het kader van de regionale initiatieven elektriciteit 
(ERI).

In 2010 hadden de werkzaamheden die onder leiding van 
de CREG werden uitgevoerd in het kader van de integratie 
van de markten van de regio Centraal West-Europa (hierna: 
CWE, waarvan België deel uitmaakt) voornamelijk betrek-
king op de koppeling van de dagmarkten, de opstelling van 
een regionaal mechanisme voor intraday uitwisselingen, de 
veilingregels voor grensoverschrijdende transmissiecapa-
citeit en de berekening van interconnectiecapaciteiten. In 
het algemeen liepen deze prioritaire werkzaamheden aan-
zienlijke vertragingen op ten opzichte van de oorspronkelijke 
planning.

Een kerndoelstelling is het tot stand brengen van een  
D-1-marktkoppeling op basis van energiestromen (flow 
based). In dat verband hebben de transmissienetbeheer-
ders en de regulatoren van de CWE-regio een reeks verga-
deringen gehouden om de lancering van de CWE-koppeling, 
die oorspronkelijk gepland was voor mei 2010, voor te berei-
den. Het doel van deze vergaderingen was in het bijzonder 
om een beter inzicht te verschaffen in het mechanisme voor 
capaciteitsberekening, de methodes voor congestiebeheer 
en de methodes voor de toewijzing van beschikbare dag-
capaciteit aan de toegangsverantwoordelijke, om aanleiding 
te geven tot een gemeenschappelijk standpunt ter zake en 
om een discussie op gang te brengen over het regulatoir 
proces. Naar aanleiding van een coördinatie met de koppe-
ling per volume tussen Duitsland en de Scandinavische lan-
den en implementatieproblemen in de laatste fase van de 
koppeling van de markten, werd de koppeling van de CWE-
markten uiteindelijk op 9 november 2010 gelanceerd. Deze 
koppeling houdt in dat de Belgische dagmarkt voortaan, op 
basis van de impliciete veiling, gekoppeld is aan Frankrijk, 
Duitsland, Luxemburg en Nederland. Het gaat tegelijk ook 
om een koppeling van de CWE-regio en de Scandinavische 

landen via de Interim Tight Volume Coupling (ITVC). Momen-
teel is de CWE-koppeling een marktkoppeling die is geba-
seerd op de Available Transmission Capacity (ATC) en niet 
op de energiestromen.

De regulatoren van de CWE-regio beogen eveneens de op-
stelling van een regionaal intraday mechanisme. Op basis 
van een raadpleging van de marktspelers die in 2009 werd 
georganiseerd door de regulatoren, vroegen deze laatsten 
in november 2009 aan de transmissienetbeheerders om 
hen een op een impliciet (transmissiecapaciteit en energie) 
en continu allocatiemechanisme gebaseerd voorstel voor 
te leggen. De netbeheerders antwoordden in februari 2010 
met een oriëntatiestudie. In 2010 werd een aangepaste ver-
sie van deze studie opgesteld om tegemoet te komen aan 
de specifieke vragen van de regulatoren.

Deze ontwikkelingen in de CWE-regio hebben aanleiding 
gegeven tot een coördinatie tussen de energieregulatoren, 
de transmissienetbeheerders en de elektriciteitsbeurzen. 

De CREG heeft in dat verband enkele beslissingen geno-
men over de langetermijn-, dag- en intraday markten.

Op 7 oktober 2010 keurde het Directiecomité het voorstel 
van Elia goed inzake de geharmoniseerde veilingregels voor 
de CWE-regio, met uitzondering van artikel 4.01(b)(i) waar-
van het evenwel de toepassing heeft toegestaan, om het 
aanbrengen van verbeteringen in de wijzigingen van de vei-
ligheidsregels niet in het gedrang te brengen19. 

Dankzij de geharmoniseerde veilingregels zijn dezelfde re-
gels van toepassing in de CWE-regio voor de capaciteits-
toewijziging op de interconnecties, en dit ongeacht de 
interconnectie via dewelke de capaciteit wordt gewenst. 
Bovendien kan de marktspeler die jaarlijkse en maandelijkse 
interconnectiecapaciteit wil verwerven in de CWE-regio, 
zich voortaan wenden tot een gezamenlijk veilingbureau, 
CASC CWE.

In aansluiting op de lancering op 9 november 2010 van de op 
de prijzen gebaseerde koppeling van de dagmarkt, nam de 
CREG ook enkele beslissingen.

In februari 2010 bracht het Directiecomité een advies uit 
over de vraag tot goedkeuring van de wijzigingen aan het 
marktreglement van Belpex20 voorgesteld door Belpex. 
Deze wijzigingen werden aangebracht om de markt van de 
Belgische, Nederlandse en Franse hubs (Belpex, APX B.V. 
en EPEX Spot SE) aan de Duitse hub (EPEX Spot SE) te 
koppelen. In aansluiting op dit advies heeft de Minister van 
Energie de voorgestelde wijzigingen toegestaan21.

19 Beslissing (B)101007-CDC-993. 
20  Advies (A)100211-CDC-946.
21 Ministerieel besluit van 19 februari 2010 tot goedkeuring van de wijzigingen van het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken (Belgisch Staatsblad van 4 maart 2010).
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De berekeningsmethode van de interconnectiecapaciteit is 
gebaseerd op de bestaande methodes voor de bepaling van 
de interconnectiecapaciteiten. zij wordt aangevuld met een 
controle van de veiligheid van het net die wordt gecoördi-
neerd door de transmissienetbeheerders van de CWE-regio 
en kan leiden tot een gecoördineerde vermindering van de 
capaciteit. Op 26 oktober 2010 formuleerde het Directieco-
mité zijn beslissing over de berekeningsmethode van de 
dagcapaciteiten22. 

In oktober 2010 nam het Directiecomité ook een beslissing 
over het voorstel van Elia betreffende de methodes voor 
congestiebeheer en de methodes voor de toewijzing van 
beschikbare dagcapaciteit op de interconnecties België/
Frankrijk en België/Nederland23. Het Directiecomité weiger-
de de voorgestelde methodes goed te keuren omdat zij niet 
conform artikel 3.5 “Richtsnoeren voor congestiebeheer en 
toewijzing van beschikbare overdrachtcapaciteit van inter-
connecties tussen nationale systemen” zijn, die bij verorde-
ning (EG) nr. 1228/2003 zijn gevoegd die een op de stromen 
gebaseerde koppeling beoogt. Het Directiecomité heeft 
echter de implementatie van de voorgestelde koppeling toe-
gestaan in het belang van de Belgische elektriciteitsmarkt.

Wat de intraday koppelingsmechanismen betreft, hebben 
de CREG en de Nederlandse regulator NMa de ontwikke-
ling van een tijdelijk bilateraal intraday mechanisme tussen 
België en Nederland gevolgd. Dit mechanisme zal geba-
seerd zijn op het Elbas-systeem, dat reeds is ingevoerd in 
de Scandinavische landen. Het zal gaan om een continu 
en impliciet systeem. Om de aanpassing van de marktre-
glementen aan de specifieke kenmerken van deze nieuwe 
intraday markt voor te bereiden, bracht het Directiecomité 
in september 2010 een advies uit over de door Belpex voor-
gestelde wijzigingen van de marktregels24. In aansluiting op 
dit advies heeft de Minister van Energie de voorgestelde 
wijzigingen toegestaan25.

Bovendien hebben de transmissienetbeheerders van de 
CWE-regio in de tweede helft van 2010, samen met de Brit-
se en Scandinavische transmissienetbeheerders, een nieuw 
North-West Europe (NWE) intraday initiatief gelanceerd. In 
2011 zal een duidelijk ontwikkelingsplan worden voorbereid, 
om te komen tot een impliciete koppeling van de intraday 
markten in de CWE-regio, de Scandinavische landen en het 
Verenigd Koninkrijk. De regulatoren van deze landen worden 
betrokken bij de gesprekken.

B. Marktresultaten over de interconnecties

Na in 2009, voor de eerste keer sinds de vrijmaking van de 
elektriciteitsmarkt, op jaarbasis netto elektrische energie te 

hebben uitgevoerd, heeft België in 2010 opnieuw op jaarba-
sis elektriciteit ingevoerd, ook al gebeurde dat slechts met 
mondjesmaat. De netto fysische invoer bedroeg in 2010 on-
geveer 0,55 TWh, terwijl de netto-uitvoer in 2009 1,8 TWh 
bedroeg. De bruto fysische invoer bedroeg in 2010 ongeveer 
12,4 TWh tegenover 9,5 TWh in 2009. De bruto fysische uit-
voer bedroeg dan weer ongeveer 11,8 TWh tegenover 11,3 
TWh in 2009.

Een belangrijk deel van de fysische energiestromen komt 
voort uit de grensoverschrijdende transits van elektriciteit 
doorheen het Belgische net. Meer informatie over dit punt 
vindt u onder punt 5.1 van dit verslag.

Dankzij het intraday mechanisme voor de interconnectieca-
paciteit dat in mei 2007 van kracht werd voor de zuidgrens, 
werd in 2010 469 GWh ingevoerd vanuit Frankrijk en 392 
GWh uitgevoerd naar dit land. Dankzij het intraday mecha-
nisme voor de interconnectiecapaciteit dat in mei 2009 van 
kracht werd voor de noordgrens, werd in 2010 78 GWh in-
gevoerd vanuit Nederland en 100 GWh uitgevoerd naar dit 
land. In 2010 werden de intraday interconnecties iets min-
der dan 65 % van de tijd gebruikt, tegenover 58 % van de 
tijd in 2009.

Figuur 1 hierna geeft de evolutie weer van de (gemiddelde 
maandelijkse) import- en exportcapaciteit die ter beschik-
king wordt gesteld van de day ahead markt, evenals het to-
tale nettogebruik ervan. uit deze figuur blijkt dat 2010 geen 
extreme evoluties heeft gekend inzake het gebruik (nomina-
tie) van de interconnectiecapaciteit: het maximale gemid-
delde gebruik per maand was steeds lager dan 1 000 MW, 
behalve in december (met een gemiddelde invoer van 
1 250 MW). Dit resultaat staat in contrast met de resulta-
ten voor 2008, gekenmerkt door een erg hoge invoer in de 
periode februari - mei, en voor 2009, gekenmerkt door een 
erg hoge uitvoer in de periode juli - september. Bovendien 
blijkt dat de seizoensgebonden daling van de importcapaci-
teit zich pas vanaf mei 2010 heeft ingezet, terwijl dit in 2009 
reeds vanaf maart was.

uit de onderstaande tabel blijkt dat de gemiddelde import- 
en exportcapaciteit in 2010 licht is gestegen in vergelijking 
met de vorige jaren. Ten opzichte van de vorige jaren is de 
importcapaciteit in 2010 gestegen. De gemiddelde nomina-
tie (gebruik) was de afgelopen twee jaar positief (wat wijst 
op een commerciële uitvoer), in vergelijking met de nega-
tieve nominaties in 2007 - 2008 (wat wijst op een commer-
ciële invoer). In 2010 heeft de Belgische regelzone dus netto 
energie uitgevoerd.

22 Beslissing (B)101026-CDC-997.
23 Beslissing (B)101028-CDC-998.
24 Advies (A)100930-CDC-990.
25 Ministerieel besluit van 26 oktober 2010 tot goedkeuring van de wijzigingen van het marktreglement voor de uitwisseling van energieblokken (Belgisch Staatsblad van 4 november 2010).
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Tabel 1:  Gemiddelde export-/importcapaciteit en gemiddelde 

nominatie per jaar (MW)

Jaar Gemiddelde 
export-

capaciteit

Gemiddelde 
import-

capaciteit 

Gemiddelde 
nominatie

2007 2.317 -3.908 -709

2008 2.242 -3.882 -1.196

2009 2.460 -3.877 319

2010 2.558 -4.023 17

Gemiddeld 2.394 -3.923 -393
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

De volgende tabel geeft de evolutie weer van de jaarlijkse 
opbrengst van de (import- en export-) capaciteiten die door 
de marktspelers worden verworven in het kader van de ex-
pliciete veilingen, die geldig zijn voor het volgend jaar of de 
volgende maand. uit deze tabel blijkt dat de marktspelers, in 
vergelijking met het verleden, in 2010 de jaar- en maandca-
paciteiten voor een lager bedrag hebben kunnen verkrijgen 
(33,6 miljoen euro).

De marktpartijen verwachtten in 2010 dus minder grote 
prijsverschillen dan de vorige jaren, wat wijst op een be-
tere convergentie van de markten in België, Nederland en 
Frankrijk.  
  
 

Tabel 2:  Jaarlijkse opbrengst van de geveilde capaciteiten  

(in miljoen euro)

M€ Jaarlijkse 
veilingen

Maandelijkse 
veilingen

Totaal

2007 38,9 16,0 54,9

2008 27,1 11,6 38,7

2009 30,9 12,3 43,2

2010 25,5 8,1 33,6
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

Wanneer marktspelers capaciteit kopen, maken ze vooraf 
een inschatting van de prijsverschillen tussen de day ahead 
beurzen van de drie landen (België, Nederland en Frankrijk). 
Deze verschillen, die zich uiten op de kortetermijnmarkt 
Belpex DAM, wijzen op een verzadiging van de interconnec-
tiecapaciteit tussen twee welbepaalde markten. De conges-
tierente die hieruit volgt wordt in principe toegekend aan 
de transmissienetbeheerders. Als een marktspeler echter 
interconnectiecapaciteit koopt tijdens de expliciete veiling 
(jaar- en/of maandcapaciteit) en er geen gebruik van maakt, 
dan wordt deze capaciteit toegewezen aan de impliciete 
marktkoppeling van de kortetermijnbeurzen. De oorspron-
kelijke eigenaar die deze capaciteit niet gebruikt, ontvangt 
de congestierente als er een prijsverschil is in de richting 
van zijn capaciteit.

De evolutie van de congestierentes, per type speler, over 
de periode 2007 - 2010 die wordt weergegeven in de on-
derstaande tabel, geeft aan dat de marktspelers (“Resale” 

Figuur 1: Beschikbaarheid en gebruik van de interconnectiecapaciteit van 2007 tot 2010  
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Bron : CREG

€/MWh 2007 2008 2009 2010

Injection > prélèvement 22,00 43,31 19,86 28,48

Injection < prélèvement 48,67 78,06 44,25 57,34
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in de onderstaande tabel) in 2010 meer dan de helft van de 
totale congestierente hebben gekregen, oftewel een deel 
dat ongeveer gelijk is aan dat van de vorige jaren. 

In 2010 blijkt ook dat de totale congestierente 4 miljoen euro 
lager ligt dan in 2009, en zelfs 10 miljoen euro lager is dan 
in 2007 en 11 miljoen euro lager is dan in 2008, wat wijst op 
een betere convergentie van de beursprijzen. Er moet even-
wel worden opgemerkt dat 2009 en in mindere mate 2010, 
op economisch vlak crisisjaren waren, wat een deel van de 
prijsconvergentie zou kunnen verklaren.  

Tabel 3:  Congestierentes van de gekoppelde 

elektriciteitsbeurzen, per type speler (in miljoen euro)

M€ GRTs Resale Totaal

2007 23,7 19,5 43,2

2008 21,1 23,1 44,2

2009 16,6 20,7 37,3

2010 16,2 17,1 33,3
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

Wat de berekening van de commerciële interconnectie-
capaciteiten betreft, wordt een aanzienlijk deel van de 
fysische capaciteiten gereserveerd als veiligheidsmarge 
voor de loop flows via België, gezien hun belang en hun 
onvoorspelbaarheid.

Tot slot dient erop te worden gewezen dat het Directieco-
mité in februari 2010, net als elk jaar sinds 2008, een studie 
heeft uitgevoerd over de Belgische kortetermijnmarkt voor 
elektriciteit Belpex en het gebruik van de capaciteit op de 
interconnecties met Frankrijk en Nederland voor 2009 (zie 
ook punt 3.2.2).  

C. Inbreukprocedure tegen België

In juni 2010 stuurde de Europese Commissie verzoeken 
naar twintig Europese lidstaten, waaronder ook België, om 
“de verschillende aspecten van de wetgeving van de Eu 
in te voeren en toe te passen, om een eengemaakte gas- 
en elektriciteitsmarkt te creëren”. Wat de elektriciteitsmarkt 
betreft, hebben de inbreuken voor België, waarvoor de pro-
cedures in juni 2009 werden opgestart, betrekking op de 
niet-naleving van de wettelijke verplichting die voortvloeit uit 
verordening (EG) nr. 1228/2003 over de toegangsvoorwaar-
den tot het net voor de grensoverschrijdende elektriciteits-
uitwisselingen (van kracht sinds 1 juli 2004), evenals haar 
bijlage (gewijzigd door de beslissing van 9 november 2006, 
die in werking trad op 29 november 2006).

Concreet werden door de Commissie de volgende inbreu-
ken op de wetgeving vastgesteld. De eerste inbreuk had 
betrekking op een gebrek aan informatie van de transmis-
sienetbeheerder van elektriciteit, wat de effectieve toegang 
tot het energieleveranciersnet belemmert. Ten tweede vond 
de Commissie de systemen voor de capaciteitstoewijzing 
van het net ongeschikt, aangezien zij het best mogelijke 
gebruik van de transmissienetten van elektriciteit verhinde-
ren. Tot slot had de Commissie kritiek op het gebrek aan 
grensoverschrijdende coördinatie en coöperatie tussen de 
transmissienetbeheerders van elektriciteit en de nationale 
autoriteiten in de CWE-regio. De Commissie vindt deze co-
ordinatie en coöperatie nodig om de grensoverschrijdende 
interconnectiecapaciteiten op een doeltreffendere wijze te 
kunnen toekennen, met het oog op de optimalisering van 
het gebruik van het elektriciteitsnet.

In augustus 2010 overhandigde het Directiecomité aan de 
Minister van Energie zijn studie over de bezwaren die de 
Europese Commissie formuleerde in haar met redenen om-
kleed advies van 24 juni 201026 .

3.1.2.  Regulering van de transmissie en de 
distributie

A. Tarieven van het transmissie- en distributienet  

n Het transmissienet (Elia)

a) Tariefmethodologie

Sinds 1 januari 2008 is de methodologie voor de meerja-
rentarifering van de elektriciteitstransmissie (regulatoire pe-
riode van vier jaar) die wordt ingevoerd door het Koninklijk 
tarifair Besluit van 8 juni 200727 ongewijzigd gebleven. 

Het regime dat door dit Koninklijk Besluit wordt vastgelegd, 
is van het regelgevende type “secured revenue”, in die zin 
dat het de transmissienetbeheerder, gedurende een regula-
toire periode van vier jaar, een totaal inkomen garandeert dat 
volstaat om zijn wettelijke taken uit te voeren, evenals een 
billijke winstmarge als vergoeding voor het in zijn net geïn-
vesteerde kapitaal. Het inkomen van elk jaar van de regula-
toire periode wordt opgesplitst in “beheersbare” kosten, met 
name kosten waarop de netbeheerder een rechtstreekse 
controle heeft, en “onbeheersbare” kosten, die worden op-
gesomd in het Koninklijk Besluit van 8 juni 2007. 

Het totale inkomen wordt gegenereerd door de toepassing 
van een aantal evolutieregels op het inkomen van het eer-
ste jaar, dat wordt gebruikt als referentie om er het inko-
men van het tweede, het derde en het vierde jaar uit af te 
leiden. Door het totale inkomen van de vier jaren te delen 

26 Studie (F)100824-CDC-985.
27  Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het 

saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de nationale trans-
missienetbeheerder van elektriciteit.
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door de totale te vervoeren volumes, krijgt men constante 
eenheidstarieven die geldig zijn voor de hele regulatoire pe-
riode, behoudens buitengewone omstandigheden of een 
aanpassing van de geleverde diensten.

Het opmerkelijkste verschil tussen dit meerjarentariefre-
gime en het vorige dat is gebaseerd op een cost plus-regu-
lering, is de incentive die aan de transmissienetbeheerder 
wordt geboden om zijn rentabiliteit te bevorderen via het 
saldo van de niet-beheersbare kosten: elk jaar ontvangt hij 
het verschil tussen de reële en de gebudgetteerde beheers-
bare kosten. De kostenbesparing die door de netbeheerder 
wordt gerealiseerd, moet echter ook op termijn (tijdens de 
volgende regulatoire periode) leiden tot tariefdalingen ten 
gunste van de netgebruikers. Dit systeem van incentive re-
gulation is ook van toepassing in andere landen. 

Het huidige tariefregime wordt eveneens gekenmerkt door:

•  de toepassing van een evolutieregel die van toepas-
sing is op de beheersbare kosten en gebaseerd is op 
een indexeringsmechanisme dat zowel een ex ante als 
een ex post berekening omvat;

•  het in aanmerking nemen van een incentive voor de 
stijging van de investeringen. Op het ogenblik van de 
buitendienststelling van de materiële vaste activa mag 
immers vanaf 1 januari 2008 ook de op het betreffende 

actief rustende meerwaarde uit de initieel gereguleer-
de activa ten laste van het door de tarieven te dekken 
totale inkomen worden gelegd, mits het overeenstem-
mende bedrag van die meerwaarde wordt geboekt 
als een investeringsreserve en dus binnen de onder-
neming blijft en aangewend kan worden als bron van 
autofinanciering;

•  het in aanmerking nemen van de congestion revenues 
ten gunste van de tarieven;

•  de toepassing van het CAPM (capital asset pricing mo-
del) die wordt aanbevolen door het Directiecomité om 
de billijke winstmarge te kunnen bepalen, voor zover 
een transmissienetbeheerder niet aantoont dat een 
andere benadering geschikter is.

b) Evolutie van de tarieven  

De historische evolutie van de tarieven van het transmis-
sienet sinds het begin van de door de CREG uitgeoefende 
regulering, wordt hieronder toegelicht. 

Aangezien de tarieven voor het gebruik van het transmis-
sienet en voor de ondersteunende diensten meerjarentarie-
ven zijn die werden goedgekeurd voor de hele regulatoire 
periode 2008 - 2011, bleven ze, in vergelijking met 2009 en 
2008, in 2010 ongewijzigd.

Tabel 4: Evolutie van de kost voor elektriciteitstransmissie volgens het spanningsniveau, exclusief toeslagen en btw

Bron : CREG

Afname in de netten 
380/220/150 kV

Afname transformatie naar 
70/36/30 kV

Afname in de netten 
 70/36/30 kV

Afname transformatie naar  
Middenspanning

Gebruiksduur (h/jaar) 7 000 6 500 6 000 5 500

 
Kost in 
EUR/
MW/h 

% t.o.v. vorige 
periode

Kost in 
EUR/
MW/h 

% t.o.v. vorige 
periode

Kost in 
EUR/
MW/h 

% t.o.v. vorige 
periode

Kost in 
EUR/
MW/h 

% t.o.v. vorige 
periode

(1) 2002 januari – september 6,4014 9,0838 13,0100 15,7773

2002 oktober – december
en 2003 januari – maart 5,1503 -19,54% 6,7534 -25,65% 9,2888 -28,60% 11,532 -26,91%

2003 april – december 4,8239 -6,34% 6,3065 -6,62% 8,6259 -7,14% 10,9897 -4,70%

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

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

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

2007 3,0232 -12,01% 4,1466 -9,53% 6,1883 -12,15% 7,3562 -11,11%

Globale daling 2007 t.a.v. 
periode (1) -52,77% -54,35% -52,43% -53,37%

AANVANG MEERjARENTARIEF REGULATOIRE PERIODE 2008-2011

2008 3,5002 15,78% 4,9766 20,02% 7,7060 24,52% 9,1063 23,79%

2009 3,5002 0,00% 4,9766 0,00% 7,7060 0,00% 9,1063 0,00%

2010 3,5002 0,00% 4,9766 0,00% 7,7060 0,00% 9,1063 0,00%

Globale daling 2010 t.a.v. 
periode (1) -45,32% -45,22% -40,77% -42,28%
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c) Saldi 2009  

Het Directiecomité heeft zich eveneens uitgesproken 
over de tarifaire saldi met betrekking tot het exploitatie-
jaar 2009, zoals gerapporteerd door Elia28. 

Op basis van de resultaten van zijn controleprogramma 
over het jaarverslag 2009 van Elia, besliste het Directie-
comité om:
  (i)   de door Elia gerapporteerde saldi 2009 niet goed 

te keuren, door bepaalde elementen van het 
totale inkomen van Elia te verwerpen (onder 
meer de door Elia uitgevoerde brutering van het 
saldo 2009 op de beheersbare kosten), evenals 
de uitgaven die aan de dienst Black Start gekop-
peld zijn die wordt geleverd door de centrale van 
Drogenbos;

 (ii)  het saldo 2009 op de niet-beheersbare kosten 
vast te leggen op een bedrag van 7 921 062,24 
euro, wat een regulatoire schuldvordering ten 
gunste van Elia vormt;

 (ii)  het saldo 2009 op de verkoopvolumes vast te 
leggen op een bedrag van 14 789 000,00 euro, 
wat een regulatoire schuldvordering ten gunste 
van Elia vormt. 

 
d) Rechtspraak  

In juli 2010 heeft Elia een verzoek tot nietigverklaring inge-
diend bij het Hof van Beroep te Brussel tegen de genoemde 
beslissing van het Directiecomité van 25 juni 2010. De uit-
spraak wordt verwacht tegen het eerste kwartaal van 2011 
en zou in aanmerking moeten worden genomen in het ad-
vies over de bestemming van de saldi gecumuleerd over 
de vier voorbije exploitatiejaren, dat het Directiecomité in 
het voorjaar van 2011 zal overmaken aan de Minister van 
Energie.  

e)  Studie over de vergelijking tussen de door Elia 
betaalde prijzen voor de aankoop van energie 
ter compensatie van de actieve verliezen op de 
regionale netten, en de door de grote industriële 
afnemers in 2009 betaalde prijzen

Het Directiecomité heeft in deze studie van december 201029 

vastgesteld dat voor één van de dertien loten van energie 
die Elia aankocht, de aankoopprijs onredelijk hoog was en 
overweegt hier verder gevolg aan te geven in het kader van 
zijn beslissing over de exploitatiesaldi van 2010.

n De distributienetten

a) Tariefmethodologie

In navolging van de transmissieactiviteit is sinds 1 januari 
2009 een nieuwe tarifaire reguleringsmethodologie voor 
de distributieactiviteit van kracht, die is gebaseerd op een 
gewaarborgd inkomen voor de distributienetbeheerder en 
wordt aangevuld met incentives ten gunste van een kosten-
besparing. Dit nieuwe regime waarborgt de distributienet-
beheerder gedurende een regulatoire periode van vier jaar 
een totaal inkomen dat volstaat om zijn wettelijke taken uit 
te voeren en een billijke winstmarge als vergoeding voor het 
in zijn net geïnvesteerde kapitaal te verkrijgen. 

Onder het oude tariefregime dat van toepassing was tot 
1 januari 2009, werd de cost plus-methodologie toegepast. 
Volgens deze methodologie werden de door de CREG be-
heerde kosten van de distributienetbeheerder verhoogd 
met een winstmarge die een billijke vergoeding van de ge-
investeerde kapitalen binnen het distributienet toeliet. Deze 
tarieven werden door de CREG goedgekeurd voor een jaar, 
of werden desgevallend opgelegd voor een periode van drie 
maanden.

Voortaan zijn drie tariefregimes mogelijk tijdens de boven-
genoemde regulatoire periode van vier jaar:

•  de goedkeuring van de tarieven voor de hele regula-
toire periode als het tariefvoorstel met de begroting 
van de netbeheerder werd goedgekeurd vóór het be-
gin van de regulatoire periode;

•  de goedkeuring van de tarieven voor de resterende 
duur van de regulatoire periode als het voornoemde 
tariefvoorstel werd goedgekeurd tijdens deze periode;

•  opgelegde tarieven in alle andere gevallen.

Op 30 september 2008 dienden alle distributienetbeheer-
ders, op één uitzondering na, binnen de wettelijke termijn 
een tariefvoorstel met begroting in voor de regulatoire peri-
ode 2009 - 2012. Aangezien geen enkel van de ingediende 
voorstellen voldeed aan de door het Koninklijk Besluit van 2 
september 200830 voorgeschreven informatievereisten, be-
sliste het Directiecomité om deze voorstellen te verwerpen 
en voorlopige tarieven op te leggen. Deze voorlopige tarie-
ven zijn gebaseerd op de laatste overeenkomstige goedge-
keurde elementen van het totale inkomen, met name de 
tarieven voor het exploitatiejaar 2008. Deze voorlopige tarie-
ven blijven geldig voor de volledige duur van de regulatoire 
periode, of tot alle rechtsmiddelen van de distributienetbe-
heerder of de CREG zijn uitgeput, of totdat over de twist-
punten tussen de CREG en de distributienetbeheerder een 
akkoord is bereikt.

28  Beslissingen (B)100512-CDC-658E/15 en (B)100625-CDC-658E/16.
29  Studie (F)101208-CDC-991.
30  Koninklijk Besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, 

het saldo tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders 
van elektriciteitsdistributienetten.
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In de loop van 2009 dienden de meeste distributienetbe-
heerders nieuwe tariefvoorstellen in voor de regulatoire 
periode 2009 - 2012 op basis van het nieuwe rapporterings-
model. De gemengde beheerders van het distributienet 
(waarvoor zowel de openbare als de privésector delen in 
het kapitaal), waarvan de exploitatie werd toevertrouwd 
aan de maatschappijen Eandis (Vlaanderen) en Ores (Wal-
lonië), hebben goedgekeurde tarieven ontvangen voor de 
regulatoire periode 2009 - 2012, respectievelijk vanaf 1 juli 
en 1 oktober 2009. De Brusselse gemengde distributienet-
beheerder, Sibelga, en twee zuivere Waalse distributienet-
beheerders, AIEG en AIESH (waarvoor enkel de openbare 
sector deelt in het kapitaal) hebben vanaf 1 oktober 2009 
ook goedgekeurde tarieven ontvangen. Eind 2010 bereikte 
de CREG met vier zuivere distributienetbeheerders, waar-
van de exploitatie werd toevertrouwd aan de onderneming 
Infrax (Infrax West, Iveg, Inter-Energa en PBE), een akkoord 
over de hangende twistpunten, zodat ook hun respectieve 
tarieven vanaf 1 januari 2011 konden worden goedgekeurd.

Tijdens de evaluatie van de tariefvoorstellen en het jaarver-
slag van de distributienetbeheerders controleerde het Direc-
tiecomité de scheiding tussen de netactiviteiten enerzijds, 
en de eventuele andere activiteiten van de netbeheerder 
anderzijds. Het Comité controleerde eveneens de schei-
ding tussen de gereguleerde en niet-gereguleerde netacti-
viteiten. In dat verband heeft het Directiecomité een aantal 
richtlijnen31 uitgebracht, die een algemeen kader vastleggen 
voor de evaluatie en de behandeling van gereguleerde en 
niet-gereguleerde netactiviteiten. 

Het Directiecomité heeft in zijn vorige jaarverslagen reeds 
meermaals aangehaald dat het nieuwe reglementaire kader 
haar weinig nieuwe bevoegdheden laat om een beoordeling 
te maken van de redelijkheid en het reële karakter van de 
kosten, zoals zij worden voorgesteld door de distributienet-
beheerders. Het Directiecomité is er daarom van overtuigd 
dat de wetgeving over de distributienettarieven moet wor-
den herzien conform de nieuwe Europese richtlijn (richtlijn 
2009/72/EG). De omzetting van deze richtlijn zal de moge-
lijkheid bieden om de toepasbare wetgeving betreffende 
de tarieven bij te stellen en aan de regulator de nodige be-
voegdheden te geven om correcte distributienettarieven te 
garanderen32.

b) Evolutie van de tarieven  

In tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de tariefevoluties 
tussen 2008 en 2010. Er wordt geen enkele evolutie vast-
gesteld op het niveau van de distributienetbeheerders die 
voorlopige tarieven kregen opgelegd voor de periode 2009 
- 2012, aangezien zij in het verlengde liggen van de tarieven 
die toepasbaar zijn voor het exploitatiejaar 2008. De evolu-
tie 2009/2010 is veel vlakker dan de evolutie 2008/2009 en 
kan voornamelijk worden verklaard door de toepassing van 
een indexeringsmechanisme voor de beheersbare kosten 
en in mindere mate eveneens door de evolutie van andere 
elementen, zoals de afschrijvingen en de niet-beheersbare 
kosten (bijvoorbeeld de openbaredienstverplichtingen).

In 2010 werden opgelegde tarieven aangerekend voor twee 
Waalse distributienetbeheerders (Tecteo en Wavre) en voor 
de zuivere Vlaamse sector (Infrax West, Inter-Energa, Iveg 
en PBE). zij zijn gebaseerd op de laatste overeenkomstige 
goedgekeurde elementen van het totaal inkomen, met 
name de tarieven voor het exploitatiejaar 2008. Deze voor-
lopige tarieven blijven geldig voor de volledige duur van de 
regulatoire periode, of tot alle rechtsmiddelen van de distri-
butienetbeheerder of de CREG zijn uitgeput, of totdat over 
de twistpunten tussen de CREG en de distributienetbeheer-
der een akkoord is bereikt. Tijdens het laatste kwartaal van 
2010 heeft de Vlaamse zuivere sector nieuwe tariefvoor-
stellen ingediend voor de regulatoire periode 2009 - 2012. 
Aangezien deze nieuwe tariefvoorstellen alle informatie en 
rechtvaardigingsgronden bevatten die worden vereist door 
het Koninklijk Besluit van 2 september 2008, heeft het Di-
rectiecomité de tarieven voor 2011 en 2012 goedgekeurd. 

Tussen de verschillende distributienetbeheerders kunnen 
aanzienlijke tariefverschillen worden vastgesteld. De verkla-
ring hiervoor ligt enerzijds in topografische en technische 
factoren die eigen zijn aan de bevoorrade gebieden, en an-
derzijds in de omvang van de openbaredienstverplichtingen 
en het al dan niet in aanmerking nemen van de wegenisver-
goeding in de tarieven. Andere factoren, zoals de overdracht 
van saldi van de voorgaande jaren (bonus/malus), dragen 
eveneens bij tot deze tariefverschillen.

De figuren 2, 3 en 4 geven de gemiddelde samenstelling 
van de distributienetkost weer in Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel.

31 Richtlijnen (R)100715-CDC-979.
32 Studie (F)101105-CDC-986.
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Figuur 2:  Gemiddelde samenstelling van de distributiekost in 

Vlaanderen in 2010

Figuur 3:  Gemiddelde samenstelling van de distributiekost in 

Wallonië in 2010

€/kWh Tarieven -  
Goedgekeurd : G 
Verlengd 2008 : V

Residentieel laagspanning  
3.500 kWh/jaar

Industrieel middenspanning  
30.000 kWh/jaar

Industrieel middenspanning  
1.250.000 kWh/jaar

DNB 2008 2009 2010 Δ 
2010/2009 2008 2009 2010 Δ 

2010/2009 2008 2009 2010 Δ 
2010/2009

AGEM V 0,0449 0,0449 0,0449 0,00% 0,0376 0,0376 0,0376 0,00% 0,0142 0,0142 0,0142 0,00%

AIEG G 0,0360 0,0437 (3) 0,0452 3,26% 0,0458 0,0601 (3) 0,0678 12,69% 0,0154 0,0271 (3) 0,0279 3,14%

AIESH G 0,0574 0,0681 (3) 0,0694 1,91% 0,0601 0,0601 (3) 0,0616 2,52% 0,0237 0,0239 (3) 0,0245 2,57%

DNB BA V niet van toepassing (1) 0,0809 0,0809 0,0809 0,00% 0,0300 0,0300 0,0300 0,00%

EV/GHA V 0,0881 0,0881 0,0881 0,00% 0,0650 0,0650 0,0650 0,00% 0,0160 0,0160 0,0160 0,00%

GASELWEST G 0,0558 0,0641 (2) 0,0653 1,98% 0,0462 0,0446 (2) 0,0461 3,24% 0,0158 0,0157 (2) 0,0161 3,07%

GASELWEST WA V 0,0506 0,0638 (2) 0,0602 -5,53% 0,0462 0,0446 (2) 0,0461 3,24% 0,0158 0,0157 (2) 0,0161 3,07%

IDEG G 0,0576 0,0630 (3) 0,0632 0,22% 0,0441 0,0418 (3) 0,0421 0,81% 0,0164 0,0156 (3) 0,0156 0,13%

IEH G 0,0481 0,0567 (3) 0,0567 -0,04% 0,0440 0,0468 (3) 0,0489 4,51% 0,0162 0,0171 (3) 0,0188 9,67%

IMEA G 0,0461 0,0468 (2) 0,0477 1,87% 0,0419 0,0408 (2) 0,0417 2,15% 0,0148 0,0148 (2) 0,0150 1,43%

IMEWO G 0,0460 0,0524 (2) 0,0533 1,74% 0,0392 0,0381 (2) 0,0389 2,04% 0,0140 0,0140 (2) 0,0143 1,88%

INTER-ENERGA P 0,0607 0,0607 0,0607 0,00% 0,0320 0,0320 0,0320 0,00% 0,0116 0,0116 0,0116 0,00%

INTEREST G 0,0697 0,0775 (3) 0,0771 -0,44% 0,0531 0,0536 (3) 0,0549 2,43% 0,0192 0,0197 (3) 0,0200 1,53%

INTERGEM G 0,0470 0,0533 (2) 0,0544 2,04% 0,0382 0,0405 (2) 0,0418 3,11% 0,0135 0,0142 (2) 0,0146 2,61%

INTERLuX G 0,0676 0,0736 (3) 0,0746 1,39% 0,0486 0,0466 (3) 0,0496 6,41% 0,0176 0,0166 (3) 0,0175 5,24%

INTERMOSANE G 0,0602 0,0693 (3) 0,0694 0,24% 0,0537 0,0550 (3) 0,0554 0,71% 0,0202 0,0209 (3) 0,0209 -0,14%

INTERMOSANE VL G 0,0602 0,0788 (3) 0,0789 0,09% 0,0537 0,0550 (3) 0,0554 0,71% 0,0202 0,0209 (3) 0,0209 -0,14%

IVEG V 0,0541 0,0541 0,0541 0,00% 0,0420 0,0420 0,0420 0,00% 0,0151 0,0151 0,0151 0,00%

IVEKA G 0,0427 0,0482 (2) 0,0490 1,59% 0,0373 0,0392 (2) 0,0400 2,07% 0,0126 0,0137 (2) 0,0140 1,91%

IVERLEK G 0,0496 0,0543 (2) 0,0552 1,62% 0,0386 0,0397 (2) 0,0406 2,15% 0,0137 0,0143 (2) 0,0145 1,52%

PBE V 0,0592 0,0592 0,0592 0,00% 0,0347 0,0347 0,0347 0,00% 0,0142 0,0142 0,0142 0,00%

PBE W V 0,0500 0,0500 0,0500 0,00% 0,0333 0,0333 0,0333 0,00% 0,0133 0,0133 0,0133 0,00%

SEDILEC G 0,0505 0,0555 (3) 0,0554 -0,24% 0,0399 0,0415 (3) 0,0423 1,83% 0,0147 0,0150 (3) 0,0152 1,13%

SIBELGA G 0,0452 0,0505 (3) 0,0556 10,18% 0,0588 0,0483 (3) 0,0531 9,95% 0,0175 0,0147 (3) 0,0158 7,50%

SIBELGAS NOORD G 0,0478 0,0523 (2) 0,0529 1,13% 0,0348 0,0462 (2) 0,0482 4,38% 0,0124 0,0165 (2) 0,0172 3,94%

SIMOGEL G 0,0415 0,0471 0,0473 0,56% 0,0427 0,0447 0,0448 0,31% 0,0143 0,0150 0,0150 -0,09%

TECTEO V 0,0451 0,0451 0,0581 (4) 28,65% 0,0531 0,0531 0,0647 (4) 21,73% 0,0189 0,0189 0,0234 (4) 23,62%

WAVRE V 0,0371 0,0371 0,0371 0,00% 0,0463 0,0463 0,0463 0,00% 0,0184 0,0184 0,0184 0,00%

WVEM V 0,0628 0,0628 0,0628 0,00% 0,0436 0,0436 0,0436 0,00% 0,0160 0,0160 0,0160 0,00%

Gemiddelde 0,0528 0,0578 0,0588 1,87% 0,0460 0,0467 0,0483 3,00% 0,0163 0,0169 0,0175 2,54%

(1) DNB BA heeft geen residentiële klanten.
(2) Geldig vanaf 1 juli 2009 (voordien waren de tarieven 2008 geldig).
(3) Geldig vanaf 1 oktober 2009 (voordien waren de tarieven 2008 geldig).
(4) Geldig vanaf 3 mei 2010 ten vroegste.

Tabel 5: Tarieven voor het gebruik van het distributienet in 2008, 2009 en 2010 (in €/kWh), exclusief btw
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Figuur 4:  Gemiddelde samenstelling van de distributiekost in 

Brussel in 2010

 

c) Saldi 2009  

In 2010 behandelde het Directiecomité de saldi van de dis-
tributienetbeheerders voor het exploitatiejaar 2009. Voor 
de meeste van hen werden een bonus op de beheersbare 
kosten en een malus op de niet-beheersbare kosten geno-
teerd. Het saldo van de beheersbare kosten maakt deel uit 
van de resultatenrekening van de netbeheerder, terwijl de 
Minister van Energie beslist over de bestemming van de ge-
cumuleerde saldi uit de niet-beheersbare kosten van de ex-
ploitatiejaren 2008 tot en met 2011. Tijdens de behandeling 
van de saldi 2009 werd bijzondere aandacht besteed aan 
de buitendienststellingen door de distributienetbeheerders, 
en is het Directiecomité aan de hand van een controlepro-
gramma nagegaan of de voorgestelde methodologie werd 
nageleefd en of de gerapporteerde buitendienststellingen 
effectief werden uitgevoerd, en dit zowel op het terrein als 
op administratief en boekhoudkundig vlak.  

d) Rechtspraak  

In 2010 heeft het Hof van Beroep te Brussel een reeks uit-
spraken gedaan ingevolge de regelgevende lacune die werd 
vastgesteld in het verlengde van haar rechtspraak waarbij de Ko-
ninklijke Besluiten van 2 september 2008 als onwettig werden 
aangemerkt. Als reactie hierop had de wetgever weliswaar de 
betrokken besluiten bekrachtigd (zie jaarverslag 2009, p. 28 en 
51), doch dit nam niet weg dat de besluiten tot stand waren 
gekomen in strijd met de Europese voorschriften ter zake (meer 
bepaald het verbod op eigenmachtige wijziging van het voorstel 
van de regulator). Gelet op deze situatie oordeelde de CREG in 
een aantal beslissingen dat zij niet over een rechtsgeldige grond-
slag beschikte om tarifaire beslissingen te nemen.

In een reeks arresten van 29 juni 2010 heeft het Hof van Beroep 
te Brussel dit standpunt afgewezen wat betreft de regels in ver-
band met de vaststelling van de waarde van het gereguleerd 
actief. De CREG werd bevolen om opnieuw te beslissen, met 
toepassing van de relevante bepalingen van het tarifaire Konink-
lijk Besluit. 

Vervolgens werden deze uitspraken doorgetrokken in een nieu-
we reeks arresten over tariefbeslissingen van de CREG, waarbij 
het Hof besliste dat de door de distributienetbeheerders voor-
gestelde tarieven van rechtswege geldig werden. Weliswaar 
achtte het Hof het niet uitgesloten dat de tariefbesluiten op 
bepaalde punten niet conform de richtlijnen tot stand waren ge-
komen, maar niet dermate dat het Koninklijk Besluit als geheel 
buiten toepassing mocht worden gelaten. Het Hof preciseerde 
dat niets de CREG overigens belet om specifieke bepalingen 
waarvoor dit zou gelden buiten toepassing te laten.

Om een einde te stellen aan de voortdurende onzekerheid, zijn 
Infrax en de CREG in het laatste kwartaal van 2010 tot een ak-
koord gekomen over de tarieven toe te passen tijdens de laat-
ste twee jaren van de regulatoire periode 2009 - 2012. Hierdoor 
gelden vanaf 1 januari 2011 voor alle leden van Infrax nieuwe 
goedgekeurde tarieven. Ook met de Brusselse distributienetbe-
heerder Sibelga werd de gerechtelijke procedure beëindigd en 
werden de tarieven goedgekeurd.

e)  Exploitatiemaatschappijen van de 
distributienetbeheerders

De verschillende bestaande exploitatiemaatschappijen 
vervullen, afhankelijk van hun statuten, alle opdrachten en 
taken die voortvloeien uit de verplichtingen van de distri-
butienetbeheerders. zij beschikken daartoe over de nodige 
bestuursorganen (Raad van Bestuur, Auditcomité, Human 
Resources comité, Corporate Governance comité, enz.). 

Eandis werd op 30 maart 2006 opgericht. zeven Vlaamse 
gemengde distributienetbeheerders (Gaselwest, Imea, 
Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas) doen een be-
roep op Eandis om hun exploitatieopdrachten op hun grond-
gebied te kunnen realiseren. Figuur 5 illustreert de structuur 
van Eandis in 2009 en 2010 op basis van de aandelen van 
elke distributienetbeheerder in Eandis. 

Infrax werd opgericht op 7 juli 2006 door de drie zuivere 
commanditaire vennootschappen, Interelectra (vandaag 
Inter-Energa), Iveg en Wvem (vandaag Infrax West), om de 
operationele activiteiten van hun grondgebied samen te 
brengen. PBE sloot zich in 2010 aan bij Infrax. De elektrici-
teitsbevoorrading van het Havenbedrijf Antwerpen voegde 
zich eind 2010 bij Iveg. Figuur 6 illustreert de structuur van 
Infrax in 2009 en 2010 op basis van de aandelen van elke 
distributienetbeheerder in Infrax

Ores werd opgericht op 6 februari 2009. zij is de operator 
die instaat voor de exploitatie van de distributienetten voor 
de acht gemengde distributienetbeheerders in Wallonië 
(IDEG, IEH, IGH, Interest, Interlux, Intermosane, Sedilec en 
Simogel). Figuur 7 illustreert de structuur van Ores in 2009 
en 2010 op basis van de aandelen van elke distributienetbe-
heerder in Ores 
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BNO (Brussels Network Operations) voert taken uit op be-
vel en voor rekening van de Brusselse gemengde distribu-
tienetbeheerder Sibelga.

Figuur 5:  Structuur van Eandis in 2009 en 2010 op basis van de 

aandelen per DNB in Eandis  

Figuur 6:  Structuur van Infrax in 2009 en 2010 op basis van de 

aandelen per DNB in Infrax

Figuur 7:  Structuur van Ores in 2009 en 2010 op basis van de 

aandelen per DNB in Ores

f) Studies uitgevoerd door het Directiecomité in 2010 

Studies over de aankoop van energie ter compensatie 
van energieverliezen door de distributienetbeheerders 

In april 2010 publiceerde het Directiecomité een studie over 
de aankoop van energie ter compensatie van de energie-
verliezen van de distributienetbeheerders tussen 2006 en 
200833. Deze studie analyseert de contracten inzake de 
aankoop van energie ter compensatie van de energiever-
liezen op het elektriciteitsdistributienet. De aankoop van 
deze energie vertegenwoordigt een van de kosten van de 
distributienetbeheerders die worden vermeld in hun tarief-
voorstellen en hun jaarverslag, wat de CREG toelaat een 
controle van de tarieven uit te voeren. De CREG stelt aan-
koopprijzen vast die soms sterk verschillen van het ene ta-
riefvoorstel tot het andere. Het concurrentiespel zou gezien 
de aanzienlijke volumes en de technische kenmerken van 
deze levering doeltreffender moeten zijn voor de levering 
van deze energie.

Na de verschillende aankoopcontracten te hebben geanaly-
seerd, stelde de CREG vast dat de vrije concurrentie voor 
de toewijzing van openbare aanbesteding voor de aankoop 
van energie ter compensatie van netverliezen onder meer 
beperkt wordt door het feit dat men over een regionale le-
veringsvergunning moet beschikken en door de macht van 
de historische aandeelhouder. 

Vanaf 2009, eerste jaar van de regulatoire periode 2009 
- 2012, worden de kosten van de verliezen bovendien be-
schouwd als niet-beheersbaar, wat de distributienetbeheer-
ders de stimulans ontneemt om de markt aandachtig te 
volgen om een meer voordelige prijs te bekomen.

In december 2010 voerde het Directiecomité twee studies 
uit over de vergelijking tussen de prijzen die enerzijds wer-
den betaald door de gemengde distributienetbeheerders - 
gegroepeerd binnen Eandis en Ores - voor de aankoop van 
energie ter compensatie van de actieve verliezen op de re-
gionale netten, en anderzijds de energieprijzen die werden 
betaald door de grote industriële afnemers in de loop van 
het exploitatiejaar 2009. 

In een studie over Eandis34 stelde het Directiecomité vast 
dat de aankoopprijzen van de distributienetbeheerders in 
het algemeen in lijn lagen van deze die de belangrijkste in 
België actieve leveranciers tijdens het exploitatiejaar 2009 
aanrekenden aan hun grote industriële afnemers met ver-
gelijkbare leveringskenmerken.

In een studie over Ores35 stelde het Directiecomité vast dat 
de verkregen prijzen voor elk van de loten die individueel 
worden onderschreven door elke distributienetbeheerder, 
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33 Studie (F)100401-CDC-958.
34 Studie (F)101208-CDC-1001.
35 Studie (F)101208-CDC-1005.
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veel hoger zijn dan de prijzen van de commodity die de be-
langrijkste in België actieve leveranciers tijdens het exploita-
tiejaar 2009 aanrekenden aan hun grote industriële afnemers 
met vergelijkbare leveringskenmerken. Het buitensporige 
karakter van de verkregen prijzen kan enerzijds worden ver-
klaard door het verloop van de aanbestedingsprocedure die 
door Netmanagement werd gevolgd en anderzijds door de 
noodzaak voor de kandidaat-leverancier om een vaste prijs 
te bieden waaraan hij enkele weken gebonden is.

Studies over de injectietarieven voor de installaties voor 
de productie van hernieuwbare energie en kwalitatieve 
warmtekrachtinstallaties

Op vraag van de Minister van Energie heeft het Directieco-
mité in april 2010 een studie uitgevoerd over de injectieta-
rieven die door sommige distributienetbeheerders worden 
toegepast, meer bepaald over het wenselijke karakter van 
een eventuele vrijstelling of schrapping van de injectie-
tarieven ten gunste van installaties voor de productie van 
hernieuwbare energie en kwalitatieve warmtekrachtinstal-
laties36. De Minister heeft de CREG ook gevraagd om voor 
de verschillende klantentypes de eventuele impact ervan op 
de kosten te onderzoeken. 

Deze studie beklemtoont ten eerste dat de wijzigingen die 
eventueel aan het wettelijke kader worden aangebracht en 
die zouden leiden tot een (volledige of gedeeltelijke) vrijstel-
ling of een schrapping van de injectietarieven, pas kunnen 
worden toegepast vanaf de volgende regulatoire periode, 
namelijk 2013 - 2016. 

Vervolgens toont de studie aan dat, hoewel het wenselijk is 
om bepaalde verduidelijkingen te geven over de bestaande 
wetgeving, er geen juridische belemmering bestaat voor de 
facturatie van injectietarieven. 

Bovendien heeft het Directiecomité verschillende scena-
rio’s uitgewerkt op basis van een selectie van klantentypes 
(Eurostat). De impact van een volledige of gedeeltelijke vrij-
stelling van de injectietarieven op de klantentypes wordt 
berekend aan de hand van twee scenario’s. Gezien de uit-
gevoerde analyses en het feit dat de injectietarieven een 
belangrijke rol kunnen spelen als politiek instrument in de 
voortzetting van een economisch en sociaal optimum in het 
kader van de modernisering van de distributienetten, is het 
Directiecomité voorstander van het behoud van de injectie-
tarieven in de tariefwetgeving.

In juli 2010 heeft het Directiecomité een opvolgingsstudie 
uitgevoerd over de facturatie van de injectietarieven voor 
de gedecentraliseerde producenten bij tarieven die de 

aansluitings- en tariferingskosten van het gebruik van het net 
weerspiegelen37. Wat de aansluitingstarieven betreft, pleit 
de studie voor een kostenreflectiviteit. De verplichting van 
de gedecentraliseerde producent om de aansluitingskosten 
te betalen die hij genereert, vormt een stimulans voor de 
lokalisering. Een eventuele toepassing van verminderings-
percentages op de aansluitingstarieven kan worden over-
wogen. Deze verminderingen moeten evenwel op juridisch 
vlak geobjectiveerd en conform zijn. Kostenreflecterende 
aansluitingstarieven houden bijvoorbeeld een aanpassing 
van de Vlaamse reglementering in.

Wat het eigenlijke gebruik van het net betreft (injectietarie-
ven), stelt de studie voor om deze kosten door te rekenen 
aan de gedecentraliseerde producent die ze heeft voortge-
bracht. De facturatie van de tariefcomponenten “systeem-
beheer”, “meting en telling” en “ondersteunende diensten 
– netverliezen” blijft bestaan, maar de componenten “ba-
sistarief voor het gebruik van het net” en “heffingen en 
toeslagen” - voor zover de aansluitingstarieven een goede 
weerspiegeling zijn van de kosten - zouden moeten worden 
geschrapt. Een aanpassing van het Koninklijk Besluit van  
2 september 2008 zou dus nodig zijn.

Er dient ook te worden opgemerkt dat Electrawinds in 
juni 2010 bij het Grondwettelijk Hof een verzoek tot nie-
tigverklaring heeft ingediend tegen de toepassing van de 
injectietarieven.

Tot slot keurde het Vlaams Parlement in december 2010 
een decreet goed, om injectietarieven te vermijden voor 
elektriciteit die wordt opgewekt met hernieuwbare ener-
giebronnen en kwalitatieve warmtekrachtinstallaties38. Dit 
decreet bepaalt dat de distributienetbeheerder of lokale 
transmissienetbeheerder gratis alle taken uitvoert die nodig 
zijn voor de injectie van elektriciteit, die wordt opgewekt 
met hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warm-
tekrachtinstallaties, met uitzondering van de aansluiting op 
het distributienet of het lokale transmissienet. De kosten 
die zodoende worden aangerekend aan de netbeheerder, 
worden beschouwd als kosten die voortvloeien uit openba-
redienstverplichtingen van de netbeheerder.  

Studie over de evolutie van de vaste term en/of de capa-
citeit in het distributienet tussen 2003 en 2009

Wat de elektriciteit betreft, besluit het Directiecomité in 
deze studie van december 201039 dat de kW-term tussen 
2003 en 2009 zowel voor het tarief van het gebruik als 
voor de totale jaarlijkse distributiekost een bijna analoge 
evolutie heeft gekend, en dat er bijgevolg geen enkele 
opmerkelijke bestemmingswijziging van de kosten heeft 

36 Studie (F)100401-CDC-959.
37 Studie (F)100708-CDC-977.
38  Decreet houdende wijziging van het Elektriciteitsdecreet van 17 juli 2000 en het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft het vermijden van injectietarieven voor elektriciteit geproduceerd door 

middel van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling (Belgisch Staatsblad van 20 januari 2011).
39 Studie (F)101202-CDC-1020.
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plaatsgevonden tussen kWh en kW. De dalende tendens 
van de aan de kW toegekende kosten ten opzichte van het 
totale budget wordt versterkt door het feit dat de aan de 
kWh toegewezen budgetten van de distributienetbeheer-
ders de afgelopen jaren een aanzienlijke stijging hebben 
gekend (gevolgen van de rechtspraak, van de uitbreiding 
van de openbaredienstverplichtingen en de meerjarenre-
gulering), wat heeft geleid tot de voortzetting van de daling 
van het relatieve deel van de kW-term.

Wat aardgas betreft, besluit de studie net als voor elek-
triciteit dat de kW-term tussen 2006 en 200940 een bijna 
analoge evolutie heeft gekend, zowel voor het tarief voor 
de overdracht op het net als voor de totale jaarlijkse distri-
butienetkost, en dat er bijgevolg geen enkele opmerkelijke 
bestemmingswijziging van de kosten heeft plaatsgevon-
den. In vergelijking met het totale budget van een aardgas-
distributienetbeheerder is het relatieve aan de kW-term 
toegekende deel aanzienlijk hoger dan voor elektriciteit. 
Dit fenomeen kan worden verklaard door het feit dat het 
aardgasverbruik in tegenstelling tot het elektriciteitsver-
bruik veel meer afhangt van de buitentemperatuur. Door 
de kW-term, die niet gebonden is aan de klimaatverande-
ringen en het verbruik dat eruit voortvloeit, op een hoog 
niveau te houden, verminderen de tariefschommelingen, 
wat bijgevolg toelaat om stabielere tarieven aan te bieden. 
Op het niveau van het jaarbudget van de distributienetbe-
heerders en het aan de kW toegekende deel wordt er een 
vrijwel constante evolutie van dit deel vastgesteld.

g)  Informatieverstrekking (tarieven, kosten en 
aansluitingsvoorwaarden)

Alle informatie wordt gepubliceerd op de websites van de 
netbeheerders. Deze verplichting wordt opgelegd door de 
regionale en federale wetgeving. 

De door de CREG goedgekeurde of opgelegde tarieven kun-
nen worden geraadpleegd op haar website en de websites 
van de netbeheerders. Op vraag van de CREG hebben de 
meeste van hen een rekenmodule ter beschikking gesteld 
van de consumenten waarmee zij een gedetailleerde raming 
kunnen maken van hun transmissie- en distributietarieven.

B. Maximumprijzen

De lezer wordt verwezen naar punt 4.1.2.B van dit verslag.

C. Ondersteunende diensten en balancing

Het reservevermogen

Aangezien het onmogelijk was om in 2009 de voor 2010 
en 2011 vereiste secundaire reserves bij de producenten 
tegen redelijke prijzen te verkrijgen, legde de Minister van 
Energie prijs- en volumevoorwaarden op voor de levering in 
2010 en 2011 van de secundaire regeling door verschillende 
producenten41.

Overeenkomstig het federale technische reglement voor het 
beheer van transmissienet van elektriciteit en de toegang 
ertoe (Koninklijk Besluit van 19 december 2002) moet Elia 
overgaan tot de evaluatie en de bepaling van het primaire, se-
cundaire en tertiaire reservevermogen, die bijdragen tot het 
waarborgen van de veiligheid, de betrouwbaarheid en de ef-
ficiëntie van het transmissienet in de regelzone. zij moet haar 
evaluatiemethode en het resultaat ervan voor goedkeuring 
meedelen aan de CREG. 

In augustus 2010 keurde het Directiecomité het voorstel van 
Elia goed betreffende de evaluatiemethode van het primaire 
reservevermogen en het resultaat van de toepassing ervan 
voor 2011, maar verwierp het voorstel van Elia over de eva-
luatiemethode van het secundaire en tertiaire reservevermo-
gen en het resultaat van de toepassing ervan voor 201142. Er 
werd aan Elia gevraagd om voor het secundaire en tertiaire 
vermogen een nieuw voorstel in te dienen. In aansluiting op 
de door Elia aangebrachte aanvullingen en verduidelijkingen 
keurde het Directiecomité het nieuwe voorstel van Elia43 in 
december uiteindelijk goed.

Het Directiecomité heeft deze twee beslissingen echter ge-
koppeld aan beschouwingen over onder meer de bepaling 
van een minimaal tertiair reservevolume, de noodzaak voor 
Elia om elke periode van het jaar te beschikken over volumes 
conform de beslissingen van de CREG, met inbegrip van de 
maand december, de impact van de stijging van het produc-
tiedeel uit windenergie op de reservevolumes, de deelname 
van de industriële afnemers aan de reserves, de kwaliteit van 
bepaalde door de producenten ontvangen gegevens en een 
uitbreiding van de opvolging (monitoring) van de reserves.

Aangeboden prijzen en volumes voor de ondersteunen-
de diensten door de leveranciers van de diensten

Het Directiecomité heeft op 2 juli 2010 het verslag van Elia 
ontvangen over de in 2011 aangeboden prijzen voor de 

40  Aangezien de CREG slechts vanaf 2004 tarieven voor aardgas heeft goedgekeurd en het onderzoek aantoonde dat er vóór 2006 geen kW-term werd toegepast, beperken de weergegeven resultaten 
zich tot de periode 2006 - 2009.

41  Ministerieel besluit van 24 december 2009 houdende het opleggen van prijs- en leveringsvoorwaarden voor het leveren in 2010 en 2011 van de secundaire regeling door verschillende producenten 
(Belgisch Staatsblad van 31 december 2009).

42 Beslissing (B)100826-CDC-982.
43 Beslissing (B)101223-CDC-1027.
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ondersteunende diensten. De beschouwde ondersteunen-
de diensten omvatten de regeling van de spanning en de 
actieve verliezen in de netten van Elia waarvan de spanning 
lager is dan of gelijk is aan 70 kV. De andere ondersteu-
nende diensten maken in 2011 nog steeds het voorwerp uit 
van meerjarencontracten. 

Op basis van dit verslag keurde het Directiecomité in au-
gustus 2010 een gemotiveerd verslag44 goed dat conform 
de wettelijke voorschriften werd verstuurd naar de Minister 
van Energie en Elia. In dat verslag kwam het Directiecomité 
tot de conclusie dat de aangeboden prijzen voor de rege-
ling van de spanning niet manifest onredelijk zijn. Volgens 
het verslag is het onmogelijk om zich uit te spreken over 
de prijzen van het hele volume dat volgens Elia nodig is om 
de verliezen van haar regionale net in 2011 te dekken, en 
kan op dit moment niet worden bevestigd dat de prijzen die 
voortvloeien uit de veilingsessie die door Elia werd geor-
ganiseerd om de verliezen van haar regionaal net in 2011 
te dekken, niet manifest onredelijk zijn. Bovendien wordt 
vastgesteld dat de wetgeving de mogelijkheid behoudt om 
deze prijs ex post te beoordelen tijdens het onderzoek van 
de exploitatiesaldi over de lopende tariefperiode. 

Dit gemotiveerde verslag van de CREG bevat eveneens 
een hoofdstuk over de evaluatie van de door ministerieel 
besluit45 opgelegde prijzen van de secundaire reserve voor 
2011. Deze evaluatie werd uitgevoerd overeenkomstig arti-
kel 4, § 2 van het Koninklijk Besluit van 11 oktober 2002 
met betrekking tot de openbaredienstverplichtingen in de 
elektriciteitsmarkt. De resultaten van deze evaluatie leidden 
tot de conclusie dat het niet nodig was de opgelegde prijzen 
te herzien. Eind december 2010 werd een tweede evaluatie 
uitgevoerd. Deze gaf aanleiding tot gelijkaardige conclusies.

De balancing

De transmissienetbeheerder heeft de taak om het even-
wicht tussen vraag en aanbod van elektrisch vermogen in 
de regelzone te bewaken, te handhaven, en desgevallend, 
op elk moment te herstellen, onder meer ten gevolge van 
eventuele individuele onevenwichten die worden veroor-
zaakt door de verschillende toegangsverantwoordelijken. 
Overeenkomstig het technische reglement moet Elia een 
voorstel van werkingsregels van de markt bestemd voor de 
compensatie van de kwartuuronevenwichten ter goedkeu-
ring voorleggen aan de CREG. 

In december 2010 keurde het Directiecomité het voorstel 
van Elia voor 2011 goed46. Het voorgestelde mechanisme is 
in werking getreden op 1 januari 2011.

Geactiveerde volumes en concentratie47 

In 2010 zijn de activeringen ter compensatie van de oneven-
wichten van de regelzone met 26,6 % gestegen in vergelij-
king met 2009 en bedroegen ze 902 GWh. Het aandeel van 
de secundaire reserves in deze activeringen bedraagt 76,0 
% in 2010, tegenover 95,2 % in 2009 en 98,5 % in 2008. 
Deze daling is onder meer te wijten aan een nieuwe acti-
veringsprocedure voor de reserves die vanaf oktober 2009 
geleidelijk door Elia werd ingevoerd.

In 2010 vertegenwoordigde de activering van buitenlandse 
reserves door de betrokken transmissienetbeheerders voor 
rekening van Elia 1,6 % van de activeringen ter compensatie 
van de onevenwichten van de regelzone, tegenover 0,7 % 
in 2009.

De HHI-index betreffende de aangeboden secundaire en 
tertiaire reserves op de productie-eenheden bedraagt 3 750 
in 2010, tegenover 5 800 in 2009. De activeringen betreffen-
de deze middelen vertegenwoordigen 97, 9 % van de totale 
energie die in 2010 ter compensatie van de onevenwichten 
van de regelzone werd geactiveerd, terwijl deze in 2009 nog 
goed waren voor 99,0 %. 

De daling van de HHI-index is voornamelijk een gevolg van 
de komst van een derde speler, E.On, in 2010 op de markt 
van de productiereserves.

Energieprijs ter compensatie van de onevenwichten

Het onevenwichtstarief is gebaseerd op een tweeprijzensys-
teem dat rekening houdt met de richting van het oneven-
wicht van de toegangsverantwoordelijke en de richting van 
het onevenwicht van de regelzone.

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de evolu-
tie van de (niet gewogen) gemiddelde prijs van positieve 
onevenwichten (injectie > afname) en de (niet gewogen) 
gemiddelde prijs van negatieve onevenwichten (injectie < 
afname) voor de periode 2007–2010.

Tabel 6:  (Niet-gewogen) gemiddelde onevenwichtsprijs voor de 

periode 2007–2010

€/MWh 2007 2008 2009 2010

Injectie > afname 22,00 43,31 19,86 28,48

Injectie < afname 48,67 78,06 44,25 57,34
Bron: gegevens Elia 

Figuur 8 hierna laat toe om deze gemiddelde prijzen over 
dezelfde periode te vergelijken met de evolutie van de 

44 Verslag (RA)100826-CDC-983
45  Ministerieel besluit van 24 december 2009 houdende het opleggen van prijs- en leveringsvoorwaarden voor het leveren in 2010 en 2011 van de secundaire regeling door verschillende producenten 

(Belgisch Staatsblad van 31 december 2009)
46  Beslissing (B)101223-CDC-1028
47  Bron: gegevens Elia
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gemiddelde prijzen van de day ahead markt van Belpex.  
In 2010 kunnen wij vaststellen dat de gemiddelde oneven-
wichtstarieven in vergelijking met 2009 sneller zijn geste-
gen dan de gemiddelde prijs van Belpex DAM, zowel voor 
de positieve als voor de negatieve onevenwichten. 

D.  Algemene voorwaarden van de contracten van 
toegangsverantwoordelijken

Wat de contracten van toegangsverantwoordelijke betreft 
die Elia aanbiedt aan de netgebruikers, keurde het Directie-
comité in 2010 aan de hand van vijf beslissingen een aantal 
wijzigingen goed die door Elia aan de algemene voorwaar-
den van deze contracten werden voorgesteld. De onder-
scheiden wijzigingen hebben betrekking op:

•  de aanpassing van de definities, de toewijzing van een 
evenwichtsperimeter, de harmonisatie van de termij-
nen van de benoemingsprocedure met het oog op de 
koppeling van de markten in de CWE-regio48;

•  de aanpassing van de compensatiecoëfficiënt van de 
actieve verliezen op het transmissienet in de loop van 
het jaar en de aanpassing van de evenwichtsperimeter 
in geval van opschorting van de koop/verkoopovereen-
komst met betrekking tot productieafwijkingen van de 
offshore windmolenparken49;

•  de harmonisering van de tijdstippen van de 
nominatieprocedure50;

•  de invoering van een continue en impliciete toewijzing 
georganiseerd door de intraday elektriciteitsbeurzen, 
Belpex en APX op de Belgisch-Nederlandse grens51;

•  de verduidelijking van de principes voor de bepaling 
van de evenwichtsperimeter van een toegangsverant-
woordelijke wiens portefeuille een toegangspunt tot 
het net bevat van waaruit een afnemer een afschakel-
baarheidsdienst verleent waarbij op dezelfde site een 
lokale productie-eenheid aanwezig is52.

Bovendien besliste het Directiecomité om de beslissing 
(B)030320-CDC-130 van 20 maart 2003 (B)030320-CDC-130 
betreffende de algemene voorwaarden van de voorlopige 
overeenkomst voor het niet-exclusieve gebruik van het net 
van Elia door in aanmerking komende gebruikers aangeslo-
ten op de distributienetten gevestigd in het Waalse Gewest 
en het Brusselse Gewest, in te trekken53. Tegen deze beslis-
sing van 20 maart 2003 werden bij de Raad van State ver-
zoeken tot nietigverklaring ingediend. In zijn verslag besloot 
de Auditeur bij de Raad van State bovendien tot de gegrond-
heid van een aantal door de eisende partijen uiteengezette 
middelen, onder meer de ratione temporis bevoegdheid van 
de CREG om de bekritiseerde beslissing goed te keuren, 
aangezien de wet van 20 maart 2003 tot wijziging van die 
van 29 april 1999 op het moment van de beslissing nog niet 
van kracht was. Met inachtneming van dit standpunt en zon-
der enige erkenning over het al dan niet gegronde karakter 
van de andere door de eisers aangehaalde middelen beslis-
te de CREG om de voornoemde beslissing, overeenkomstig 
de algemene theorie inzake de intrekking van bestuurshan-
delingen, in te trekken.

Figuur 8: (Niet-gewogen) gemiddelde onevenwichtsprijs en prijs Belpex DAM voor de periode 2007–2010 (in euro/MWh)
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48 Beslissing (B)100422-CDC-963.
49 Beslissing (B)100812-CDC-981.
50 Beslissing (B)100930-CDC-988. 
51 Beslissing (B)101125-CDC-1019. 
52 Beslissing (B)101202-CDC-1024.
53 Beslissing (B)101022-CDC-658E/17.

CREG Jaarverslag 2010



30

3. Regulering en werking van de elektriciteitsmarkt

3.1.3. Effectieve ontvlechting    

Ontvlechting van de transmissienetbeheerder  

Op federaal niveau (spanning hoger dan 70 kV) bestaat er 
één enkele transmissienetbeheerder, namelijk Elia System 
Operator, die op 13 september 2002 werd aangeduid voor 
een periode van twintig jaar. Elia is eveneens de transmis-
sienetbeheerder op lokaal niveau (netwerken van 30 tot 
70 kV). 

De transmissienetbeheerder controleert de fysieke activa 
van het transmissienet, zoals hij Elia Asset controleert, de 
eigenaar van de fysieke activa.

De Belgische wetgeving die van kracht is, voorziet in een 
juridische, functionele en boekhoudkundige ontvlechting 
van de netbeheerder, maar bevat geen verplichting tot vol-
ledige “ownership unbundling”. De belangrijkste bepalingen 
inzake de ontvlechting voor de netbeheerder zijn vastge-
legd in de elektriciteitswet en de wetswijzigingen van 1 juni 
2005, evenals in het Koninklijk Besluit van 3 mei 1999 be-
treffende het beheer van het nationaal transmissienet voor 
elektriciteit. De hierin vermelde bepalingen hebben zowel 
betrekking op de juridische structuur, de samenstelling van 
de vennootschapsorganen en zijn activiteiten.

De Belgische wetgeving verbiedt de transmissienetbeheer-
der om rechtstreekse of onrechtstreekse participaties te 
nemen in het aandeelhouderschap van de producenten, dis-
tributeurs, leveranciers en tussenpersonen. 

Als netbeheerder mag Elia geen andere activiteiten inzake 
productie of verkoop van elektriciteit uitoefenen dan deze 
die noodzakelijk zijn voor zijn coördinatieactiviteit als trans-
missienetbeheerder. Hij mag ook geen activiteiten onder-
nemen inzake het beheer van distributienetten met een 
spanningsniveau dat lager is dan 30 kV. Wel kan de netbe-
heerder op of buiten het Belgisch grondgebied elke andere 
activiteit uitoefenen indien dit past met zijn maatschappelijk 
doel. Deze activiteiten mogen echter geen negatieve invloed 
uitoefenen op zijn onafhankelijkheid, noch op de uitoefening 
van de aan hem wettelijk toegekende taken.

In 2010 werd geen enkele wijziging aangebracht aan de ont-
vlechtingsregels die van toepassing zijn op de transmissie-
netbeheerder voor elektriciteit.

De structuur van het aandeelhouderschap van Elia op 31 de-
cember 2010 wordt weergegeven in figuur 9. 

Op 14 oktober 2010 hebben Elia en TenneT hun respectieve 
participatie in de Belgische energiebeurs Belpex overgedra-
gen aan APX-Endex, oftewel 60 % voor Elia en 10 % voor 

* De Groep Arco maakte op 29 juni 2010 bekend dat het 8,79 % van de aandelen van Elia in handen heeft.

** Elia System Operator bezit één aandeel van Elia Re en één aandeel van Elia Engineering.
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Figuur 9: Aandeelhouderschap van Elia op 31 december 2010

Bron: website Elia
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TenneT. Elia verwierf intussen een participatie van 20 % in 
het kapitaal van de groep APX, waarvan TenneT de hoofd-
aandeelhouder is. 
 
Evoluties in het eerste semester van 2010

De Raad van Bestuur van Elia keurde op 31 maart 2010 de 
tussen Elia, Publi-T en Electrabel/GDF/SuEz gesloten over-
eenkomst goed over de modaliteiten inzake de intrekking 
van Electrabel NV uit het kapitaal van Elia. Via deze overeen-
komst verkoopt Electrabel NV 12,5 % van het kapitaal van 
Elia aan Publi-T. De deelneming van Publi-T in het kapitaal 
van Elia stijgt hierdoor tot 45,37 %.

Onafhankelijkheid van de netbeheerder – Corporate 
Governance

De CREG bestudeerde en becommentarieerde het activitei-
tenverslag van het Corporate Governance Comité van Elia 
voor het jaar 2009 (toezicht op de toepassing van de artikelen 
9 en 9ter van de elektriciteitswet en evaluatie van de doel-
treffendheid ervan ten aanzien van de eisen van onafhanke-
lijkheid en onpartijdigheid van de transmissienetbeheerder).

In 2010 heeft de CREG een eensluidend advies gegeven 
over de benoeming van een onafhankelijke bestuurder bin-
nen Elia ter vervanging van Ingrid Lieten54.

Het verslag van de Compliance Officer waarin de maatre-
gelen worden beschreven die door Elia in 2009 worden 

genomen om te garanderen dat elke discriminerende han-
deling is uitgesloten en te voorzien in een adequate opvol-
ging van het verbintenissenprogramma, zoals bepaald in 
artikel 8, § 2 van de elektriciteitswet, werd door de CREG 
onderzocht, die geen enkel opmerking formuleerde.

3.2. Mededingingsaspecten  

3.2.1. Omschrijving van de groothandelsmarkt

A. Opgevraagde elektrische energie

Volgens de statistieken overgemaakt aan de CREG55 wordt 
de elektrische energie die door het net van Elia werd opge-
vraagd, exclusief pompcentrales, met andere woorden het 
nettoverbruik plus de netverliezen, voor 2010 geraamd op 84 
733 GWh tegenover 80 194 GWh in 2009, wat een toena-
me van ongeveer 5,66 % zou betekenen. Het opgevraagde 
piekvermogen wordt geraamd op 13 585 MW56, tegenover 
13 320 MW in 2009.

Figuur 10 geeft een overzicht voor de jaren 2007 tot 2010 van 
het gemiddeld verbruik op maandbasis in de regelzone van 
Elia. Na een scherpe terugval van het elektriciteitsverbruik 
die zich in oktober 2008 heeft voorgedaan ten gevolge van 
de economische crisis en die zich verder heeft doorgezet in 
2009, heeft het verbruik zich begin 2010 hersteld. Hoewel 
deze cijfers niet gecorrigeerd werden voor de temperatuur 
van de betrokken maand, geven ze wel goed de trend weer.

Figuur 10: Gemiddeld verbruik op maandbasis in de regelzone van Elia van 2007 tot 2010 (in MWh/h)

54 Advies (A)100318-CDC-955.
55  Deze statistieken zijn afkomstig van Elia en dekken niet de totale opgevraagde elektrische energie in België, daar zij geen rekening houden met de kleine lokale productie-eenheden waarvoor Elia 

geen metingen verricht (<25 MW), noch met de productie-eenheden die niet op het net van Elia zijn aangesloten.
56 Bron: Elia, voorlopige gegevens, januari 2011.

Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG
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Bij deze verbruiksgegevens wordt de lokale productie niet 
helemaal in rekening gebracht. Er wordt aangenomen dat 
deze lokale productie jaar na jaar groeit. Synergrid schat 
voor 2009 de lokale productie op 7,9 TWh, of bijna 10 % 
van het totale verbruik. De CREG beschikt tot nu toe niet 
over preciezere gegevens in verband met deze groeiende 
productiemiddelen.  

B. Elektriciteitslevering

Tabel 7 toont het marktaandeel van Electrabel NV en de 
overige leveranciers inzake netto-elektriciteitslevering57 aan 
de grote industriële afnemers aangesloten op het federaal 
transmissienet (net met een spanning hoger dan 70 kV). 
Volgens een eerste raming bedraagt het marktaandeel van 
Electrabel NV ongeveer 88,7 % in 2010, wat neerkomt op 
een toename met ongeveer 1,1 procentpunt ten opzichte 
van 2009. Het totale volume aan energie dat door de eindaf-
nemers van het transmissienet werd afgenomen, steeg in 
2010, gaande van 12 332,8 GWh in 2009 tot 13 714,0 GWh 
in 2010. In 2010 veranderden twee toegangspunten op het 
federale transmissienet van leverancier.

was er nog geen beslissing over de (positieve) voorstellen 
voor Essent Belgium NV en Enovos Luxembourg S.A. 

Op 31 december 2010 waren er dertien leveranciers in 
het bezit van een federale vergunning voor de levering van 
elektriciteit aan afnemers aangesloten op het transmissienet, 
met name Anode B.V., Duferco Energia S.R.L., Electrabel 
NV, Endesa Energía SAu, E.On Belgium NV, E.On Energy 
Sales GmbH, Essent Energy Trading B.V., Gaselys SAS, 
Nuon Belgium NV, Pfalzwerke A.G., RWE Energy Belgium 
BVBA, RWE Key Account GmbH en SPE NV.

C. Groothandelsmarkt van de productie

Dit punt behandelt de productie-eenheden aangesloten op 
het net van Elia (net met een spanning gelijk aan of hoger 
dan 30 kV).

Het marktaandeel van de productiegroothandel

Tabel 8 geeft een raming, in zowel absolute waarden (in 
GW) als in relatief aandeel van het Belgische totaal (in %), 

Tabel 7: Nettolevering aan de afnemers aangesloten op het federale transmissienet voor de jaren 2007 tot en met 2010

Leveranciers Verbruikssites 1 
jan. 2010

Verbruikssites 
31 dec. 2010

Afgenomen 
energie in 2007 

(GWh)

Afgenomen 
energie in 2008 

(GWh)

Afgenomen 
energie in 2009 

(GWh)

Afgenomen 
energie in 2010 

(GWh)

Electrabel NV 71 71
12.468,6

(87,7%)

11.470,3

(84,0%)

10.806,5

(87,6%)

12.162,7

(88,7%)

Andere leveranciers 12 14
1.742,7

(12,3%)

2.183,3

(16,0%)

1.526,3

(12,4%)

1.551,2

(11,3%)

Totaal 79* 81* 14.211,3 13.653,6 12.332,8 13.714,0

* Vier verbruikssites werden gelijktijdig door twee leveranciers bevoorraad. Bron: Elia (voorlopige gegevens, januari 2011)

De federale leveringsvergunningen voor elektriciteit worden 
door de Minister van Energie op voorstel van de CREG 
toegekend voor een periode van vijf jaar. In 2010 ontving het 
Directiecomité vier vergunningsaanvragen: twee aanvragen 
tot hernieuwing van een leveringsvergunning waarvan de 
geldigheidsduur was verstreken (Essent Belgium NV en E.ON 
Energy Trading A.G., waarvan de handelsnaam voorheen E.ON 
Sales & Trading GmbH was) en twee nieuwe aanvragen, van 
Pfalzwerke A.G. en Enovos Luxembourg S.A., die nog niet 
actief zijn op het federale transmissienet. Het Directiecomité 
bracht in de loop van 2010 in totaal drie voorstellen uit58.

De Minister leverde in de loop van het jaar 2010 vergunningen 
af voor Essent Energy Trading B.V., RWE Supply & 
Trading GmbH en Pfalzwerke A.G.59 en liet op verzoek 
van de vennootschap RWE Key Account GmbH diens 
leveringsvergunning beëindigen60. Op 31 december 2010 

van het marktaandeel in de productiecapaciteit van elektrici-
teit op het einde van ieder jaar.

Volgens de tabel bezit Electrabel nog steeds een heel groot 
marktaandeel (72 %) van de totale productie, hoewel zij haar 
marktaandeel zag verkleinen in 2009 en 2010. De tweede 
belangrijkste speler is SPE/EDF, met een marktaandeel van 
15 % in productiecapaciteit. De derde speler in België is het 
Duitse E.ON, dat 9 % van de productiecapaciteit heeft ver-
worven via een swap met Electrabel begin november 2009.

De HHI, een vaak gebruikte concentratie-index, blijft heel 
hoog in 2010 met een waarde van 5 500. Ter vergelijking: 
een markt wordt als sterk geconcentreerd beschouwd wan-
neer de HHI gelijk is aan of hoger is dan 2 000.

57 Deze cijfers houden geen rekening met de energie die rechtstreeks door lokale productie wordt geleverd.
58  Voorstellen (E)101202-CDC-1009 (Essent Belgium NV), (E)101014-CDC-1000 (Pfalzwerke A.G.) en (E)101125-CDC-1022 (Enovos Luxembourg S.A.).
59  Ministeriële besluiten van 1 februari 2010 met betrekking tot RWE Supply & Trading GmbH (Belgisch Staatsblad van 10 februari 2010), van 22 februari 2010 met betrekking tot Essent Energy Trading 

B.V. (Belgisch Staatsblad van 3 maart 2010) en van 22 december 2010 met betrekking tot Pfalzwerke A.G. (Belgisch Staatsblad van 29 december 2010).
60  Ministerieel besluit van 20 januari 2010 (Belgisch Staatsblad van 28 januari 2010).
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Tabel 8: Marktaandelen van de groothandel in de productiecapaciteit van elektriciteit  
 

GW 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Electrabel 13,4 13,7 12,3 11,7 86% 85% 75% 72%

SPE 1,4 1,5 1,8
2,4*

9% 10% 11%
15%*

EDF 0,5 0,5 0,5 3% 3% 3%

E.On 0,0 0,0 1,5 1,5 0% 0% 9% 9%

RWE/Essent 0,3 0,3 0,3 0,3 2% 2% 2% 2%

Spelers  < 2% 0,0 0,0 0,1 0,4 0% 0% 1% 2%

Totaal 15,6 16,1 16,5 16,2 100% 100% 100% 100%

HHI 7.460 7.350 5.770 5.500

* De aandelen van SPE en EDF werden samengevoegd voor het jaar 2010 gelet op de overname van SPE door EdF. Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

Vergunningen voor nieuwe productiecentrales

De bouw van nieuwe installaties voor elektriciteitsproduc-
tie is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van 
een individuele vergunning afgeleverd door de Minister 
van Energie op voorstel van de CREG. In het kader hiervan 
bracht het Directiecomité in 2010 drie voorstellen uit met 
betrekking tot de toekenning van een productievergun-
ning62. Het betrof de aanvragen van Dils Energie NV voor de 
bouw van twee STEG-eenheden in Dilsen (Dilsen-Stokkem), 
van Stora Enso Langerbrugge NV voor de bouw van een 
warmtekrachtkoppelingseenheid in Langerbrugge (Gent) en 
van Electricité du Bois du Prince NV voor de uitbreiding van 
een windmolenpark in Mettet/Fosses-la-ville. Op 31 decem-
ber 2010 waren er nog zeven aanvragen voor een individuele 
productievergunning in behandeling bij de CREG.

Tabel 9 geeft dezelfde raming, maar op het vlak van effectief 
geproduceerde energie. Daaruit blijkt dat het marktaandeel 
van Electrabel op het vlak van geproduceerde energie ge-
lijk is aan haar marktaandeel in de productiecapaciteit. Dat 
betekent dat haar gemiddeld ratio van gebruik van produc-
tiemiddelen min of meer gelijk is aan dat van de andere 
producenten. Dat geldt eveneens voor de tweede speler, 
SPE/EdF. Het aandeel van de derde speler, E.ON, stijgt tot 
11 % van de geproduceerde energie, wat inhoudt dat haar 
gebruiksratio hoger is dan het gemiddelde. Het omgekeer-
de geldt voor de kleine spelers, die zelfs gezamenlijk een 
marktaandeel bezitten van minder dan 1 %.

Hoewel zij heel sterk blijft, is de dominante positie van Elec-
trabel duidelijk verminderd in 2010, zowel in de productieca-
paciteit als in de geproduceerde energie. De HHI61 van de 
productiemarkt stijgt tot ongeveer 5 380 in 2010. Ter vergelij-
king: een markt wordt als sterk geconcentreerd beschouwd 
wanneer de HHI gelijk is aan of hoger is dan 2 000.

Tabel 9: Marktaandelen van de groothandel in de geproduceerde energie 

TWh 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Electrabel 72,6 67,1 66,9 60,0 87% 85% 81% 72%

SPE 5,6 5,6 7,9
12,1*

7% 7% 10%
14%*

EDF 3,5 3,6 4,1 4% 5% 5%

E.On 0,0 0,0 1,4 8,8 0% 0% 2% 11%

RWE/Essent 2,1 2,2 2,2 2,4 2% 3% 3% 3%

Spelers < 2 % 0,0 0,0 0,1 0,4 0% 0% 0% 0%

Totaal 83,8 78,5 82,6 83,7 100% 100% 100% 100%

HHI 7.570 7.380 6.680 5.380

* De aandelen van SPE en EdF werden samengevoegd voor het jaar 2010 gelet op de overname van SPE door EdF. Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

61  De index HHI (Herfindahl-Hirschman Index) is een algemeen aanvaarde maat voor marktconcentratie. Hij wordt berekend door het marktaandeel van ieder concurrerend bedrijf op een markt in het 
kwadraat te verheffen en de verkregen getallen bij elkaar op te tellen.

62 Voorstellen (E)100503-CDC-970, (E)101125-CDC-1021 en (E) 101202-CDC-1023.
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In 2010 kende de Minister een vergunning toe voor de bouw 
van een steenkoolcentrale in Antwerpen door E.ON Power 
Plants Belgium BVBA, waarvoor het Directiecomité in 2009 
een voorstel63 had uitgebracht, evenals voor het project van 
Dils Energie NV waardoor het bijkomende productievermo-
gen in totaal ongeveer 2 000 MW bedraagt64.

Naast de aanvragen voor nieuwe productievergunningen 
heeft het Directiecomité in 2010 tevens een melding van 
controlewijziging vanwege SPE NV onderzocht die de CREG 
in december 2009 had ontvangen. Het voorstel van het 
Directiecomité65 werd aan de Minister van Energie voorge-
legd, die besloot het te aanvaarden.

De wettelijke bevoegdheden van de CREG op dat vlak wor-
den overigens uiteengezet in punt 5.1.2 van onderhavig 
verslag.

Productie van offshore windenergie

a) De domeinconcessies voor offshore windenergie

a.1. Het reglementair kader

In november 2010 bracht het Directiecomité, op vraag van 
de Minister van Energie, opnieuw66 een advies67 uit over het 
ontwerp van wijziging van het Koninklijk Besluit van 20 de-
cember 2000 die een aanpassing zou doorvoeren van de 
zone bestemd voor de inplanting van offshore installaties. In 
dit advies komt het Directiecomité onder meer tot de con-
clusie dat de oppervlakte van zone G met ongeveer 27 km² 
wordt verkleind en dat het bijgevolg noodzakelijk is om de 
oppervlakte die van deze zone wordt afgenomen, elders te 
compenseren. Op 31 december 2010 was er nog geen Ko-
ninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 20 
december 2000 gepubliceerd. 

In afwachting van deze wijziging werd de procedure voor 
de toekenning van de domeinconcessie die boven de Bligh-
bank-zone (zone G) ligt, geschorst (Belgisch Staatsblad van 
26 februari 2010).

a.2. De aanvragen ingediend bij de CREG 

Vier van de vijf voorstellen in verband met de toekenning of 
de wijziging en uitbreiding van domeinconcessies die het 
Directiecomité in 2009 aan de Minister van Energie heeft 
overgemaakt, hebben in 2009 aanleiding gegeven tot twee 
ministeriële besluiten betreffende de toekenning, respectie-
velijk ten voordele van T.H.V. Rentel en NV Norther68 en in 
2010 tot drie ministeriële besluiten betreffende de toeken-
ning, respectievelijk ten voordele van NV C-Power69, T.H.V. 
Seastar70 en NV Eldepasco71. 

Het voorstel van het Directiecomité betreffende de zone G 
heeft aanleiding gegeven tot een negatieve beslissing van 
de Minister. De procedure in verband met de toekenning 
van de domeinconcessie boven zone G werd vervolgens 
geschorst.

b)  De groenestroomcertificaten en de garanties van 
oorsprong

In 2009 heeft het Directiecomité een voorstel goedgekeurd 
dat tot doel heeft een federaal systeem van garanties van 
oorsprong in te voeren voor elektriciteit opgewekt door off-
shore windmolenparken72. 

In mei 2010 heeft het Directiecomité een voorstel73 goedge-
keurd dat de methode voor de meting en berekening van de 
nettoproductie van groene stroom verruimt en verduidelijkt.

Eind 2010 hadden deze voorstellen nog geen aanleiding ge-
geven tot het aannemen van een Koninklijk Besluit.

Daarnaast heeft het Directiecomité in juli 2010 het gewij-
zigde voorstel van contract tussen Elia en Belwind NV be-
treffende de aankoop van groenestroomcertificaten voor 
elektriciteit geproduceerd door offshore windenergie goed-
gekeurd74. De voorgestelde wijziging had betrekking op de 
meet- en berekeningsmethode van de netto geproduceerde 
groene elektriciteit.

Ten slotte heeft het Directiecomité in 2010 ook drie beslis-
singen genomen omtrent de toekenning van groenestroom-
certificaten voor de geïnstalleerde offshore windmolens van 
Belwind op de Blighbank75. Het gaat om principebeslissingen 

63 Voorstel (E)090827-CDC-891.
64  Ministeriële besluiten van 23 juni 2010 (Belgisch Staatsblad van 29 juni 2010) wat betreft E.On Power Plants Belgium BVBA en van 27 juli 2010 wat betreft Dils Energie NV (Belgisch Staatsblad 

van 6 augustus 2010).
65  Voorstel (E)100204-CDC-942.
66 Jaarverslag 2009, punt 2.4.5.1.1, p. 18.
67 Advies (A)101104-CDC-1013.
68 Jaarverslag 2009, punt 2.4.5.1.2, p. 18.
69 Ministerieel besluit van 3 februari 2010 (Belgisch Staatsblad van 16 februari 2010).
70 Ministerieel besluit van 24 maart 2010 (Belgisch Staatsblad van 6 april 2010).
71 Ministerieel besluit van 24 maart 2010 (Belgisch Staatsblad van 6 april 2010). 
72 Jaarverslag 2009, punt 2.4.5.2, p. 18.
73 Voorstel (C)100527-CDC-971.
74 Beslissing (B)100715-CDC-980.
75 Beslissingen (B)101118-CDC-1012, (B)101125-CDC-1015 en (B) 101216-CDC-1030.
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die de datum vaststellen vanaf wanneer de windmolens vol-
doen aan de voorwaarden om groenestroomcertificaten te 
verkrijgen. 

Het geïnstalleerd vermogen aan offshore windmolens be-
droeg eind 2010 in totaal 195,9 MW bestaande uit 30,9 MW 
voor de zes windmolens van C-Power die reeds in 2009 
werden gebouwd en 165 MW voor de 55 windmolens die 
door Belwind in 2010 werden gebouwd. In 2010 werden er 
189 237  groenestroomcertificaten uitgereikt voor de elek-
triciteit die in de loop van 2010 geproduceerd werd door de 
offshore windmolens.

c) De steunmaatregelen ter bevordering van groene energie  

Op vraag van de Algemene Raad heeft het Directiecomi-
té een studie uitgevoerd over de totale kost van de drie 
steunmaatregelen die toegekend worden aan de offshore 
windmolenparken76. De in artikel 7 van de elektriciteitswet 
bedoelde maatregelen zijn:

•  de verkoop van groenestroomcertificaten tegen een 
minimumprijs;

•  de tussenkomst van de transmissienetbeheerder in de 
onderzeese kabel en de aansluitingskabels; en 

•  het mechanisme van de productieafwijking.  

Het Directiecomité heeft objectief en voorzichtig de kost op 
jaarbasis geraamd in euro/MWh voor de normale exploitatie 
van één volledig park van 300 MW. zijn eerste raming van 
de meerkost loopt op tot 1,295 euro/MWh, afgenomen op 
84 TWh. Dat zou neerkomen op een kost op jaarbasis van 
108 250 000 euro, waarvan de aankoop van groenestroom-
certificaten alleen al 92 % vertegenwoordigt.

Het Directiecomité heeft tevens een studie uitgevoerd die 
een inzicht geeft in de verschillende ondersteuningsmecha-
nismen voor groene stroom in België77. De kostprijs van de 
ondersteuningsmechanismen wordt aan de eindafnemer 
gefactureerd via de distributienettarieven (enkel in Vlaande-
ren) en via een bijdrage “hernieuwbare energie” en “warm-
tekrachtkoppeling gefactureerd door de leveranciers” (in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië).
 
De jongste jaren zijn de openbare dienstverplichtingen in 
de Vlaamse distributienettarieven sterk gestegen, onder 
andere door de opkoopverplichtingen van de groenestroom-
certificaten. De CREG heeft de Vlaamse minimumprijzen 
(bepaald door de berekening van het onrendabele deel78) 
geanalyseerd. In de berekening van het onrendabele deel 
wordt een zeer hoge vereiste return on equity opgenomen, 

hoewel investeringen in hernieuwbare energie als nagenoeg 
risicoloos kunnen worden beschouwd door de gegarandeer-
de minimumprijs voor de hele beleidsperiode. De scenario’s 
uitgedacht door de CREG geven een veel lager onrendabel 
deel voor fotovoltaïsche cellen en onshore windenergie. 

De markt voor groenestroomcertificaten in België functio-
neert niet goed doordat certificaten tussen de Gewesten 
niet kunnen worden uitgewisseld. Daarnaast is er geen 
transparantie in de doorrekening van de kosten van groe-
nestroomcertificaten op de consument. Aangezien de ge-
garandeerde minimumaankoopprijs voor fotovoltaïsche 
installaties hoger is dan de marktprijs, heeft het systeem 
van groenestroomcertificaten bovendien tot gevolg dat er 
niet wordt gekozen voor de meest kostenefficiënte techno-
logie voor de productie van groene energie. 

Tot slot heeft het Directiecomité in december 2010 een voor-
stel opgesteld betreffende de berekening van de toeslag be-
stemd om de reële nettokosten te compenseren die door 
de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de 
aankoop- en verkoopverplichting van groenestroomcertifica-
ten in 201179. Op basis van de hoeveelheid bruto begrensde 
energie aangekondigd in het tariefvoorstel 2008 - 2011 en 
herzien door de structurele daling van de afnamen van de 
distributienetbeheerders, heeft het Directiecomité voorge-
steld om de toeslag vast te leggen op 0,7820 euro/MWh 
voor het jaar 2011, namelijk een voorgesteld bedrag dat zes 
keer groter is dan het bedrag van de toeslag voor het jaar 
2010. De hoofdreden voor die verhoging is toe te schrijven 
aan de effectieve inwerkingtreding van de 55 offshore wind-
molens van Belwind in de Noordzee. Dat bedrag werd vast-
gelegd in het ministerieel besluit van 21 december 201080.

Installaties voor warmtekrachtkoppeling  

Op verzoek van de Minister van Energie heeft het Direc-
tiecomité een studie uitgevoerd over de opportuniteit om 
de federale maatregelen houdende een gegarandeerde mi-
nimumprijs voor groenestroomcertificaten zoals voorzien in 
het Koninklijk Besluit van 16 juli 2002, uit te breiden tot de 
kwalitatieve warmtekrachtinstallaties aangesloten op het 
transmissienet81. In deze studie kwam het Directiecomité 
onder meer tot de conclusie dat een uitbreiding van het 
voornoemd federaal ondersteuningsmechanisme met het 
begrip “warmtekrachtkoppelingscertificaat” zou neerkomen 
op een schending van de bevoegdheidsverdeling tussen de 
federale Staat en de Gewesten, zoals voorzien in artikel 6, § 
1, VII, eerste lid van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
tot hervorming der instellingen.

76 Studie (F)100128-CDC-944.
77 Studie (F)100429-CDC-966, beschikbaar op www.creg.be. 
78 Het onrendabele deel van een investering is het saldo (verschil tussen de kosten en de opbrengsten) nodig om het minimumrendement dat werd vooropgesteld, te behalen.
79 Voorstel (C)101208-CDC-1006.
80  Ministerieel besluit van 21 december 2010 tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voortvloeiend uit de 

verplichtingen tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2011 (Belgisch Staatsblad van 27 december 2010).
81 Studie (F)100415-CDC-961.
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Verlenging van de nucleaire centrales

De wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap 
uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie voor-
ziet een geleidelijke desactivering van de nucleaire centrales 
vanaf 2015. In oktober 2009 sloot de Belgische regering met 
de groep GDF SuEz een protocolakkoord af betreffende de 
verlenging van de levensduur van de drie oudste kernreac-
toren met tien jaar. De CREG had de juridische geldigheid 
van dat protocol al in vraag gesteld in een studie van 29 
oktober 2009. 

De CREG stelt vast dat sommige handelingen niet werden 
ondernomen, terwijl de ondertekenaars van het protocol zich 
ertoe verbonden hadden om bepaalde handelingen uit te voe-
ren of bepaalde daden te stellen binnen de acht maanden 
volgend op de ondertekening, namelijk ten laatste op 21 juni 
2010. Nu is het overigens de vraag of dat protocol niet eenzij-
dig werd opgezegd door het niet naleven van de verbintenis-
sen en zelfs door beslissingen die ermee in strijd zijn. 

Op 31 december 2010 was de wet op de geleidelijke uitstap 
uit kernenergie nog niet gewijzigd of ingetrokken. De eerste 
centrale zal dus in februari 2015 moeten worden stopgezet.

D. Uitwisseling van energie  

De day ahead marktkoppeling van België (Belpex) met Ne-
derland (APX) en Frankrijk (EPEX FR) – trilaterale koppeling 
– was ook in 2010 een succes: de drie markten functioneer-
den slechts zelden volledig geïsoleerd van elkaar. Belpex 
en EPEX FR waren gedurende 87 % van de tijd aan elkaar 
gekoppeld en Belpex en APX gedurende 73 % van de tijd. 
Slechts gedurende 1,2 % van de tijd was België geïsoleerd 
van de twee andere markten. 

Door die hoge graad van marktkoppeling liggen de prijzen 
gemiddeld vrij dicht bij elkaar. In onderstaande figuur kan dit 
eveneens worden vastgesteld: sinds de inwerkingtreding 
van de marktkoppeling vertonen de gemiddelde maand-
prijzen op de kortetermijnmarkt in België, Nederland en 
Frankrijk een gelijke tendens en een gelijk niveau (met uit-
zondering van bepaalde maanden in 2007 en van oktober 
2009, toen Frankrijk aanzienlijk hogere niveaus vertoonde). 
Voorts kan worden vastgesteld dat, in vergelijking met 2009, 
de gemiddelde prijzen op de groothandelsmarkt hoger zijn. 
zo ligt de gemiddelde jaarprijs op Belpex op 46,3 euro/MWh 
in 2010 tegenover 39,4 euro/MWh in 2009.

Op 9 november 2010 werd de trilaterale markt (Frankrijk, 
België, Nederland) gekoppeld aan de Duitse elektriciteits-
markt. Die koppeling, de CWE-koppeling genoemd, werd 
gelijktijdig gekoppeld aan de Scandinavische markt via een 
andere methode. Daardoor convergeerden de prijzen in de 
vier landen van de CWE-regio in november en december.  

In 2010 bedroeg het totaal verhandelde volume op de Belpex 
DAM 11,8 TWh voor een opgevraagde elektrische energie door 
het Elianet ten belope van 84,7 TWh, exclusief pompcentrales 
(bron: Elia, voorlopige gegevens, januari 2011). Het verhandelde 
volume van Belpex vertegenwoordigt dus ongeveer 14 % van 
de Belgische markt. Het totaal aangekochte volume op Belpex 
in 2010 bedraagt 9,6 TWh en het verkochte volume 8,9 TWh. 
Dat verschil valt juist te verklaren door de marktkoppeling en 
de in- en uitvoer met Frankrijk en Nederland.

Eind 2010 waren er 35 spelers op de Belpex DAM. 

Een belangrijk gegeven is de gevoeligheid van de elektriciteits-
prijs voor extra volume (de marktdiepte). uit een studie van 

Bron: Belpex, Elia, CREG

Figuur 11: Gemiddelde prijzen op de beurzen Belpex, APX en EPEX FR tussen 2007 en 2010 (in €/MWh)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

20
07

/0
1

20
07

/0
3

20
07

/0
5

20
07

/0
7

20
07

/0
9

20
07

/1
1

20
08

/0
1

20
08

/0
3

20
08

/0
5

20
08

/0
7

20
08

/0
9

20
08

/1
1

20
09

/0
1

20
09

/0
3

20
09

/0
5

20
09

/0
7

20
09

/0
9

20
09

/1
1

20
10

/0
1

20
10

/0
3

20
10

/0
5

20
10

/0
7

20
10

/0
9

20
10

/1
1

Gemiddelde prijs Belpex DAM
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2008 70,6
2009 39,4
2010 46,3

 

 België       Nederland        Frankrijk

CREG Jaarverslag 2010



37

3. Regulering en werking van de elektriciteitsmarkt

Belpex over het jaar 2010 blijkt dat de prijs gemiddeld met onge-
veer 3,6 % reageerde op een bijkomend aanbod van 500 MW, 
terwijl dit in 2009 nog 4,8 % was. De marktrobuustheid is in 
2010 dus gestegen ten opzichte van 2009. De gemiddelde 
maandelijkse marktrobuustheid kan wel sterk schommelen, 
zoals blijkt uit onderstaande figuur 12. Deze figuur toont de 
relatieve marktrobuustheid tussen 2007 en 2010: de relatieve 
robuustheid kan oplopen tot 35 % (mei 2007). Daarentegen 
lag de robuustheid in 2010 steeds onder de 10 %.  

Sinds maart 2008 organiseert Belpex ook een intraday beurs 
waarop marktspelers binnen de dag energie kunnen uitwis-
selen. Onderstaande tabel geeft de totale verhandelde vo-
lumes voor 2008, 2009 en 2010 weer evenals de prijzen. 
uit deze tabel blijkt dat de volumes in 2010 zijn gestegen 
ten opzichte van 2009. De intraday prijzen zijn hoger dan 
de day ahead prijzen, voornamelijk doordat er meer intraday 
transacties zijn tijdens de piekuren, die van nature uit ho-
gere prijzen hebben.

Tabel 10:  uitgewisselde energie en gemiddelde prijs op de 

intraday beurs  

Intraday 2008 2009 2010

Volumes (GWh) 89 187 275

Prijs (€/MWh) 87,7 42,3 50,1
Bron: gegevens Belpex, berekeningen CREG

Om de markt goed te kunnen inschatten, is het interessant 
om de fysieke volumes te kennen die via de beurs worden 

verhandeld tussen de marktspelers alsook de volumes die bila-
teraal worden verhandeld (OTC). We splitsen deze handel ook 
op tussen enerzijds intraday en anderzijds day ahead. uit tabel 
11 blijkt dat de beurs in 2009 en 2010 meer dan een kwart 
van de uitwisselingen vertegenwoordigde wat betreft de day 
ahead markt.82 In 2010 is de day ahead OTC-handel quasi iden-
tiek aan deze van 2009. De hoeveelheid handel die buiten de 
beurs plaatsvindt, vertegenwoordigt nog steeds een groot 
deel. Hetzelfde geldt voor de intraday handel (tabel 12), hoe-
wel in mindere mate: 35 % van de intraday handel verloopt 
in 2010 via de beurs; het aandeel van de OTC-handel is fors 
verminderd, van 77 % in 2009 naar 65 % in 2010.

Tabel 11: Opsplitsing van de uitwisseling op de hub day ahead  

Day Ahead 2009 2010

Beurs 26% 27%

OTC 74% 73%

Totaal 100% 100%
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

Tabel 12: Opsplitsing van de uitwisseling op de hub intraday  

Intraday 2009 2010

Beurs 23% 35%

OTC 77% 65%

Totaal 100% 100%
Bron: gegevens Elia, berekeningen CREG

82 Voor de handel via Belpex wordt de helft van het volume genomen, aangezien Belpex steeds als tussenpersoon optreedt en er anders dubbel geteld wordt.

Bron: Belpex, CREG
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Figuur 12: Gemiddelde maandelijkse marktrobuustheid van Belpex in 2007 - 2010
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E. Fusies en overnames  

GdF Suez / International Power

Op 29 november 2010 meldde GDF SuEz haar verwerving 
van controle over International Power aan de Europese 
Commissie. In antwoord op een vragenlijst van de Europe-
se Commissie, die het Directiecomité op 3 december heeft 
ontvangen, uitte deze laatste een reeks kritische bedenkin-
gen met betrekking tot deze concentratie. Op 31 december 
2010 had de Europese Commissie zich hierover nog niet 
uitgesproken.

F. Evolutie van de prijzen

De componenten van de prijs

De prijs aan de eindgebruiker omvat meerdere componen-
ten, met name:

1. de prijs van de leverancier (energie);
2.  de bijdragen “hernieuwbare energie” en “warmte  -

krachtkoppeling”;
3.  het transport (exclusief overheidsheffingen);
4.  de distributie (exclusief overheidsheffingen);
5.  de overheidsheffingen;
6.  de btw en de energiebelasting.    

De drie tariefcomponenten die de grote prijstrends bepalen 
zijn, in volgorde van belang:

1. de prijs van de leverancier (energie);
2. de distributienettarieven; en
3.  de energiebelasting en de btw (voor de residentiële 

afnemers83).  

De transportnettarieven, de overheidsheffingen en de bij-
dragen voor “hernieuwbare energie” en “warmtekrachtkop-
peling” hebben een relatief geringe impact op de prijs aan 
de eindgebruiker.

Het relatieve gewicht van de verschillende componenten 
kan sterk variëren tussen de typeklanten (verbruiksprofiel 
en spanningsniveau van de aansluiting), de distributiezones, 
de gewesten alsook de leveranciers, maar de componenten 
distributie en prijs van de leverancier vertegenwoordigen 
ongeveer 70 % voor alle typeklanten.

Evolutie 2009 - 2010

De prijs aan de eindafnemer is in augustus 2010 gestegen 
ten opzichte van december 2009. Deze stijging is groten-
deels te wijten aan de evolutie van de parameters van de 
leveranciersprijs. Daarnaast stelt men ook een belangrijke 
stijging vast van de federale bijdrage en de bijdragen “her-
nieuwbare energie” en “warmtekrachtkoppeling”.

Figuur 13:  Evolutie van de gemiddelde all-inprijs voor de 

elektriciteit in 2009 - 2010 (in euro/MWh)
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Residentiële afnemers
 
In januari en oktober 2010 heeft het Directiecomité twee 
studies uitgevoerd over de componenten van de elektrici-
teits- en aardgasprijzen die onder andere de evolutie van de 
elektriciteitprijs aan de eindafnemer evalueren sinds 2003, 
teneinde de bijdragen van de verschillende componenten in 
de prijsevoluties te kunnen vaststellen84. Het aandeel van 
elke component voor een residentiële afnemer wordt in on-
derstaande figuur getoond.

Figuur 14:  Aandeel van de verschillende componenten van de 

elektriciteitsprijs voor een residentiële afnemer van 

Gaselwest–Electrabel in 2010

Bron: CREG

 Energie

  Bijdrage “hernieuwbare energie“ en 
“WKK“

 Transport

 Distributie (excl. openbare heffingen)

 Openbare heffingen

 Energietaks & btw

Bron: CREG
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83 De btw is aftrekbaar voor de professionele klanten.
84 Studie (F)100107-CDC-934 en (F)101021-CDC-1004.
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Onderstaande figuur toont aan dat de prijs voor de residenti-
ele eindafnemer in 2010 is gestegen ten opzichte van 2009. 

Na de sterke stijging van de elektriciteitsprijzen in 2008 en 
de daaropvolgende scherpe daling in 2009 (voornamelijk 
veroorzaakt door de economische crisis en haar impact op 
de grondstoffenmarkten) zijn de elektriciteitsprijzen in 2010 
opnieuw gestegen.

Bron: CREG
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Figuur 15: Evolutie van de totale elektriciteitsprijs - residentiële afnemer (Dc)

De grootste oorzaak van deze stijging is de evolutie van de 
indexen van de leveranciersprijs. De grootte van de stijging 
is afhankelijk van de leverancier. Daarnaast is de eenheids-
prijs voor gratis kWh gedaald, wat een kleinere korting voor 
de Vlaamse afnemers betekent.  

Bron: CREG
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Figuur 16: Evolutie van de energieprijs per leverancier - residentiële afnemer (Dc)

CREG Jaarverslag 2010



40

3. Regulering en werking van de elektriciteitsmarkt

Professionele afnemers  

De evolutie van de energieprijs gefactureerd op laagspan-
ning door een leverancier is identiek voor een professionele 
afnemer als voor een residentiële afnemer. Voor een mid-
denspanningsafnemer baseren Electrabel en Luminus hun 
prijs op andere indexeringsparameters dan voor laagspan-
ning. De evolutie van de energieprijs is voor een midden-
spanningsafnemer dus verschillend dan voor laagspanning.

Het Directiecomité heeft bovendien in de loop van 2010 een 
studie uitgevoerd betreffende de levering van elektriciteit 
aan verbruikers die in België beschikten over een afname-
punt met een jaarlijks verbruik van meer dan 10 GWh of dat 
een vermogen van meer dan 5 MW85 vereiste. Deze studie 
beoogde de identificatie van de factoren die aan de basis 
liggen van de evolutie van de energieprijzen op dit markt-
segment tussen 2008 en 2009.

Het Directiecomité heeft kunnen vaststellen dat er grote 
verschillen bestaan tussen de eenheidsprijzen die aan grote 
industriële afnemers worden gefactureerd. Deze verschillen 

Bron: CREG
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zijn niet uitsluitend te wijten aan het waargenomen ver-
bruiksvolume. Het Directiecomité heeft vastgesteld dat er 
in 2009 verschillende mechanismen voor de bepaling van 
de prijzen gelijktijdig voorkomen. Dit zou een verklaring kun-
nen zijn voor de waargenomen prijsverschillen. Deze co-
existentie kan worden verklaard door de verschillende data 
van inwerkingtreding alsook door de verschillende duurtijd 
van de leveringscontracten. Mechanismen ter bepaling van 
de prijs van vóór de vrijmaking van de sector worden van-
daag nog gebruikt naast mechanismen die onlangs door de 
leveranciers werden ingevoerd “om beter overeen te ko-
men met het risicoprofiel” van hun afnemers. In het kader 
van deze analyse van de mechanismen ter bepaling van de 
energieprijzen heeft het Directiecomité het groeiende be-
lang van het gebruik van de “referteprijs” van het segment 
Power BE van de APX-Endexbeurs kunnen waarnemen. Het 
comité heeft ook kunnen vaststellen dat de voorgestelde 
mechanismen ter bepaling van de energieprijzen complexer 
worden. Tegenover mechanismen die een grondige kennis 
van de energiemarkten vereisen, is de industriële afnemer 
genoodzaakt een beroep te doen op externe hulpmiddelen 
om zijn elektriciteitslevering te beheren.

Figuur 17: Evolutie van de energieprijs per leverancier - professionele middenspanningsafnemer (lc1)

85 Studie (B)101208-CDC-1025.

Verder stelt men vast dat de bijdrage voor hernieuwbare 
energie en warmtekrachtkoppeling bij alle leveranciers 
stijgt. De oorzaak van deze stijging is de hogere quotaver-
plichting van de in te leveren certificaten. Tot slot is de fede-
rale bijdrage gestegen met 1,60 euro/MWh.
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3.2.2.  Maatregelen om elk misbruik van 
machtspositie te voorkomen

De CREG is belast met de permanente monitoring van de 
elektriciteitsmarkt, zowel wat de marktwerking betreft als 
wat de prijzen betreft. In het kader hiervan heeft het Direc-
tiecomité in 2010 meerdere studies uitgevoerd.

Studie betreffende de Belpex Day Ahead Market en het ge-
bruik van de capaciteit op de interconnecties met Frankrijk 
en Nederland in 2009

In februari 2010 heeft het Directiecomité een studie uitge-
voerd in verband met de Belpex Day Ahead Market en het 
gebruik van de capaciteit op de interconnecties met Frank-
rijk en Nederland in 200986. Deze studie geeft op beknopte 
wijze inlichtingen over twee belangrijke aspecten van de 
Belgische elektriciteitsmarkt die onderling sterk met el-
kaar verbonden zijn, met name de interconnecties met het 
buitenland en de elektriciteitsuitwisselingen op de Belpex 
DAM. Deze studie behandelt de prijzen en de volumes op 
de drie gekoppelde markten (België, Nederland en Frankrijk) 
alsook de marktaandelen op de Belpex DAM. De resultaten 
van de expliciete veilingen van de interconnectiecapaciteit, 
het gebruik van deze interconnectiecapaciteit en de conges-
tierentes op de interconnecties worden ook in deze studie 
besproken.

De resultaten van de expliciete veilingen van maandcapa-
citeit geven weer wat de marktspelers verwachten van de 
manier waarop de prijzen in België, Nederland en Frank-
rijk tegenover elkaar zullen evolueren tijdens de komende 
maand. De door de markt verwachte verschillen in maand-
prijzen bleken in 2009 een relatief goede voorspeller te zijn 
voor de reële prijsverschillen tussen de drie landen. Een be-
langrijke uitzondering is oktober 2009, toen de markt een 
laag prijsverschil voorspelde (< 1 euro/MWh) tussen Frank-
rijk en België, terwijl Frankrijk in werkelijkheid 23,7 euro/
MWh duurder was. uit de analyse van de marktaandelen 
en de prijszetting van de kopende partijen blijkt echter dat 
geen enkele marktspeler dit enorme prijsverschil heeft kun-
nen voorspellen.

uit de studie blijkt ook het belang van de marktkoppeling 
voor de Belgische elektriciteitsbeurs. Gedurende negen 
maanden van 2009 werd 30 % tot 70 % van het verhandel-
de volume op de beurs uitgevoerd. Dat leidde er onder meer 
toe dat België in 2009 netto elektriciteit heeft uitgevoerd. 
De elektriciteitsbeurs en de marktkoppeling hebben relatief 
veel interconnectiecapaciteit tot hun beschikking doordat 
houders van maand- en jaarcapaciteit deze capaciteit terug 
verkopen aan de elektriciteitsbeurs via het mechanisme van 

de secundaire markt. Minstens 60 % van de maand- en jaar-
capaciteit wordt op die manier terug verkocht.

Ten slotte blijkt uit de studie van het Directiecomité dat de 
intraday markt van Belpex in 2009 duidelijk meer volume 
heeft verhandeld dan in 2008 (met vooral een stijging van 
het verhandelde volume tijdens de nacht). De prijzen op de 
intraday markt liggen gemiddeld iets hoger dan de prijzen op 
de day ahead markt.

Studies betreffende de impact van het systeem van CO2-
emissierechten op de elektriciteitsprijzen

Het Directiecomité heeft in juni 2010 de studies betreffen-
de de impact van het systeem van CO2-emissierechten op 
de elektriciteitsprijs in België uitgevoerd in 2006, 2008 en 
2009, bijgewerkt87. Op basis van de gegevens waarover het 
comité beschikt en door een methodologie te gebruiken die 
gebaseerd is op de berekening van de marginale kosten, 
heeft het Directiecomité vastgesteld dat de verkoopprijs 
van elektriciteit toeliet de opportuniteitskost van koolstof 
van de marginale productie-eenheid geheel of gedeeltelijk 
op te nemen. Op de groothandelsmarkt heeft deze stijging, 
toegepast op het geheel van de voor de Belgische markt 
geproduceerde kWh, de elektriciteitsproducenten aange-
sloten op het Belgische transmissienet toegelaten om een 
windfall profit te realiseren die geraamd kan worden op 
1,680 miljoen euro voor de periode 2005 - 2008. Daarente-
gen volgde uit de analyse van de evolutie van de prijzen op 
de detailmarkt dat de opportuniteitskost van de CO2-emis-
sierechten niet werd doorgerekend in de verkoopprijs die op 
deze markt van kracht was.

Op basis van deze studie van het Directiecomité heeft de 
NMBS een rechtsvordering wegens misbruik van machts-
positie ingesteld tegen Electrabel. In het vonnis van 20 
september 2010 heeft de rechtbank van eerste aanleg van 
Brussel de objectiviteit van de studie van het Directiecomité 
niet in twijfel getrokken, maar wel de argumentatie van de 
NMBS. De rechtbank oordeelde dat de NMBS niet voldoen-
de bewijzen had voorgelegd om dit machtsmisbruik aan te 
tonen en heeft geoordeeld dat het verzoek van de NMBS 
niet gegrond was.

Studies betreffende de nucleaire problematiek

n  Studie betreffende de kostenstructuur van de elektrici-
teitsproductie door de nucleaire centrales in België

Deze studie, gerealiseerd in mei 2010 door het Directie-
comité88, geeft gevolg aan een tweeledige vraag van de 
Minister van Energie tot enerzijds de bestudering van de 

86 Studie (F)100218-CDC-947.
87 Studie (F)100610-CDC-974.
88 Studie (F)100506-CDC-968.
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kostenstructuur van de elektriciteitsproductie afkomstig van 
de nucleaire centrales in België en anderzijds de raming van 
de monopoliewinsten die de producenten halen uit hun nu-
cleaire activiteiten.

In eerste instantie geeft de studie een theoretisch kader 
voor de verschillende kostenbegrippen door een duidelijk 
onderscheid te maken tussen het begrip van directe pro-
ductiekosten (vaste en variabele kosten) en het begrip van 
externe kosten in verband met het productieproces.

Vervolgens wordt overgegaan tot de analyse van de kos-
tenstructuur van de Belgische kerncentrales alsook tot een 
schatting van de gemiddelde kost voor de productie van 
elektriciteit van nucleaire afkomst (euro/MWh) mits vooraf-
gaande herinnering van de onderliggende werkhypotheses. 
Hieromtrent dekt de analyse enkel het exploitatiejaar 2007 
omwille van de betrouwbare inlichtingen waarover de CREG 
beschikte toen de studie werd uitgevoerd.

In het kader hiervan werd de gemiddelde productiekost ge-
schat en besproken. Dit gebeurt per component aan de hand 
van een opeenvolgende analyse van de brandstofkost, de ex-
ploitatiekost, de afschrijvingskost en de kost voor provisies. 
De exploitatiekost werd ook component per component op-
gesplitst en besproken: personeelskosten, verzekeringskos-
ten, onderhoudskosten en administratiekosten.

De analyse toont ook aan dat de raming bekomen voor de 
gemiddelde productiekost voor het jaar 2007 overeenkomt 
met de resultaten van de internationale benchmarks. Door 
deze waarden voor de gemiddelde productiekost met de 
gemiddelde forward wholesale prijs te vergelijken, kon ook 
voor het referentiejaar een raming worden gemaakt van de 
marge en de monopoliewinst die de nucleaire exploitant 
heeft gerealiseerd.

Naast het onderwerp van de directe kosten, bespreekt de 
studie ook het probleem van de externe kosten verbonden 
aan de nucleaire productie door de literatuur hieromtrent te 
raadplegen. In het kader hiervan werd bijzondere aandacht 
besteed aan ExternE, een project van de Europese Com-
missie dat dit thema behandelt, teneinde deze externe kost 
te kunnen schatten. 

n  Studie betreffende de opmerkingen over het artikel “Nu-
clear Market Power: Taxation or Liberalization?” 

Dit artikel89, medegeschreven door professor Stefan Proost 
(K.u.Leuven), concludeert dat het nationaal sociaal welzijn 
een nieuwe impuls zou krijgen door de elektriciteitsproduc-
tie van nucleaire afkomst vrij te maken in plaats van deze te 
belasten. 

Het Directiecomité heeft op dit artikel willen reageren door 
een studie90 uit te voeren waarin drie argumenten worden 
uiteengezet die aantonen dat deze conclusie niet geldt voor 
België.

Het eerste argument betreft de modellering van de elek-
triciteitsmarkt. Deze berust op de hypothese dat de markt 
wordt gekenmerkt door een dominerende operator die 
uitsluitend over nucleaire productiecapaciteit beschikt en 
naast dewelke zich concurrerende producenten voordoen 
die enkel beschikken over andere productiecapaciteit dan 
nucleaire productiecapaciteit. Deze modellering kan echter 
niet gelden voor de Belgische markt aangezien de nucle-
aire operator in België beschikt over een gediversifieerde 
productieportefeuille waarin zich ook thermische productie-
eenheden bevinden. Hierdoor wordt het probleem van de 
maximalisatie van de opbrengsten van de operator uitslui-
tend op het nucleaire segment onjuist. De maximalisatie 
van de opbrengsten van de operator zou namelijk betrek-
king moeten hebben op de gecumuleerde opbrengsten op 
de verschillende soorten productie-activa.

Het tweede argument heeft betrekking op de implemente-
ring van de investeringen die nodig zijn om de levensduur 
van de kerncentrales te verlengen. In het artikel wordt deze 
als een marginale kost beschouwd terwijl het eigenlijk zou 
moeten worden gezien als een vaste kost. Dit onderscheid 
heeft echter een invloed op de hoeveelheden elektriciteit 
van nucleaire afkomst die worden geproduceerd, en bijge-
volg op het resultaat van de maximalisatie van de opbreng-
sten voor de operator.

Het derde argument heeft betrekking op de analyse van het 
nationaal welzijn. Deze analyse is echter onvolledig omdat 
ze geen rekening houdt met de kosten voor de installatie 
van nieuwe transmissiecapaciteiten. Bovendien is de aan-
passing van het model op de Belgische markt omstreden en 
houdt de analyse geen rekening met de haalbaarheid van de 
verschillende overwogen scenario’s.

Bovenvermeld artikel kan bijgevolg niet als referentie dienen 
om te concluderen dat de Belgische nucleaire elektriciteits-
markt moet worden vrijgemaakt in plaats van te worden belast. 

n  Studie betreffende de impact van de stopzetting van de 
nucleaire centrales op de verkoopprijs van elektriciteit aan 
de huishoudelijke eindafnemer

Het Directiecomité heeft ook de impact van de stopzetting 
van de nucleaire centrales op de eindprijs van elektriciteit 
bestudeerd91. Deze impact werd berekend in het kader van 
het huidige systeem en gaat uit van ongewijzigde indexe-
ringsparameters (Ne en Nc) en de tarieven. 

89  “Nuclear Market Power : Taxation or Liberalization ?”, door Pieter Himpens, Joris Morbee en Stefan Proost, beschikbaar op http://www.idei.fr/doc/conf/eem/morbee.pdf.
90 Studie (F)100708-CDC-978.
91 Studie (F)100902-CDC-987.
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3. Regulering en werking van de elektriciteitsmarkt

Er worden twee gevallen gesimuleerd:  

•  de stopzetting van de drie oudste kerncentrales: Doel 
1 en 2 en Tihange 1; 

•  de volledige stopzetting van alle kerncentrales. 

In beide gevallen wordt verondersteld dat de stopzetting zal 
plaatsvinden op 1 januari 2010 en werden de berekeningen 
uitgevoerd voor een gemiddelde representatieve afnemer 
Dc (1 600 kWh overdag, 1 900 kWh ’s nachts) bevoorraad 
tegen het tarief ECS Energy+. 

uit deze oefening blijkt dat de waarden van de parameter Nc 
en van de energieprijs92 alsook het bedrag van de jaarlijkse 
globale factuur (euro/jaar, btw inbegrepen), als volgt varië-
ren volgens het overwogen geval:  

•  in geval van stopzetting van de centrales Doel 1 en 2 
en van Tihange 1: de parameter Nc zou met ongeveer 
20 % stijgen, de kostprijs van energie voor een ge-
middelde representatieve afnemer (Dc-klant) zou met 
ongeveer 8 % stijgen en de jaarlijkse globale factuur 
zou met ongeveer 23 euro of 4 % stijgen;

•  in geval van volledige stopzetting van de kerncentrales: 
de parameter Nc zou met 89 % stijgen, de kostprijs 
van energie zou met ongeveer 38 % stijgen en de jaar-
lijkse globale factuur zou met ongeveer 103 euro of 
19 % stijgen. 

n  Studie betreffende het nucleair akkoord met Duitsland en 
de toepassing ervan in België

Ook heeft het Directiecomité een studie uitgevoerd waarin 
het nucleair akkoord in Duitsland en de toepassing ervan 
op België wordt besproken93. Er werd vastgesteld dat dit 
nucleair akkoord uit twee elementen bestaat: enerzijds de 
opstarting van een wetgevend initiatief met het oog op een 
nucleaire brandstoftaks en anderzijds de afsluiting van een 
steunfondsovereenkomst tussen de Duitse regering en de 
energieleveranciers/nucleaire exploitanten. 

Het akkoord impliceert voor de nucleaire exploitanten dat zij 
voor de geproduceerde elektriciteit afkomstig van de nucle-
aire eenheden een bijdrage van 15,19 euro/MWh dienen te 
betalen in de periode 2011 - 2016 en vanaf 2017 vervolgens 
een bijdrage van 9,00 euro/MWh moeten betalen. In totaal 
zou het akkoord iets meer dan 30 039 miljoen euro opbren-
gen. Indien de Duitse bepalingen worden getransponeerd 
naar het totale Belgische nucleaire park en identiek zouden 
worden toegepast, dan zou dit leiden tot een opbrengst van 
9 072 miljoen euro. Indien deze enkel worden toegepast op 
het geheel van Doel 1, Doel 2 en Tihange 1 zou dit leiden tot 
een opbrengst van 2 247 miljoen euro. 

Een vergelijking met het Belgische protocolakkoord vereist 
enige voorzichtigheid. De bepalingen verschillen sterk, on-
der meer op het vlak van het aantal centrales waarvan de 
levensduur wordt verlengd en het aantal jaren levensduur-
verlenging. Verder dient ook rekening te worden gehouden 
met de van kracht zijnde elektriciteitsprijzen op beide mark-
ten, de kostenstructuur en de geldende afschrijvingspolitiek 
wanneer men beide landen met elkaar vergelijkt. 

Studie betreffende het overzicht van de contracten tegen 
vaste prijzen op de residentiële markt voor elektriciteit en 
gas

Op vraag van de Minister van Energie heeft het Directieco-
mité een studie uitgevoerd ter bestudering van het aanbod 
van vaste tarieven bij leveranciers actief op de Belgische 
elektriciteits- en gasmarkten94. Wanneer het tarief vast is, 
blijft het tijdens de hele duur van het contract onveranderd. 
Het kan echter hoger zijn dan het geïndexeerde tarief, aan-
gezien het risico van schommelingen van de kosten van de 
leverancier gedekt moet zijn. 

Ondanks het groeiende aanbod van contracten tegen vaste 
prijzen en, hoewel het een stijging meemaakt, blijft het aan-
deel van de contracten tegen vaste prijzen die zijn ingegaan 
zowel op de elektriciteitsmarkt als op de gasmarkt aanzien-
lijk in de minderheid. 

Voor de elektriciteit zien we bij twee van de leveranciers twee 
belangrijke piekperioden in de ondertekening van nieuwe con-
tracten tegen vaste prijzen: in november en december 2008 en 
tussen april en juni 2009. Voor het gas zien we slechts een piek-
periode bij één van de leveranciers, tussen april en juni 2009.

Vanaf juli 2008, toen de elektriciteitskosten erg hoog waren, 
werden er nieuwe vaste elektriciteitstarieven voorgesteld. 
Deze tarieven kenden veel succes bij de lancering omdat 
de klanten, die ontgoocheld waren door de sterke prijsstij-
gingen, hun prijs voor de toekomst wilden vastleggen. Een 
groot aantal contracten ging in tussen september en de-
cember 2008. Omdat de energieprijzen daarna fors daalden, 
hebben deze klanten een slechte zaak gedaan, aangezien 
hun vaste prijs voor twee jaar erg hoog is. 

In oktober 2008 werden twee andere vaste tarieven gelan-
ceerd voor de elektriciteitscontracten inzake groene stroom. 
Voor het gas zijn de groene tarieven identiek. Wat elektrici-
teit betreft kende het hoogste van de twee tarieven vreemd 
genoeg het meeste succes. Hoewel dit tarief bijkomende 
diensten aanbiedt op het vlak van advies en technische in-
formatie voor energiebesparing, blijft het toch ongewoon 
dat het duurste tarief het meeste succes heeft, ook al is zijn 
groene karakter een verkoopsargument.  

92 De schommelingen voor de parameter Nc en de energieprijs werden vastgesteld ten opzichte van de waarden vastgesteld voor beide variabelen in de maand juni 2010.
93 Studie (F)101014-CDC-999.
94 Studie (F)100129-CDC-943.
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3. Regulering en werking van de elektriciteitsmarkt

Studie betreffende de vergelijking van de elektriciteitsprij-
zen voor een gezin met een verbruik van 3 500 kWh grijze 
elektriciteit (enkelvoudig tarief) in Brussel, Parijs, Berlijn, 
Amsterdam en Londen

Het streefdoel van deze studie is het vergelijken van de kos-
tenstructuur van de elektriciteit in juni 2010 in Brussel met 
deze van de hoofdsteden van de verschillende buurlanden95. 
De klant in kwestie is een residentiële verbruiker, met een ge-
huurde enkelvoudige meter, die jaarlijks 3 500 kWh aan grijze 
elektriciteit verbruikt, met een vermogen van 6 tot 12 kVA.

Voor elke hoofdstad werd de elektriciteitskost als volgt op-
gesplitst: de energiekost, met name het deel dat aan de 
leverancier toekomt, de kost van het net (transmissie en dis-
tributie), de taksen en de btw. Om deze ontleding uit te voe-
ren, werden per hoofdstad drie contracten voor de levering 
van elektriciteit uitgekozen. Het eerste is het standaardcon-
tract (Electrabel als basisoptie in Brussel), het tweede con-
tract komt overeen met de meest gangbare commerciële 
aanbieding van de historische operator (Electrabel Energy+ 
in Brussel) en het derde contract is de meest voorkomende 
aanbieding van de concurrentie (Lampiris in Brussel). Het 
gewogen gemiddelde van deze aanbiedingen in functie van 
de marktaandelen wordt vervolgens berekend en resulteert 
in de elektriciteitsprijs in de hoofdstad.

zoals onderstaande figuur aantoont, is Brussel de duur-
ste hoofdstad na Berlijn, waar de kosten op het vlak van 

milieubeleid aanzienlijk zijn. Brussel volgt Berlijn echter 
van heel dichtbij (741,33 euro/jaar voor Brussel, tegen 
756,44 euro/jaar voor Berlijn). Hiervoor bestaan drie rede-
nen: de aanzienlijke energiekosten (de hoogste na Londen), 
de hoge kost van het net en een btw die hoger is dan in de 
buurlanden (21 %). Tot slot merken we nog op dat het ge-
brek aan concurrentie op de Brusselse markt een daling van 
de energiekosten niet in de hand werkt.

Studie betreffende de kwaliteit van de parameter Nc

In september 2010 heeft het Directiecomité een studie uit-
gevoerd naar de kwaliteit van de parameter Nc96, de indexe-
ringsparameter van de elektriciteitsprijs op de residentiële 
markt. Omdat de parameter binnen de context van een ge-
reguleerde markt was ingevoerd, had deze studie tot doel 
om te bepalen of de parameter Nc nog representatief is 
voor de ontwikkeling van de brandstofkosten en om moge-
lijke nodige aanpassingen te identificeren teneinde het nut 
van de parameter Nc te garanderen. 

De parameter Nc is een indexcijfer van de Belgische maand-
prijs met als doel de evolutie van de prijzen van nucleaire 
en fossiele brandstoffen (steenkool, gas en aardolie) voor 
de productie van Belgische elektriciteit weer te geven. De 
parameter wordt momenteel gebruikt door drie van de vijf 
leveranciers die variabele tarieven hanteren.

Nc = 0,214 + 0,260 Ifnu + 0,375 Icoal + 0,240 Ioil +  
1,195 (1-Ifnu) Ispotgas
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Figuur 18: Ontleding van de elektriciteitsprijs in Brussel, Parijs, Berlijn, Amsterdam en Londen - juni 2010 (€)

95 Studie (F)101007-CDC-995.
96 Studie (F)100909-CDC-948.
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3. Regulering en werking van de elektriciteitsmarkt

De studie heeft toegelaten vast te stellen dat de meerder-
heid van de referentiewaarden in de formule van de parame-
ter, die in 2002 werd opgesteld, niet langer de werkelijkheid 
weerspiegelen. Deze waarden zijn:

• de samenstelling van het productiepark;
• de brandstofkosten;
•  de referentiewaarden van de indexcijfers Ifnu, Icoal, 

Ioil en Ispotgas; 
• de indexering van gas (op aardolie en steenkool);
• de nieuwe accijnsrechten en bijdragen voor energie.

Daarnaast constateert de studie dat bepaalde variabelen, 
die van wezenlijk belang zijn zodat een parameter de evolu-
tie van de brandstofkosten zou weerspiegelen, afwezig zijn 
in de Nc-formule, namelijk: 

•  de productie uit biomassa;
•  de kosten van CO2;
•  de kosten van de centrale van Coo;
•  de vervanging van kernenergie door steenkool en door 

de aankopen op Belpex.

Ten slotte worden de nieuwe bevoorradingsbronnen niet in 
aanmerking genomen in de berekening van de elektriciteits-
prijs. Deze bronnen zijn:

•  de aankopen op de beurzen Belpex en Endex;
•  de invoer;
•  de bevoorrading vanuit hernieuwbare energiebronnen.

De studie concludeert dat het interessant zou kunnen zijn 
om een nieuwe formule te bedenken die lijkt op de huidige 
parameter Nc maar die kan worden aangepast door iedere 
leverancier op basis van zijn oliemix en bevoorradingsstrate-
gie en dus op basis van de structuur van zijn productiepark. 
zo kan iedereen een parameter gebruiken die de kosten-
structuur weergeeft en toch een unieke formulestructuur 
behouden.

Na bovengenoemde studie naar de kwaliteit van de para-
meter Nc te hebben uitgevoerd en de antwoorden van een 
leverancier op deze vragen betreffende de indexeringspa-
rameters te hebben beantwoord, heeft het Directiecomité 
geconcludeerd dat de representativiteit van de indexerings-
parameters Nc, Ne en Iem niet langer gegarandeerd was. 
Het Directiecomité heeft om die reden besloten de publica-
tie van deze parameters vanaf februari 2012 te staken.

Studie betreffende de haalbaarheid van de invoering van een 
progressieve prijszetting van elektriciteit in België

De vraag die aan de basis van deze studie97 lag, die door 
de Minister van Energie was aangevraagd, was of de pro-
gressieve prijszetting in België haalbaar en toepasbaar was, 
rekening houdend met de juridische aspecten, de verdeling 

van bevoegdheden, het effect op de verschillende inko-
menscategorieën en de buitenlandse ontwikkelingen, in het 
bijzonder Japan en Californië.

Vanuit juridisch oogpunt zal de aanvaardbaarheid van de 
maatregel met betrekking tot het Europees recht afhangen 
van de reden van het algemene economische belang dat 
naar voren wordt gebracht om de maatregel evenals de 
implementatieregels te verantwoorden. Op het niveau van 
het Belgisch recht moet de progressieve prijszetting worden 
verantwoord ten opzichte van de regels voor de verdeling 
van de bevoegdheden. Indien het doel dat naar voren wordt 
gebracht voor de verantwoording van de invoering van de 
progressieve prijszetting van sociale aard is, dan gaat het 
om een federale bevoegdheid. Er is sprake van een regio-
nale bevoegdheid indien het naar voren gebracht doel het 
rationele energieverbruik is. 

Vanuit economisch standpunt vormt de progressieve prijs-
zetting een oplossing die als tweede keuze wordt gezien. 
Deze moet gepaard gaan met een regulering van de com-
ponenten van de prijs en kan leiden tot een daling van het 
verbruik dat desgevallend kan leiden tot een vermindering 
van de investeringen in het net, zoals het geval is in Japan 
en Californië. 

Vanuit sociaal oogpunt beoogt de progressieve prijszetting 
iedereen toegang tot elektriciteit te verschaffen. Dit zou tot 
stand komen middels een subsidie die zou overeenkomen 
met het levensnoodzakelijke verbruik en die zou worden af-
genomen bij de grote verbruikers. De ervaring uit Californië 
laat zien dat de subsidie desalniettemin onbeduidend is. 
Met andere woorden, de subsidie dekt enkel een deel van 
het levensnoodzakelijke verbruik, en dit omwille van de be-
perkte elasticiteit van de vraag naar elektriciteit.

Vanuit milieukundig oogpunt is het nagestreefde doel het 
verbruik te verminderen en zo de CO2-uitstoot te verlagen. 
Dit doel wordt echter beïnvloed door de elasticiteit van de 
vraag naar elektriciteit. Aangezien deze onbeduidend is, zou 
de daling beperkt moeten zijn. 

Het Directiecomité stelt voor een dubbele progressieve 
prijszetting op te stellen (met en zonder elektrische ver-
warming) geassocieerd met een verbruiksbeheer via een 
time of use-systeem (realtime verbruik) dat door slimme 
meters (zelfdenkende computers) wordt uitgevoerd. Speci-
fieke hulpmiddelen moeten in de implementatie van de pro-
gressieve prijszetting ook worden opgenomen, zoals hulp 
voor huishoudens met een zeer laag inkomen en een hoog 
verbruik. Deze hulp zou hen zo in staat stellen hun verou-
derde en energievretende elektrische huishoudtoestellen te 
vervangen.

97 Studie (F)100610-CDC-972.
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Studie over de mogelijke impact van de elektrische auto op 
het Belgische elektriciteitssysteem

Een grootschalige introductie van de elektrische auto binnen 
de komende tien jaar lijkt mogelijk. Men zou verwachten 
dat hierdoor de elektriciteitsprijs zal stijgen. uit een studie 
van het Directiecomité blijkt echter dat de elektriciteitsprijs 
op de groothandelsmarkt zou kunnen dalen in vergelijking 
met een scenario zonder elektrische auto98. De autobatterij 
zal immers overgedimensioneerd zijn voor de afstand die 
een auto gemiddeld per dag aflegt, waardoor een deel van 
de batterij niet zou worden gebruikt. Deze niet-gebruikte 
capaciteit kan dan worden aangewend om te arbitreren op 
de groothandelsmarkt, namelijk het kopen van elektrische 
energie tegen lage prijs (meestal ’s nachts), de tijdelijke 
opslag van deze energie in de autobatterij en vervolgens 
de verkoop ervan tijdens de piekuren, waardoor deze piek-
prijzen worden afgevlakt. Ook zouden de elektrische auto’s 
kunnen worden ingezet om vraag en aanbod van elektrici-
teit in reële tijd met elkaar in evenwicht te houden. Dat zou 
betekenen dat intermittente energiebronnen, zoals wind en 
zon, door de grootschalige aanwezigheid van de elektrische 
auto gemakkelijker geïntegreerd kunnen worden in het elek-
triciteitssysteem, zonder dat daarbij de systeemveiligheid 
daalt. Een belangrijke factor is echter de autobatterij. Indien 
de batterij intensiever wordt gebruikt, zal deze ook sneller 
kunnen verouderen. In welke mate deze slijtage significant 
is, hangt in grote mate af van de toekomstige technologi-
sche ontwikkelingen op het gebied van de autobatterij en 
hierover blijft nog grote onzekerheid bestaan.  

98 Studie (F)100204-CDC-929.
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4.1. Regulering  

4.1.1.  Beheer en toewijzing van 
interconnectiecapaciteit en mechanismen 
betreffende congestie

Hoogcalorisch aardgas (marktaandeel van 72 %) 

Bepaalde grensoverschrijdende interconnecties worden 
zowel met betrekking tot de Belgische markt als met de 
doorvoer door België geconfronteerd met een contractuele 
congestie van de invoercapaciteit. Dit is het geval voor de 
interconnectie met het Nederlandse net bij ’s Gravenvoe-
ren en de Belgisch-Duitse interconnectie bij Eynatten. Deze 
contractuele congestie zal grotendeels worden opgelost 
door de ingebruikname van de leiding VTN2 die voor begin 
2011 gepland is. De implementatie van nieuwe compres-
soren in Berneau (eind 2011) en in Winksele (eind 2012) zal 
voorts voldoende capaciteit bieden om zowel aan de Belgi-
sche vraag als, vanaf begin 2013, aan de doorvoervraag te 
voldoen. Met dit vooruitzicht zal de Belgische H-gasmarkt 
dankzij deze investeringen een unieke balanceringszone 
vormen (vermindering van het aantal balanceringszones van 
drie naar één).   

Laagcalorisch aardgas (marktaandeel van 28 %)  

Sinds 2004 is de invoercapaciteit voor L-gas, in overeen-
stemming met het voorstel van indicatief plan voor aard-
gasbevoorrading van de CREG99, bevroren op het bestaande 
niveau. Deze situatie betekent dat in België geen investe-
ring wordt verwacht wat betreft het vergroten van de in-
voercapaciteit voor L-gas maar dat men eerder verwacht 
dat afnemers van L-gas zullen overstappen op H-gas zodra 
de vraag naar L-gas de ingangscapaciteit op het L-net zal 
overschrijden. Hierdoor wordt de invoercapaciteit gecon-
fronteerd met minstens één contractuele congestie. Daar-
naast bestaat er een risico op fysieke congestie bij extreme 
wintertemperaturen. Het is belangrijk te melden dat ener-
zijds bij de interconnectie met Nederland in Hilvarenbeek 
een groot risico op congestie bestaat vanwege het inves-
teringsbeleid en de reservatie van Nederlandse capaciteit 
die uitsluitend is gebaseerd op reservaties op minstens tien 
jaar, en dat anderzijds op dit moment de reservatiesignalen 
die voor deze Nederlandse capaciteit door de markt worden 
ontvangen, lager zijn dan de schatting van het toekomstige 
verbruik op de stroomafwaartse netten. Het is ook belang-
rijk te melden dat de Belgische L-gasmarkt tot op zekere 
hoogte backhaul vanuit Frankrijk wordt bevoorraad bij het 
grenspunt Blaregnies/Taisnières. 

Transparantie van de inlichtingen betreffende het vervoersnet  

Op 10 november 2010 heeft de Europese Commissie een 
beslissing goedgekeurd tot wijziging van de richtlijnen in-
zake de definitie van de technische inlichtingen die de net-
gebruikers nodig hebben om effectief toegang tot het net 
te verkrijgen, zoals vastgelegd in de verordening (EG) nr. 
715/2009100. Deze tekst, die op 3 maart 2011 van kracht 
wordt, met andere woorden eens alle bepalingen van het 
derde Europese wetgevingspakket inzake energie van toe-
passing zijn, bevat zowel op het vlak van de vorm als van 
de inhoud, gedetailleerde vereisten over de inlichtingen die 
de vervoersnetbeheerders zullen moeten verstrekken aan 
de netgebruikers om een effectieve toegang tot het net te 
garanderen. De netbeheerders zorgen voor de publicatie en 
het dagelijks bijwerken van inlichtingen over de beschikbaar-
heid en het gebruik van de capaciteiten. Bovendien moeten 
zij een gedetailleerd en uitvoerig toegangsreglement publi-
ceren dat de rechten en de verantwoordelijkheden van alle 
netgebruikers vermeldt en informatie bevat over de verschil-
lende aangeboden diensten en soorten vervoerscontracten 
die afhankelijk van deze diensten beschikbaar zijn.

In een vrijgemaakte en competitieve markt is effectieve 
toegang tot het net op het vlak van transparantie van het 
grootste belang. Gedetailleerde inlichtingen met betrek-
king tot de beschikbaarheid en het gebruik van de capaci-
teit van het net bieden gasleveranciers de mogelijkheid om 
marktkansen op korte en lange termijn te identificeren en te 
benutten. De noodzaak om de transparantievereisten te ver-
beteren, is nog zichtbaarder geworden na de gascrisis van 
januari 2009. Deze regels zullen aanzienlijk bijdragen tot de 
optimalisatie van het gebruik van de beschikbare capaciteit 
van het net en zullen de grensoverschrijdende uitwisselin-
gen tussen de lidstaten stimuleren.

Methode om de capaciteit te berekenen  

De methode om de capaciteit van het net te berekenen, 
is voornamelijk gebaseerd op een gedetailleerd netmodel 
alsook op stroomscenario’s en netconfiguratie. Het net-
model als zodanig is zeer technisch en werd uitgewerkt 
rekening houdend met het dagelijkse gebruik. De netsce-
nario’s worden overgelaten aan de vrije beoordeling van de 
vervoersnetbeheerder. Vanuit algemeen oogpunt worden 
piekscenario’s ontwikkeld teneinde de maximale techni-
sche capaciteit te simuleren. De vervoersnetbeheerder gaat 
voorzichtig te werk en wenst zich ervan te vergewissen 
dat de capaciteit die aan de markt wordt geboden, in alle 
omstandigheden kan worden gegarandeerd. Hieruit vloeit 
voort dat deze methode in bepaalde situaties, behalve bij 

  99  Voorstel (F)040923-CREG-360 van indicatief plan van bevoorrading in aardgas.
100  Besluit 2010/685/EU van de Europese Commissie van 10 november 2010 tot wijziging van hoofdstuk 3 van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad 

betreffende de voorwaarden voor de toegang tot aardgastransmissienetten, Publicatieblad (L) 293/67.
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piekscenario’s, aanleiding zou kunnen geven tot een situatie 
waarin de maximale technische capaciteit voor het grootste 
deel van de tijd wordt onderschat omwille van de strenge 
hypothesen die de vervoersnetbeheerder heeft weerhou-
den. Er ontbreken Europese richtlijnen om de relevante hy-
pothesen voor een juiste berekening van de capaciteit te 
bepalen.

Verder is het zo dat de netbeheerders de simulaties van de 
capaciteiten van het net niet altijd coördineren. Dit blijkt bij-
voorbeeld uit het feit dat de maximale technische capaciteit 
aan weerszijden van de grensoverschrijdende interconnec-
tiepunten onderling niet afgestemd is. 

Een ander punt ligt in het feit dat de gepubliceerde techni-
sche en beschikbare capaciteit indicatief en niet bindend is 
voor de vervoersnetbeheerder. 

Het Directiecomité heeft bovendien een studie uitgevoerd 
naar de mogelijke interconnectie tussen de LNG-terminal 
van Duinkerke en het Belgische vervoersnet voor aardgas. 
Dit wordt uitvoerig beschreven onder punt 5.2.4 van onder-
havig verslag.

4.1.2.  Regulering van het vervoer en de distributie

A. Tarieven van het vervoers- en distributienet

n  Vervoersnet (Fluxys)

a) Tariefmethodologie

Het Koninklijk Besluit van 15 januari 2010 heeft een aantal 
wijzigingen aangebracht aan de tariefmethodologie met be-
trekking tot het vervoersnet101.

In zijn arrest van 8 juli 2010 heeft het Grondwettelijk Hof 
op verzoek van de CREG de wijzigingswet van 10 maart 
2009102 vernietigd, die het in de wet opnemen van een ta-
riefstructuur specifiek voor doorvoer tot doel had. Volgens 
het Hof houdt het in de Europese wetgeving vervatte non-
discriminatiebeginsel aldus het verbod in om de toegang tot 
het aardgasvervoersnet afhankelijk te maken van discrimi-
nerende modaliteiten.
 
Er mag derhalve geen onderscheid worden gemaakt tussen 
gasvervoer voor binnenlands verbruik en doorvoer. Het Hof 
concludeert dat een nationale wettelijke regeling waarbij 
een onderscheiden tariefregeling voor de doorvoer en het 
vervoer van aardgas wordt behouden, niet verantwoord is.
 

Wat betreft de uitzonderingen van de oude doorvoercontrac-
ten, meent het Hof dat enkel de contractspartijen die wor-
den vermeld in de lijst die als bijlage bij de Europese richtlijn 
over de gasdoorvoer uit 1991 werd gevoegd, eventueel hier-
op aanspraak kunnen maken omdat deze lijst verondersteld 
wordt uitputtend te zijn, de lichamen die verantwoordelijk 
zijn voor de in- of uitvoer van aardgas daarbij inbegrepen.
 
Voorafgaand aan voornoemd arrest had de wetgever een 
wet aangenomen die ten doel had de tariefstructuur spe-
cifiek voor doorvoer met ingang van 2 maart 2011103 op te 
heffen. De CREG heeft tegen deze wet ook een verzoek-
schrift tot vernietiging ingediend.

b) Evolutie van de tarieven

De CREG en Fluxys hebben in het laatste kwartaal van 2009 
een akkoord bereikt over de tarieven die van toepassing zijn 
op het geheel van de vervoers- en opslagactiviteiten voor de 
jaren 2010 en 2011. Het akkoord is tot stand gekomen door 
toepassing van artikel 17, §1 van het tarievenbesluit van 8 
juni 2007.

Het akkoord stelt conform de Europese wetgeving entry/
exit-tarieven vast uitgaande van een tariefmethodologie die 
gebaseerd is op de kosten en eenvormig is voor zowel het 
vervoer als de doorvoer van aardgas. De nieuwe tarieven 
zijn op 1 januari 2010 van kracht geworden en vervallen op 
31 december 2011, aan het einde van de lopende regulatoire 
periode. De tarieven behoren tot de meest competitieve in 
Europa aangezien het akkoord een daling van 28 % inhoudt 
ten voordele van netgebruikers die de Belgische aardgasver-
bruikers bedienen. 

Dankzij de nieuwe tarieven zal Fluxys haar omvangrijk in-
vesteringsprogramma (meer dan 1,5 miljard euro in de ko-
mende vijf jaar) kunnen financieren met garantie van een 
billijke vergoeding van het geïnvesteerde kapitaal.

n Distributienet

a) Tariefmethodologie

In de oude regulatoire periode (vóór 2009) werd een cost 
plus-methodologie toegepast waarbij de kosten van de dis-
tributienetbeheerder werden gecontroleerd door de CREG 
en verhoogd met een winstmarge die een billijke vergoe-
ding van de geïnvesteerde kapitalen binnen het distributie-
net toeliet. Overeenkomstig dit regime werden de tarieven 
ofwel goedgekeurd door de CREG voor de hele regulatoire 

101  Koninklijk Besluit van 15 januari 2010 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 8 juni 2007 betreffende de methodologie voor het vaststellen van het totale inkomen dat de billijke marge bevat, 
betreffende de algemene tariefstructuur, de basisprincipes inzake tarieven, de procedures, de bekendmaking van de tarieven, de jaarverslagen, de boekhouding, de kostenbeheersing, betreffende 
de inkomensverschillen van de beheerders en de objectieve indexeringsformule bedoeld in de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen (Belgisch Staatsblad van 22 januari 2010).

102  Wet van 10 maart 2009 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2009).
103  Wet van 29 april 2010 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en met betrekking tot transmissietarieven 

(Belgisch Staatsblad van 21 mei 2010).
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periode (één jaar), ofwel voor drie maanden opgelegd door 
de CREG.

Op 1 januari 2009 werd de vroegere cost plus-regeling ver-
vangen door een methodologie gebaseerd op een gewaar-
borgd inkomen voor de distributienetbeheerder, aangevuld 
met incentives tot kostenbeheersing. Dit nieuwe regime 
waarborgt de netbeheerder gedurende een regulatoire pe-
riode van vier jaar een totaal inkomen dat volstaat om zijn 
wettelijke taken uit te voeren en een billijke winstmarge als 
vergoeding voor het in zijn net geïnvesteerde kapitaal. Tij-
dens bovenvermelde regulatoire periode van vier jaar zijn 
volgende tarifaire regimes mogelijk:

•  goedgekeurde tarieven voor de volledige regulatoire 
periode in geval van goedkeuring van het tariefvoorstel 
met begroting van de netbeheerder vóór de aanvang 
van de regulatoire periode;

•  goedgekeurde tarieven voor de resterende duur van 
de regulatoire periode indien de goedkeuring tijdens 
deze periode gebeurt;

•  opgelegde tarieven in alle andere gevallen.

Op   30   september   2008   dienden   alle   distributienet-
beheerders binnen  de wettelijke termijn een tariefvoorstel 
met begroting in voor de regulatoire periode 2009-2012. 
Omdat geen enkel van de ingediende voorstellen voldeed 
aan de voorgeschreven informatievereiste, besliste het Di-
rectiecomité om de voorstellen te verwerpen en voorlopige 
tarieven op te leggen. De voorlopige tarieven die werden 
opgelegd, zijn gebaseerd op de laatste door het Directie-
comité goedgekeurde overeenstemmende delen van het 
totaal inkomen, zijnde de tarieven over het exploitatiejaar 
2008. Deze voorlopige tarieven blijven geldig voor de vol-
ledige duur van de regulatoire periode, of tot alle rechtsmid-
delen van de CREG of van de distributienetbeheerder zijn 
uitgeput of totdat over de twistpunten tussen de CREG en 
de distributienetbeheerder een akkoord is bereikt.

In de loop van het jaar 2009 diende het merendeel van de 
distributienetbeheerders nieuwe tariefvoorstellen in voor 
de regulatoire periode 2009-2012 op basis van het nieuwe 
rapporteringsmodel. De tarieven van de gemengde distribu-
tienetbeheerders (zowel de openbare als de private sector 
participeren in het kapitaal) van de exploitatiemaatschappij-
en Eandis (Vlaanderen) en Ores (Wallonië) werden goedge-
keurd voor de regulatoire periode 2009-2012, respectievelijk 
vanaf 1 juli en 1 oktober 2009. De tarieven van de Brusselse 
gemengde distributienetbeheerder Sibelga werden net als 
Ores goedgekeurd vanaf 1 oktober 2009. Eind 2010 heeft de 
CREG met de vier zuivere distributienetbeheerders van ex-
ploitatiemaatschappij Infrax (Infrax West, Iveg, Inter-Energa 

en PBE) een akkoord bereikt over de openstaande punten 
zodat ook zij over goedgekeurde tarieven beschikken vanaf 
1 januari 2011.

De CREG heeft reeds in vorige jaarverslagen aangehaald dat 
het nieuwe reglementaire kader haar weinig bevoegdheden 
laat om de redelijkheid en het reële karakter van de kosten 
voorgesteld door de distributienetbeheerders, te beoorde-
len. De CREG blijft er dan ook van overtuigd dat de toepas-
bare wetgeving betreffende de distributienettarieven moet 
worden herzien met inachtneming van het derde wetge-
vingspakket. De omzetting van deze Europese richtlijn biedt 
de kans om de huidige Belgische regelgeving betreffende 
de tarieven bij te sturen, onder meer teneinde de regulator 
de bevoegdheden te verschaffen die nodig zijn om te komen 
tot meer correcte distributienettarieven.

b) Evolutie van de tarieven

De onderstaande tabel 13 geeft een overzicht van de tarief-
evoluties van 2008 tot 2010, waarbij er voor de distributie-
netbeheerders met voorlopige tarieven geen evolutie kan 
worden waargenomen aangezien de voorlopige tarieven 
2009-2012 dezelfde zijn als de tarieven geldend voor het 
exploitatiejaar 2008. De evolutie 2009-2010 is aanzienlijk 
vlakker dan de evolutie 2008-2009 en kan hoofdzakelijk 
worden verklaard door de toepassing van het indexerings-
mechanisme op de beheersbare kosten en in mindere 
mate door de evolutie van andere elementen, zoals de af-
schrijvingen en de niet-beheersbare kosten (bijvoorbeeld 
openbaredienstverplichtingen).
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Er kunnen aanzienlijke tariefverschillen tussen distribu-
tienetbeheerders worden vastgesteld. Deze verschillen 
worden enerzijds gerechtvaardigd door topografische en 
technische factoren eigen aan de bevoorrade gebieden en, 
anderzijds, door de omvang van de openbaredienstverplich-
tingen. Andere factoren, zoals de overdracht van saldi van 
de voorgaande jaren (bonus/malus), dragen eveneens bij tot 
deze tariefverschillen.

Figuur 20:  Gemiddelde samenstelling van de distributiekosten in 

Wallonië in 2010

Bron: CREG

Tabel 13: Tarieven voor gebruik van het distributienet in 2008, 2009 en 2010 (in €/kWh), exclusief btw

€/kWh Tarieven 
Goedgekeurd: G
Verlengd 2008: V

Residentiële klant
23.260 kWh/jaar

Professionele klant
2.300 MWh/jaar

Industriële klant
36.000 MWh/jaar

DNB 2008 2009 2010 Δ  
2010/2009 2008 2009 2010 Δ 2010/2009 2008 2009 2010 Δ  

2010/2009

ALG V 0,0100 0,0100 0,0100 0,00% 0,0023 0,0023 0,0023 0,00% 0,0004 0,0004 0,0004 0,00%

GASELWEST G 0,0120 0,0135 (2) 0,0137 1,40% 0,0032 0,0034 (2) 0,0035 1,31% 0,0005 0,0006 (2) 0,0006 0,26%

IDEG G 0,0129 0,0140 (3) 0,0148 5,06% 0,0036 0,0033 (3) 0,0035 5,10% 0,0008 0,0007 (3) 0,0008 3,66%

IMEA (IGAO) G 0,0092 0,0090 (2) 0,0092 1,93% 0,0017 0,0015 (2) 0,0016 1,34% 0,0003 0,0002 (2) 0,0003 1,17%

IGH G 0,0132 0,0147 (3) 0,0149 1,41% 0,0037 0,0035 (3) 0,0036 0,57% 0,0006 0,0006 (3) 0,0006 1,79%

IMEWO G 0,0115 0,0129 (2) 0,0130 0,81% 0,0027 0,0029 (2) 0,0029 1,09% 0,0006 0,0007 (2) 0,0007 0,80%

INTERGAS V 0,0073 0,0073 0,0073 0,00%  niet van toepassing (1)  niet van toepassing (1)

INTERGEM G 0,0098 0,0117 (2) 0,0120 1,83% 0,0024 0,0027 (2) 0,0028 2,18% 0,0004 0,0005 (2) 0,0005 1,94%

INTERLuX G 0,0136 0,0135 (3) 0,0146 7,86% 0,0051 0,0044 (3) 0,0046 5,72% 0,0011 0,0010 (3) 0,0011 4,66%

IVEG V 0,0098 0,0098 0,0098 0,00% 0,0021 0,0021 0,0021 0,00% 0,0013 0,0013 0,0013 0,00%

IVEKA G 0,0099 0,0116 (2) 0,0109 -5,94% 0,0023 0,0026 (2) 0,0025 -6,23% 0,0005 0,0007 (2) 0,0006 -6,09%

IVERLEK G 0,0101 0,0111 (2) 0,0112 1,18% 0,0024 0,0025 (2) 0,0025 1,15% 0,0002 0,0003 (2) 0,0003 1,38%

INTER-ENERGA V 0,0146 0,0146 0,0146 0,00% 0,0030 0,0030 0,0030 0,00% 0,0017 0,0017 0,0017 0,00%

SEDILEC G 0,0124 0,0137 (3) 0,0141 2,64% 0,0035 0,0034 (3) 0,0035 2,34% 0,0007 0,0007 (3) 0,0008 1,82%

SIBELGA G 0,0128 0,0124 (3) 0,0133 6,95% 0,0037 0,0043 (3) 0,0045 4,85% 0,0018 0,0020 (3) 0,0021 6,42%

SIBELGAS N G 0,0113 0,0137 (2) 0,0133 -3,07% 0,0032 0,0037 (2) 0,0036 -2,09% 0,0002 0,0003 (2) 0,0002 -3,03%

SIMOGEL G 0,0085 0,0111 (3) 0,0115 3,20% 0,0016 0,0018 (3) 0,0019 2,26% 0,0009 0,0009 (3) 0,0010 2,52%

WVEM V 0,0122 0,0122 0,0122 0,00% 0,0023 0,0023 0,0023 0,00% 0,0012 0,0012 0,0012 0,00%

Gemiddelde 0,0112 0,0121 0,0122 1,40% 0,0029 0,0029 0,0030 1,15% 0,0008 0,0008 0,0008 1,02%

(1) Intergas heeft geen professionele en industriële klanten.
(2) Geldig vanaf 1 juli 2009 (voordien waren de tarieven 2008 geldig).
(3) Geldig vanaf 1 oktober 2009 (voordien waren de tarieven 2008 geldig).

 Overbrenging met het net 

 Meterhuur

 Openbaredienstverplichtingen 

 Heffingen

Bron: CREG
89,08%

5,58% 
3,20%

2,13%

Figuur 19:  Gemiddelde samenstelling van de distributiekosten in 

Vlaanderen in 2010

 Overbrenging met het net 

 Meterhuur

 Openbaredienstverplichtingen 

 Heffingen

Bron: CREG
78,44%

5,45%

13,77%

2,34%

Figuur 21:  Gemiddelde samenstelling van de distributiekosten in 

Brussel in 2010

 Overbrenging met het net 

 Meterhuur

 Openbaredienstverplichtingen 

 Heffingen

Bron: CREG73,06%

18,66%

5,95%

2,34%
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c) Saldi 2009

Het Directiecomité heeft in 2010 de saldi over het exploi-
tatiejaar 2009 behandeld. Opvallend hierbij was dat het 
merendeel van de distributienetbeheerders een bonus 
realiseren op de beheersbare kosten en een malus op de 
niet-beheersbare kosten. Het saldo op beheersbare kosten 
maakt deel uit van de resultatenrekening van de netbeheer-
der terwijl de gecumuleerde saldi op niet-beheersbare kos-
ten over de exploitatiejaren 2008 tot en met 2011 bestemd 
worden door de Minister van Energie. Bij de behandeling 
van de saldi van 2009 werd bijzondere aandacht besteed aan 
de buitendienststellingen door de distributienetbeheerders 
en werd aan de hand van een controleprogramma nagegaan 
of de voorgestelde methodiek werd gerespecteerd en of 
de gerapporteerde buitendienststellingen werkelijk werden 
uitgevoerd, dit zowel op het terrein als op administratief en 
boekhoudkundig vlak.

d) Rechtspraak

In 2010 heeft het Hof van Beroep te Brussel een reeks uit-
spraken gedaan ingevolge de regelgevende lacune die werd 
vastgesteld in het verlengde van haar rechtspraak waarbij de Ko-
ninklijke Besluiten van 2 september 2008 als onwettig werden 
aangemerkt. Als reactie hierop had de wetgever weliswaar de 
betrokken besluiten bekrachtigd (zie jaarverslag 2009, p. 28 en 
51), doch dit nam niet weg dat de besluiten tot stand waren 
gekomen in strijd met de Europese voorschriften ter zake (meer 
bepaald het verbod op eigenmachtige wijziging van het voorstel 
van de regulator). Gelet op deze situatie oordeelde de CREG in 
een aantal beslissingen dat zij niet over een rechtsgeldige grond-
slag beschikte om tarifaire beslissingen te nemen.

In een reeks arresten van 29 juni 2010 heeft het Hof van Beroep 
te Brussel dit standpunt afgewezen wat betreft de regels in ver-
band met de vaststelling van de waarde van het gereguleerd 
actief. De CREG werd bevolen om opnieuw te beslissen, met 
toepassing van de relevante bepalingen van het tarifaire Konink-
lijk Besluit. 

Vervolgens werden deze uitspraken doorgetrokken in een nieu-
we reeks arresten over tariefbeslissingen van de CREG, waarbij 
het Hof besliste dat de door de distributienetbeheerders voor-
gestelde tarieven van rechtswege geldig werden. Weliswaar 
achtte het Hof het niet uitgesloten dat de tariefbesluiten op 
bepaalde punten niet conform de richtlijnen tot stand waren ge-
komen, maar niet dermate dat het Koninklijk Besluit als geheel 
buiten toepassing mocht worden gelaten. Het Hof preciseerde 
dat niets de CREG overigens belet om specifieke bepalingen 
waarvoor dit zou gelden buiten toepassing te laten.

Om een einde te stellen aan de voortdurende onzekerheid, zijn 
Infrax en de CREG in het laatste kwartaal van 2010 tot een ak-
koord gekomen over de tarieven toe te passen tijdens de laat-
ste twee jaren van de regulatoire periode 2009 - 2012. Hierdoor 
gelden vanaf 1 januari 2011 voor alle leden van Infrax nieuwe 
goedgekeurde tarieven. Ook met de Brusselse distributienetbe-
heerder Sibelga werd de gerechtelijke procedure beëindigd en 
werden de tarieven goedgekeurd.

e) Studies

In 2010 heeft het Directiecomité de ontwikkeling van de kW-
term gedurende de periode 2003 - 2009 onderzocht, meer 
bepaald of het belang van deze term in het budget van de 
distributienetbeheerders (en dus binnen de jaarlijkse distri-
butiekosten voor verschillende standaardafnemers) is toe-
genomen of afgenomen104.

zoals voor elektriciteit, kan men voor aardgas concluderen 
dat de kW-term een bijna analoge ontwikkeling heeft ge-
kend tussen 2006 en 2009105, zowel in vergelijking met het 
tarief voor de “overdracht via het net” als ten opzichte van 
de evolutie van de totale jaarlijkse distributienetkosten. Bij-
gevolg vond er geen opvallende verschuiving plaats tussen 
kWh en kW. 

Overigens werd vastgesteld dat het relatieve deel dat aan 
de kW-term wordt toegekend ten opzichte van het totale 
budget van een distributienetbeheerder van aardgas, aan-
zienlijk hoger is dan bij elektriciteit. Dit fenomeen kan wor-
den verklaard door het feit dat het verbruik van aardgas 
veel meer afhangt van de temperatuur (buiten) dan het 
elektriciteitsverbruik. Door de kW-term, die niet afhankelijk 
is van veranderingen van de weersomstandigheden en het 
verbruik dat hieruit voortvloeit, op een belangrijk niveau te 
houden, worden de tariefschommelingen beperkt en laten 
ze bijgevolg toe stabielere tarieven aan te bieden.  

B. Maximumprijzen

Price caps

In België werd voor twee soorten klanten een systeem met 
maximumprijzen ingevoerd: de beschermde eindafnemers 
en de onbeschermde eindafnemers van wie de leverancier 
het aanbod heeft opgezegd.

De distributienetbeheerder garandeert de bevoorrading 
van onbeschermde eindafnemers van wie de leverancier 
het aanbod heeft opgezegd, tegen de maximumprijs die 
als volgt werd vastgelegd (ministeriële besluiten van 1 juni 
2004 voor elektriciteit en van 15 februari 2005 voor gas): 
energieprijs + vervoerstarief + distributietarief + marge. 

104 Studie (F)101202-CDC-1020.
105  Aangezien de CREG de tarieven voor aardgas pas vanaf 2004 heeft goedgekeurd en het onderzoek heeft aangetoond dat vóór 2006 geen kW-term werd toegepast, beperken de aangegeven 

resultaten zich tot de periode 2006 - 2009.
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De distributienetbeheerder gebruikt de tariefgegevens van 
deze leveranciers, met een minimumaandeel van 3 %, die in 
zijn distributiezone actief zijn, voor zover de leveringen aan 
de residentiële toegangspunten zich binnen de distributie-
zone bevinden. Alle berekeningen omvatten de leveranciers 
die aan minstens 90 % van de residentiële toegangspun-
ten leveren. Indien een zeer belangrijke leverancier actief is 
maar niet 90 % van de bevoorrading van residentiële afne-
mers uitvoert en indien alle andere leveranciers een aandeel 
hebben van minder dan 3 %, dan moet bijgevolg rekening 
worden gehouden met de grootste van deze kleine leve-
ranciers, totdat 90 % van de residentiële afnemers in de 
berekening worden opgenomen.

De distributienetbeheerder en/of de leverancier zijn ook 
belast met de bevoorrading van beschermde eindafnemers 
conform de federale wetgeving (minsterieel besluit van 30 
maart 2007) tegen een maximumprijs die door de CREG 
wordt vastgesteld voor een periode van zes maanden (zie 
art. 6 tot en met 13). De leverancier wordt vrijgesteld van 
de verplichting om te leveren tegen reguliere tarieven. De 
marge is een bedrag dat wordt opgeteld bij de som van de 
energieprijs, het vervoerstarief en het distributietarief indien 
deze som lager is dan het gemiddelde van de prijs aange-
kondigd voor een categorie van gelijksoortige afnemers van 
leveranciers in de distributiezone van de distributienetbe-
heerder. In dit geval is deze marge gelijk aan het verschil 
tussen het gemiddelde en de som van de drie eerste delen 
van de plafonnering van de prijzen. In alle andere gevallen is 
de marge nul.

Maximumprijs voor onbeschermde gedropte afnemers

Het Directiecomité heeft, zowel voor elektriciteit als voor gas, 
besloten de regels voor de berekening van de maximumprij-
zen voor onbeschermde afnemers van wie het leverings-
contract werd opgezegd106, bij te werken. Deze vervanging 
wordt gerechtvaardigd door drie elementen, met name de 
aanpassing van het tarief gedropte afnemer, de wijziging van 
de standaardafnemers en de standaardisatie van de methode 
voor de berekening van het tarief gedropte afnemers.

Met betrekking tot de toepassingsperiode van het tarief ge-
dropte klanten (referentietarief) was er een verschuiving van 
een maand tussen het maximumtarief voor een gedropte 
afnemer en het sociale tarief, wat leidde tot een onnodige 
complexiteit in de berekening van de schuldvordering. De 
beslissing van het Directiecomité heeft dit probleem kun-
nen verhelpen door de twee halfjaarlijkse periodes te laten 
samenvallen. Deze lopen voortaan van 1 februari tot en met 
31 juli en van 1 augustus tot en met 31 januari. 

Wat betreft de standaardafnemers was het nodig om het ver-
bruik tijdens de piek- (Pu) en de daluren (Du) voor de afnemers 
Dc en De te wijzigen als gevolg van de uitbreiding van het 

nachttarief naar het weekendtarief. Het nieuwe jaarverbruik van 
deze standaardafnemers bedraagt voortaan 1 600 kWh tijdens 
piekuren en 1 900 kWh tijdens daluren voor een Dc-afnemer 
en 3 600 kWh tijdens piekuren, 3 900 kWh tijdens daluren en 
12 500 kWh uitsluitend nachttarief voor een De-klant.

De standaardisering van het model en de berekenings-
methode waren van hun kant noodzakelijk omwille van het gro-
te verschil dat tot dan door de distributienetbeheerders werd 
opgemerkt in de presentatie van de referentietarieven en in de 
berekeningsmethodes. De beslissing van het Directiecomité 
maakte het mogelijk een gestandaardiseerd Excel bestand op 
te stellen dat door alle distributienetbeheerders kan worden 
gebruikt voor de berekening van de referentietarieven.

C. Gedragscode

Het Koninklijk Besluit van 23 december 2010 betreffende de 
gedragscode inzake de toegang tot het vervoersnet van aard-
gas, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie 
werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 januari 
2011.

Deze nieuwe gedragscode, waarop door de spelers op de gas-
markt al lang gewacht werd, is op voorstel van de CREG tot 
stand gekomen en werd opgesteld in overleg met de betrok-
ken partijen. De code is van kracht geworden op de tiende dag 
na de publicatie in het Belgisch Staatsblad, met andere woor-
den op 15 januari 2011.

De nieuwe gedragscode is niet alleen van toepassing op het 
vervoer van gas met de Belgische markt als bestemming en 
op de opslag- en LNG-activiteiten, maar ook op het vervoer van 
grens tot grens. De code beoogt een transparante en niet-dis-
criminerende toegang tot het vervoersnet. Dit zou uiteindelijk 
in het voordeel moeten zijn van de werking van de gasmarkt en 
de mededinging op deze markt.

D. Vervoersmodel

De Minister van Energie heeft op 24 september 2010 het ini-
tiatief genomen om, in samenspraak met Fluxys, de rol van 
België als aardgasdraaischijf voor Noordwest-Europa verder 
uit te bouwen teneinde de bevoorradingszekerheid van ons 
land te verzekeren.

De CREG onderschrijft deze visie en had voordien proactief 
de nodige initiatieven genomen om ze in de praktijk om te 
zetten. In dit verband werd door de CREG op 13 augustus 
2010 een openbare consultatie gestart betreffende de basis-
principes voor een nieuw vervoersmodel. Dit model is één 
van de belangrijkste elementen die opgenomen zijn in de 
nieuwe gedragscode die op 15 januari 2011 in werking trad. 

106 Besluiten (B)100429-CDC-964 (elektriciteit) en (B)100429-CDC-965 (gas). Deze besluiten vervangen de besluiten (B)041202-CDC-384 (elektriciteit) en (B)051124-CDC-490 (gas).
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De nieuwe gedragscode bepaalt onder andere dat de be-
heerder van het aardgasvervoersnet een standaard aard-
gasvervoerscontract (artikelen 77, 96 en 109), een standaard 
aansluitingscontract (artikel 96), een toegangsreglement 
(artikelen 29 en 111) en een aardgasvervoersprogramma (ar-
tikelen 81 en 112) opstelt.

De standaardcontracten vormen het “toegangsticket” tot 
het vervoersnet, de vervoersdiensten en alle informatie-
platformen aangeboden door de beheerder van het aard-
gasvervoersnet. Dit zowel voor de bevrachters (standaard 
aardgasvervoerscontract) als voor de afnemers (standaard 
aansluitingscontract). 

Het toegangsreglement bevat een uitvoerige beschrijving van 
het gehanteerde vervoersmodel, alle operationele regels en 
procedures betreffende de toegang tot en de onderschrijving 
van vervoersdiensten, de toewijzingsregels, de procedure 
voor nominatie en hernominatie, de bepalingen van toepas-
sing bij reducties en onderbrekingen, de regels betreffende 
het netevenwicht, de procedures betreffende congestiebe-
leid, de bepalingen van toepassing in geval van onderhoud, 
de regels betreffende de druk en de kwaliteit, de procedures 
wat betreft het meten van hoeveelheden en eigenschappen 
van het aardgas en alle regels met betrekking tot de werking 
van de secundaire markt en de toegang tot de hub.

Het aardgasvervoersprogramma bevat een duidelijke be-
schrijving van het vervoersmodel en is in de eerste plaats de 
catalogus van de door de beheerder aangeboden aardgas-
vervoersdiensten. Verder omschrijft het de wijze waarop de 
aardgasvervoersdiensten kunnen worden gereserveerd op 
de primaire markt en geeft het informatie over het gevoerde 
congestiebeleid en de werking van de secundaire markt. 

zowel de standaardcontracten als het toegangsreglement 
en het aardgasvervoersprogramma dienen door de beheer-
der van het aardgasvervoersnet ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan de CREG. Deze sleuteldocumenten komen 
tot stand na raadpleging van de betrokken marktpartijen. 
Daartoe richt de beheerder een overlegstructuur op (artikel 
108) met als doel op regelmatige en gestructureerde wijze 
de netgebruikers te raadplegen. 

De basis voor het opstellen van voornoemde documenten 
is uiteraard het door de beheerder gehanteerde vervoers-
model. Het huidige vervoersmodel voor aardgas dateert 
van 2004. Het heeft zonder twijfel zijn nut bewezen maar 
is ondertussen niet meer aangepast aan de evolutie van de 
markt voor aardgasvervoer en de gewijzigde Europese en 
Belgische regulatoire context.

Het vervoersmodel heeft een aantal specifieke kenmerken 
die vandaag door heel wat marktpartijen als beperkend 
worden ervaren, dit zowel voor het vervoer als voor de han-
del van aardgas. Deze beperkingen moeten worden weg-
gewerkt om de verdere ontwikkeling van zowel de markt 

voor vervoersdiensten als de markt voor handel in aardgas 
te stimuleren en op deze wijze de bevoorradingszekerheid 
te garanderen.

Op het vlak van regels voor de toewijzing van capaciteit 
vindt men onder meer volgende beperkingen: 

•  de koppeling van de ingangs- en afnamepunten in het 
kader van de reservering van vervoersdiensten;

•  een geheel van complexe toewijzingsregels met mat-
ching-regels en de toewijzing op basis van prioriteiten 
in geval van congestie;

•  het ondoeltreffende gebruik van bepaalde in gangs  - 
punten. 

In het kader hiervan worden onder andere de volgende ele-
menten aan een raadpleging onderworpen:  

•  de toewijzing van ingangscapaciteit aan de hand van 
eenvoudige en transparante toewijzingsregels;

•  de onafhankelijke reservering van ingangs- en 
afnamecapaciteit;

•  het proactieve congestiebeleid aan de hand van trans-
parante en niet-discriminerende regels die op voor-
hand worden vastgelegd.

Indien de huidige beperkingen van het bestaande vervoers-
model in de nabije toekomst niet worden weggewerkt, be-
staat het risico dat een aantal marktspelers geneigd zullen 
zijn om de Belgische aardgasmarkt links te laten liggen. 
Marktpartijen kunnen hun aandacht verleggen naar nabu-
rige, beter toegankelijke en meer liquide aardgasmarkten. 
Een dergelijke ontwikkeling zou niet in het voordeel zijn van 
Fluxys en van de Belgische eindafnemers, zowel residenti-
ele eindafnemers als industriële gebruikers.

Bovendien hebben deze beperkingen directe gevolgen voor 
de elektriciteitsmarkt. De snelle evolutie op het gebied van 
gedecentraliseerde productie van elektriciteit, het toene-
mend belang van zon- en windenergie en de rol van aardgas 
als back-up, maken dat een eenvoudige, gebruiksvriende-
lijke en vlotte toegankelijkheid tot de aardgasmarkt (zowel 
vervoer als handel) een absolute vereiste is.

Indien België haar bevoorradingszekerheid blijvend wil garan-
deren en haar positie van belangrijke draaischijf van vervoer 
van en handel in aardgas binnen Noordwest-Europa de ko-
mende jaren verder wil verzekeren, dan is een heroriëntering 
van de vervoersmarkt voor aardgas zonder twijfel een prioriteit. 

De nieuwe gedragscode die werd aangenomen op voorstel 
van de CREG, bepaalt dat de beheerder van het aardgasver-
voersnet een vervoersmodel ontwerpt waarbij onder andere 
wordt gestreefd naar de onafhankelijke reservatie van in-
gangs- en afnamecapaciteit, het gebruik van één enkele balan-
cingzone, het bevorderen van de werking van de secundaire 
markt voor aardgasvervoersdiensten en het bevorderen van 
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de liquiditeit van de aardgasmarkt (artikel 113). De beheerder 
ontwikkelt daartoe de bijhorende aardgasvervoersdiensten.

De CREG heeft intussen de resultaten van haar consulta-
tie over het vervoersmodel geanalyseerd en heeft in januari 
2011 het consultatierapport op haar website gepubliceerd 
samen met een stappenplan dat moet leiden tot de realisa-
tie van een nieuw vervoersmodel tegen eind 2012.

E. Indicatief vervoersprogramma

Overbrenging  

In 2011 zal een nieuw programma voor het vervoer van gas 
worden opgesteld (eerder getiteld “indicatief vervoerspro-
gramma” of IVP) om rekening te houden met de nieuwe 
gedragscode, de nieuwe diensten die zijn ontwikkeld door 
Fluxys en de ervaringen op het gebied van de subscription 
period (beheer van de capaciteitscongestie). 

In afwachting van de nieuwe gedragscode had Fluxys op 
basis van de oude gedragscode in 2009 al een IVP geïntro-
duceerd voor de periode 2010 - 2011. 

Het dienstenprogramma voorgesteld voor het vervoer van 
gas bevat een gedetailleerde beschrijving van het gebruikte 
model voor vervoer van gas en de verschillende vervoers-
diensten die zijn voorgesteld door de vervoersnetbeheerder. 
Dit omvat onder andere een praktische beschrijving van de 
gebruikte toewijzingsregels, de evenwichtsdiensten, de ma-
nier waarop kan worden ingeschreven op de diensten, on-
der andere via het automatisch reserveringssysteem (ARS), 
de voorschriften op het vlak van congestie en de werking 
van de secundaire markt via het Secundaire Markt Platform 
(SMP). In een eerste fase ontwikkelt de vervoersnetbe-
heerder het vervoersmodel met het oog op een maximale 
synergie tussen het binnenlandse vervoer en de doorvoer, 
de onafhankelijke reservatie van ingangs- en afnamecapa-
citeit en de bevordering van de werking van de secundaire 
markt. In een tweede fase, zodra de lopende investeringen 
van de vervoersnetbeheerder zullen leiden tot een unieke 
evenwichtszone, zal het programma van gasvervoer door de 
vervoersnetbeheerder in die zin moeten worden aangepast.

Dit IVP werd op 29 oktober 2009 voor de periode van 2010 
- 2011 goedgekeurd door het Directiecomité.

Op 14 januari 2010 heeft het Directiecomité een eerste 
aanpassing van het IVP goedgekeurd met betrekking tot de 
categorie afnemers die als “MBT”-klanten (klanten die van 
een kortingstarief genieten) zijn opgenomen. Het was im-
mers nodig om een einde te maken aan het bestaan van 
deze dienst (en dus aan de kortingstarieven die hieraan ver-
bonden zijn) gezien de nieuwe tarieven voor de vervoers- en 

opslagactiviteit van Fluxys voor de jaren 2010 en 2011 die 
op 22 december 2009 door de CREG werden goedgekeurd.

Vervolgens heeft het Directiecomité op 1 april107 en 17 juni 
2010108 een tweede en derde wijziging van het IVP goedge-
keurd teneinde de beschrijving van de eigenschappen van 
het systeem Entry-Exit van Fluxys (daarvoor gekwalificeerd 
als Enhanced) te verduidelijken, de regel in verband met de 
toewijzing van flexibiliteitsdiensten (HIT, DIT, CIT) te verfijnen 
en de dienst “capacity pooling @ supply point” in te voeren.

Op 23 november 2010 heeft Fluxys een nieuw IVP ingediend 
voor de periode 2011 - 2012. De regels inzake congestie en 
toewijzing werden grondig gewijzigd door middel van de af-
schaffing van de subscription period. Dit programma werd 
op 8 december 2010 goedgekeurd door het Directiecomité.

Opslag  

Op 12 mei 2010 heeft de CREG het indicatief vervoerspro-
gramma “opslag” voor de periode 2010 - 2011109 goedge-
keurd, dat een aantal belangrijke nieuwigheden bevat op het 
vlak van toewijzing, flexibiliteit en informatie.

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de invoering van 
nieuwe regels voor de toewijzing van de opslagdiensten. De 
bestaande regels laten niet toe om rekening te houden met 
toekomstige wijzigingen in de marktaandelen van de netge-
bruikers. Daarom heeft de CREG aan Fluxys gevraagd nieuwe 
regels uit te werken. De methodologie die Fluxys gebruikt, is 
gebaseerd op de toekomstige marktaandelen van de opslag-
gebruikers. Voor elke opslaggebruiker wordt een prioritair recht 
berekend dat hem wordt toegewezen rekening houdend met 
zijn capaciteitsonderschrijvingen op de gasontvangststations 
(GOS) voor de volgende opslagperiode. Hierbij wordt aan iede-
re opslaggebruiker elke maand een gewichtsfactor toegekend 
die rekening houdt met de totale capaciteitsonderschrijving op 
de opslagdiensten door alle opslaggebruikers voor de betrok-
ken maand. De toewijzing vindt plaats in twee beurten. Een 
eerste toewijzing gaat in op 15 april van het betrokken jaar op 
basis van de berekende prioritaire rechten op 1 maart. 

Een tweede belangrijke wijziging heeft betrekking op het aan-
bod van flexibiliteitsdiensten. Het Directiecomité heeft in het 
verleden herhaaldelijk zijn bezorgdheid uitgedrukt over het 
beperkte aanbod aan flexibiliteitsdiensten voor opslag in het 
algemeen en het ontbreken van kortetermijnopslagdiensten in 
het bijzonder. Ten einde haar engagement dienaangaande na 
te komen, heeft de vervoersonderneming een voorstel voor 
kortetermijndiensten ontwikkeld, gebaseerd op het concept van 
virtuele opslag (Virtual Storage). De berekeningsformule van 
het toegekende recht houdt rekening met de bezorgdheid van 
de CREG om de toegang tot het net te vergemakkelijken voor 
de nieuwe spelers met een beperkte grootte.

107 Studie (F)100401-CDC-960.
108 Studie (F)100617-CDC-973.
109 Beslissing (B)100512-CDC-969.
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Een derde belangrijke wijziging heeft betrekking op de in-
formatie die de vervoersonderneming ter beschikking moet 
stellen van de netgebruikers. Naar aanleiding van de vraag 
van ERGEG heeft de CREG aan Fluxys NV gevraagd of zij 
bereid was over te gaan van de wekelijkse publicatie van 
enkele relevante parameters met betrekking tot gasopslag 
naar de dagelijkse publicatie van deze gegevens, aangevuld 
met enkele bijkomende inlichtingen, en dit met ingang van 
30 november 2009. Fluxys NV heeft zich bereid verklaard de 
gevraagde dagelijkse toewijzingen betreffende de injectie, 
de uitzending en de hoeveelheid gas in opslag van zowel de 
opslaginstallatie te Loenhout als van de piekopslaginstalla-
tie te Dudzele op een dagelijkse en geaggregeerde wijze te 
publiceren. Bovendien achtte de onderneming de gewenste 
limietdatum haalbaar. Volgens het indicatief vervoerspro-
gramma met betrekking tot de opslagdiensten voor de peri-
ode 2010–2011 worden de bewuste gegevens op dagbasis 
gepubliceerd met gebruik van de EASEE GAS standaard.

Het nieuwe programma voorziet ook dat de commercialise-
ring van de diensten gekoppeld aan het transport met tank-
wagens van LNG van de terminal naar de opslaginstallatie 
in Dudzele vanaf het seizoen 2010–2011 zal gebeuren door 
Fluxys NV in plaats van door de NV Fluxys LNG.

De CREG heeft aan Fluxys NV gevraagd om ten laatste op 
30 juni 2010 een nieuw voorstel in te dienen voor de periode 
2011–2012 en om bij de opstelling van het nieuwe voorstel 
rekening te houden met de opmerkingen zoals aangegeven 
in de beslissing over het voorstel 2010–2011.

Op 30 juni 2010 heeft Fluxys een eerste voorstel van indi-
catief programma voor de opslag 2011 – 2012 ingediend. 
Aangezien ze voor de virtuele opslagdienst nog geen reser-
veringen had ontvangen, heeft Fluxys op 20 december 2010 
een definitief voorstel van indicatief programma voor de op-
slagdiensten 2011–2012 ingediend bij de CREG. 

Terminalling 

Een nieuw LNG-programma (voorheen IVP LNG genoemd) 
zal worden opgesteld om rekening te houden met de nieu-
we gedragscode en de diensten ontwikkeld en aangeboden 
door Fluxys LNG. In afwachting van deze nieuwe gedrags-
code heeft Fluxys LNG echter overeenkomstig de oude ge-
dragscode op 30 juni 2010 al een IVP LNG ingediend voor de 
periode 2011 - 2012. 

Op 30 september 2010 heeft het Directiecomité dit IVP LNG 
van Fluxys LNG NV goedgekeurd voor de periode 2011 - 2012110. 
In het kader van dit IVP wordt het LNG-laadvermogen van de 
vrachtwagens ook gecommercialiseerd door Fluxys LNG NV 
gezien de beslissing van Fluxys NV om de peak shaving plant te 

Dudzele te sluiten als gevolg van het einde van de reservatie van 
capaciteit bij deze installatie door de enige betrokken shipper.

F. Standaard aansluitingscontract

Op 21 januari 2010 heeft het Directiecomité het (andermaal) 
aangepaste voorstel van standaardcontract voor de aanslui-
ting van eindafnemers op het aardgasvervoersnet goedge-
keurd111. In de beslissing herhaalde het Directiecomité de 
omstandigheden waarin het standaard aansluitingscontract 
in elk geval opnieuw geëvalueerd en desgevallend aange-
past zal moeten worden.

4.1.3. Effectieve ontvlechting

Aanwijzing van netbeheerders voor vervoer, opslag en 
LNG-installaties

Sinds 2006 oefent Fluxys samen met Fluxys LNG feitelijk 
het beheer uit over het aardgasvervoersnet, de opslaginstal-
laties en de LNG-terminal te zeebrugge. In februari 2007 
werd door de Minister van Energie de wettelijk voorziene 
procedure opgestart om de drie netbeheerders bij ministe-
rieel besluit te benoemen voor een periode van twintig jaar.

Op 17 december 2009 bracht de CREG gunstige advie-
zen uit voor de benoeming van Fluxys als beheerder van 
het vervoersnet en de opslaginstallatie voor aardgas en 
voor de benoeming van Fluxys LNG als beheerder van de 
LNG-installatie. 

Op 23 februari 2010 werd Fluxys NV door de Ministerraad 
aangewezen als beheerder van het vervoersnet en de op-
slaginstallatie voor aardgas en haar dochteronderneming 
Fluxys LNG NV als beheerder van de LNG-installatie.  

Ontvlechting van het vervoersnet

In uitvoering van de verbintenissen aangeboden in 2006 door 
GDF en SuEz in het kader van hun fusie vond in 2009 een 
eerste aandelenoverdracht plaats tussen GDF SuEz en Pu-
bligas (waarbij Publigas gebruik heeft gemaakt van haar recht 
van voorkoop). Op 18 mei 2009 keurde de Raad voor de Me-
dedinging de concentratie Publigas CVBA/Fluxys NV goed. 
Op 27 mei 2009 werd de concentratie effectief doorgevoerd.

Een wet die in het Belgisch Staatsblad van 8 december 
2009112  is verschenen, bepaalt dat de leveranciers of de 
met hen verbonden ondernemingen niet meer dan 24,99 % 
van het kapitaal of van de stemgerechtigde aandelen van 
een beheerder van een vervoersinfrastructuur mogen be-
zitten, en dit ten laatste op 31 december 2009. De statu-
ten van de beheerder van de vervoersinfrastructuur en de 

110 Beslissing (B)100930-CDC-989.
111 Beslissing (B)100121-CDC-939.
112  Wet van 10 september 2009 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Belgisch Staatsblad van 8 december 

2009).
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aandeelhoudersovereenkomsten mogen ook geen bijzonde-
re rechten toekennen aan de producenten, de leveranciers 
of de met hen verbonden ondernemingen. Deze wet heeft 
Electrabel gedwongen ten minste 13,51 % van haar deelne-
ming in Fluxys over te dragen.

Ten gevolge van deze wijziging van de wettelijke context heb-
ben GDF SuEz en Publigas in maart 2010 een akkoord gesloten 
over de overdracht aan Publigas van de volledige deelneming 
van Electrabel in Fluxys (38,5 %). De transactie vond plaats op 
5 mei 2010. Naar aanleiding van deze transactie bedraagt de 
deelneming van Publigas in Fluxys 89,97 % terwijl de groep 
GDF SuEz volledig is verdwenen uit het kapitaal van Fluxys.

Dit akkoord voorziet eveneens in de overdracht naar Fluxys 
van de deelneming van 6,8 % van de groep GDF SuEz in 
Fluxys LNG. Sinds 5 mei 2010 is Fluxys LNG hierdoor voor 
100 % een dochteronderneming van Fluxys geworden.

In uitvoering van het bovenstaande werden de statuten van 
Fluxys NV aangepast (zie publicatie in de bijlagen van het 
Belgisch Staatsblad van 30 april 2010).

Overigens heeft Fluxys in een persbericht aangekondigd 
dat, in het kader van hetzelfde akkoord, de deelneming van 
5 % van de groep GDF SuEz in Interconnector (uK) Ltd ook 
overgedragen zal worden aan Fluxys NL zodra de formalitei-
ten met de aandeelhouders van Interconnector (uK) Ltd zijn 
afgerond. Na deze transactie zal Fluxys meer dan 15 % van 
de aandelen van Interconnector (uK) bezittten. 

Figuur 22: Aandeelhouderschap van Fluxys op 31 december 2010

Bron: website Fluxys
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Onafhankelijkheid van de netbeheerder – Corporate 
Governance

Naar jaarlijkse gewoonte heeft de CREG het activiteiten-
verslag van het Corporate Governance comité van Fluxys 
voor het jaar 2009 bestudeerd en besproken (toezicht op 
de toepassing van artikel 8/3 van de gaswet door de doel-
treffendheid ervan te evalueren ten aanzien van de eisen 
van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de bestuurders 
zoals bepaald in de gedragscode).

De CREG heeft Fluxys ondervraagd over de samenstelling 
van de groep van onafhankelijke bestuurders op het vlak van 
kennis. Deze laatsten worden immers ten dele gekozen op 
basis van hun kennis inzake financieel beheer, ten dele om-
wille van hun nuttige technische kennis en vooral op basis 
van hun relevante kennis van de energiesector. Eind 2010 
had de CREG deze analyse nog niet beëindigd.

In 2010 heeft de CREG geen eensluidende adviezen over de 
benoeming van onafhankelijke bestuurders binnen Fluxys 
verstrekt.

4.2. Mededingingsaspecten 

4.2.1 Omschrijving van de groothandelsmarkt  

A. Aardgasbevoorrading

De aardgasleveranciers kunnen kiezen tussen een reeks 
ingangspunten op het aardgasvervoersnet om hun Belgi-
sche afnemers in H-gas te bevoorraden. De aardgasafne-
mers die L-gas verbruiken, worden rechtstreeks bevoorraad 
vanuit Nederland of, onrechtstreeks, in de andere richting, 
via het interconnectiepunt van Blaregnies met Frankrijk. De 
bevoorrading van LNG, voornamelijk afkomstig van Qatar, 
via de terminal van zeebrugge vertegenwoordigt in 2010 
6,2 % van het Belgische aardgasverbruik, ten opzichte van 
9,0 % in 2009. Met 46,5 % bevestigt zeebrugge opnieuw 
zijn positie als toegangspoort tot de Belgische markt. De 
sterke stijging van het belang van zeebrugge (in 2009 be-
droeg het aandeel 38,3 %, wat aanzienlijk minder was) is 
te danken aan de toename van de bevoorrading via trans-
acties op korte termijn op de hub van zeebrugge, en dit 
onder impuls van twee factoren: de relatief hogere prijs 
voor aardgas aangegaan op lange termijn en de stijging 
van het aantal nieuwe, vrij kleine leveranciers die de voor-
keur geven aan bevoorradingscontracten op korte termijn. 
Voor de L-gasmarkt stelden we een niet te verwaarlozen 
bevoorrading in de andere richting vast vanuit Blaregnies 
(4,9 % in 2010 tegen 2,6 % in 2009) op de doorvoerstro-
men die oorspronkelijk bestemd waren voor de Franse 
markt. Deze vaststelling weerspiegelt de problematiek van 
de beschikbaarheid en de toewijzing van capaciteit op het 
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interconnectiepunt Hilvarenbeek/Poppel, en dit zowel aan 
de Nederlandse als aan de Belgische kant.

Figuur 23:  Verdeling van de bevoorrading per ingangszone in 

2010

Figuur 24:  Samenstelling van de geaggregeerde 

bevoorradingsportefeuille van de leveranciers die in 

2010 in België actief waren

Westen (Zeebrugge) 
46,5%

LNG Terminal 
6,2%

Noorden (Zandvliet)
1,9%

Noorden (L-gas)
21,4%

Noordoosten  
('s Gravenvoeren, Dilsen) 

10,7%

Oosten (Eynatten)
4,1%

Blaregnies* (L-gas)  
4,9%

Blaregnies* (H-gas)  
4,3%

 
*  De ingangspunten van Blaregnies worden “in de andere richting” dan de fysische stromen 

(reverse flow) gebruikt, door gebruik te maken van de dominerende doorvoerstromen op deze 
punten.

Bron: CREG
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Globaal gezien leiden de individuele bevoorradingsporte-
feuilles van de verschillende aardgasleveranciers tot een 
gedifferentieerde bevoorrading in functie van het soort con-
tract. Het deel van contracten op lange termijn die recht-
streeks worden afgesloten met de aardgasproducenten is 
gedaald en bedraagt in 2010 60,3 % ten opzichte van 71,3 
% in 2009. Het vertegenwoordigt echter nog altijd de be-
langrijkste component. In 2010 kon een verschuiving naar 
een bevoorrading op de groothandelsmarkt worden vastge-
steld. De spottransacties (vooral op de hub van zeebrugge) 
zijn sterk gestegen, van 18,4 % in 2009 naar 24,7 % in 2010, 
net zoals de bevoorrading via contracten van meer dan één 
jaar die werden afgesloten op de groothandelsmarkt, die 
aanzienlijk zijn toegenomen en die voortaan 9,4 % bedra-
gen in plaats van 5,2 %. De verklaring hiervoor kan worden 
gevonden in dezelfde motivaties als degene betreffende het 
gebruik van de toegangspunten: de relatief lagere aardgas-
prijzen op de groothandelsmarkt ten opzichte van de con-
tracten op lange termijn afgesloten met de producenten, 
alsook de constante groei van leveranciers die hun intrede 
doen op de Belgische markt.
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B. Houders van een leveringsvergunning voor aardgas  

De ondernemingen die op de Belgische markt actief zijn in de levering van aardgas kunnen als volgt worden onderverdeeld:

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

**  Betreft de respectieve marktaandelen van de houders van een leveringsvergunning voor toegang tot het vervoersnet, op basis van de cijfers in de kolom 
“België”. Deze marktaandelen zijn gemiddelde waarden voor het jaar 2010 en geven niet noodzakelijk de toestand op 31 december weer. 

Bron: CREG

Volume vervoerd in 2010 (TWh)

Ondernemingen Thuismarkt
Datum 

vergunning Thuismarkt België* Elders Totaal

Markt- 
aandeel  
België

E.On Ruhrgas AG Duitsland 30.03.07 526,1 0 167,5 693,6 0%

Distrigas NV België 02.03.09 n.b. 112,1 n.d. n.d. 52,1%

GdF Suez Frankrijk 26.05.09 n.b. 39,3 n.d. n.d. 18,3%

Total Gas & Power North Europe Ltd Verenigd Koninkrijk 13.06.07 5,57 0 4,91 n.d. 0%

WINGAS GmbH & Co KG Duitsland 03.09.07 184,0 10,6 11,0 205,6 4,9%

RWE Supply & Trading Netherlands BV Nederland 02.11.07 88,9 1,25 0 90,1 0,5%

Gaselys SAS Frankrijk 31.01.08 0 0 0 0 0%

Nuon Belgium NV België 01.10.08 n.b. 0 0 n.d. 0%

Vattenfall Energy Trading Netherlands NV Nederland 04.11.08 63,5 1,55 4,0 67,5 0,7%

Electrabel Customer Solutions NV België 18.09.03 0 0 0 0 0%

SPE NV België 12.03.07 - 18,87 0 18,87 8,8%

Electrabel NV België 16.03.04 0 19,14 0 0 8,9%

EDF NV Frankrijk 29.11.05 n.b. 0 n.d. n.d. 0%

EDF Belgium NV België 29.11.05 n.b. 2,35 n.d. n.d. 1,1%

Essent Belgium NV België 29.11.05 n.b. 0 n.d. n.d. 0%

Merril Lynch Commodities (Europe) Ltd Verenigd Koninkrijk 09.06.06 n.b. 0 n.d. n.d. 0%

Statoil ASA Noorwegen 28.09.09 n.b. 3,72 44,5 n.d. 1,7%

Eneco België BV Nederland 16.07.07 n.b. 1,06 n.d. n.d. 0,5%

E.On Belgium NV België 03.09.07 0 0,05 0 0,05 0,02%

Delta Energy BV Nederland 02.11.07 n.b. 0 n.d. n.d. 0%

Air Liquide Technische Gassen BV Nederland 20.12.07 n.b. 0 n.d. n.d. 0%

ConocoPhillips Ltd Verenigd Koninkrijk 18.02.08 10,8 0 n.d. n.d. 0%

Gazprom Marketing & Trading Ltd Verenigd Koninkrijk 18.04.08 160,9 0 8,4 n.d. 0%

Lampiris NV België 04.11.08 0 2,62 0 2,62 1,2%

RWE Energy Belgium BVBA België 27.07.09 0 1,06 0 1,06 0,5%

E.On Energy Trading SE Duitsland 28.09.09 137,3 1,54 n.d. 168,5 0,7%

Exxon Mobil Gas Marketing Europe Ltd Verenigd Koninkrijk 20.11.09 183,2 0 64,7 n.d. 0%

Energy Logistics and Services GmbH Oostenrijk 13.04.10 n.b. 0 2,25 n.d. 0%

Gas Natural Europe SAS Frankrijk 12.05.10 n.b. 0 n.d. n.d. 0%

natGas AG Duitsland 27.08.10 23,2 0 0,72 23,9 0%

Progress Energy Services BVBA België 22.12.10 n.b. 0 n.d. n.d. 0%

Tabel 14: Ondernemingen die in 2010 op het vlak van levering van aardgas actief waren op de Belgische markt 

**
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In 2010 bedroeg het totale aardgasverbruik113 215,3 TWh, wat 
een stijging is van 10,9 % ten opzichte van het verbruik in 
2009 (194,2 TWh). Deze stijging vloeit enerzijds voort uit een 
aanzienlijke stijging van het verbruik van de eindafnemers 
aangesloten op de distributienetten (+ 15,5%) en van het ver-
bruik van de industriële afnemers (+ 19,7 %), en anderzijds 
uit een nagenoeg stabiel verbruik voor de productie van elek-
triciteit (en de productie van warmte) (- 0,3 %).

In 2010 begonnen vier nieuwe spelers, met name Electra-
bel NV, RWE Energy Nederland N.V., wier activiteiten in de 
loop van het jaar werden overgenomen door de dochtermaat-
schappij RWE Energy Belgium bvba, Vattenfall Energy Trading 
Netherlands N.V. en E.On Energy Trading S.E., leveringen uit 
te voeren op de groothandelsmarkt voor aardgas. Dit omvat 
de leveringen voor de rechtstreekse klanten aangesloten op 
het net van Fluxys alsook de bevoorrading van de distributie-
netten. Dientengevolge waren in totaal veertien leveringson-
dernemingen actief op de Belgische markt.

Het aandeel van Distrigas op de vervoersmarkt daalde 
sterk in 2010 en bedraagt 52,1 %. Deze vermindering komt 
overeen met -17,9 percentpunten, met andere woorden de 
grootste daling sinds de vrijmaking van de markt. GDF SuEz 
versterkt haar positie als tweede grootste shipper op de 
markt (+ 5,9 percentpunten) en behaalt 18,3 %. Met een 
stijging van 1,9 percentpunten blijft SPE vooruitgang boeken: 
de onderneming bezit voortaan een marktaandeel van 8,8 %. 
Ondanks deze groei moet SPE haar derde plaats afstaan aan 
nieuwkomer Electrabel. Deze marktspeler behaalt onmiddel-
lijk een marktaandeel van 8,9 % en wordt zo de derde groot-
ste shipper. Dit is grotendeels te danken aan haar aandeel 
in de sector van de elektriciteitsproductie. Merk op dat de 
moedermaatschappij GDF SuEz sinds november de over-
brengingsactiviteiten van Electrabel heeft overgenomen. De 
groep GDF SuEz bezit in totaal een marktaandeel van 27,2 
% op de vervoersmarkt. Wingas is de tweede grootste ver-
liezer na Distrigas (-1,1 percentpunten): haar marktaandeel 
daalt tot minder dan 5 %. Statoil volgt deze trend in 2010 
(-0,2 percentpunten ten opzichte van 2009). Lampiris behaalt 
een marktaandeel van 1,2 %. Bij de andere nieuwkomers van 
2010 behaalt Vattenfall Energy Trading Netherlands, die enkel 
actief is op de distributienetten voor L-gas, een marktaandeel 
van 0,7 %, terwijl RWE Energy Belgium een marktaandeel 
heeft van iets minder dan 0,5 %, voornamelijk ook op dis-
tributienetten voor L-gas. E.On Energy Trading, dat half 2010 
haar overbrengingsactiviteiten heeft opgestart, behaalt een 
marktaandeel van 0,7 %. Bij de vervoersnetgebruikers die 
(voorlopig) een beperkt marktaandeel hebben, groeit dat van 
EDF Belgium met 0,2% om uit te komen op 1,1%, terwijl dat 
van Eneco België 0,2 % verliest om uit te komen op 0,5%.  
Op 1 oktober 2010 heeft EDF Belgium haar commerciële ac-
tiviteiten overgemaakt aan SPE. Het marktaandeel van E.On 
Belgium zakt tot amper 0,02 %. Essent Energy Trading, die 

voortaan de naam RWE Supply & Trading Netherlands draagt, 
behoudt een stabiel marktaandeel van 0,6 %.

De gevolgen van de fusie tussen GDF en SuEz hebben, zo-
als verwacht, sinds 2010 de ontwikkelingen van de vervoers-
markt sterk beïnvloed. Dit komt tot uiting in de activiteiten 
van Electrabel, die aan het einde van het jaar werden overge-
nomen door de moedermaatschappij GDF SuEz. Aangezien 
de activiteiten van Electrabel voornamelijk geconcentreerd 
waren op de productie van elektriciteit, kan men conclude-
ren dat de onderlinge verhouding tussen de marktspelers in 
de toekomst nog gevoelig zal veranderen. Men verwacht dat 
GDF SuEz het gasvervoer bestemd voor de verkoop op de 
distributienetten door Electrabel Customer Solutions gedeel-
telijk zal overnemen van Distrigas.

Op 1 januari 2011 waren 29 netgebruikers in het bezit van een 
leveringsvergunning voor de overbrenging. 14 onder hen had-
den werkelijk capaciteit gereserveerd op het net van Fluxys 
voor de levering van aardgas aan de Belgische markt, ten op-
zichte van zes eind 2007.

C. Vergunningen voor het vervoer van aardgas  

De CREG beschikt over een adviesbevoegdheid voor de 
vergunningen inzake het vervoer met betrekking tot het 
vervoersnet. Om haar aardgasinstallaties te bouwen en uit 
te baten moet Fluxys aanvragen voor vervoersvergunnin-
gen indienen bij de Afdeling Vergunningen en Nieuwe Tech-
nologieën van de Algemene Directie Energie van de FOD 
Economie, KMO, Middenstand en Energie. De CREG geeft 
hieromtrent haar advies. Voor de aanvraagdossiers die een 
invloed hebben op de distributienetten, overlegt de com-
missie met de betrokken regionale regulator.

In 2010 werden 11 aanvragen voor vervoersvergunningen 
van Fluxys ter advies aan de CREG overgemaakt. zij heeft 
een gunstig advies gegeven voor elk ingediend dossier. Het 
Directiecomité heeft ook nog drie adviezen gegeven betref-
fende aanvragen ingediend in 2009.

D. Uitwisselingsplatformen  

Voortbouwend op de werkzaamheden van 2009, heeft  
ERGEG finaal op 10 oktober 2010 haar goedkeuring gehecht 
aan het door de CREG opgestelde monitoring rapport 2010 
over het “regulatory oversight of natural gas hubs”114. Dit 
rapport stelt een aantal bevindingen voor die na analyse 
van de bestaande Europese gashubs bekomen werden. 
Het hoofddoel van deze oefening was om de verschillende 
controlemechanismen op Europese hubs te inventarise-
ren. Bijkomend geeft het document enkele aanbevelingen 
om het regulerend toezicht en de regulerende controle te 
verbeteren. 

113   Hieromtrent dient te worden gemeld dat de evaluatie berust op cijfers in verband met de shippingactiviteiten op het vervoersnet zoals ze werden meegedeeld door de vervoersnetbeheerder. 
114  http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Gas/2010/E10-GMM-11-03%20Gas%20Hub%20Monitoring%20Report%20

2010_final.pdf.
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Tevens heeft de Europese Commissie een voorstel van Ver-
ordening over de integriteit en transparantie van de ener-
giemarkt (REMIT) uitgebracht. Dit voorstel beoogt om meer 
transparantie in de markt te brengen door energiehande-
laars duidelijke marktregels te laten volgen. Groothandels-
markten zoals beurzen en hubs, waar gas en elektriciteit 
tussen producenten en handelaars worden verhandeld, 
worden steeds belangrijker voor de prijzen die de klant uit-
eindelijk betaalt. 

De nieuwe regels die zijn voorgesteld, hebben betrekking 
op de identificatie en het gebruik van “insider” informatie, 
op transacties die valse en misleidende signalen in de markt 
sturen en op het verspreiden van valse geruchten die mis-
leidende signalen geven. Het toezicht hierop zou worden 
toevertrouwd aan het Europees Agentschap voor de samen-
werking van energieregulatoren (ACER). Dit zal hierbij nauw 
samenwerken met de nationale regulatoren, die mede ver-
antwoordelijk zijn voor het onderzoek van verdachte zaken 
en die in voorkomend geval ook de bestraffing zullen moe-
ten opleggen. 

Voor België heeft dit voornamelijk betrekking op de handel 
op de hub van zeebrugge en op de gasbeurs APX GAS zEE. 
Ook al kan de activiteit op de gasbeurs als miniem worden 
beschouwd (slechts een tiental transacties voor een heel 
jaar), toch stelt Huberator NV als operator van de hub een 
groeiende belangstelling vast in 2010. 82 ondernemingen 
zijn momenteel als lid ingeschreven op de beurs. Ook al is 
het totaal verhandelde volume op de hub in 2010 constant 
gebleven ten opzichte van 2009 (62 bcm of 724 TWh), toch 
werd een verdubbeling van de churn vastgesteld tijdens 
de laatste maanden van 2010. De churn-factor, met andere 
woorden het aantal keren dat het gas verhandeld wordt 
alvorens fysisch verder te worden vervoerd, bleek voor 
de eerste keer sinds de oprichting van de hub groter dan 
10. Over het algemeen wordt dit gezien als een positieve 
stijging van de liquiditeit in de handel op korte termijn. In 
ieder geval weerspiegelt de Dow Jones Zeebrugge Index 
Gas (zIG) een prijs die het niveau waargenomen in 2008, 
dus vóór de huidige crisis, opnieuw benadert. Men kan dus 
aannemen dat de periode met een zeer lage prijs op korte 
termijn, die sinds 2009 werd vastgesteld, ten einde loopt.  

E.  Integratie met de intra-Europese regio’s en de nabu-
rige lidstaten

Het derde Europese wetgevend pakket inzake energie 
maakt de regionale samenwerking tussen regulatoren bin-
dend. Hoe dit dan wel georganiseerd dient te worden en/of 
bestaande platformen of initiatieven zich hiertoe kunnen le-
nen, werd in 2010 uitvoerig besproken. Vooreerst heeft men 
vanuit het gas regionaal initiatief (GRI NW) voor het noord-
westen een eerste voorstel gemaakt op de stakeholders 

group meeting van 26 november 2010 in Brussel. De bottom-
up aanpak, die in het verleden zo werd gewaardeerd via al-
lerhande projecten, blijft een belangrijke pijler maar zal in de 
toekomst samen moeten gaan met de top-down controle 
en uitvoering van netwerkcodes die zullen voortvloeien uit 
het derde wetgevend pakket. De voorzichtig opgebouwde 
samenwerking tussen de lidstaten en de Europese Com-
missie wordt verder ondersteund.

Op 7 december 2010 heeft de Europese Commissie een 
mededeling115 gepubliceerd waarin andere accenten, en 
zelfs een aanpassing van enkele regionale geografische 
zones (maar waarbij de GRI NW regio onveranderd blijft), 
worden voorgesteld. Een centrale rol zou hier weggelegd 
zijn voor een nieuw Steering Committee waarin Commissie, 
lidstaten en regulatoren zouden vertegenwoordigd zijn. De 
te behandelen materie die top-down zou worden opgelegd, 
heeft betrekking op investeringen in infrastructuur, regio-
nale balancing en bevoorradingszekerheid. Daarnaast zijn 
pilootprojecten enkel mogelijk in functie van netwerkcodes 
en richtsnoeren. 

De discussies over de mededeling van de Europese Com-
missie, die in juli 2010 tijdens de vierde “Regional Initia-
tives” conferentie116 van start gingen, zullen in 2011 worden 
vervolgd.

Op deze conferentie werd ook de doelstelling van de inte-
graal gekoppelde markt voor elektriciteit (tegen 2015) en 
aardgas besproken. 

Deze gesprekken hebben echter niet verhinderd dat de re-
gionale initiatieven, in hun huidige vorm, goede resultaten 
bereikt hebben. De gasregio Noord-/Noordwest-Europa 
(België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, 
Ierland, Noord-Ierland, Denemarken en zweden) heeft haar 
activiteiten in 2010 op drie domeinen gericht, met name de 
investeringen, de secundaire markt en de capaciteit (primai-
re markt op korte termijn).

Naast de samenwerking die werd opgestart door de regu-
latoren, heeft de CREG deelgenomen aan het gasplatform 
dat de overheden, de regulatoren en de vervoersnetbeheer-
ders van vijf landen samenbrengt (Nederland, Luxemburg, 
Frankrijk, Duitsland en België). Nog steeds in de nasleep van 
de crisis tussen Oekraïne en Rusland, heeft het gasplatform 
haar werkzaamheden gericht op het thema van de bevoor-
radingszekerheid. De processen, de modellen en de tussen-
komsten op Europees niveau werden, met het oog op een 
beter begrip van de impact voor elk betrokken land, speci-
fiek op de vijf landen toegepast. Tijdens de laatste twee ver-
gaderingen werd ook de impact van het derde wetgevend 
pakket op de regels die van kracht zijn, besproken. 

115  COM(2010)721 definitief: Mededeling van de Commissie aan het Europees parlement en de Raad over de toekomstige rol van regionale initiatieven.
116  http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_INITIATIVES/Regional_Initiatives_Conferences/2010%20RI%20Conference.
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opslagcapaciteit in Loenhout. Concreet gezien zal de nuttige 
opslagcapaciteit stapsgewijs worden opgedreven van 600 
tot 700 miljoen kubieke meter, met andere woorden een 
stijging van 15 %, over een periode van vier jaar (2008–2011). 
De uitbreidingswerkzaamheden evolueren overeenkomstig 
de planning, zodat de opslaggebruikers tegen het opslagsei-
zoen 2011–2012 zullen genieten van een nuttig volume van 
ongeveer 700 miljoen kubieke meters. Verder tracht Fluxys 
de flexibiliteit in het gebruik van de opslag te versterken: 
de uitzendcapaciteit van de installatie van Loenhout is op 1 
november 2010 van 500.000 naar 600.000 kubieke meter 
per uur gestegen en de injectiecapaciteit is op 1 juli 2010 
van 250.000 naar 325.000 kubieke meter per uur gestegen.

In 2010 heeft de vervoersmaatschappij verder op korte ter-
mijn flexibiliteitsdiensten voor opslag aangeboden door ge-
bruik te maken van het concept van virtuele opslag (Virtual 
Storage). Op vraag van de CREG laat de gebruikte formule 
toe een gemakkelijkere nettoegang voor nieuwe en kleine 
spelers te realiseren.

De toegang tot de opslaginstallatie wordt door de gaswet 
vastgelegd op basis van het marktaandeel op de distribu-
tiemarkt. Bijgevolg is geen enkel principe van congestion 
management (CMP) vereist.

In principe is de capaciteit verhandelbaar op de secundaire 
markt, maar het aanbod op de secundaire markt is onbestaand 
omwille van het tekort aan beschikbare opslagcapaciteit.

De capaciteit wordt aangeboden in Standard Bundled Unit 
(SBu). 

Bron: CREG
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De strategische discussies beletten de markten niet te func-
tioneren noch verder te evolueren. De hubs en beurzen bin-
nen de regio rond België, inclusief de Belgische hub van 
zeebrugge, geven ook in 2010 een gelijklopende gestage 
groei aan met een stijgende liquiditeit. Het enige te note-
ren feit is de verdubbeling van de churn factor op de hub 
van zeebrugge. De churn factor is een indicatie van hoe-
veel keer het gas verhandeld wordt alvorens fysisch verder 
te worden vervoerd. Deze is sinds oktober 2010, het begin 
van het nieuwe gasjaar, van 5 naar 10 gesprongen. Analyse 
brengt aan het licht dat dit niet te wijten is aan een stijging 
van het verhandelde volume (dit blijft constant) maar aan 
het feit dat de fysische hoeveelheid die via de hub stroomt, 
gehalveerd is. 

F.  Integratie tussen gasproducenten/invoerders en le-
veranciers – contracten voor de levering van gas op 
lange termijn 

Voor de verdeling in 2010, wordt de lezer verzocht punt 
4.2.1.A van onderhavig verslag en figuur 25 hieronder te 
raadplegen. 

G. Toegang tot de aardgasopslag 

In België wordt een stelselmatig tekort aan gasopslagcapa-
citeit waargenomen. De gaswet voorziet dat de toegang tot 
de opslaginstallaties eerst voorbehouden is aan de onderne-
mingen die eindafnemers aangesloten op het distributienet 
bevoorraden. Er is geen opslagcapaciteit vrij beschikbaar.

In 2007 heeft Fluxys een uitbreidingsproject opgestart 
met het oog op de vergroting van de ondergrondse 

Figuur 25: Bevoorrading in aardgas volgens het soort en de duur van de contracten 
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De opslaggebruikers ontvangen inlichtingen in verband met 
de opslagcapaciteit, de injectie- en de uitzendcapaciteit als-
ook de parameters inzake de beschikbaarheid van de op-
slaginstallatie. Deze inlichtingen zijn dagelijks beschikbaar.

H. Evolutie op het vlak van marktconcentratie 

In 2010 waren er in totaal veertien leveringsondernemingen 
actief op de Belgische markt. Het totale aardgasverbruik 
steeg tot 215,3 TWh, wat een toename is van 10,7 % ten 
opzichte van het verbruik in 2009 (194,2 TWh).

De fusie tussen GDF en SuEz alsook de uitvoering van de 
voorwaarden opgelegd door de Europese Commissie naar 
aanleiding van de goedkeuring van de fusie in 2008 hebben 
de evolutie van de markt in 2010, in het bijzonder de markt-
aandelen van Distrigas en van de groep GDF SuEz op de gas-
vervoersmarkt, grondig beïnvloed. Met een marktaandeel van 
52,2 % bleef Distrigas in 2010 echter de belangrijkste speler.

Onderstaande tabel toont aan dat er twee belangrijke groe-
pen zijn, met name ENI Distrigas en GDF SuEz. De concen-
tratie wordt gemeten aan de hand van de HHI-index117. 

Tabel 15: Marktaandelen op het vervoersnet van 2007 tot 2010 

 

2007
%

2008
%

2009
%

2010
%

ENI Distrigas 78,2 72,4 70,0 52,1

GDF SuEz 15,2 13,0 12,4 27,2

Wingas 6,0 6,6 6,0 4,9

EDF SPE 0,1 6,5 7,8 9,9

Andere (< 2 %) 0,5 1,6 3,9 5,7

HHI 6 400 5 500 5 200 3 600
Bron: CREG

I. Fusies en overnames

De overname door Publigas van alle aandelen van Electra-
bel in Fluxys, zoals voorzien in het akkoord gesloten op 23 
maart 2010 tussen Publigas en Electrabel en zoals verder 
uitgewerkt in de koop-verkoopovereenkomst d.d. 30 april 
2010, vond plaats op 5 mei 2010. Bijgevolg beschikt Publigas 
over een totale deelneming van 89,97 % in Fluxys.

zie ook punt 4.1.3 van onderhavig verslag.

j. Evolutie van de prijzen

Residentiële afnemers

De studie (F)101021-CDC-1004 analyseert de evolutie van de 
aardgasprijs voor de eindafnemer sinds 2004 teneinde de 

bijdrage van de verschillende componenten in de prijsevolu-
tie vast te leggen. De componenten en het relatieve belang 
in de prijs voor de eindafnemer wordt in onderstaande fi-
guur weergegeven.

Figuur 26: Residentiële afnemer IGH-Electrabel – 2010

 
De prijs voor de residentiële eindafnemer is gestegen ten 
opzichte van 2009. 

Net zoals bij elektriciteit stellen we voor aardgas na de forse 
stijging in 2008 en de terugval in 2009 (voornamelijk ver-
oorzaakt door de economische crisis en haar impact op de 
grondstoffenmarkten, bijkomend versterkt door een over-
aanbod van aardgas op de internationale markten te wijten 
aan de ontdekking van schaliegas en aan de overcapaciteit 
van LNG), in 2010 opnieuw een stijging vast. Het niveau van 
2008 wordt echter niet meer behaald. In 2009 - 2010 stellen 
we ook een loskoppeling van de aardgasprijzen vast ten op-
zichte van de aardolieprijzen. Deze loskoppeling is in de pe-
riode 2009 – 2010 voordelig gebleken voor de leveranciers 
die hun aardgas aankopen via de spotmarkt, zoals Lampiris.

De evolutie van de prijs van de leveranciers, verschillend van 
de ene leverancier tot de andere, ligt aan de basis van de 
stijging in 2009-2010.

Deze stijging wordt echter gedeeltelijk gecompenseerd door 
lagere vervoersnettarieven en lagere heffingen. Het vervoers-
nettarief is 15 % lager dan in 2009, wat overeenstemt met een 
daling van € 0,24/MWh. De heffingen “federale bijdrage” en 
“toeslag beschermde klanten” zijn gedaald met € 0,06/MWh.

Op vraag van de Minister van Energie heeft het Directieco-
mité het aanbod van vaste tarieven bij de leveranciers die 
actief zijn op de Belgische elektriciteits- en gasmarkten118 
bestudeerd. De conclusies van deze studie worden vermeld 
onder punt 3.2.2 van onderhavig verslag, onder de titel “Stu-
die over het overzicht van de contracten tegen vaste prijzen 
op de residentiële markt voor elektriciteit en gas”.

Bovendien heeft het Directiecomité ook het verband 
tussen de kosten en de prijzen van de invoerders, de 

 Energie

 Transport

  Distributie (excl. openbare 
heffingen)

 Openbare heffingen

 Energietaks en btw

Bron: CREG
51,98%

2,37%

25,70%

0,96%

19,00%

117  De index HHI (Herfindahl-Hirschman Index) is een algemeen aanvaarde maat voor marktconcentratie. Hij wordt berekend door het marktaandeel van ieder concurrerend bedrijf op een markt in 
het kwadraat te verheffen en de verkregen getallen bij elkaar op te tellen.

118  Studie (F)100129-CDC-943.
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Figuur 27: Evolutie van de totale aardgasprijs – residentiële afnemer (T2) 

Bron: CREG
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Figuur 28: Evolutie van de energieprijs per leverancier – residentiële afnemer (T2) 

Bron: CREG
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doorverkopers en de leveranciers op de Belgische aard-
gasmarkt voor de periode 2007 - 2009119 bestudeerd. Deze 
studie ligt in het verlengde van de studies betreffende de 
stijging van de aardgas- en de elektriciteitsprijzen aange-
kondigd door Electrabel en betreffende het verband tussen 
de kosten en de prijzen van de invoerders en de door-
verkopers op de Belgische residentiële en professionele 
aardgasmarkt voor de periode 2004 - 2009120. De studie 
is echter vollediger aangezien de prijzen en de kosten van 
alle spelers van de vrijgemaakte markt werden geanaly-
seerd op het vlak van invoer, doorverkoop en levering aan 
residentiële en industriële afnemers.

De studie toont aan dat de doorverkoop- en de leverings-
marges voor de periode 2007 – 2009 zijn gestegen ten op-
zichte van de periode die aan de vrijmaking voorafging. ze 
meldt dat het enige marktsegment dat echt competitief is, 
het segment van de levering aan industriële afnemers lijkt 
te zijn. Voor dit segment stelt men namelijk een progres-
sieve daling vast van het marktaandeel van de historische 
operator ten voordele van verschillende leveranciers. Met 
betrekking tot de residentiële afnemers betreurt de studie 

enerzijds de onverschilligheid van de meeste verbruikers, 
maar anderzijds ook het tekort aan dynamisme van de 
meeste leveranciers. Op één uitzondering na gebruikten 
deze leveranciers nog indexatieformules van de captieve 
markt die gebaseerd zijn op olienoteringen terwijl een in-
dexatie op basis van gasnoteringen sinds begin 2009 voor-
deliger blijkt te zijn voor de afnemer.

Professionele afnemers  

Een professionele afnemer maakt dezelfde evolutie door als 
een residentiële afnemer omdat de prijs van de leveranciers 
op dezelfde parameters is gebaseerd.

 
4.2.2.   Maatregelen om elk misbruik van 

machtspositie te vermijden

De daling van de deelneming van GDF SuEz in het aan-
deelhouderschap van Fluxys en Fluxys LNG was essentieel 
in de strijd om elk misbruik van machtspositie in België te 
vermijden (zie punt 4.1.3 van onderhavig verslag).  

Figuur 29: Evolutie van de energieprijs per leverancier – professionele afnemer (T4) 

Bron: CREG
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119 Studie (F)101014-CDC-992.
120 Studies (F)070727-CDC-704 van 27 juli 2007 en (F)091001-CDC-912 van 1 oktober 2009.
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Liquiditeit van de groothandelsmarkt  

Wat betreft de groothandelsmarkt helpt een grotere liquidi-
teit om de misbruiken van machtspositie te onderdrukken. 
De dalende trend van de HHI die werd vastgesteld (zie la-
ger punt 4.2.1.H) alsook het feit dat de churn-factor op de 
hub van zeebrugge voor het eerst de drempel van 10 over-
schrijdt (zie hoger punt 4.2.1.D), geeft een voortdurend ver-
beterende situatie weer op het vlak van liquiditeit.

Aangezien de Belgische markt een van de meest gekoppel-
de markten met de buurlanden is in Europa, is de liquiditeit 
in België sterk verbonden aan de evolutie van de markten 
van deze landen. De inspanningen van de CREG op het vlak 
van promotie van de liquiditeit gebeuren dus voornamelijk 
op Europees regionaal niveau.

De versterking van de infrastructuur die de komende jaren 
in dienst zal worden gesteld, zal de regionale interactie mee 
ondersteunen. Bovendien heeft het Directiecomité in 2010 
de studie van de ERGEG betreffende de best practices voor 
de controle van de gashubs opgestart in 2009121, afgewerkt. 
In de studie wordt onder andere aangegeven dat de hub van 
zeebrugge de enige niet-gereguleerde hub in Europa is. Hier-
omtrent moet België dus een belangrijke achterstand inhalen.

Naar aanleiding van de aanbevelingen geformuleerd in de 
studie van de ERGEG, zal de CREG:

•  werken aan de installatie van één enkele hub voor de Bel-
gische balancingzone. De monopolistische situatie van de 
hub de facto alsook het feit dat de opdeling van de liquidi-
teit van de markt moet worden vermeden om de concur-
rentie te bevorderen, hebben tot deze situatie geleid;

•  er verder voor pleiten dat de regulator een overzicht heeft 
van de hub, met als voornaamste doel de niet-discrimina-
tie op het vlak van toegangsvoorwaarden garanderen. Er 
dient rekening te worden gehouden met het feit dat dit 
overzicht de commerciële activiteiten niet verstoort;

•  alles in het werk stellen om nieuwe regels betreffende 
de rechten en verantwoordelijkheden van eenieder uit 
te werken teneinde de doeltreffende en ononderbro-
ken werking van de hub alsook de optimale versprei-
ding van informatie te verzekeren;

•  verder aandringen om het aanbod van diensten beter aan 
te passen aan de behoeften van de markt en zich aanpas-
sen aan de best practices die men in Europa kan vinden;

•  pleiten voor richtlijnen op het vlak van transparantie en 
van levering van inlichtingen betreffende de gashub. 
De gegevens zouden voor alle leden van de hub op 
eenzelfde manier toegankelijk moeten zijn, of ze fysi-
sche activiteiten hebben of niet.

Wat betreft de interne situatie in België heeft de CREG in haar 
studie (F)100114-CDC-936 over de uitbouw van een regionale 
competitieve markt voor laagcalorisch aardgas een nieuwe tus-
sentijdse analyse van de aandachtspunten in verband met de 
Belgische L-gasmarkt gepubliceerd. De analyse geeft aan dat de 
hervormingen in Nederland een antwoord lijken te bieden voor 
wat de beschikbaarheid van L-gas betreft, zowel op macro-eco-
nomisch niveau (bevoorradingszekerheid van België) als voor de 
vlotte beschikbaarheid ten aanzien van nieuwe en kleinere spe-
lers. De afhankelijkheid van de monopoliepositie van GasTerra 
voor de bevoorrading van L-gas wordt ingeperkt en betekent een 
grote sprong voorwaarts met het oog op de mededinging. 

Naast het initiële bevoorradingsvraagstuk, bracht de analyse 
in dit document ook een kostenbeheersingsvraagstuk aan het 
licht inzake de uitbreiding in bijkomende conversie-installaties 
en flexibiliteitsmiddelen. Hoe minder productiereserves in het 
gasveld van Groningen, hoe meer bijkomende conversie- en 
flexibiliteitsmiddelen er nodig zullen zijn in Nederland. Welk 
niveau van conversiekost aanvaardbaar blijft, lijkt moeilijk in 
te schatten vanwege het feit dat deze kost intrinsiek deel uit-
maakt van het vervoerstarief in Nederland (momenteel minder 
dan 10 %). Een gedegen opvolging en coördinatie zullen hier-
omtrent in de toekomst nodig zijn.

Ten slotte stipt de CREG aan dat de beschikbaarheid en de 
toegang van grensoverschrijdende capaciteit op het intercon-
nectiepunt Hilvarenbeek/Poppel zorgen baart. Strategische 
keuzes zullen op lange termijn moeten worden gemaakt om 
een voldoende beschikbaarheid van vaste capaciteit te verze-
keren. In Nederland wordt vastgesteld dat het niet mogelijk 
zal zijn om voldoende lange termijnboekingen vast te leggen 
om het vereiste niveau van de uitgangscapaciteit te kunnen 
handhaven voor de markten downstream. De gemaakte vast-
stellingen vereisen een oplossing op korte termijn.

Met deze studie heeft de CREG een poging ondernomen om 
aan te tonen dat de L-gasmarkt tussen Nederland, België en 
Frankrijk, vanwege de monolithische structuur ervan, de meest 
voor de hand liggende markt is om deze samenwerking in de 
praktijk uit te werken. Ontoereikende werkmethodes die een 
eenzijdige verlaging van de beschikbare capaciteit bewerkstel-
ligen zonder rekening te houden met de grensoverschrijdende 
effecten zullen juridisch nog moeilijk te verdedigen zijn wan-
neer daartegenover de marktbehoeften van de achterliggende 
markten duidelijk kenbaar zullen zijn gemaakt en er geen alter-
natieven voorhanden zullen zijn, zelfs al behoren deze toe aan 
een andere lidstaat. 

121  Monitoring Report 2010 on the regulatory oversight of natural gas hubs (http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_ERGEG_PAPERS/Gas/2010/
E10-GMM-11-03%20Gas%20Hub%20Monitoring%20Report%202010_final.pdf).

CREG Jaarverslag 201066

4.  Regulering en werking van de aardgasmarkt



67

5. Bevoorradingszekerheid  

CREG Jaarverslag 2010



68

5. Bevoorradingszekerheid

5.1. Elektriciteit  

5.1.1. Vraag

De opgevraagde elektrische energie, dit wil zeggen het net-
toverbruik inclusief de energie gebruikt voor het oppompen 
en de netverliezen, bedroeg in 2007 90,1 TWh, in 2008 90,2 
TWh, in 2009 85,9 TWh en in 2010 90,2 TWh, wat tussen 
2009 en 2010 overeenkomt met een stijging van 4,9 %. De 
piekvraag blijft tussen 2009 en 2010 nagenoeg onveranderd.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de opgevraagde 
energie en het piekvermogen opgevraagd op de netten van 
de transmissie- en distributienetbeheerders voor de periode 
2007 – 2010.

Tabel 16:  Opgevraagde energie en opgevraagd piekvermogen in 

België voor de periode 2007 - 2010 

2007 2008 2009 2010

Opgevraagde ener-
gie122  (GWh)

90.109 90.202 85.946 90.200

Opgevraagd piekver-
mogen (MW) op de 
netten van de TNB’s/
DNB’s

14.040 13.524 14.139 14.200

  Bron: Synergrid – Elektriciteitsstroom in België (2010: voorlopige gegevens)

5.1.2.Productie 

Geïnstalleerde capaciteit en geproduceerde energie

De samenstelling van het Belgische productiepark aange-
sloten op het net van Elia is in 2010 meermaals gewijzigd: 
er werd 545 MW aan productiecapaciteit uit dienst geno-
men en 704 MW aan bijkomende productiecapaciteit in 
dienst genomen. Naast een reeks nieuwe warmtekracht-
koppelingseenheden en de indienstname van de centrale 
van Knippegroen werd op twee kerneenheden in Doel een 
vermogensverhoging gerealiseerd. Bovendien heeft Bel-
wind 55 offshore windmolens in dienst genomen tijdens 
het tweede semester van 2010. Deze hebben elk een ver-
mogen van 3 MW, wat de totale geïnstalleerde offshore-
capaciteit op 195,9 MW brengt.

Tabel 17:  Opdeling per soort centrale van de geïnstalleerde 

capaciteit aangesloten op het net van Elia op 

31 december 2010

Soort centrale

Geïnstalleerde 
capaciteit

MW %

Kerncentrales 5.926 37,5

STEG en gasturbines 4.300 24,6

Klassieke centrales waaronder 
multi-fuelcentrales

2.355 2,6

Warmtekrachtkoppeling 795 14,9

Vuilverbranders 187 5,0

Dieselmotoren 88 1,2

Turbojets 236 0,6

Hydro (zonder pompcentrales) 95 1,5

Pompcentrales 1.388 8,8

Onshore windmolens 118 0,7

Offshore windmolens 196 1,2

Biomassa 117 0,7

Totaal 15.802 100,0
     Bron: Elia 

Wat betreft het geproduceerde elektriciteitsvolume, be-
droeg de netto-elektriciteitsproductie in 2010 85 800 GWh, 
terwijl ze in 2009 84 724 GWh bedroeg. De opdeling per 
soort primaire energie van de geproduceerde elektrische 
energie vanuit installaties aangesloten op het net van Elia 
(met inbegrip van een raming van autoproductie die lokaal 
verbruikt werd) wordt in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 18:  Opdeling van de geproduceerde elektriciteit per soort 

primaire energie in 2010

Primaire energie 

Geproduceerde 
energie

MWh %

Kernenergie2 45.723.502 53,3

Aardgas2 25.816.355 30,1

Steenkool2 5.350.522 6,2

Fuel2 65.180 0,1

Andere lokaal verbruikte 
autoproductie1

5.073.887 5,9

Hydro en pompen2 1.635.125 1,9

Andere2 2.135.430 2,5

Totaal1 85.800.000 100,0

1 Bron: Synergrid, voorlopige gegevens

2 Bron: Elia, voorlopige gegevens

122  Geschatte autoproductie onmiddellijk verbruikt door belastingen aangesloten op het net van Elia, oppompen en verliezen inbegrepen. Aangezien de geschatte autoproductie die onmiddellijk 
wordt verbruikt door belastingen aangesloten op de netten van de distributienetbeheerders voor 2010 niet beschikbaar is, geeft de tabel voor elk jaar de opgevraagde energie weer met uitzon-
dering van deze niet-geïnjecteerde autoproductie.
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Investeringsprojecten in het centrale productiepark

Op 31 december 2010 waren er investeringsprojecten in 
productie-eenheden:

•  geplande projecten (waarvoor een vergunningsaan-
vraag of een domeinconcessieaanvraag nog steeds lo-
pend is): 2 502 MW (enkel onshore);

•  vergunde projecten waarvan de bouw nog niet 
is begonnen: 4 567 MW, waarvan 1 112 MW aan 
offshore-windmolenparken;

•  projecten in opbouw: 1 406 MW, waarvan 460 MW aan 
offshore-windmolenparken.

Deze projecten worden bovendien aangehaald onder punt 
3.2.1.C van onderhavig verslag.

Wettelijke bevoegdheden en evolutie van de wetgeving

De CREG blijft een niet te verwaarlozen rol spelen op het 
vlak van bevoorradingszekerheid.

Gezien het Belgische institutionele landschap enerzijds en 
de verdeling van de bevoegdheden tussen de regulator en 
de Administratie van Energie anderzijds, is ze niet de enige 
speler die op dit vlak tussenkomt. Ook al zijn de gewesten 
bevoegd om de “de gewestelijke aspecten van de energie” 
te regelen, toch blijft de federale overheid bevoegd voor “de 
aangelegenheden die wegens hun technische en economi-
sche ondeelbaarheid een gelijke behandeling op nationaal 
vlak behoeven” in de opgesomde gevallen, te weten: het 
nationaal uitrustingsplan in de elektriciteitssector, de kern-
brandstofcyclus, de grote infrastructuren voor de stocke-
ring, het vervoer en de productie van energie en de tarieven. 
Daarnaast kan de federale overheid al wat onder residuele 
bevoegdheden valt, regelen. Dit houdt in dat, indien een on-
derwerp niet in verband kan worden gebracht met een van 
de bevoegdheden toegekend aan de gewesten, dit onder-
werp valt onder de bevoegdheid van de federale overheid. 
zo zijn de nieuwe energiebronnen in principe de bevoegd-
heid van de gewesten. De federale overheid blijft echter wel 
bevoegd in de Noordzee en, onder andere, voor de windmo-
lens die er worden gebouwd, omwille van de beperking van 
de territoriale bevoegdheid van de gewesten tot het grond-
gebied van het gewest. De bevoegdheden van de federale 
overheid worden voor sommige aspecten door de federale 
administratie, in dit geval de Algemene Directie Energie, en 
voor andere door de regulator, de CREG, uitgeoefend.

De bouw van nieuwe installaties voor de elektriciteitspro-
ductie is onderworpen aan de voorafgaande toekenning van 
een individuele vergunning door de Minister van Energie 
op voorstel van de CREG, die onder meer belast is met de 
behandeling van de aanvragen (zie hoger punt 3.2.1.C). On-
geacht het soort productie-eenheden, houden de toeken-
ningscriteria van de vergunning in essentie verband met 
technische en financiële beschouwingen. Op technisch vlak 

moet worden nagegaan of het project waarvoor een vergun-
ning wordt aangevraagd, zal bijdragen tot het respecteren 
van de openbare dienstverplichtingen en tot het respecte-
ren van de richtsnoeren inzake de keuze van primaire bron-
nen en de aan te bevelen productiekanalen. Het project zal 
ook een geheel van technische voorschriften moeten nale-
ven en respectvol zijn voor het milieu. De aanvrager zal zelf 
moeten aantonen dat hij beschikt over de vereiste techni-
sche bekwaamheden met het oog op de bouw en de exploi-
tatie van de productie-eenheid alsook voor de ontmanteling 
ervan. Daarnaast moet hij ook beschikken over voldoende 
economische en financiële middelen om het project tot een 
goed einde te brengen. Al deze toekenningscriteria moeten 
de Minister van Energie toelaten zich te vergewissen van 
de levensvatbaarheid van het project. Tot slot bestaat er tot 
vandaag geen vergunningsprocedure of voorafgaande ken-
nisgeving om oude productie-eenheden buiten dienst te 
stellen. Deze zijn echter talrijk en belemmeren de vernieu-
wing van het productiepark.

De domeinconcessies voor de bouw en de exploitatie van 
installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stro-
men of winden in de zeegebieden (windmolens) worden 
na advies van de CREG toegekend door de Minister van 
Energie.

Wat betreft de perspectieven inzake bevoorrading op lange 
termijn wordt de CREG geraadpleegd in het kader van de 
opstelling van de studie over de perspectieven op het vlak 
van bevoorrading van elektriciteit, de zogenaamde “pros-
pectieve studie”.

De CREG beschikt ook over een adviesbevoegdheid met 
betrekking tot het ontwerp van plan voor de ontwikkeling 
van het transmissienet, opgesteld door Elia. Dit ontwikke-
lingsplan dekt een periode van tien jaar en wordt om de vier 
jaar herzien. Indien de CREG vaststelt dat de investeringen 
voorzien in dit plan de transmissienetbeheerder niet toela-
ten op een adequate en doeltreffende wijze aan de capaci-
teitsbehoeften te voldoen, dan kan de Minister van Energie 
deze laatste verplichten het plan aan te passen.

De CREG beschikt ook over de bevoegdheid om de eva-
luatiemethode van het primaire, secundaire en tertiaire 
reservevermogen dat bijdraagt tot de veiligheid, de betrouw-
baarheid en de efficiëntie van het net, goed te keuren. De 
commissie staat ook in voor de goedkeuring van de wer-
kingsregels van de markt bestemd voor de compensatie 
van de kwartuuronevenwichten.

Tot slot voorziet de elektriciteitswet verschillende ondersteu-
nende maatregelen gericht op de promotie van hernieuw-
bare energiebronnen. zo heeft de Koning een mechanisme 
van groenestroomcertificaten ingevoerd voor groene ener-
gie geproduceerd door windmolens in de Noordzee. Elia is 
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verplicht deze groenestroomcertificaten aan te kopen tegen 
een minimumprijs. Dezelfde verplichtingen gelden voor Elia 
voor de groenestroomcertificaten toegekend door de regio-
nale overheden, ook al zijn ze niet uitwisselbaar met certifi-
caten die op federaal niveau worden toegekend. Bovendien 
voorziet de wet dat Elia de kosten van de onderzeese kabel 
bestemd voor de windmolens in de Noordzee, ten belope 
van één derde financiert, en dit voor een maximumbedrag 
van 25 miljoen euro voor een project van 216 MW of meer. 
Daarnaast voorziet de wet ook een ondersteuningsmecha-
nisme ten voordele van houders van een domeinconcessie 
wiens productieafwijkingen groter zijn omwille van wis-
selvalligheden in verband met windenergie. Naargelang de 
richting van de afwijking moet Elia het energiedeel dat over-
eenkomt met een percentage van de productieafwijking 
van hen overkopen of aan hen verkopen. Ten slotte worden 
er nog ondersteuningsmaatregelen voorzien ingeval van in-
trekking van de domeinconcessie zonder nalatigheden van 
de titularis van de concessie.  

5.1.3. Infrastructuren van het transmissienet

Investeringen

a) Ontwikkelingsplan

De transmissienetbeheerder moet in samenwerking met de 
Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau een 
nieuw ontwikkelingsplan van het transmissienet voor elek-
triciteit opstellen. Het ontwerp van ontwikkelingsplan moet 
ter advies worden voorgelegd aan de CREG. 

Het plan dekt een periode van tien jaar en moet om de vier 
jaar worden aangepast.

Het bevat een gedetailleerde raming van de behoeften aan 
transmissiecapaciteit. Daarnaast bepaalt het ontwikkelings-
plan het investeringsprogramma dat de transmissienetbe-
heerder moet uitvoeren en houdt het rekening met de nood 
aan een adequate reservecapaciteit en met de projecten van 
gemeenschappelijk belang aangeduid door de instellingen 
van de Europese unie op het vlak van trans-Europese netten.

In deze context heeft het Directiecomité een advies uitge-
bracht over het ontwerp van ontwikkelingsplan 2010 - 2020 
van Elia123. In dit advies wijst het Directiecomité op een aan-
tal gebreken van het plan. zo stelde het onder meer vast 
dat het plan geen vervangingsinvesteringen behandelt, 
nagenoeg nergens geraamde investeringskosten vermeldt 
of alternatieven behandelt, geen concreet en becijferd stap-
penplan bevat om een offshore netwerk te realiseren en 
onvoldoende investeringen bevat om alle gekende projec-
ten voor nieuwe productie-installaties gezamenlijk aan te 
sluiten. 

b)  Voornaamste investeringen in het transmissienet

RTE, de Franse transmissienetbeheerder, en Elia hebben in 
2010 het tweede luchtdraadstel van 225 kV geïnstalleerd op 
een bestaande elektriciteitslijn met een lengte van 15 km 
die Moulaine (Frankrijk) en Aubange (België) verbindt. Dank-
zij het gebruik van een nieuw type elektrische geleider kan 
het vermogen dat per draadstel wordt vervoerd, met meer 
dan 20 % worden opgevoerd. Dit nieuwe type geleider werd 
zowel voor het nieuwe als voor het bestaande draadstel ge-
bruikt. Volgens Elia verhoogt deze investering de uitwisse-
lingscapaciteit tussen Frankrijk en België met ongeveer 10 
tot 15 %. Bovendien werd in het kader van het verhogen van 
de capaciteit tussen de kust en het binnenland een nieuwe 
150 kV-kabel geplaatst tussen de onderstations van Blauwe 
Toren en Brugge.

De voornaamste toekomstige ontwikkeling van het trans-
missienet is het project Stevin dat door Elia wordt gepland. 
Dit bestaat uit een uitbreiding van het 380 kV-net tussen 
zomergem en zeebrugge.

Dankzij deze netversterking kan aan drie behoeften worden 
beantwoord:

•  de energie die in zee door de windmolenparken wordt 
geproduceerd, naar het binnenland transporteren;

•  de voorwaarden creëren voor een nieuwe intercon-
nectie van het Belgische net door een onderzeese ver-
binding met het Verenigd Koninkrijk. Dit project wordt 
momenteel bestudeerd. Op langere termijn over-
weegt Elia ook om haar interconnecties uit te breiden 
via de Noordzee teneinde toegang te bieden voor de 
duurzame (hernieuwbare) energiemix die voornamelijk 
afkomstig is uit Noord-Europa;

•  dankzij deze uitbreiding van het 380 kV-net naar de 
kust de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in het 
westen van Vlaanderen bevorderen en de voortzetting 
van de economische ontwikkeling van de haven van 
zeebrugge en omstreken, die een strategisch belang-
rijke groeipool vormen, toelaten.

De timing van het project hangt grotendeels af van de duur 
en het verloop van de verschillende vergunningsprocedures 
die nodig zijn voor de bouw van het project. Deze zouden 
eind 2012 rond zijn. De werkzaamheden zouden in dat ge-
val begin 2013 effectief van start kunnen gaan en eind 2014 
afgerond zijn.

Veiligheid van het net  

Een belangrijk deel van de fysische energiestromen 
komt voort uit de grensoverschrijdende transits van 
elektriciteit doorheen het Belgische net. Volgens Elia 

123  Advies (A)101014-CDC-994, beschikbaar op www.creg.be.
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vertegenwoordigden de fysische transits in 2010 ongeveer 
8,0 TWh, wat een toename is van 1,8 TWh ten opzichte 
van 2009. Net zoals vorige jaren vertoont de trend van de 
niet-genomineerde stromen een seizoensmatige gevoelig-
heid. In 2010 liepen deze stromen tussen januari en mei 
en ook tussen oktober en december trendmatig van noord 
naar zuid. Tijdens de zomerperiode (juni-september) was de 
trend van zuid naar noord. Deze stromen bedroegen maxi-
mum ongeveer 2 442 MW van noord naar zuid en ongeveer 
2 059 MW van zuid naar noord.

Over het algemeen genomen worden de niet-geïdentifi-
ceerde stromen nu beperkt door de dwarsregeltransfor-
matoren die sinds eind 2008 op alle interconnecties op de 
noordgrens voorzien zijn. De waargenomen uitschieters zijn 
meestal het gevolg van het niet-beschikbaar zijn van een 
dwarsregeltransformator of van beperkingen in de omlig-
gende netten. zo was de dwarsregeltransformator van 
zandvliet in het kader van het BRABO-project (ontwikkeling 
van het net in de Antwerpse haven) op 6 juni 2010 buiten 
dienst. Die dag zijn de niet-genomineerde stromen van zuid 
naar noord opgelopen tot meer dan 2 000 MW.

Deze situaties tonen aan dat preventieve oplossingen om 
het hoofd te bieden aan niet-geïdentificeerde stromen 
steeds complexer worden en dat de robuustheid van het 
net in dergelijke gevallen afneemt. Bepaalde mogelijke in-
cidenten veroorzaken namelijk potentiële problemen die tot 
nu toe nog nooit werden vastgesteld. De situaties evolue-
ren van uur tot uur en hangen af van een reeks parameters 
die evenveel variëren: uitwisselingsprogramma’s, niet-ge-
identificeerde stromen die onder andere te wijten zijn aan 
de windmolenproductie, het productiepark, enz.

Om het hoofd te bieden aan deze situaties blijkt de coördi-
natie met de naburige transmissienetbeheerders opnieuw 

onontbeerlijk. Enkel oplossingen die gezamenlijk werden 
bestudeerd en worden toegepast, laten toe de netveiligheid 
te beheersen. Bovendien heeft de aanpassing van de trans-
portcapaciteiten slechts een reële invloed wanneer deze op 
internationaal niveau wordt gecoördineerd (een aanpassing 
België – Nederland heeft weinig invloed als er geen aanpas-
sing Nederland – Duitsland is).

Coreso, het eerste gezamenlijk regionaal technisch coör-
dinatiecentrum voor meerdere transmissienetbeheerders 
werd op 19 december 2008 opgericht door de Franse en 
Belgische transmissienetbeheerders voor elektriciteit, RTE 
en Elia. De activiteiten van het centrum, die begin 2009 in 
Brussel werden opgestart, zullen bijdragen tot de verhoging 
van de elektrische veiligheid in Europa. National Grid (VK) is 
midden 2009 lid geworden van Coreso en Terna (Italië) en 50 
Hertz (noorden en oosten van Duitsland) zijn lid sinds eind 
2010. Het grondgebied waarover Coreso toezicht houdt, is 
dus aanzienlijk toegenomen.

5.2. Gas 

5.2.1. Vraag 

In 2010 bedraagt het totale aardgasverbruik 215,3 TWh, wat 
een stijging met 10,9 % betekent tegenover het verbruik 
in 2009 (194,2 TWh). Deze stijging is, zoals verder wordt 
uiteengezet, het resultaat van een aanzienlijke stijging van 
het aardgasverbruik door de industriële afnemers (+19,7%), 
die bijna het verbruik van 2008 evenaart, en van het aard-
gasverbruik op de distributienetten (+15,5%). De verklaring 
voor de verbruikspiek bij de kleine verbruikers ligt in de zeer 
strenge winter, zowel in het begin als op het einde van 2010, 
wat aanleiding gegeven heeft tot een verhoging van het ver-
bruik voor verwarming met 22%.   

Tabel 19: Verdeling per sector van de Belgische vraag naar aardgas tussen 2001 en 2010 (in TWh)

Sectoren 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010/2009

Distributie 81,1 78,3 83,1 88,3 87,2 88,3 82,6 88,5 87,6 101,2 +15,5%

Industrie (rechtstreekse 
afnemers)

52,2 54,7 50,7 49,3 50,2 50,2 50,0 47,8 39,2 46,9 +19,7%

Elektriciteitsproductie 
(gecentraliseerd park)

37,5 40,9 51,1 49,7 52,5 51,9 56,7 54,6 67,3 67,1 -0,3%

Totaal 170,8 173,9 184,9 187,3 189,9 190,4 189,3 190,9 194,2 215,3 +10,9%
Bron: CREG
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In 2010 stelt men vast dat het deel van het H-gas pro-
centueel uitgedrukt licht is gedaald tot 73,6 % (73,8 % in 
2009), het saldo (26,4 %) wordt gedekt door het L-gas. Deze 
evolutie vloeit voort uit de ontwikkeling van de sectoriële 

markten, zoals onderstaande figuur aantoont: een sterke 
toename van het verbruik op de distributienetten (+15,5 %) 
gecombineerd met het nagenoeg stabiele gasverbruik voor 
de productie van elektriciteit (-0,3 %).

Figuur 30. Evolutie van het verbruik van aardgas per sector in de periode 1990 - 2010 (1990 = 100), aangepast in functie van de 

klimaatveranderingen
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Figuur 31: Sectoriële verdeling van de Belgische vraag naar H-gas en L-gas in 2009 en 2010 
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De voorziene totale Belgische aardgasvraag wordt voor-
gesteld in figuur  32. Deze wordt afgeleid door de som te 
maken van het verwachte verbruik door de residentiële sec-
tor, de tertiaire sector, de industrie en de elektriciteitspro-
ductie. Het betreft hier de evolutie genormaliseerd voor de 
temperatuur. 

Volgens het planningsscenario zal de vraag naar aardgas in 
België in 2020 groeien tot 243 174 GWh. Tussentijds geven 
de voorspellingen aan dat de Belgische aardgasvraag in 
2013 tot 213 180 GWh zal stijgen.

De verwachtingen zijn gebaseerd op “irrigatiezones” voor 
H-gas en L-gas zoals ze zich in 2008 voordeden, en zonder 
ingreep op het vlak van de eventuele conversie van afne-
mers van L-gas op H-gas.

Volgens het scenario zal de vraag in België in 2020 voor H-
gas 183 516 GWh bedragen en voor L-gas 59 659 GWh. De 
tussentijdse voorspelling wijst erop dat de vraag in 2013 zal 
oplopen tot 158 972 GWh voor H-gas en tot 54 208 GWh 
voor L-gas.
 

Figuur 32: Verwachtingen voor de vraag naar aardgas in België tot 2020 (GWh, genormaliseerde t°, H+L)

5.2.2. Aanbod 

In 2010 waren er in totaal veertien leveringsondernemingen 
actief op de Belgische markt. Het totale aardgasverbruik 
steeg tot 215,3TWh, wat een toename is van 10,9 % ten 
opzichte van het verbruik in 2009 (194,2 TWh).

De fusie tussen GDF en SuEz alsook de uitvoering van de 
voorwaarden opgelegd door de Europese Commissie naar 
aanleiding van de goedkeuring van de fusie in 2008 heb-
ben de evolutie van de markt in 2010, in het bijzonder de 
marktaandelen van Distrigas en van de groep GDF SuEz 
op de gasvervoersmarkt, grondig beïnvloed. Met een markt-
aandeel van 52,1 % bleef Distrigas in 2010 echter de belang-
rijkste speler.
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Figuur 33: Marktaandelen op het vervoersnet in 2010

5.2.3. Maatregelen in geval van noodsituaties

n Hoogcalorische aardgasmarkt

Reserve-aardgas

Het investeringsplan van de vervoersnetbeheerder voorziet 
dat een deel van de capaciteit gecreëerd door de aanleg van 
de VTN2 (zie lager punt 5.2.4) wordt gebruikt voor de stijging 
van de reserve-linepack voor het beheer van incidenten van 
1 150 k.m³(n) tot 1 750 k.m³(n). 

De reserve-linepack laat toe het verlies van de belangrijkste 
bevoorradingsstroom op te vangen, bijvoorbeeld een tech-
nische shut down van 2 tot 2,5 uren in een extreme piek-
periode. Dit is de minimale duur waarin men veronderstelt 
dat alle flexibiliteitsmiddelen voor de normale netbalancing 
reeds werden gebruikt en dus niet meer kunnen worden 
gebruikt voor het beheer van incidenten. Buiten de piekpe-
rioden neemt de overgangsperiode toe en kunnen een deel 
van de normale flexibiliteitsmiddelen worden aangewend 
voor het beheer van incidenten.

Op het vlak van beheer van incidenten is het wenselijk 
dat het net een incident (uitgaande van het ergste sce-
nario, namelijk de belangrijkste bevoorradingsstroom) 
gedurende minstens zes uren aankan zodat de markt tijd 
genoeg heeft om de eigen bevoorradingsportefeuilles en 

leveringsportefeuilles te herorganiseren. De markt kan zich 
moeilijk opnieuw organiseren in een kortere tijdspanne om-
wille van de minimale termijnen voor nieuwe nominaties en 
hernominaties. Dit betekent dat de vervoersnetbeheerder 
middelen tegen incidenten zou moeten voorzien voor een 
minimumvolume van 4 800 k.m³(n). Hiervoor is het wen-
selijk dat de netbeheerder  in zijn investeringsplan rekening 
houdt met een bijkomende linepack (gas in leidingen).

Voortaan is een specifieke Europese wetgeving van kracht 
voor het beheer van incidenten waarmee rekening zal moe-
ten worden gehouden in het investeringsplan. Deze Eu-
ropese Verordening nr. 994/2010124 omvat een belangrijke 
wijziging aangezien zowel op het vlak van de beschikbaar-
heid van aardgas als op het vlak van infrastructuur specifieke 
normen opgelegd zijn.

Reservecapaciteit

Vanaf 2012 moet de ingangscapaciteit voldoen aan het 
voorzorgsprincipe “n-1”. In 2012 zal de voorziene ingangs-
capaciteit oplopen tot 5 810 k.m³(n)/h terwijl de totale be-
hoefte aan ingangscapaciteit voor het H-gas (met inbegrip 
van de bevoorrading van de L/H conversie-installaties) 4 067 
k.m³(n)/h zal bedragen. Het verschil van 1 743 k.m³(n)/h vol-
staat zeker om een shut down van de LNG-terminal, het 
belangrijkste ingangspunt, te behandelen.

Het is aanbevolen dat de toepassing van de infrastruc-
tuurnormen opgelegd door de Europese Verordening nr. 
994/2010 impliciet identificeerbaar is in het investeringsplan.

n Laagcalorische aardgasmarkt

Het beheer van incidenten op de aardgasmarkt zorgt voor 
het L-gas voor problemen omwille van de bevoorrading via 
één enkele route, de beperkte buffer-mogelijkheden in de 
leidingen, de beperkte conversiemogelijkheden van H-gas 
in L-gas door de injectie van stikstof en het ontbreken van 
opslag van L-gas op het Belgische grondgebied.

Nochtans is een vorm van incidentenbeheer noodzakelijk 
gezien de grootte en de aard van de Belgische markt voor 
L-gas. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Ant-
werpen zijn bijvoorbeeld volledig afhankelijk van het L-gas. 
Het is aanbevolen om voor de L-gasmarkt een specifiek 
incidentenbeleid te ontwikkelen. De gebruiksmodaliteiten 
van de ondergrondse opslagcapaciteit van L-gas in Frankrijk 
moeten opnieuw grondiger worden bestudeerd in samen-
werking met alle betrokken stakeholders.
 

124  Verordening (EU) nr. 994/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende intrekking van Richtlijn 
2004/67/EG van de Raad (Publicatieblad van de Europese Unie van 12 november 2010).

WINGAS GmbH & Co KG 
5%

Distrigas NV 
52%

E.On Energy Trading SE
0%

E.On Ruhrgas AG
0%

Electrabel NV
9%

Electricité de France
1%

Eneco Energy Trade BV
0%

GDF SUEZ 
18%

Lampiris NV
1%

RWE Energy Belgium BVBA 
1%

RWE Supply & Trading Netherlands BV 
1%

SPE 
9%

Statoil ASA 
2%

Vattenfall Energy 
Trading Netherlands NV 

1%

Bron: CREG

CREG Jaarverslag 2010



75

5. Bevoorradingszekerheid

Onderstaande tabel biedt een algemene evaluatie van de bestaande middelen in geval van een noodsituatie. 

Tabel 20: Bestaande middelen in geval van een noodsituatie 

 

Hoogcalorische aardgasmarkt Laagcalorische aardgasmarkt

Incidentenbeheer Onvoldoende reservecapaciteit volgens het prin-
cipe “n-1” tot eind 2011. Vanaf 2012, voldoende 
reservecapaciteit.
Onvoldoende reserveaardgas van de TNB om gedu-
rende zes uren het hoofd te bieden aan een belang-
rijk incident.
Een andere oplossing is om te rekenen op de bijstand 
via grens-tot-grens vervoer/hub van zeebrugge.
Behoefte aan een operationele procedure en aan een 
reglementering voor het beheer van incidenten.

Problematisch want slechts één route en één bron.
Een technisch incident op de invoerlijn leidt in een 
piekperiode onmiddellijk tot een crisissituatie met 
de activering van een crisisplan: afschakeling van de 
klanten.
Behoefte aan een operationele procedure voor het 
beheer van incidenten.
Bestudering van het gebruik van de opslagsite voor 
L-gas in Frankrijk en invoer vanuit Frankrijk.

Bron: CREG

bevoorradingszekerheid te blijven waarborgen, werd de lei-
ding van het ingangspunt van Dilsen lokaal versterkt.

VTN2

De installatie van de VTN2-leiding parallel met de bestaande 
bidirectionele VTN1-leiding op een traject van bijna 170 km 
tussen Eynatten en Opwijk is de belangrijkste verwezen-
lijking van 2010. Deze leiding is een antwoord op de vraag 
van de markt voor bijkomende capaciteit van meer dan 10 
miljard kubieke meter voor de grensoverschrijdende transac-
ties tussen de interconnecties van Eynatten, zeebrugge en 
zelzate. zo krijgt de toegang tot de hub van zeebrugge een 
nieuwe impuls en zal de Belgische markt gemakkelijker van-
uit het oosten kunnen worden bevoorraad. In dat opzicht is 
het vanaf 1 oktober 2010 ook mogelijk om aardgas fysisch uit 
te voeren alsook in te voeren via de bestaande interconnectie 
met Nederland in zelzate. Dit is een belangrijke realisatie voor 
de bevoorradingszekerheid. Bovendien is deze volledig in lijn 
met de pas verschenen Europese Verordening nr. 994/2010 
die sinds december 2010 van kracht is en die streeft naar bidi-
rectionele interconnecties tegen 2 december 2013. Deze ver-
wezenlijkingen passen perfect in het plan dat van België het 
aardgaskruispunt van Noord-West Europa wenst te maken. 

Versterking noord/zuid-as

Het noord/zuid-project is het resultaat van een gecoördi-
neerde marktbevraging van Fluxys en de Franse netwerk-
beheerder GRTgaz in de periode 2007 - 2008 onder toezicht 
van de CREG en de Franse regulator CRE. Deze “open sea-
son” peilde naar de interesse van de markt voor nieuwe 
vervoerscapaciteit van grens tot grens door België naar 
Frankrijk. Daarbij hebben 14 netgebruikers contracten van 
minstens tien jaar gesloten met Fluxys voor nieuwe capa-
citeit vanuit zeebrugge, ’s Gravenvoeren of Eynatten naar 
Blaregnies. In totaal betreft de nieuwe capaciteit ongeveer 
10 miljard m³ per jaar. De bijkomende compressiecapaciteit 

125  Verordening (EU) nr. 994/2010, cf. voetnoot 124.

n Nieuwe Europese verordening

Een nieuwe Europese verordening behandelt het onder-
werp van de bevoorradingszekerheid125. Deze verordening, 
die van kracht is sinds 2 december 2010, legt specifieke 
normen op voor de beschikbaarheid van aardgas en infra-
structuren. Wat betreft het L-gas is een regionale benadering 
noodzakelijk voor een goede toepassing van de verordening. 
Voor een adequaat beheer van incidenten zal het nodig zijn 
om met Nederland en eventueel met de andere landen die 
L-gas verbruiken (Frankrijk en Duitsland) samen te werken. 

5.2.4.  Investeringen  

Uitbreiding van de opslagcapaciteit

In het kader van de gefaseerde uitbreiding van de onder-
grondse opslagcapaciteit te Loenhout werd het nuttig opslag-
volume opgetrokken van 650 miljoen kubieke meter aardgas 
in 2009 naar 675 miljoen kubieke meter aardgas in 2010. In 
2011 zal vervolgens de voorlopig laatste fase worden gere-
aliseerd, hetgeen het nuttige opslagvolume op 700 miljoen 
kubieke meter aardgas zal brengen. De aanwending van de 
opslagcapaciteit werd versoepeld door zowel de uitzendcapa-
citeit als de injectiecapaciteit te verhogen.

Versterking Noord-Limburg

In 2010 werd een belangrijke verlenging gerealiseerd van 
de bestaande H-gasleiding van het ingangspunt te Dilsen 
tot Lommel in een gebied dat overwegend met Neder-
lands L-gas wordt bevoorraad. Deze H-gasleiding loopt van 
Lommel tot Tessenderlo via Ham. Deze verbinding zal de 
nieuwe STEG-elektriciteitscentrale op het terrein van Tes-
senderlo Chemie bevoorraden. Daarnaast zal deze verbin-
ding de omschakeling van L-gasafnemers op H-gas toelaten 
in het doorkruiste gebied en dit op de eerste plaats voor de 
industriële aardgasafnemers langs het Albertkanaal. Om de 
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die nodig is voor dit noord/zuid-project is voorzien te Wink-
sele en te Berneau.

De bijkomende compressie te Berneau is voorzien voor eind 
2011 en zal toelaten om bijkomende aardgasstromen vanuit 
Nederland te vervoeren naar Blaregnies.

De bijkomende compressie te Winksele op de VTN-leiding 
is voorzien voor eind 2012. Deze investering zal mede toe-
laten om over te schakelen van drie balancingzones naar 
één nationaal balancingpunt voor de H-gasmarkt. Eventueel 
is de aanleg van een nieuwe leiding van ongeveer 125 km 
vereist tussen Winksele en Blaregnies maar mogelijke her-
schikkingen bij netgebruikers in hun portefeuille van grens-
tot-grenscontracten zouden de beslissing van de aanleg van 
een nieuwe leiding tegen eind 2013 onnodig  kunnen maken.  

Open Season betreffende de vervoerscapaciteit van 
Frankrijk naar België

De eerste niet-bindende fase van een marktbevraging die 
peilt naar de interesse van de markt voor vervoerscapaciteit 
van Frankrijk naar België werd in 2010 afgerond. Deze be-
vraging werd gelanceerd naar aanleiding van de mogelijke 
bouw van een LNG-terminal te Duinkerke waarvan de ge-
bruikers vooral de internationale verhandeling te zeebrugge 
en de Belgische markt zelf beogen. Deze marktbevraging 
leverde voldoende belangstelling op voor de aanleg van een 
nieuwe leiding van Duinkerke tot zeebrugge via een nieuw 
interconnectiepunt in de regio van Veurne. De bindende fase 
kan echter pas worden opgestart nadat de initiatiefnemer 
EDF heeft beslist een nieuwe LNG-terminal te Duinkerke te 
bouwen. Na herhaald uitstel wachtte men op 31 december 
2010 nog steeds op een beslissing. Naast de synergie met 
de LNG-terminal van zeebrugge zou de nieuwe verbinding 
een liquiditeitsgroei op de markt kunnen teweegbrengen 
door de hub van zeebrugge te koppelen met de Franse 
spotmarkt PEG Nord.

De CREG heeft een studie gewijd aan dit project (Studie 
(F)100211-CREG-945).  

Open Season betreffende de vervoerscapaciteit naar het 
Groothertogdom Luxemburg  

Tijdens het tweede trimester van 2009 heeft Fluxys een 
Open Season opgestart voor de capaciteit tussen België en 
het Groothertogdom Luxemburg. Deze open season werd 
eind februari 2010 afgerond met als resultaat dat de som 
van de bindende aanvragen in totaal 172 000 m³/h bedroeg 
voor de periode 2015 - 2025. De capaciteiten gereserveerd 
vanaf 2015 beantwoorden aan de verwachtingen en zullen 
aanleiding geven tot beperkte investeringen.

Voor de periode 2010 – 2015 heeft zich een toewijzingspro-
bleem voorgedaan betreffende de capaciteit met als be-
stemming het Groothertogdom Luxemburg. Ten gevolge 

van de betrokkenheid van de CREG in dit dossier werden er 
gesprekken georganiseerd tussen de betrokken shippers en 
kon het toewijzingsprobleem betreffende de capaciteit wor-
den opgelost op een door de shippers onderhandelde basis.

5.2.5. Normen inzake bevoorradingszekerheid

Dienst Virtuele Opslag

In het verleden heeft de CREG meermaals haar bezorgdheid 
uitgedrukt inzake het beperkte aanbod van flexibiliteitsdien-
sten voor de opslag in het algemeen en inzake het tekort aan 
opslagdiensten op korte termijn in het bijzonder. Teneinde 
haar verplichtingen hieromtrent na te komen, heeft de ver-
voersnetbeheerder een voorstel uitgewerkt voor de diensten 
op korte termijn, gebaseerd op het concept van virtuele op-
slag (Virtual Storage). De CREG heeft aan Fluxys gevraagd 
om de voorgestelde toewijzingsregels licht aan te passen zo-
dat ze beter zouden beantwoorden aan de behoeften van de 
netgebruikers waarvan het marktaandeel beperkt is en aan 
die van de mogelijke nieuwkomers op de markt. Het nieuwe 
concept van virtuele opslag werd, met uitzondering van de 
gedetailleerde uitwerking betreffende de toewijzingsregels, 
tijdens een vergadering van de shippers van 8 mei 2009 uit-
gelegd aan de (actieve en niet-actieve) netgebruikers. De toe-
wijzingsregels werden verder geoptimaliseerd na overleg van 
de werkgroep waaraan vertegenwoordigers van de CREG en 
van Fluxys deelnamen. Het aanvankelijke recht waarop de 
gebruiker van de Virtual Storage aanspraak kan maken, wordt 
berekend op basis van de MTSR-rechten op het H-gasnet die 
deze gebruiker heeft ondertekend. De berekeningsformule 
voor het toegekende recht houdt rekening met de bezorgd-
heid van de CREG om de toegang tot het net voor de nieuwe 
en kleine spelers te vergemakkelijken. De virtuele opslag-
dienst werd opgenomen in het Indicatief programma voor de 
opslagdiensten voor 2010–2011.

Piekbesnoeiingsinstallatie te Dudzele

Op 1 juli 2010 heeft de piekbesnoeiingsinstallatie te Dud-
zele haar activiteiten stopgezet wegens te weinig interesse 
van de markt, zelfs op middellange termijn. De installatie 
bood een piekopslagcapaciteit van 59 miljoen kubieke me-
ter aardgas en liet de markt toe om een uitzendcapaciteit 
te onderschrijven tot 360 k.m³(n)/h. Er zouden blijkbaar vol-
doende aantrekkelijke alternatieven voor de markt bestaan 
om flexibiliteit aan te kopen of piekopslagcapaciteit te be-
nutten in het buitenland.

LNG-terminal

In 2010 werden zeven Q-Flex LNG-tankers gelost in zee-
brugge en werden contracten voor de lading van vracht-
wagens afgesloten. Bovendien heeft Fluxys LNG kleine 
LNG-tankers geladen. De omvang van de ship loading en de 
truck loading diensten, die tot nu toe relatief weinig ontwik-
keld waren, neemt dus toe.
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6.1. Taken van de CREG

In een arrest gewezen op prejudiciële vraag (arrest nr. 130/2010 
van 18 november 2010) heeft het Grondwettelijk Hof de toe-
wijzing aan de CREG, waarvan het bestuur niet rechtstreeks 
wordt verzekerd door de uitvoerende macht, van “prerogatie-
ven van administratieve overheid” zoals die welke erin bestaat 
de boekhouding van de ondernemingen van de elektriciteits-
sector te controleren of een administratieve geldboete uit te 
spreken, verenigbaar verklaard met de Grondwet. Het Hof 
heeft meer bepaald besloten dat de afwezigheid van hiërarchi-
sche controle of van bestuurlijke voogdij over de CREG niet in 
strijd is met de Grondwet aangezien de CREG een administra-
tieve overheid is die, ook al beschikt ze over veel autonomie, 
overigens zowel onderworpen is aan de rechterlijke controle 
(Raad van State/Gerechtelijke rechtscolleges) als aan de parle-
mentaire controle (goedkeuring van haar begroting en definitie 
van haar taken en haar werking door de wet, overmaking van 
haar jaarverslag aan de wetgever en parlementaire aansprake-
lijkheid van de bevoegde minister). Het Hof voegt hieraan toe 
dat “het feit dat de CREG haar taken uitvoert met een hoge 
graad van autonomie, voortvloeit uit de vereisten van het recht 
van de Europese unie, dat geleidelijk explicieter is geworden 
in dit verband”.

Daarnaast werden de voorzitter, de directeurs en 16 mede-
werkers van de CREG in 2010 benoemd tot inspecteur in de 
hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie126. zij 
moeten op het hele Belgische grondgebied inbreuken op be-
paalde bepalingen van de gas- en elektriciteitswetten alsook 
op uitvoeringsbesluiten van deze bepalingen opsporen en vast-
stellen. De betrokken personen hebben de eed afgelegd voor 
de Minister van Justitie en zullen onder het toezicht van de 
Procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Brussel werken.

In het licht van het verstrijken van de termijn voor de omzetting 
van het derde energiepakket op 3 maart 2011 heeft het Direc-
tiecomité tot slot aan de hand van twee studies de wetsaan-
passingen voorgesteld die nodig zijn om haar bevoegdheden 
te versterken. Voor een gedetailleerde bespreking van deze 
studies verwijzen wij naar punt 2.7 van onderhavig verslag.

6.2. Organen van de CREG

6.2.1. De Algemene Raad

Isabelle Callens,  Marc Leemans, 
Voorzitter  Ondervoorzitter 

In 2010 werd het voorzitterschap van de Algemene Raad waar-
genomen door mevrouw Isabelle Callens en het ondervoorzit-
terschap door de heer Marc Leemans.

De Algemene Raad kwam in 2010 acht maal bijeen. In novem-
ber werd een buitengewone vergadering besteed aan de voor-
stelling van studie 986 over de wijzigingen aan te brengen aan 
de elektriciteitswet (cf. punt 2.7 van dit jaarverslag).

Tijdens zijn plenaire vergadering van 27 oktober 2010 keurde 
de Algemene Raad met algemene stemmen het ontwerpbud-
get 2011 van de CREG goed.

Dankzij de permanente deelname van een vertegenwoordiger 
van de Minister van Energie kon het werk van de Algemene 
Raad worden toegespitst op de meest dringende aspecten 
en werd men periodiek op de hoogte gehouden van de re-
geringsbekommernissen op het vlak van gas en elektriciteit. 
Het grote aantal actuele vraagstukken dat door de leden werd 
aangekaart, maakte het mogelijk de Minister op de hoogte te 
houden van de bekommernissen van de Algemene Raad.

De Algemene Raad werd ook ingelicht over de standpunten 
ingenomen door het Directiecomité tijdens hoorzittingen in de 
Kamer van Volksvertegenwoordigers of ter gelegenheid van 
persconferenties.

In 2010 bracht de Algemene Raad vijf adviezen uit, die allemaal 
beschikbaar zijn op de website van de CREG. Verschillende 
studies en adviezen van het Directiecomité evenals door de 
Minister van Energie gestelde vragen werden voorbereid en 
besproken in de verschillende werkgroepen alvorens te wor-
den voorgelegd aan de Algemene Raad.

1.  Advies 45 over studie 945 van het Directiecomité  betref-
fende de mogelijke verbinding tussen de LNG-terminal te 
Duinkerke en het Belgisch aardgasvervoersnet (werkgroep 
‘werking gasmarkt’).

126  Koninklijk Besluit van 25 juni 2010 houdende aanduiding van de leden van het Directiecomité en van de personeelsleden van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, in 
de hoedanigheid van officieren van gerechtelijke politie (Belgisch Staatsblad van 23 juli 2010).
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In dit advies ondersteunt de Algemene Raad ten volle de con-
clusies van het Directiecomité  (cf. punt 5.2.4 van dit jaarver-
slag) en is hij eveneens van oordeel dat :
a)  moet worden toegezien op een eerlijke concurrentie tussen 

de terminal van zeebrugge en de toekomstige terminal van 
Duinkerke, zeker indien deze laatste volledig zou worden 
ontheven van gereguleerde toegangsregels;

b)  beide terminals toelaten een grote synergie te realiseren 
door het versterken van de flexibiliteit van het net en de di-
versificatie van bevoorradingsbronnen;

c)  een internationale marktbevraging (Open Season), geza-
menlijk georganiseerd door Fluxys, GRTgas (beheerder van 
het aardgasvervoersnet in Frankrijk), CRE (Franse energiere-
gulator) en de CREG, de beste garanties biedt op een cor-
recte beslissing;

d)  de nieuwe grensoverschrijdende verbinding in geen geval 
een directe leiding mag zijn, en verbonden moet zijn met 
het geïnterconnecteerde net zowel in Frankrijk als in België;

e)  de verbinding aanleiding geeft tot een fysische bidirectio-
nele interconnectie tussen de verbonden netwerken indien 
deze maatschappelijk-economische voordelen biedt voor de 
netgebruikers; een onvermijdelijke eerste vereiste hiervoor 
is dat oplossingen zullen moeten worden gevonden op het 
vlak van de odorisatie en de drukvereisten opdat aardgas 
daadwerkelijk van Frankrijk naar België kan vloeien;

f)    de verbinding onder het gereguleerd regime dient te vallen, 
zowel voor wat betreft nettoegang als voor de tarieven; 

g)  de nieuwe verbinding moet bijdragen tot een kostenef-
ficiënte ontwikkeling en operationeel beheer van het 
vervoersnet; zo dient de impact van de verbinding op de 
bestaande activiteiten (swapping of netting, backhaul) te 
worden geanalyseerd.

In dit advies roept de Algemene Raad de regeringen en regulato-
ren in Frankrijk en België tevens op deze aanbevelingen maximaal 
op te volgen bij het goedkeuren en vergunnen van de verbinding 
tussen het Belgische en het Franse aardgasvervoersnet.

2.  Advies 46 over studie 929 van het Directiecomité over de 
mogelijke impact van de elektrische auto op het Belgische 
elektriciteitssysteem (ad hoc werkgroep).

De ad hoc werkgroep heeft van bij de aanvang beslist om de 
studie van het Directiecomité (cf. punt 3.2.2 van dit jaarverslag) 
niet in detail te analyseren maar veeleer te kiezen voor een 
samenvatting van de algemene visie op deze problematiek.

In dit advies nodigt de Algemene Raad het Directiecomité 
uit om te blijven nadenken over de werking van de Belgische 
markt in het licht van de mogelijke introductie op grote schaal 
van de elektrische auto in België en onderstreept hij tevens 
het belang van de relaties tussen het gebruik van elektrische 
voertuigen, de netten en de elektriciteitsopwekking. Boven-
dien zouden elektrische auto’s de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen kunnen bevorderen. 

Het  advies van de Algemene Raad doet niets af aan de nood-
zaak van een bredere maatschappelijke reflectie over mobili-
teit en inter-modaliteit in het algemeen of over het belang van 

het elektrische voertuig in vergelijking met andere alternatie-
ven (waterstof, enz.) om maximaal de kans te grijpen die de 
elektrische mobiliteit biedt. De Algemene Raad roept op om 
in dit verband een visie op Belgisch en Europees niveau te 
ontwikkelen. 

3.  Advies 47 over studie 944 van het Directiecomité over de 
eerste raming van de kostprijs van de maatregelen bedoeld 
in artikel 7 van de wet van 29 april 1999 betreffende de orga-
nisatie van de elektriciteitsmarkt (werkgroep ‘Hernieuwbare 
Energie’).

Tijdens de vergadering van 20 januari 2010 heeft de Algemene 
Raad van de CREG het Directiecomité de opdracht toever-
trouwd om een studie uit te voeren betreffende de totale kost 
van de steun verleend aan de producenten van de offshore 
windmolenparken in het Belgische zeegebied. In zijn studie 
(F)100128-CDC-944 van 28 januari 2010 geeft het Directieco-
mité een eerste antwoord hieromtrent (cf. punt 3.2.1.C.c van dit 
jaarverslag).

De Algemene  Raad herinnert eraan dat hij in mei 2009 al een 
advies betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Euro-
pees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen heeft geformuleerd. Dit ad-
vies 43 is beschikbaar op de website van de CREG.

In advies 47 verstrekt de Algemene Raad talrijke aanbevelingen, 
meer bepaald met betrekking tot de keuze van de optimale mix 
van hernieuwbare energiebronnen om de doelstellingen te be-
reiken, rekening houdend met alle maatschappelijke kosten en 
baten; de optimalisering van de ondersteuningsmechanismen, 
eens de optimale mix van hernieuwbare energiebronnen is vast-
gesteld; de beperking van de ondersteuning tot de meerkost 
ten opzichte van de marktwaarde van de hernieuwbare energie-
productie; de kostprijs van de groenestroomcertificaten, van de 
kabel en van de productieafwijking; en tot de inkomsten voor de 
betaling van het ondersteuningsmechanisme.

4.  Advies 48 over studie 947 over de Belgische kortetermijn-
markt voor elektriciteit Belpex en het gebruik van de capa-
citeit op de interconnecties met Frankrijk en Nederland in 
2009 (cf. punt 3.2.2 van dit jaarverslag) (werkgroep ‘werking 
elektriciteitsmarkt’).

In dit advies stelt de Algemene Raad vast :
a)  dat de marktactoren relatief goede ervaringen hebben met 

het prijsmechanisme op Belpex en op de trilaterale markt-
koppeling. De marktkoppeling heeft zeker bijgedragen tot 
een grotere convergentie van de Nederlandse, Franse en 
Belgische elektriciteitsmarkten. Toch kan zij slechts leiden 
tot een volledige marktintegratie op voorwaarde dat de con-
gesties op de markt zodanig kunnen beperkt worden dat zij 
de prijsvorming op de markten niet of nauwelijks meer kun-
nen beïnvloeden. De Algemene Raad roept de regulatoren, 
transmissienetbeheerders en beurzen dan ook op samen te 
zoeken naar oplossingen die kunnen leiden tot een volledige 
marktintegratie; 
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b)  dat opnieuw prijspieken zijn voorgekomen. De Algemene 
Raad nodigt de regulatoren en, indien nodig, de mede-
dingingsautoriteiten van de betrokken landen uit om deze 
gebeurtenissen diepgaand te analyseren en zo nodig maatre-
gelen te treffen om  ze te voorkomen;

c)  wat betreft de marktaandelen, dat de concentratiegraad op 
Belpex de laatste jaren geleidelijk gedaald is. Toch blijft de 
concentratie zeker aan de koperskant zorgwekkend hoog; dat  
wekt de ongerustheid van de Algemene Raad, die daarom  
een  nauwgezette controle vanwege de regulatoren vraagt;

d)  dat de marktactoren ook relatief goede ervaringen hebben 
met de allocatiemechanismen op de grenzen. Om tot nog 
betere resultaten te kunnen komen, nodigt de Algemene 
Raad alle TSO’s van de CWE-markt voor hun eigen net en de 
grenscapaciteiten uit:
-  de bestaande capaciteiten nog beter te gebruiken; naast 
bevoorradingszekerheid dient ook een betere marktwerking 
als één van de prioritaire doelstellingen van netbeheerders 
te worden weerhouden;

-  een zo evenwichtig mogelijke verdeling te vinden van 
de capaciteiten lange/korte termijn in functie van de 
marktbehoeften;

-  waar nodig snel te investeren in bijkomende capaciteit om 
de congesties te verminderen, de convergentie van de prij-
zen te versnellen en zo de marktintegratie te faciliteren, zo-
als het geval is met de ‘Moulaine-Aubange’  lijn.

e)  De Algemene Raad wenst een duidelijker beeld te krijgen van 
de exacte bestemming van de congestierentes door de ver-
schillende betrokken TSO’s.

f)   Hij hoopt ook dat de koppeling tussen België, Nederland en 
Frankrijk zeer snel kan worden uitgebreid tot Duitsland. 

In dit advies nodigt de Algemene Raad tevens het Directieco-
mité uit de werking van de day ahead en intraday markt in Bel-
gië, de marktkoppeling met de buurlanden en het gebruik van 
de capaciteit op de interconnecties te blijven opvolgen in sa-
menwerking met de andere TSO’s en betrokken regulatoren.

5.  Advies 49 over studie 874 van het Directiecomité betreffende 
de behoefte aan aardgasvoorziening, bevoorradingszeker-
heid en infrastructuurontwikkeling 2009-2020  (werkgroep 
‘werking gasmarkt’).

Naast de betaalbaarheid van elektriciteit en aardgas voor de 
eindverbruiker, is ook bevoorradingszekerheid voor de Alge-
mene Raad altijd een belangrijke zorg geweest. Terwijl in 2009 
een advies werd uitgebracht over de bevoorradingszekerheid 
in elektriciteit (dit advies 42 is beschikbaar op de website van 
de CREG), bleef een gelijkaardig advies over de bevoorrading 
van aardgas tot op heden uit. Daarom wenst de Algemene 
Raad dan ook onderstaande aanbevelingen te formuleren aan-
gaande de bevoorradingszekerheid in aardgas, a fortiori gezien 
het belang van aardgas in de fuel mix van ons land, inclusief 
voor elektriciteitsproductie.
a)    Voor de Algemene Raad is het belangrijk dat regelmatig een 

zo breed mogelijke analyse gebeurt van de behoeften aan 
aardgas en aardgasinfrastructuur op langere termijn voor 

de Belgische markt. Dit is de beste manier om mogelijk te 
maken dat tijdig de nodige middelen worden ingezet om in 
bijkomende volumes en infrastructuur te voorzien. De Al-
gemene Raad roept de bevoegde overheden daarom op zo 
snel mogelijk de prospectieve studie betreffende de zeker-
heid van de aardgasbevoorrading uit te werken (het laatste 
indicatief plan dateert van 2004).

b)  De Algemene Raad verwijst intussen naar de analyse en de 
aanbevelingen van de studie betreffende de behoefte aan 
aardgasvoorziening, bevoorradingszekerheid en infrastruc-
tuurontwikkeling 2009-2020 (deze studie is beschikbaar op 
de website van de CREG);

c)  De Algemene Raad stelt vast dat vandaag in een gelibera-
liseerde markt in de Belgische wetgeving geen specifieke 
normen zijn opgelegd inzake bevoorradingszekerheid van 
aardgas. Hij dringt er dan ook op aan dat de bestaande situ-
atie zou worden getoetst aan de noden in dit verband. Hij 
wijst er ook op dat de toekomstige Europese verordening 
met betrekking tot de bevoorradingszekerheid van aardgas 
bindende normen zal opleggen inzake infrastructuur en leve-
ring van aardgas. Deze verordening zal rechtstreeks toepas-
selijk zijn in de Belgische rechtsorde;

d)  Onder meer vanuit zijn bezorgdheid om een evenwicht te 
vinden tussen de nodige infrastructuur om tot een maximale 
bevoorradingszekerheid te komen enerzijds en de competi-
tiviteit van aardgas als energievector anderzijds, is de Alge-
mene Raad vragende partij om betrokken te worden bij de 
invulling van deze verordening in België;

e)   Voor de markt in hoogcalorisch aardgas stelt de Algemene 
Raad niet de door Fluxys geplande investeringen in vraag, 
maar heeft hij wel bedenkingen bij de haalbaarheid van de 
timing van deze projecten. zo kan het uitblijven van het ver-
lenen van vergunningen tot vertragingen leiden en zo de 
markttoegang belemmeren en de bevoorradingszekerheid 
in het gedrang brengen. De Algemene Raad dringt daarom 
aan op een vergunningsbeleid dat gebaseerd is op het alge-
meen belang en op efficiënte controle op het uitvoerings-
ritme van lopende projecten;

f)  Het laagcalorisch aardgas heeft een belangrijke rol gespeeld 
voor het bevorderen van het gebruik van aardgas in ons 
land en levert nog steeds een substantiële bijdrage tot de 
flexibiliteit van de aardgasleveringen aan de Belgische eind-
verbruikers. De Algemene Raad is echter bezorgd over de 
beschikbaarheid van het vereiste niveau van lange termijn 
vaste uittredecapaciteit in Hilvarenbeek, zoals aangegeven in 
studie 936 van het Directiecomité (deze studie van januari 
2010 is beschikbaar op de website van de CREG ). Hij dringt 
in dat kader aan op een gecoördineerde grensoverschrij-
dende aanpak tussen de betrokken landen. Voorts wijst de 
Algemene Raad erop dat, ondanks de recente ontwikkelin-
gen in het Nederlandse marktmodel die geleid hebben tot 
de markttoetreding van een aantal nieuwe L-gasleveranciers 
op de Belgische markt, de concurrentie op de markt voor 
laagcalorisch aardgas op dit ogenblik nog steeds beperkter is 
dan deze op de markt voor hoogcalorisch aardgas.
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Tabel 21: Leden van de Algemene Raad op 31 december 2010127

EFFECTIEVE LEDEN PLAATSVERVANGENDE LEDEN
Federale regering DuJARDIN Davine

ANNANE Jihanne
CHAHID Ridouane
ROOBROuCK Nele
DE COSTER Nicolas

DEWISPELAERE Sophie
NIKOLIC Diana
HOuTMAN Eric
BOEYKENS Marc
ONCLINX Philippe

Gewestregeringen BIESEMAN Wilfried
AuTRIQuE Henri
JACQuET Annabelle

TANGHE Martine
BOHET Maurice
DECROP Jehan

Representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de 
Nationale Arbeidsraad

LEEMANS Marc

VERHuE Maureen
PANNEELS Anne
VERCAMST Jan

VAN MOL Christiaan
SKA Marie-Hélène
DE MOL Philippe
BAECKELANDT Filip
JONCKHEERE Caroline

Representatieve werknemersorganisaties die zetelen in de 
Raad voor het Verbruik

WILLEMS Tom
VAN DAELE Daniel

STORME Sébastien
SPIESSENS Eric

Organisaties die de promotie en de bescherming van de 
algemene belangen van de kleine verbruikers tot doel 
hebben

ADRIAENSSENS Claude
DOCHY Stéphane

RENSON Marie-Christine
DE BIE Nico

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

CALLENS Isabelle
CHAPuT Isabelle
VAN der MAREN Olivier

VANDERMARLIERE Frank
CALOzET Michel
AERTS Kristin

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

ERNOTTE Pascal 
VANDEN ABEELE Piet

WERTH Francine
VAN GORP Michel

Grote elektriciteitsverbruikers CLAES Peter EELENS Claire 
Grote aardgasverbruikers BRAET Luc de MuNCK Laurent
Elektriciteitsproducenten die behoren tot FEBEG HERREMANS Jan

MAERTENS Paul
DE GROOF Christiaan
de VILLENFAGNE Aude

Producenten van elektriciteit met behulp van hernieuwbare 
energie

LAuMONT Noémie BODE Bart

Producenten van elektriciteit met behulp van 
warmtekrachtkoppeling

STEVENS Tine MARENNE Yves

Industriëlen die elektriciteit voor eigen behoefte produceren BÉCRET Jean-Pierre zADORA Peter
Distributienetbeheerders

HuGE Jacques
HuJOEL Luc
PEETERS Guy

DE BLOCK Gert

DECLERCQ Christine
DEBATISSE Jennifer
VERSCHELDE Martin

HOuGARDY Carine

- INTERMIXT

- INTER-REGIES
Beheerder van het transmissienet voor elektriciteit FONCK Pascale GERKENS Isabelle
Beheerder van het vervoersnet voor aardgas TuMMERS Paul DESCHuYTENEER Thierry
Titularissen van een leveringsvergunning van aardgas 
behorend tot FEBEG

GILLIS Michaël
VAN NuNEN Carlos

VAN GIJSEL Gert
DE BuCK Hilde

Milieuverenigingen VAN DYCK Sara
VANDE PuTTE Jan

TuRF Jan
VANDEBuRIE Julien

Titularissen van een leveringsvergunning van elektriciteit 
behorend tot FEBEG

HEYVAERT Griet
VAN BOXELAER Kathleen

GODTS Annemie
WYVERKENS Herman

Marktbeheerder voor de uitwisseling van energieblokken 
voorgesteld door BELPEX

VANDENBORRE Catherine LOOS Rob

Voorzitter van het Directiecomité van de CREG POSSEMIERS François
Bron : CREG

De Algemene Raad is zich ervan bewust dat de toegankelijk-
heid en de aantrekkelijkheid van de Belgische markt voor het 
aantrekken van aardgasstromen (zowel voor invoer als voor 
doorvoer) sleutelelementen zijn voor de bevoorradingszeker-
heid evenals de beheersing van de energievraag. Hij vraagt de 

netbeheerder, de overheden en de regulator dan ook bijzon-
dere aandacht te besteden aan deze problematiek en via een 
adequaat investerings- en reguleringsbeleid België verder uit 
te bouwen tot een draaischijf voor aardgas in Europa.

127  De ledenlijst van de Algemene Raad werd in 2010 driemaal gewijzigd, bij ministerieel besluit van 1 maart (Belgisch Staatsblad van 19 maart 2010), van 30 maart (Belgisch Staatsblad van 7 april 
2010) en van 7 juni (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2010).
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6.2.2. Het Directiecomité

Het Directiecomité staat in voor het operationeel bestuur 
van de CREG en stelt alle handelingen die nodig of dienstig 
zijn voor de opdrachten die hem door de elektriciteits- en 
gaswet worden toevertrouwd.

De voorzitter en de drie directeurs die het Directiecomité 
vormen, beraadslagen als een college volgens de gewone 
regels van de beraadslagende vergaderingen.

François Possemiers, 
Voorzitter 

Guido Camps, 
Directeur

Bernard Lacrosse, 
Directeur

Dominique Woitrin, 
Directeur

Het voorzitterschap, inclusief het management van de 
CREG, wordt waargenomen door de heer François POS-
SEMIERS. De drie directeurs zijn de heer Guido CAMPS, 
directeur voor controle op de prijzen en de rekeningen, de 
heer Bernard LACROSSE, directeur van de administratieve 
directie en de heer Dominique WOITRIN, directeur van de 
technische werking van de elektriciteits- en aardgasmarkt.

De leden van het Directiecomité werden bij Koninklijk Be-
sluit van 15 januari 2007 benoemd voor een periode van zes 
jaar. 
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Tabel 22: Directies en personeel van de CREG op 31 december 2010
Voorzitterschap van het Directiecomité

POSSEMIERS François Voorzitter van het Directiecomité
DEVACHT Christiane Directie-assistente
FIERS Jan Secretaris van het Directiecomité
JACQuET Laurent
LOCQuET Koen 
ROMBAuTS Josiane Hoofdadviseurs

Directie Technische werking van de markten
WOITRIN Dominique Directeur
GOOVAERTS Wendy Directieassistente
VAN KELECOM Inge Polyvalente secretaresse
GHEuRY Jacques
MARIEN Alain
MEES Emmeric
VAN ISTERDAEL Ivo Hoofdadviseurs
CLAuWAERT Geert
CuIJPERS Christian
DE WAELE Bart
FONTAINE Christian
PONCELET Yves
VAN HAuWERMEIREN Geert Eerstaanwezende adviseurs
FILS Jean-François
LuICKX Patrick
TIREz Andreas Adviseurs

Directie Controle prijzen en rekeningen
CAMPS Guido Directeur
FELIX Kim Directieassistente
de RuETTE Patrick
LAERMANS Jan
WILBERz Eric Hoofdadviseurs
ALLONSIuS Johan
CORNELIS Natalie
DEBRIGODE Patricia
DuBOIS Frédéric
JOOS Benedict
MAES Tom Eerstaanwezende adviseurs
BARzEELE Elke
COBuT Christine
DE MEYERE Francis
HERNOT Kurt
KuEN Nicolas
LIBERT Brice
PHILIPPE Quentin
PIECK An Adviseurs
BROODS David
MARTIN Sabine Adjunct-adviseurs

Administratieve Directie
LACROSSE Bernard Directeur
SELLESLAGH Arlette Directieassistente

Algemene Raad DE LEEuW Han
HERREzEEL Marianne

 
Adviseurs

Algemene administratie DE PEuTER Caroline Office manager
ESSER Mercédès
HAESENDONCK Herman
VAN zANDYCKE Benjamin Vertalers
LOI Sofia Coördinatrice
CEuPPENS Chris
DE DONCKER Nadine
VAN MAELE Nele
WYNS Evelyne Polyvalente bedienden
JuNCO Daniel Logistiek medewerker

Dienst IT LAGNEAu Vincent Informaticus  
GORTS-HORLAY Pierre-Emmanuel Adjunct-informaticus

Financiën SCIMAR Paul Verantwoordelijke van de dienst financiën
LECOCQ Nathalie Boekhoudster
PINzAN Laurent Administratief medewerker 

Studiedienst, documentatie en archieven BOuCQuEY Pascal
CHICHAH Chorok
DETAND Maria-Isabella
HEREMANS Barbara
PARTSCH Gwendoline
ROOBROuCK Myriam
SMEDTS Hilde
STEELANDT Laurence
zEGERS Laetitia

 
 
 
 

Eerstaanwezende adviseurs
GODDERIS Philip Adviseur
HENGESCH Luc Documentalist

CREG Jaarverslag 2010



84

6. De CReG

6.3.  Beleidsplan en vergelijkend verslag van de 
doelstellingen en verwezenlijkingen van 
de CREG

zoals bepaald door de elektriciteitswet, heeft het Directie-
comité het beleidsplan128 opgesteld waarin de doelstellin-
gen worden uiteengezet die de CREG in 2011 wil bereiken. 
Dit plan vergezelt de ontwerpbegroting van de CREG en 
werd op 29 oktober 2010 overgemaakt aan de Minister 
van Energie met het oog op de voorlegging ervan aan de 
Ministerraad.

De structuur van het beleidsplan voor het jaar 2011 werd 
aangepast ten opzichte van de structuur weerhouden in het 
kader van het beleidsplan voor het jaar 2010. Door de goed-
keuring van het derde Europese energiepakket en de om-
zetting ervan in het Belgische recht, die tegen 3 maart 2011 
moet plaatsvinden, worden nieuwe taken toevertrouwd aan 
de reguleringsoverheden. De nieuwe structuur maakt voort-
aan een onderscheid tussen de te bereiken doelstellingen 
van de CREG in het raam van het scenario “Business as 
usual” en de doelstellingen die worden nagestreefd in het 
raam van de nieuwe taken die door het derde pakket aan de 
nationale regulator worden toevertrouwd.

In het eerste deel behandelt het beleidsplan de context en 
de laatste ontwikkelingen betreffende de elektriciteits- en 
gasmarkten op Belgisch en Europees niveau. Het tweede 
deel geeft op uitputtende wijze de 21 te behalen doelstel-
lingen weer die de CREG zich voor 2011 heeft gesteld. Deze 
worden in het derde deel synthetisch hernomen.

De elektriciteitswet bepaalt tevens dat elk jaar een vergelij-
king moet gemaakt worden tussen de doelstellingen zoals 
die in het beleidsplan geformuleerd worden en de verwe-
zenlijking ervan. Het Directiecomité heeft dit vergelijkend 
verslag129 voor het jaar 2009 opgesteld en heeft het op 30 
april 2010 overgemaakt aan de Minister van Energie met het 
oog op de voorlegging ervan aan de Ministerraad. In haar 
beleidsplan voor 2009 had de CREG 16 te bereiken alge-
mene doelstellingen geïdentificeerd. Deze doelstellingen 
werden opgesplitst in 97 acties die overeenstemmen met 
te vervullen individuele taken. In haar vergelijkend verslag 
voor 2009 stelde de CREG echter vast dat ze in totaal 113 
acties had gevoerd in het raam van de aanvankelijk voorop-
gezette doelstellingen. Deze toename van het aantal acties 
met meer dan 16 % is het gevolg van hetzij aanvragen van 
studies, adviezen en voorstellen door de Minister van Ener-
gie in de loop van 2009, hetzij initiatieven die de CREG heeft 
genomen om de werking van de elektriciteits- en de gas-
markt te verbeteren. Van de 113 acties die de CREG in 2009 
voerde, werden 58 acties volledig verwezenlijkt, leverden 8 
acties een beter resultaat op dan verhoopt, werden 20 ac-
ties verwezenlijkt door de CREG maar konden niet worden 

afgewerkt als gevolg van elementen die extern zijn aan de 
CREG, werden 7 acties grotendeels en 6 acties in beperkte 
mate verwezenlijkt, werden 5 acties niet verwezenlijkt en 
kwamen 9 acties zonder voorwerp te zijn.

6.4. Samenwerking met andere instanties

6.4.1. De CREG en de Europese Commissie

Net als voorgaande jaren heeft de CREG ook in 2010 het 
“Nationaal Rapport van België aan de Europese Commissie” 
opgesteld in nauwe samenwerking met de drie regionale 
regulatoren en de Algemene Directie Energie van de FOD 
Economie. Dit rapport laat de Europese Commissie toe haar 
jaarlijks verslag op te stellen over de vooruitgang inzake de 
creatie van een interne markt voor elektriciteit en gas. Het 
rapport geeft een overzicht van de gas- en elektriciteitsmarkt 
in België tijdens het jaar 2009 en verschaft als dusdanig een 
zicht op de implementatie van de Europese regels in België. 
Belangrijke evoluties en markante feiten in de besproken pe-
riode waren onder andere de goedkeuring, na twee jaar te 
hebben gedebatteerd, van het derde Europese wetgevings-
pakket inzake de interne markt voor elektriciteit en aardgas. 
Het jaar 2009 werd ook getekend door meerdere belangrijke 
overnames, zoals de overname van de leverancier Distrigas 
door de Italiaanse onderneming Eni S.p.A of de overname 
door EDF van de meerderheid van de aandelen in SPE (via 
Segebel), alsook door de gevolgen van vroegere fusies, bij-
voorbeeld de fusie van SuEz en Gaz de France. Daarnaast 
werd in 2009 een nieuwe Belgische wet goedgekeurd die de 
groep GDF SuEz onder andere verplichtte haar deelneming 
in Fluxys te verminderen tot maximum 24,99 % tegen 31 
december 2009 (cf. punt 4.1.3 van onderhavig verslag).

Daarnaast heeft de CREG in de hoedanigheid van lid van de 
CEER en de ERGEG haar medewerking verleend aan tal van 
andere consultaties en rapporten ten behoeve van de Euro-
pese Commissie (zie lager punt 6.4.6).

6.4.2. De CREG en ACER

Verordening (EG) nr. 713/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 richt een Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (Agency for the 
Cooperation of Energy Regulators, hierna: ACER) op.

ACER zal het werk van de nationale reguleringsoverheden 
op Europees niveau coördineren en onder meer de volgen-
de opdrachten vervullen:

•  meewerken aan het opstellen van Europese 
netwerkcodes;

•  de nadere regels en voorwaarden inzake nettoegang 
en bedrijfszekerheid vaststellen die van toepassing zijn 
op grensoverschrijdende structuren;

128 Nota (Z)101028-CDC-1003.
129 Verslag (Z)100430-CDC-967.
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•  individuele beslissingen nemen in welbepaalde 
gevallen;

•  adviezen verstrekken bij een aantal hypotheses (over 
de statuten van ENTSO-E en ENTSO-G (European Net-
work of Transmission System Operators for Electricity/
Gas), tienjarenplannen voor investeringen in deze laat-
sten, enz.);

•  in samenwerking met de Europese Commissie 
toezicht houden op de Lidstaten, de bevoegde na-
tionale overheden en de interne aardgas- en elektrici-
teitsmarkt en het Europees Parlement, de Europese 
Commissie en de nationale overheden over zijn con-
clusies informeren;

•  de Europese commissie informeren wanneer ACER 
vaststelt dat de nationale reguleringsoverheid zich niet 
aan sommige bepalingen van het derde energiepakket 
conformeert;

•  de regionale samenwerking tussen transmissienetbe-
heerders superviseren.

ACER moet op 3 maart 2011 volledig operationeel zijn. In 
een eerste fase, tot het Agentschap volledig operationeel en 
van personeel voorzien is, zal de CEER het voorbereidend 
werk van ACER blijven uitvoeren. zodra ACER operationeel 
is, zal ERGEG (zie lager punt 6.4.6) ophouden te bestaan.
 
ACER zal samengesteld zijn uit een raad van bestuur, een 
raad van de regulators (waarin de reguleringsoverheden van 
de Lidstaten, waaronder de CREG, vertegenwoordigd zullen 
zijn), een directeur, zijn personeel en een beroepscommissie. 

De raad van bestuur kwam eind maart voor de eerste maal 
bijeen.

Op 4 en 5 mei 2010 had de eerste vergadering van de raad 
van de regulators plaats, tijdens dewelke het interne regle-
ment, opgesteld door de CEER in de schoot van de Task 
Force “Agency Project Team“, werd goedgekeurd en tot ba-
sis diende voor de verkiezing van de voorzitter en de onder-
voorzitter van de raad van de regulators. Onder de nationale 
reguleringsoverheden bestond een consensus om, in het 
belang van de continuïteit, een parallellisme te behouden 
tussen de algemene vergadering van de CEER en de raad 
van de regulators van ACER, zodanig dat Lord John Mogg 
(Ofgem) tot voorzitter en Walter Boltz (e-Control) tot onder-
voorzitter van de raad van de regulators werden verkozen.

De heer Alberto Pototschnig werd op 6 mei 2010, op advies 
van de raad van de regulators, door de raad van bestuur aan-
gesteld tot directeur van ACER. Van zodra hij in dienst was 
getreden werd een aanvang gemaakt met het aanwerven 
van het personeel.

De procedure voor het aanduiden van de leden van de 
beroepscommissie was op 31 december 2010 nog niet 
afgerond.

De zetel van ACER bevindt zich in Ljubljana in Slovenië. zijn 
activiteiten speelden zich in 2010 echter voorlopig af in Brus-
sel, in afwachting van de verhuis naar de officiële zetel in 
februari 2011.

Het werkprogramma van het Agentschap voor 2011 werd 
voorbereid door de nationale reguleringsoverheden (na 
voorafgaande goedkeuring door de raad van de regulators) 
en door de raad van bestuur goedgekeurd op 23 september 
2010.130 De nadruk zal gelegd worden op het verder uitwer-
ken van kaderrichtsnoeren, het verstrekken van adviezen 
over de statuten, de leden en de procedureregels van de 
ENTSO’s, het vertrekken van adviezen over de conformiteit 
van de door de ENTSO’s opgestelde netwerkcodes met 
de kaderrichtsnoeren, het nemen van beslissingen over  
grensoverschrijdende congestie en afwijkingen van de toe-
gang van derden tot het net. Daarnaast zal het Agentschap 
zich ook zo vlug mogelijk van de aan hem toevertrouwde 
monitoringtaken kwijten.

Het Agentschap zal (in een eerste fase) drie werkgroepen 
samenstellen : een werkgroep elektriciteit, een werkgroep 
gas en een werkgroep die zal belast worden met de regio-
nale coördinatie.

6.4.3. Het Forum van Madrid

Het European Gas Regulatory Forum, ook wel het Forum 
van Madrid genoemd, dient als overlegplatform voor de ont-
wikkeling van de interne aardgasmarkt in Europa waaraan 
onder andere de Europese Commissie, de lidstaten en de 
Europese regulatoren deelnemen. De 17e en 18e vergaderin-
gen van het Forum vonden plaats op 14 en 15 januari en op 
27 en 28 september131.

Sinds de publicatie in 2009 van het derde Europese ener-
giepakket (cf. jaarverslag 2009, punt 1.2, p. 7), wordt op dit 
Forum een stand van zaken opgemaakt van de activiteiten 
betreffende de aardgasmarkt teneinde de implementatie 
van het nieuwe Europese kader dat tegen 3 maart 2011 in 
het nationaal recht moet worden omgezet, gemakkelijker te 
laten verlopen. 

Eén van de centrale thema’s op het Forum 2010 zijn de 
pilootprojecten voor de ontwikkeling van de kaderricht-
snoeren (Framework Guidelines), op te stellen door de 
regulatoren, en de netwerkcodes, op te stellen door de 
vervoersnetbeheerders.

130  http://www.energy-regulator.eu/portal/page/portal/ACER_HOME/The_Agency/Work_programme/ACER%20Work%20Programme%202011.pdf.
131  De conclusies van het Forum en alle daarbij horende documenten zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie: www.ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_gas_madrid_

en.htm.
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Bijzondere aandacht werd geschonken aan de pilootprojec-
ten van kaderrichtsnoeren rond de toewijzing van capaciteit, 
de balancing en de harmonisatie van de tarieven. Met be-
trekking tot de uitwerking van kaderrichtsnoeren in verband 
met de toewijzing van capaciteit, heeft het Forum het werk 
van de ERGEG (zie lager punt 6.4.6) goedgekeurd. Deze 
werkzaamheden zijn uitgemond in een definitief voorstel 
dat eind 2010 door de regulatoren werd ingediend bij de Eu-
ropese Commissie.

Onder de onderwerpen die door de Europese Commissie 
op de agenda van het Forum werden geplaatst, waren er 
de maatregelen die de Europese aardgasbevoorrading in de 
toekomst dienen veilig te stellen. Dit resulteerde in de publi-
catie op 20 oktober 2010 van de Verordening (Eu) 994/2010 
betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleve-
ring en houdende intrekking van richtlijn 2004/67/EG van de 
Raad (zie punt 2.5.A van onderhavig verslag). Verder werd 
de lancering van een nieuw comitologieproces met betrek-
king tot principes voor congestiebeheer (in uitvoering van 
de Verordening (EG) 715/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden 
voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrek-
king van Verordening (EG) nr. 1775/2005) ook behandeld. 
Ten slotte werd ook bijzondere aandacht besteed aan de 
investeringsproblematiek. De Europese Commissie heeft 
in het kader hiervan zelfs een nieuw “Energy Infrastructure 
Package” gepubliceerd, dit om projecten van Europees be-
lang beter te kunnen identificeren en te ondersteunen.   

6.4.4. Het Forum van Firenze

Het European Electricity Regulatory Forum, ook wel het Fo-
rum van Firenze genoemd, dient als overlegplatform voor 
de ontwikkeling van de interne elektriciteitsmarkt waaraan 
onder andere de Europese Commissie, de lidstaten en de 
Europese regulatoren deelnemen. De 18e en 19e vergaderin-
gen van het Forum vonden plaats op 10 en 11 juni en op 13 
en 14 december 2010132.

De volgende punten werden tijdens deze twee vergaderin-
gen behandeld: de interne elektriciteitsmarkt, waaronder 
onder andere de werkzaamheden betreffende de kaderricht-
snoeren (Framework Guidelines) opgenomen in het derde 
Europese energiepakket, de integriteit van de markten en 
de transparantie ervan, de ontwikkeling van de transmissie-
infrastructuren en het regionale initiatief. De laatste vergade-
ring behandelde de oprichting van het Europees agentschap 
voor de samenwerking tussen energieregulatoren (zie ho-
ger punt 6.4.2) alsook diens werkprogramma.

Wat betreft de opstelling van kaderrichtsnoeren heeft het 
Forum tijdens de laatste vergadering zijn goedkeuring geuit 

over de werkzaamheden van het ERGEG (zie lager punt 
6.4.6) betreffende de kaderrichtsnoeren in verband met de 
aansluiting op het net en met de toewijzing van capaciteiten 
en het congestiebeheer. Het Forum heeft de nadruk gelegd 
op het belang van de gerealiseerde werkzaamheden in het 
kader van de toewijzing van de capaciteiten en het conges-
tiebeheer voor de invoering van een sterk kader voor de 
marktkoppeling gebaseerd op de prijzen. Het Forum heeft 
in het bijzonder aangedrongen op het belang van een dui-
delijke specificatie van het doelmodel in verband met het 
infraday mechanisme voor de toewijzing van de transmis-
siecapaciteiten in de kaderrichtsnoeren inzake de toewijzing 
van de capaciteiten en het congestiebeheer.

Daarnaast heeft het Forum de goede resultaten van de kop-
peling gebaseerd op de volumes die onlangs werd inge-
voerd tussen de regio Centraal West-Europa (CWE) en de 
noordelijke regio, positief onthaald. Er werd overeengeko-
men dat de invoering van een koppeling gebaseerd op de 
prijzen in Noordwest-Europa (CWE, noorden en Verenigd 
Koninkrijk) voorzien voor 2012 de eerste stap vormt van de 
invoering van een op prijzen gebaseerde koppeling die heel 
Europa zou dekken.

Wat betreft de ontwikkeling van de transmissie-infrastruc-
turen, heeft het Forum de sleutelrol van de regulatoren en 
de transmissienetbeheerders in de invoering van een nieuw 
pan-Europees instrument voor de energetische veiligheid 
en de infrastructuur onderlijnd. Het heeft in het bijzonder 
het voorstel inzake de oprichting van een platform voor de 
elektriciteitssnelwegen aangemoedigd. Dit platform zou 
worden bestuurd door de Europese Commissie in samen-
werking met het ENTSO-E (European Network of Transmis-
sion System Operators for Electricity) en de regulatoren.

Op het vlak van regionale initiatieven heeft het Forum her-
innerd aan hun sleutelrol in de invoering van een interne 
elektriciteitsmarkt.  

6.4.5. Het Forum van Londen  

Op 21 en 22 oktober 2010133  heeft de CREG voor de derde 
keer deelgenomen aan het Citizens’ Energy Forum, ook wel 
het Forum van Londen genoemd. Dit Forum, georganiseerd 
door de Europese Commissie in samenwerking met de 
CEER, vertoont ten opzichte van het Forum van Firenze (zie 
hoger punt 6.4.4) of van het Forum van Madrid (zie hoger 
punt 6.4.3) als bijzonderheid dat het de verbruikers en hun 
organisaties toelaat actief deel te nemen aan de debatten. 
De Europese Commissie werd er vertegenwoordigd door 
de AD ENER (Energie) en de AD SANCO (Gezondheid en 
consumenten). De energieregulatoren en de administra-
ties van energie van de verschillende Lidstaten waren ook 

132  De conclusies van het Forum en alle daarbij horende documenten zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_electricity_
florence_en.htm. 

133  De conclusies van het Forum en alle daarbij horende documenten zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_
en.htm.
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aanwezig. De sector was op zijn beurt onder andere verte-
genwoordigd door Eurelectric, Eurogas, Geode en CEDEC. 
Merk ook de aanwezigheid van onafhankelijke en autonome 
ombudsmannen en van sectoriële klachtendiensten op.

In de eerste plaats verwelkomde het Forum de conclusies 
van de Informele Energieraad die op 6 en 7 september 
2010 plaatsvond. Deze had onder andere als doel de con-
sumenten te beschermen. Tijdens de raad heeft het Belgi-
sche voorzitterschap de kans gegrepen om, op ministerieel 
niveau, het groeiende fenomeen van de energie-armoede 
te bestuderen, voor te stellen om het belang van het Forum 
van Londen te vergroten en het voorstel van de Europese 
Commissie goed te keuren omtrent de opstelling van een 
verslag met het oog op de oprichting van:

•  een netwerk van energie-ombudsdiensten bevoegd op 
het vlak van consumentenbescherming;

•  een lijst van de bestaande en toekomstige Europese 
praktijken die verondersteld zijn rechtstreeks of on-
rechtstreeks bij te dragen aan de belangen van de 
consumenten;

•  een raamdefinitie van de kwetsbare afnemers.

Tijdens het Forum van Londen van 2010 werden de volgen-
de vier grote onderwerpen besproken: 

•  de klachtenbehandeling aan de hand van de goedkeu-
ring van de “Guidelines of Good Practice on Customer 
Complaint Handling, Reporting and Classification”;

•  de facturatie aan de hand van de goedkeuring van de 
“Status Review on Implementation of the European 
Commission Billing Guidance for Good Practice”;

•  de slimme meters aan de hand van de goedkeuring 
van de “draft recommandations of smart metering”;

•  de competitieve markt voor de eindklant aan de hand 
van de goedkeuring van de “Guidelines on Retail Mar-
ket Monitoring Indicators”.

Deze hebben geleid tot presentaties van de CEER voorbe-
reid in het kader van de Working Group en zijn Task Forces, 
waaraan de CREG actief heeft deelgenomen.

Het Forum van Londen van 2010 heeft aan de CEER ge-
vraagd om met het oog op het Forum van 2011 de volgende 
opdrachten te willen uitvoeren:

•  de opmaak van een “status review” inzake de toepas-
sing van de “Guidelines of Good Practice on Dispute 
Settlement/Complaint Handling” voorleggen;

•  verder meewerken aan de vergaderingen van de 
werkgroepen die door de Europese Commissie wer-
den opgericht inzake slimme meters, aanbevelingen 

uitwerken inzake de regelgeving betreffende slimme 
meters en meer specifiek betreffende de functionalitei-
ten en diensten waaraan ze zouden moeten voldoen;

•  een benchmark report opstellen inzake de rol en de 
verantwoordelijkheid van de regulatoren op het vlak 
van bewustmaking en bescherming van de (kwets-
bare) consument;

•  “guidelines of good practice” betreffende instrumen-
ten inzake prijsvergelijking opstellen;

•  de “guidelines of good practice” inzake switch 
bijwerken.

De AD Sanco heeft op het Forum van Londen in primeur een 
presentatie gegeven van de studie “The functioning of retail 
electricity markets for consumers in the European union”134 

die zij heeft uitgevoerd in opvolging van het tweede “sco-
rebord voor de consumentenmarkt”135. Ondertussen heeft 
de AD Sanco een vierde scorebord gepubliceerd (november 
2010). 

Daarnaast werd door de AD Sanco op het Forum van Lon-
den ook aangekondigd dat op de Europese Raad van 3 
december 2010 een “Commission Staff Working Paper” 
betreffende “the functioning of retail electricity markets 
for consumers in the European Union”136 alsook inzake “an 
energy policy for consumers”137 zou worden meegedeeld.

6.4.6. De CREG binnen de CEER en de ERGEG

De CREG is zowel lid van de CEER als van de ERGEG. De 
ERGEG is een onafhankelijke adviesgroep voor de elektri-
citeits- en gassectoren. De groep bestaat uit energieregu-
latoren en werd opgericht om de Europese Commissie te 
adviseren en bij te staan in haar actie met het oog op de 
versterking van de interne energiemarkt. De CEER is een 
coöperatiestructuur van deze regulatoren alsook van Noor-
wegen en IJsland die het werk van de ERGEG voorbereidt.

Onder de werkzaamheden van de CEER in 2010138 vindt 
men in het bijzonder het derde wetgevingspakket inzake 
energie, de voorbereiding en oprichting van het Agentschap 
voor Samenwerking tussen Energieregulatoren (ACER, zie 
hoger punt 6.4.2) en de opmaak van kaderrichtsnoeren 
(Framework Guidelines) die op termijn moeten leiden tot 
netwerkcodes. 

De werkgroep “Energy Package” van de CEER heeft drie 
workshops voor nationale reguleringsoverheden georga-
niseerd, waarvan één in de aanwezigheid van de Euro-
pese Commissie. Deze workshops hebben de nationale 

134  Deze studie is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/retail_electricity_full_study_en.pdf.
135  http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm.
136  http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2010/1409/COM_SEC(2010)1409_EN.pdf.
137  http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/doc/forum_citizen_energy/sec(2010)1407.pdf.
         De conclusies van de Raad van 3 december 2010 kunnen via volgende links worden geraadpleegd: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/trans/118188.pdf en 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st16/st16300.en10.pdf.
138  Deze activiteiten worden vermeld in het Work Programme voor 2010 van de CEER (http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/Work_Programmes/

Tab1/C09-WPDC-18-03_public-WP2010_10-Dec-09.pdf).
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reguleringsoverheden toegelaten geharmoniseerde oplos-
singen te vinden voor problemen waarmee ze werden ge-
confronteerd in het kader van de omzetting van het derde 
energiepakket.

In afwachting van het volledig operationeel worden van 
ACER heeft de CEER een reeks stappen ondernomen die 
noodzakelijk zijn voor de oprichting ervan (zie hoger punt 
6.4.2) en heeft ze zich ertoe verbonden zoveel mogelijk vor-
deringen te maken inzake de opmaak van kaderrichtsnoeren 
met als doel een niet-bindend regulatoir kader tot stand te 
brengen zodat een Europees geïntegreerd elektriciteits- en 
gasnet kan worden opgericht. zowel binnen de Gaswerk-
groep (“Capacity Allocation Mechanism”) als de Elektrici-
teitswerkgroep (“Grid Connection”) werd prioritair gewerkt 
aan een van de piloot-kaderrichtsnoeren (Framework Gui-
deline), wat bovendien leidde tot een reeks bedenkingen 
en aanbevelingen inzake de procedure die moet worden 
gevolgd voor de uitwerking van deze guidelines. Dit piloot-
kaderrichtsnoer werd uitgewerkt door de werkgroep voor de 
elektriciteit, de netten en de markten (“Electricity Network 
and Market”) van de CEER/ERGEG, waarvan het medevoor-
zitterschap wordt bekleed door de CREG, en werd zoals 
voorzien doorgegeven aan de Europese Commissie.

Deze werkgroep werd ook belast met de opstelling van 
de kaderrichtsnoeren in verband met de toewijzing van de 
capaciteiten en het congestiebeheer, waarvoor de CREG 
zich in het bijzonder heeft ingezet en waarvan een eerste 
versie in september en oktober 2010 werd gepubliceerd en 
ter raadpleging voorgelegd. Een verbeterde versie die re-
kening houdt met de resultaten van de raadpleging zou in 
februari 2011 naar de Europese Commissie moeten worden 
gestuurd. Tot slot heeft het jaar 2010 de werkgroep ook toe-
gelaten de werkzaamheden in verband met de kaderricht-
snoeren inzake de exploitatie van de netten op te starten.

Daarnaast zullen de tien betrokken regulatoren overleggen 
omtrent hun deelname aan de verschillende werkgroepen 
die werden opgericht in het kader van het “North Seas 
Countries’ Offshore Grid Initiative”. Op 3 december 2010 
hebben de vertegenwoordigers van de tien betrokken Lid-
staten een Memorandum of Understanding ondertekend. 
zowel het ENTSO-E als de tien betrokken nationale regule-
ringsoverheden zetten hun handtekening onder een letter 
of intent139.

De CEER heeft binnen verschillende werkgroepen bijzon-
dere aandacht besteed aan de slimme meters en de “smart 
grids”. zo heeft de “RMC Working Group” in de loop van 
2010 Guidelines of Good Practice on Regulatory Aspects of 
Smart Metering for Electricity and Gas opgesteld die be-
gin 2011 door de algemene vergadering van de CEER zullen 
worden goedgekeurd. Voorts heeft de “Customer Working 

Group” (nieuwe benaming: Retail Market and Customer 
Working Group) gewerkt rond de Guidelines of Good Prac-
tice on Complaint Handling, de Billing Status Review, de 
Guidelines of Good Practice on Retail Market Indicators.

De “Financial Services Working Group” heeft in 2010 haar 
aandacht vooral toegespitst op mogelijke fraudemechanismen 
in de energiesector en meer specifiek met betrekking tot de 
derivaten. In dit kader werden de contacten met de organisa-
tie van de financiële regulatoren (de CESR) verder gezet. De 
werkzaamheden van de werkgroep bestonden erin te onder-
zoeken in welke mate een sectorspecifieke regeling noodza-
kelijk is voor zaken die niet geregeld worden in de richtlijn (EG) 
“Marktmisbruik” noch in de richtlijn (EG) betreffende markten 
voor financiële instrumenten, maar die toch van belang zijn in 
het kader van de transacties die op de energiemarkten plaats- 
vinden. Eind 2010 heeft de Europese Commissie hierover een 
voorstel van verordening gepubliceerd140. De “Financial Servi-
ces Working Group” heeft ook een onderzoek opgesteld op 
basis van de vragenlijst inzake btw die aan de nationale regu-
leringsoverheden werd rondgestuurd. De bedoeling hiervan is 
een overzicht te bieden van de mate waarin nationale regu-
leringsoverheden mogelijke btw-fraude bij transacties op de 
elektriciteits- en gasmarkten onderzoeken.

De CREG heeft ook meegewerkt aan het beantwoorden van 
vragenlijsten overgemaakt door de CEER onder andere in-
zake btw-fraude, de goedkeuringsprocedure van kaderricht-
snoeren (“Framework Guidelines”), klimaatveranderingen, 
de CAPEX, de “compliance monitoring”, de kwaliteit van 
de regulering en de retail market (studie van de Europese 
Commissie). Deze vragenlijsten resulteerden in een “status 
review”, “position paper” of ander samenvattend document 
waarbij niet alleen de verschillen en de gelijkenissen tussen 
de diverse Lidstaten in kaart worden gebracht, maar ook de 
mate van implementatie van de Europese energiereglemen-
tering door de Lidstaten.

Tot slot was de CEER ook actief op internationaal vlak via de 
Florence School of Regulation, de IERN (International Ener-
gy Regulation Network) en de ICER (International Confede-
ration of Energy Regulators), waarbij ook buiten de grenzen 
van de Europese unie wordt gestreefd naar het delen van 
kennis en ervaringen met energieregulatoren. Inzake gas-
bevoorrading dienen nog de regelmatige contacten met de 
Russische “Federal Tariff Service” en de deelname van de 
CEER aan de dialoog tussen de Europese unie en Rusland 
te worden aangehaald. 

6.4.7.  De CREG en de regionale regulatoren

In 2010 werd het overleg tussen de nationale regulator 
(CREG) en de drie regionale regulatoren (BRuGEL, CWaPE, 
VREG), of “Forbeg” verder gezet. Er werden zes plenaire 

139  https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/news/MoU_North_Seas_Grid/101203_MoU_of_theNorth_Seas_Countries Offshore_Grid_Initiative.pdf.
140  http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/markets/doc/com_2010_0726_en.pdf.
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vergaderingen gehouden. De VREG nam het voorzitterschap 
waar in de eerste helft van 2010 en de CREG in de tweede 
helft.

Binnen de structuur van het Forbeg-overleg werden in de 
loop der tijd diverse werkgroepen opgericht. De CREG 
heeft het voorzitterschap van de werkgroepen over het 
gas, de informatie-uitwisseling en de klachtenbehandeling 
waargenomen.

De Gaswerkgroep kwam in 2010 vijf keer samen en behandel-
de onder andere de volgende onderwerpen: de L-gasmarkt, 
de aardgasbevoorrading van België, de gedragscode, het 
derde Europese energiepakket, het technisch reglement en 
de aansluitingscontracten van de distributienetbeheerders.

De werkgroep “informatie-uitwisseling” kwam in 2010 vijf 
keer samen en verzorgde naar jaarlijkse gewoonte de ge-
meenschappelijke publicatie van de vier nationale regulatoren 
betreffende de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgas-
markten141. De gemeenschappelijke publicatie stelt onder 
andere een spectaculaire stijging vast van het aantal overna-
mes (Essent door RWE, Nuon door Vattenfall, SPE door EDF) 
en beschrijft de gevolgen van de fusie tussen SuEz en GDF 
(eerste jaar dat Distrigas onafhankelijk functioneerde van 
GDF SuEz, wijziging aandeelhouderschap Fluxys), alsook 
de uitvoering van de afspraken die gemaakt werden in het 
kader van de Pax Electrica II (swaps, trekkingsrechten, over-
dracht productiecapaciteit). De werkgroep stelde zichzelf ook 
de vraag in welke mate bij toekomstige versies van de ge-
meenschappelijke publicatie er bijkomende elementen kun-
nen worden opgenomen betreffende gegevens in geval van 
verandering van leverancier en inzake hernieuwbare energie.

De werkgroep “informatie-uitwisseling” besprak ook de 
mogelijkheid om de structuren van de jaarlijkse activiteiten-
verslagen van de regulatoren aan te passen aan de structuur 
van het benchmarkreport opgesteld in het kader van de na-
tionale rapporten die aan de Europese Commissie worden 
overgemaakt en die als basis dienen voor het ERGEG 2010 
Status Review of the Liberalisation and Implementation of 
the Energy Regulatory Framework142. uiteindelijk besliste 
enkel de CREG om de structuur van haar jaarverslag in die 
zin aan te passen.

De werkgroep “klachtenbehandeling” kwam niet meer 
apart samen, maar de vergaderingen vonden plaats samen 
met en op initiatief van de federale Ombudsdienst voor 
Energie aangezien deze sinds 2010 volledig operationeel is 
(zie lager punt 6.4.8).

Tijdens de plenaire vergaderingen van Forbeg werd op 
regelmatige tijdstippen melding gemaakt van de evolu-
tie van de werkzaamheden inzake het derde Europese 

wetgevingspakket over energie en de oprichting van het 
Europees Agentschap voor Samenwerking van Regulatoren 
(ACER, zie hoger punt 6.4.2). Er werd ook speciale aandacht 
besteed aan de werkzaamheden van de Europese Com-
missie en er werd melding gemaakt van belangrijke publi-
caties vanwege de Europese Commissie. Daarnaast heeft 
de CREG de verslagen gepubliceerd van de vergaderingen 
van de Algemene Vergadering van de CEER (zie hoger punt 
6.4.6) en ACER. De commissie verzorgde presentaties in-
zake het nieuwe voorstel van vervoersmodel, het North Sea 
Grid Initiative en de Central West Europe – Nordic markt-
koppeling inzake elektriciteit. De VREG heeft op haar beurt 
telkens verslag uitgebracht van de vergaderingen van de 
Customer Working Group van de CEER en de CREG ver-
zorgde samen met de VREG een uitgebreide debriefing van 
het Forum van Londen (zie hoger punt 6.4.5).

Tot slot werden in 2010 binnen Forbeg onder andere de vol-
gende inhoudelijke thema’s behandeld: slimme netten (be-
leidsplatform, ronde tafel), privénetten, MIG (cf. regels en 
procedures die een doeltreffende gegevenstransfer tussen 
de verschillende spelers van de gas- en elektriciteitsmarkt 
mogelijk moeten maken), injectietarieven, automatisering 
van de toekenning van het sociaal tarief, oplaadpunten voor 
elektrische wagens, problematiek van de fuelmix en een 
gemeenschappelijke brief van de vier regulatoren aan de 
federale Minister van Energie waarin de afschaffing van het 
huidige mechanisme voor de vrijstelling van de federale bij-
drage wordt verdedigd. 

6.4.8. Behandeling van vragen en klachten 

In haar met redenen omklede advies van 24 juni 2010 (in-
breuk nr. 2009/2211) stelt de Europese Commissie vast dat 
België op federaal niveau geen structuur heeft opgericht om 
de klachten te behandelen en een terugbetaling of een com-
pensatie voor de eindafnemers te voorzien. Er werd ook 
niet aangetoond dat een dergelijk mechanisme in het Brus-
sels en het Vlaams Gewest bestond. De Europese Commis-
sie oordeelde dat de verantwoording dienaangaande van 
België, dat er een Geschillenkamer, een federale Ombuds-
dienst en een reglementering in het Brussels en het Vlaams 
Gewest bestaan, onvoldoende was. Voor het Directiecomité 
kan enkel een wetswijziging een bevredigend antwoord op 
deze bezwaren bieden143.

In 2010 heeft de CREG deelgenomen aan de vijf vergade-
ringen georganiseerd door de federale Ombudsdienst voor 
Energie. Deze vergaderingen beoogden voornamelijk de or-
ganisatie van de procedure voor de behandeling van klach-
ten waarvan het voorwerp onder de bevoegdheid van de 
energieregulatoren (CREG, CWaPE, VREG, BRuGEL) of de 
FOD Economie viel. In het kader van deze samenwerking 

141  http://www.creg.info/pdf/Presse/2010/compress27042010nl.pdf.
142  http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/NATIONAL_REPORTS/National%20Reporting%202010/C10-URB-34-04_StatusReview2010_v101201.pdf.
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heeft de CREG meerdere klachten geanalyseerd die de om-
budsdienst van eindafnemers heeft ontvangen.

De benoemingsprocedure van de Franstalige federale om-
budspersoon loopt nog steeds. In april 2010 werd een nieu-
we oproep tot kandidaturen gedaan.

De CREG heeft in 2010 verder de inhoud van haar website 
verbeterd teneinde de consumenten en de marktspelers zo 
goed mogelijk te informeren.

6.4.9.  Deelname van de leden van de CREG als 
sprekers aan seminaries

Naast de presentaties die in het kader van de wettelijke 
taken werden gedaan (onder andere in het kader van de 
CEER), heeft de CREG in 2010 als spreker deelgenomen 
aan meerdere seminaries. Onderstaande tabel geeft hier-
van een overzicht. Als lid van de CERRE (Centre on Re-
gulation in Europe) heeft de CREG ook deelgenomen aan 
bepaalde activiteiten die door deze laatste werden beheerd 
en georganiseerd. 

Organisator Titel van het seminarie Titel van de presentatie Datum
Febeliec  Gedragscode II 13/01/2010
FLAME Successfully managing Gas 

demand, Supply, Prices, 
Regulation & Investment in 
Europe's Globalising Gas & 
LNG Markets

Exploring the latest investment developments 
in Belgium

04/03/2010

Florence school of 
Regulation

Is there a need for 
regulation: what, why and 
how?

Early findings from the 2009 ERGEG 
monitoring survey on natural gas hub 
regulation

04/03/2010

AFG L’accès des tiers au stockage Le cas de la Belgique 04/06/2010
SRBE Les réseaux intelligents Les réseaux intelligents: rêve technocratique 

ou nécessité de demain? Et le consommateur 
résidentiel dans tout cela ?
Smart Grids, technocratische droom of 
de noodzaak van morgen? En wat met de 
residentiële gebruikers?

17/06/2010

SRBE Journée d’étude SRBE sur 
les Smart Grids

Smart grids en smart meters: Comment et 
pourquoi? Evolution ou révolution?

17/06/2010

European Energy Markets ‘10 7th international conference 
on the European Energy 
market

Possible impact of electric cars on electricity 
spot prices

25/06/2010

VSGP Grid Intelligence Toepassing van tarieven voor injectie op het 
distributienet

09/09/2010

World Energy Congress Responding now to global 
challenges

Possible use of electric cars as balancing 
instrument

15/09/2010

DEMSEE 2010 Smart grids and smart 
meters

Smart grids en smart meters: How and why? 
Evolution ou révolution?

23/09/2010

Instituut voor Milieu- en 
Energierecht (IMER)

Permanente vorming klimaat- 
en energierecht

Liberalisering in netwerksectoren
GEREGuLEERDE MEERJAREN   NETTARIEVEN 
ELEKTRICITEIT EN GAS

12/10/2010

FEBEG  Vervoersmodel aardgas 12/10/2010
E.on  Vervoersmodel aardgas 13/10/2010
Febeliec  Vervoersmodel aardgas 14/10/2010
SRBE Gestion de la Demande 

d’Electricité dans un 
environnement libéralisé 
avec intégration croissante 
d’énergies renouvelables

Le changement de paradigme du réseau 
électrique

20/10/2010

CMS De Backer La production d’énergie 
décentralisée

Toepassing van tarieven voor injectie op het 
distributienet

20/10/2010

Forbeg  Consultatie vervoersmodel aardgas 25/10/2010
EMART EMART Energy 2010-12-22 Framework Guidelines Capacity Allocation & 

Congestion Management: the calculation and 
allocation of transmission capacities (au nom 
de l’ERGEG)

24/11/2010

AFG L’accès des tiers au stockage Le cas de la Belgique 25/11/2010
PCG The annual  European Power 

generation strategy summit 
2010

Elaboration of the framework guidelines: 
The cases of Grid connection & Capacity 
Allocation and Congestion Management

01/12/2010

Bron: CREG

Tabel 23: Overzicht van de presentaties gedaan door de CREG in 2010
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6.5. De financiën van de CREG

6.5.1. De federale bijdrage 

De federale bijdrage is een toeslag geheven op de in België 
verbruikte hoeveelheid aardgas en elektriciteit. Met deze bij-
drage worden verschillende door de CREG beheerde fond-
sen gespijsd, die hierna in punt 6.5.2 worden besproken. 

De hoeveelheid elektriciteit die in 2010 op het transmis-
sienet werd afgenomen, neemt toe ten opzichte van 2009, 
maar heeft het niveau van voor de economische crisis nog 
niet bereikt. Dit is voor de industriële afnemers onder meer 
te wijten aan de significante groei van het eigen gebruik (zie 
punt 3.2.1 van onderhavig verslag). De hoeveelheid aard-
gas verbruikt in 2010 blijkt beter stand te hebben gehouden 
aangezien deze opnieuw het niveau van voor de crisis heeft 
behaald (zie punt 4.2.1 van onderhavig verslag).

A. De federale bijdrage gas

De CREG factureert elk kwartaal een vierde van de jaarlijkse 
behoeften van de “gasfondsen” aan de houders van een 
leveringsvergunning voor aardgas die op het vervoersnet 
van Fluxys actief zijn144. Deze leveranciers spijzen recht-
streeks het CREG-fonds (en zijn reserve), het sociaal fonds 
voor energie, het fonds beschermde klanten en het fonds 
verwarmingspremie. De door de CREG geregistreerde op-
brengsten stemmen dus voor elk fonds precies overeen met 
de verwachte bedragen. Per 31 december 2010 waren de 
leveranciers echter nog in totaal 539 133 euro verschuldigd.

n Jaarlijkse regularisatie

Elk jaar leidt een vergelijking tussen wat door de CREG werd 
opgevraagd en wat de leveranciers het jaar ervoor (2009) 
echt aan hun klanten konden factureren tot regularisaties. 
Voor het CREG-fonds, het sociaal fonds voor energie en het 
fonds beschermde klanten gaat het om een positieve regula-
risatie voor de fondsen van respectievelijk 221 024 euro, 627 
558 euro en 712 147 euro. Voor het fonds verwarmingspre-
mies gaat het daarentegen om een regularisatie van 27 073 
euro ten voordele van de leveranciers.

B. De federale bijdrage elektriciteit

De transmissienetbeheerder Elia stort de CREG per kwar-
taal in het eenheidsfonds “federale bijdrage” de bijdrage 
die hij het kwartaal ervoor aan zijn afnemers heeft gefactu-
reerd. Vervolgens wordt het ingezamelde bedrag verdeeld 
onder het CREG-fonds, het sociaal fonds voor energie, 
het denuclearisatiefonds, het fonds voor broeikasgas-
sen, het fonds voor de beschermde klanten en het fonds 
verwarmingspremie. 

Per 31 december 2010 bedraagt het totale kastegoed van 
het fonds “federale bijdrage” 61 768 390 euro. De federale 
bijdrage en de degressiviteit die voor het laatste trimester 
door de transmissienetbeheerder en de elektriciteitsonder-
nemingen werden geattesteerd (wat betreft de federale bij-
drage inzake de leveringen van vóór 1 juli 2009), bedragen 
respectievelijk 53 975 032 euro en 5 969 269 euro. Deze 
bedragen zullen voor het boekjaar 2010 nog over de zes 
fondsen moeten worden verdeeld.

n Spijzing van de fondsen

zoals de voorgaande jaren zijn de verwachte bedragen aan 
federale bijdrage voor het jaar 2010 samengesteld uit het 
basisbedrag van elk fonds voor het lopende jaar en uit een 
eventueel aanvullend bedrag om het tekort van voorgaande 
jaren te compenseren. In hun geheel genomen liggen de 
geregistreerde opbrengsten van de federale bijdrage elektri-
citeit voor 2010 14 % lager dan de verwachte bedragen. Wat 
de elektriciteit betreft bedraagt het tekort aan opbrengsten 
voor de verschillende fondsen, met inbegrip van het voor-
noemde aanvullend bedrag, tegenover de verwachte bedra-
gen aldus:

Tabel 24 : Tekorten in 2010 vastgesteld in de fondsen (€)

CREG 1.409.600

Sociaal energie 5.925.841

Denuclearisatie 16.932.764

Broeikasgassen 8.256.337

Beschermde klanten 8.211.463

Verwarmingspremies 1.554.540
Bron: CREG

n Vrijstelling en degressiviteit

In het kader van het “waterval”-heffingssysteem van kracht 
sinds juli 2009 (cf. jaarverslag 2009, punt 6.1.2, p. 66) werd 
de elektriciteitsbedrijven in principe, upstream van de wa-
terval, de volledige federale bijdrage aangerekend terwijl ze 
niet het volledige bedrag ervan op hun eindafnemers kun-
nen verhalen wanneer ze in voorkomend geval de vrijstel-
ling en de degressiviteit ervan aftrekken. Bijgevolg werd 
erin voorzien dat deze bedrijven ieder kwartaal bij de CREG 
de terugbetaling van deze twee maatregelen kunnen eisen.

In 2010 heeft de CREG zo 18 797 840 euro en 37 266 184 
euro in de boeken opgenomen. Deze bedragen komen res-
pectievelijk overeen met de vrijstellingen voor de bijdragen 
“broeikasgassen” en “denuclearisatie” toegekend door 
deze bedrijven aan hun eindafnemers. De terugbetalingen 
aan de elektriciteitsondernemingen worden rechtstreeks 

143 Studie (F)100824-CDC-985.
144  Op 31 december 2010 waren twaalf leveranciers actief op het vervoersnet (SPE heeft op 1 oktober 2010 de klanten van EDF Belgium overgenomen).
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uitgevoerd aan de hand van de middelen beschikbaar in 
deze twee fondsen.

In diezelfde periode heeft de FOD Financiën 45 488 235 
euro ter beschikking gesteld van de CREG om haar in staat 
te stellen de degressiviteit te dekken die werd terugbetaald 
aan de leveranciers. Naast dit bedrag en overeenkomstig 
de elektriciteitswet145 heeft de CREG van de NIRAS (Natio-
nale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen) 
3 000 000 euro ontvangen afkomstig van het fonds voor het 
passief BP1/BP2 alsook 2 650 000 euro afkomstig van het 
rollend fonds   van Belgoprocess NV (bedrijf gespecialiseerd 
in het beheer van radioactief afval en de ontmanteling van 
kerninstallaties). Daar de degressiviteit geattesteerd voor 
heel het jaar 2010 49 055 950 euro bedroeg, zal een bedrag 
van 2 082 285 euro in 2011 aan de FOD Financiën moeten 
worden terugbetaald. 

n Oninvorderbaarheden

Merk tot slot op dat het groeiende aantal onbetaalde elek-
triciteitsfacturen een invloed heeft op het fonds federale 
bijdrage beheerd door de CREG. De CREG regulariseert 
namelijk jaarlijks met de elektriciteitsondernemingen de for-
faitaire bedragen (0,7 %) ter vermeerdering van de federale 
bijdrage die ze hebben toegepast teneinde de gefactureer-
de federale bijdrage die hen niet door de eindafnemer werd 
betaald, te compenseren. De oninvorderbare bedragen van 
de federale bijdrage die zo door de CREG aan bepaalde on-
dernemingen worden terugbetaald, zijn groter dan de be-
dragen die van andere ondernemingen werden ontvangen. 
In totaal vertegenwoordigen de oninvorderbaarheden voor 
2009 ongeveer 1,3 % van de inkomsten van de federale bij-
drage. Het gecumuleerde tekort van 1 036 677 euro moest 
zo in 2010 worden aangezuiverd door een afname  in de ver-
schillende fondsen gefinancierd door de federale bijdrage.

6.5.2. De fondsen

Het CREG-fonds

De gedeeltelijke dekking van de totale werkingskosten van 
de CREG werd voor 2010 bij Koninklijk Besluit van 9 maart 
2010, bekrachtigd bij wet van 29 december 2010, vastgelegd 
op 15 146 140 euro.

De rekeningen van 2010 van de CREG worden uitvoerig be-
sproken onder punt 6.5.3.

Het sociaal fonds voor energie

Voor het jaar 2010 was een totaal bedrag van 49 511 288 
euro voorzien om de OCMW’s te helpen bij hun taak van 
begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening 

op het vlak van energie. Het was samengesteld uit 28 785 
633 euro afkomstig van de elektriciteitssector en 20 725 
655 euro afkomstig van de aardgassector. Deze bedragen 
werden echter respectievelijk aangevuld met 6 508 211 
euro en 9 526 euro om de tekorten van de voorgaande ja-
ren te compenseren en de Europese instellingen terug te 
betalen. uiteindelijk werd in 2010 een totale opbrengst van 
29 368 003 euro voor de elektriciteit opgetekend. Het voor-
ziene bedrag voor het gasfonds werd wel gehaald. Naast 
het aan de OCMW’s verschuldigde saldo voor 2009 (11 072 
576 euro) heeft het kastegoed het in 2010 slechts mogelijk 
gemaakt 38 187 847 euro van de 40 922 327 euro die door 
de POD Maatschappelijke Integratie werd opgevraagd, uit 
te keren.

Per 31 december 2010 beliep het globale bedrag van het 
fonds 11 913 364 euro, met inbegrip van de interesten en de 
nog te verdelen bedragen van het fonds federale bijdrage. 
Dit beschikbare bedrag zal niet volstaan om de OCMW’s be-
gin 2011 de volledige vierde schijf voor 2010 uit te betalen.

Het denuclearisatiefonds 

Dit fonds, dat uitsluitend gespijsd wordt door de federale 
bijdragen aangerekend door de elektriciteitssector, moest 
voor het jaar 2010 55 000 000 euro bedragen (jaarverslag 
2009, punt 6.2.3, p. 68), waar 23 843 807 euro bijkomt ter 
compensatie van de tekorten uit het verleden en voor de 
terugbetaling aan de Europese instellingen. Een opbrengst 
van 99 177 227 euro werd in het fonds opgetekend, waar-
van een bedrag van 37 266 184 euro aan vrijstellingen dat 
aan de elektriciteitsondernemingen werd terugbetaald, 
moet worden afgetrokken. Naast de betaling in 2010 van 
het saldo van 2009 (27 330 000 euro), kon de CREG daar-
door het NIRAS slechts 17 750 000 euro overmaken van de 
41 250 000 euro die het in 2010 had moeten ontvangen om 
zijn denuclearisatieopdracht te vervullen. De betalingsach-
terstal aan het NIRAS neemt nog toe, des te meer omdat de 
kalender voor de ontvangst van de federale bijdrage gestort 
door de transmissienetbeheerder en de terugbetaling aan 
de leveranciers van de vrijstelling van de “denuclearisatie”-
bijdrage de CREG heeft verplicht om een rollend fonds van 
10 000 000 euro te handhaven om de terugbetalingen bin-
nen de wettelijke termijnen te kunnen verzekeren.

Per 31 december 2010 bereikte het globale bedrag van het 
fonds 25 734 402 euro, met inbegrip van de nog te verdelen 
bedragen van het fonds federale bijdrage.

Het fonds broeikasgassen

Dit fonds, dat uitsluitend gespijsd wordt door de federale 
bijdragen aangerekend door de elektriciteitssector, dien-
de 28 683 289 euro te bedragen voor het jaar 2010, waar 

145  Artikel 21bis, §3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt zoals gewijzigd door de programmawet van 22 december 2008.
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10 650 589 euro bijkomt ter compensatie van de tekorten 
uit het verleden en voor de terugbetaling aan de Europese 
instellingen. Er werd 49 875 381 euro in het fonds opgete-
kend, waarvan een bedrag van 18 797 840 euro moet wor-
den afgetrokken voor de vrijstellingen terugbetaald aan de 
elektriciteitsondernemingen. In tegenstelling tot het denu-
clearisatiefonds, dat van bij de bevoorrading volledig wordt 
opgebruikt, zijn er bedragen die niet onmiddellijk worden ge-
bruikt en die toelaten de bijdrage “broeikasgassen” aan de le-
veranciers terug te betalen in afwachting van de inning van de 
federale bijdrage gestort door de transmissienetbeheerder.

zoals elk jaar deed de CREG ten voordele van de FOD 
Leefmilieu voor het jaar 2011 een vervroegde storting van 
2 300 000 euro in het door de dienst beheerde organiek be-
grotingsfonds dat bestemd is voor de jaarlijkse financiering 
van het federaal beleid ter reductie van de emissies van broei-
kasgassen. De CREG zou bovendien, na wijziging van artikel 
12 van het Koninklijk Besluit “federale bijdrage elektriciteit”, 
aan de FOD Leefmilieu bijkomende bedragen146 verschul-
digd kunnen zijn. Deze zouden voor 2010 kunnen oplopen tot 
2 000 000 euro en voor 2011 tot 1 300 000 euro.

Het broeikasgassenfonds prefinanciert ook jaarlijks een be-
drag van 11 550 000 euro dat overeenkomt met btw ver-
schuldigd op het jaarlijks bedrag bestemd voor de NIRAS. De 
btw-administratie betaalde zo de trimestriële bedragen die 
werden gestort, terug aan de CREG.

Per 31 december 2010 bereikte het globale bedrag van het 
fonds 41 265 845 euro, met inbegrip van de interesten en 
de nog te verdelen bedragen van het fonds federale bijdrage.

Dit jaar werd geen enkel bijkomend bedrag van het fonds 
broeikasgassen overgeheveld naar het fonds Kyoto Joint 
Implementation/Clean DevelopmentMechanism (Kyoto JI/
CDM). Ter herinnering, dit fonds legt middelen opzij die speci-
fiek besteed worden aan de financiering van projecten ter re-
ductie van de emissies van broeikasgassen in het buitenland, 
die België in staat stellen emissiequota’s te verwerven met 
het oog op het bereiken van haar doelstellingen in het kader 
van het Kyoto-protocol. In 2010 werd het fonds aangesproken 
voor een bedrag van 26 339 099 euro voor de aankoop van 
CO2-emissiekredieten.

Per 31 december 2010 bereikte het globale bedrag van het 
fonds Kyoto JI/CDM 97 013 391 euro, interesten inbegrepen.

Het fonds beschermde klanten

De behoeften van deze fondsen, vastgelegd per Koninklijk 
Besluit van 9 maart 2010 en bij wet van 29 december 2010 
bevestigd, hadden, voor het jaar 2010, 64 000 000 euro voor 
elektriciteit en 33 900 000 euro voor aardgas moeten be-
dragen, waar respectievelijk 202 362 euro en 20 949 euro 

bij moest komen ter terugbetaling aan de Europese instel-
lingen. uiteindelijk werd in 2010 slechts 55 990 899 euro 
in het elektriciteitsfonds opgetekend. Het voorziene be-
drag voor het aardgasfonds werd van zijn kant wel degelijk 
opgetekend.

De terugbetalingen aan de ondernemingen uit de sec-
tor die huishoudelijke beschermde klanten tegen sociale 
maximumprijzen bevoorraden, bedroegen in 2010 voor de 
elektriciteitsleveranciers 452 207 euro en voor de aardgas-
leveranciers 135 749 euro. Het lage bedrag van de terugbe-
talingen in 2010 is onder andere te wijten aan de onvolledige 
aard van de meeste dossiers en aan het feit dat de Koninklij-
ke Besluiten betreffende de “schuldvorderingen bescherm-
de klanten” eind 2010 nog niet gepubliceerd waren.

Per 31 december 2010 bedroegen de globale bedragen van 
de beide fondsen voor elektriciteit en voor gas respectieve-
lijk 132 108 438 euro en 92 639 735 euro, met inbegrip van 
de interesten en de nog te verdelen bedragen van het fonds 
federale bijdrage elektriciteit.

Het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwar-
ming met aardgas en elektriciteit

Voor 2010 werd een totaal bedrag van 9 988 339 euro voor-
zien om de forfaitaire kortingen te financieren waarin de pro-
grammawet van 8 juni 2008 voorziet voor verwarming met 
aardgas en met elektriciteit. Dit bedrag bestaat uit 6 891 
954 euro afkomstig van de elektriciteitssector en 3 096 385 
euro afkomstig van de aardgassector. Deze bedragen wor-
den echter aangevuld door 1 984 069 euro en 1 424 euro ter 
compensatie van de tekorten uit het verleden en om de Eu-
ropese instellingen terug te betalen. Een totale opbrengst 
van 7 321 483 euro werd uiteindelijk in 2010 voor elektri-
citeit opgetekend. Het voorziene bedrag voor het aardgas 
werd van zijn kant wel degelijk opgetekend. Met uitzonde-
ring van de betaling van de saldo’s van 2009 betreffende de 
elektriciteitspremies (4 147 782 euro) en de aardgaspremies 
(775 000 euro), werd in 2010 geen enkel bedrag terugge-
stort aan het organiek begrotingsfonds beheerd door de 
Algemene Directie Energie. Daar de CREG geen wettelijke 
basis terugvond voor de aanwending van dit fonds in 2010, 
heeft zij inderdaad alle verdere stortingen opgeschort. 

Het saldo per 31 december 2010, dat 7 072 905 euro be-
draagt, stemt overeen met de per die datum opgetekende 
bedragen voor de transmissienetbeheerders van elektrici-
teit en de aardgasbedrijven en die niet in het organiek be-
grotingsfonds werden gestort. Voor deze middelen zal een 
wettelijke bestemming moeten worden gevonden nadat de 
jaarlijkse regularisaties met de aardgasleveranciers in 2011 
hebben plaatsgevonden.

146  Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 31 december 2010).
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Het fonds ter compensatie van de inkomstenderving 
van de gemeenten 

Naar aanleiding van het negatieve advies nr. 48.153/1/3 
van 27 april 2010 van de Raad van State heeft de Vlaamse 
overheid die het fonds van de gemeenten beheert, en met 
wie de CREG onderhandelde om de regularisatie van 2009 
met de Vlaamse gemeenten uit te voeren (zie jaarverslag 
2009, punt 6.2.7, p. 69), noodgedwongen afgezien van deze 
handeling.

Bijgevolg heeft de CREG na de terugwinning van een be-
drag van 88 565 euro bij de verschuldigde gemeenten, zelf 
de regularisatie van het bedrag van 12 856 802 euro met de 
begunstigde gemeenten ondernomen.

Op 31 december 2010 bevatten de rekeningen van de CREG 
nog een bedrag van 574 280 euro, wat overeenstemde met 
de interesten geïnd sinds 2005, omdat de interesten op het 
kapitaal van het fonds slechts verondersteld zijn te worden 
gebruikt voor de terugbetaling aan de leveranciers van de 
lasten in verband met hun prefinanciering tijdens de periode 
van augustus 2005 tot 31 juli 2006 (artikel 9, § 3 van het mi-
nisterieel besluit van 13 mei 2005 tot uitvoering van artikel 
22bis van de elektriciteitswet). Deze terugbetalingen heb-
ben echter al plaatsgevonden. Bijgevolg moet een wette-
lijke bestemming worden gevonden voor deze overblijvende 
middelen.

6.5.3. De rekeningen 2010  

Enerzijds kon de CREG niet anders dan de verlengde effec-
ten van de economische crisis op de opbrengsten afkomstig 
van de elektriciteitssector vast te stellen. Anderzijds heeft 
zij waargenomen dat de lasten inzake beroepen tegen haar 
beslissingen nog steeds hoog zijn. Dientengevolge heeft 
ze haar personeelskosten en andere werkingskosten ge-
controleerd door de medewerkers die de CREG in de loop 
van het jaar hebben verlaten, niet te vervangen en door het 
aantal beroepen op externe consulenten in het kader van 
de verwezenlijking van studies te verminderen. zowel de 
personeelskosten als de werkingskosten zijn aldus binnen 
de in de begroting voorziene grenzen gebleven.

De totale lasten van de CREG voor het boekjaar 2010 be-
dragen bijgevolg slechts 13 595 714 euro, wat overeenkomt 
met 91 % van het aanvankelijk voorziene budget (14 860 634 
euro zonder het op peil brengen van de reserve en de uitga-
ven die niet in de begroting werden opgenomen). Merk op 
dat de advocaatkosten betreffende beroepen ingediend te-
gen beslissingen van de CREG (646 952 euro) zijn gestegen 

ten opzichte van vorig jaar en dat ze 21 % van het geheel 
van alle werkingskosten voor 2010 vertegenwoordigen.

Ook al bedroegen de totale opbrengsten van de elektrici-
teitssector slechts 88 % van de verwachte bedragen, toch 
heeft de CREG eind 2010 kunnen genieten van twee op-
brengsten die bijzonder reddend bleken te zijn. Enerzijds 
heeft ze haar lidmaatschap voor 2009 van een vzw terug-
gewonnen ten gevolge van de ontbinding ervan (99 500 
euro). Anderzijds heeft ze genoten van een regularisatie 
in verband met structurele verminderingen van de sociale 
lasten voor de jaren 2008 en 2009 (611 656 euro).

De opbrengsten en de lasten van de CREG worden verdeeld 
tussen de twee energiesectoren.

Dankzij bovenvermelde uitzonderlijke opbrengsten be-
droeg het overschot ten opzichte van de werkelijke kosten 
voor het boekjaar 2010 geboekt door de CREG 1 115 908 
euro. Dit bedrag kan worden opgesplitst in een overschot 
van 246 742 euro ten voordele van de elektriciteitssector 
en een overschot van 869 166 euro ten voordele van de 
aardgassector.

Het in 2010 geboekte overschot binnen de elektriciteitssec-
tor zal volledig dienen voor de gedeeltelijke reconstructie 
van de sectoriële reserve. Deze reserve werd in 2009 na-
melijk fors aangesproken om het tekort van de elektrische 
sector te dekken (zie jaarverslag 2009, punt 6.3, p. 69).

Het in 2010 geboekte overschot op het vlak van de aardgas-
sector zal van zijn kant in 2011 aan de gasbedrijven moeten 
worden teruggestort via een regularisatie. Dit overschot 
omvat onder meer het geïnde teveel aan toeslagen dat de 
aardgasleveranciers in 2009 effectief van hun klanten terug-
vorderden (221 024 euro) en dat in 2010 geregulariseerd 
werd. Het bedrag van de opbrengsten die de aardgasleve-
ranciers in 2010 verdienden was echter nog niet gekend per 
31 december 2010. Tot slot werd de regularisatie van het 
door de CREG geïnde teveel met betrekking tot de aardgas-
sector, dat in 2009 werd vastgesteld in de rekeningen van 
de CREG (zie jaarverslag 2009, punt 6.3, p. 69), uitgevoerd 
ten gunste van de aardgassector.
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Tabel 25 : Resultatenrekening per 31 december 2010  (€) 

2010 2009
Personeelskosten 10.459.025 10.121.156

Bezoldigingen en lasten 9.937.241 9.587.997
Schommeling voorzieningen voor vergoedingen bij vertrek leden van het Directiecomité 71.266 –128.243
Schommeling voorzieningen vakantiegeld –930 119.048
uitzendkrachten 20.714 1.432
Aanwervingskosten 9.500 121.429
Opleidingen, seminaries 106.882 104.097
Leasingwagens personeel 254.612 237.483
Belasting over de Toegevoegde Waarde 59.740 77.913

Instanties 74.927 59.250
Vergoedingen Algemene Raad (presentiegeld en diverse onkosten) 74.927 59.250

Subtotaal “Personeelskosten” 10.533.952 10.180.406
Externe experts 1.029.523 949.232

Externe studies 217.793 316.205
Communicatiedienst 49.535 19.310
Vertalers, Revisor, Advocaten, Sociaal Secretariaat,… 115.243 101.132
Juridische bijstand rechtszaken 646.952 512.585

Algemene onkosten 1.914.169 2.017.658
Huur lokalen en gemeenschappelijke lasten 913.042 894.822
Huur parkeerruimten 65.885 59.182
Onderhoud lokalen en veiligheid 120.785 115.901
Onderhoud materiaal 47.198 48.286
Documentatie 108.660 122.873
Telefoon, post, internet 43.987 44.472
Kantoorbenodigdheden 58.706 60.936
Vergaderings- en representatiekosten 98.564 84.769
Reiskosten (incl. naar het buitenland) 57.244 52.256
Lidgeld aan verenigingen 61.207 134.981
Verzekeringen, taksen en diverse kosten 146.234 225.350
Belasting over de Toegevoegde Waarde 192.657 173.830

Afschrijvingen 109.119 107.585
Afschrijvingen op materiële vaste activa 98.831 90.502
Afschrijvingen op leasing 10.288 17.083

Financiële lasten 8.951 5.142
Financiële lasten op leasing en leningen 2.773 3.013
Andere 6.178 2.129

Subtotaal “Andere werkingskosten” 3.061.762 3.079.617
TOTAAL VAN DE LASTEN 13.595.714 13.260.023
Opbrengsten (toeslagen en retributies) 12.830.023 13.205.883

Toeslagen werkingskosten 13.707.590 12.911.059
Regularisatie Gasleveranciers dienstjaar n-1 221.024 730.574
Regularisatie CREG elektriciteit dienstjaar n –246.742 818.481
Regularisatie CREG gas dienstjaar n –869.166 –1.261.574
Diverse bijdragen 17.317 7.343

Financiële opbrengsten 6.599 19.239
Opbrengsten van vlottende activa 6.542 19.212
Overige financiële opbrengsten 57 27

Uitzonderlijke opbrengsten 759.092 34.901
Andere uitzonderlijke opbrengsten 759.092 34.901

TOTAAL VAN DE OPBRENGSTEN 13.595.714 13.260.023
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 0 0

Bron: CREG
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Tabel 26 : Balans per 31 december 2010  (€)

ACTIVA 2010 2009
VASTE ACTIVA
Immateriële en materiële vaste activa 209.575 208.593

Informatica- en telefoonmateriaal 57.635 56.758
Veiligheidsmateriaal, videobewaking 7.016 10.524
Kantoormeubilair en decoratie 24.601 15.901
Inrichting van het gebouw 120.323 125.410

Leasing 20.962 31.250
Materiaal in leasing 20.962 31.250

Financiële vaste activa 608    608
     Diverse borgstellingen 608    608

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen op ten hoogste één jaar 585.202          476.840

Handelsvorderingen 39.473 37.566
Overige vorderingen 545.729 439.274

Geldbeleggingen en beschikbare waarden 417.815.247 311.184.143
Fonds federale bijdrage 61.768.390 30.319.624
CREG fonds en ombudsdienst 3.219.311 3.711.463
Sociaal fonds voor energie 5.051.910 6.963.232
Fonds broeikasgassen 31.290.683 8.278.569
Denuclearisatiefonds 1.389.895 672.104
Kyoto-fonds JI/CDM 97.005.861 120.803.456
Fonds beschermde klanten elektriciteit 119.942.061 68.609.361
Fonds beschermde klanten gas 92.217.966 57.758.420
Fonds gemeenten 574.125 13.305.152
Fonds verwarmingspremies 5.353.666 761.441
Kassen 1.377 1.321

Regularisatierekeningen 1.147.040 1.022.246
TOTAAL ACTIVA 419.778.634 312.923.680

PASSIVA 2010 2009
EIGEN VERMOGEN
Overgedragen winst 1.314.222 1.314.222
Sectoriële reserve CREG 1.441.323 1.196.185

Elektriciteit 750.304 503.562
Gas 691.019 692.623

PROVISIES
Arbeidsovereenkomsten leden van het Directiecomité 290.314 219.048
SCHULDEN
Schulden op meer dan één jaar 17.799 24.440

Leasingschulden 17.799 24.440
Schulden op ten hoogste één jaar 3.342.391 3.932.180

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 6.641 9.339
Handelsschulden 1.808.100 1.754.473
Schulden m.b.t. belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 1.527.650 2.166.868
Ontvangen voorschotten 0 1.500

Diverse schulden 413.366.683 305.853.256
Sociaal fonds voor energie 11.913.364 10.643.449
Fonds broeikasgassen 41.265.845 12.815.526
Denuclearisatiefonds 25.734.402 5.284.657
Kyoto-fonds JI/CDM 97.013.391 120.880.809
Fonds beschermde klanten elektriciteit 132.108.438 76.594.477
Fonds beschermde klanten gas 92.639.735 58.028.392
Fonds gemeenten 574.280 13.305.704
Fonds verwarmingspremies 7.071.524 1.634.724
Federale bijdrage en degressiviteit 5.045.704 6.665.518

Regularisatierekeningen 5.902 384.349
TOTAAL PASSIVA 419.778.634 312.923.680

Bron: CREG
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6.5.4.  Het verslag van de bedrijfsrevisor over het 
boekjaar afgesloten op 31 december 2010

Overeenkomstig de opdracht die ons werd toevertrouwd 
door het directiecomité krachtens artikel 9 §1 van het ko-
ninklijk besluit van 10 oktober 2001 (tot goedkeuring van het 
huishoudelijk reglement), hebben wij de eer U verslag uit te 
brengen over de rekeningen over het voorbije boekjaar. Dit 
verslag omvat ons oordeel over het getrouwe beeld van de 
rekeningen evenals de vereiste bijkomende vermeldingen 
en inlichtingen.

Verklaring over de rekeningen zonder voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van de rekeningen van 
de Commissie over het boekjaar afgesloten op 31 decem-
ber 2010, opgesteld op basis van de waarderingsregels 
aangenomen door het directiecomité. Deze rekeningen zijn 
samengevat in een staat van activa en passiva, waarvan het 
totaal 419.778.634 EUR bedraagt, en in een resultatenreke-
ning, waarvan het saldo 0 EUR bedraagt, overeenkomstig 
koninklijke besluiten van 24 maart 2003 betreffende de fi-
nanciering van de Commissie, en het totaal van opbreng-
sten en lasten 13.595.714 EUR bedraagt.

Het opstellen van de rekeningen valt onder de verantwoor-
delijkheid van het directiecomité. Deze verantwoordelijk-
heid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in 
stand houden van een interne controle met betrekking tot 
het opstellen van de rekeningen die geen afwijkingen van 
materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken 
van fouten, bevatten; het kiezen en toepassen van geschikte 
waarderingsregels en het maken van boekhoudkundige ra-
mingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze re-
keningen te uiten op basis van onze controle. Wij hebben 
onze controle uitgevoerd volgens de in België geldende 
controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der 
Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze 
controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een re-
delijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de rekenin-
gen geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van 
fraude of van het maken van fouten, bevatten.

Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben 
wij rekening gehouden met de administratieve en boek-
houdkundige organisatie van de Commissie, alsook met 
haar procedures van interne controle. Wij hebben van het 
directiecomité en van de verantwoordelijken van de Com-
missie de voor onze controles vereiste ophelderingen en 
inlichtingen verkregen. Wij hebben op basis van steekproe-
ven de verantwoording van de bedragen opgenomen in de 
rekeningen onderzocht. Wij hebben de gegrondheid van de 
waarderingsregels en de redelijkheid van de betekenisvolle 
boekhoudkundige ramingen gemaakt door de Commissie 
beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden 

een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons 
oordeel.

Naar ons oordeel geven de staat van activa en passiva afge-
sloten op 31 december 2010 evenals de resultatenrekening 
voor het boekjaar 2010 een getrouw beeld van het vermo-
gen, de financiële toestand en de resultaten van de Com-
missie, op basis van de waarderingsregels aangenomen 
door het directiecomité.  

Bijkomende vermeldingen en inlichtingen

Wij vullen ons verslag aan met de volgende bijkomende ver-
meldingen en inlichtingen die niet van aard zijn om de draag-
wijdte van onze verklaring over de rekeningen te wijzigen :

•  Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt 
belang, wordt de boekhouding gevoerd overeenkom-
stig de algemene regels van de wet van 17 juli 1975 op 
de boekhouding van de ondernemingen.

•  Zoals vermeld in het jaarverslag opgesteld door het 
directiecomité, was het bedrag van de regularisatie 
voor het boekjaar 2010 tussen de gasleveranciers en 
de Commissie, te berekenen overeenkomstig artikel 
5 §2 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 be-
treffende de financiering van de Commissie door de 
aardgasmarkt, ongekend op de datum waarop de re-
keningen per 31 december 2010 van de Commissie 
werden vastgesteld en kon het dus niet in aanmerking 
genomen worden. De regularisatie in verband met het 
vorige boekjaar werd integendeel geboekt.

•  Wij hebben geen enkele overtreding van de “elektrici-
teits- en gaswetten” of hun uitvoeringsbesluiten vast-
gesteld, voor wat betreft de verrichtingen die uit de 
rekeningen van de commissie blijken.

Brussel, 28 januari 2011
André KILESSE 
Bedrijfsrevisor
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6.6. Lijst van de door de CREG in de loop van het jaar 2010 opgestelde akten

Tariefbeslissing

(B)628E/19 tot (B)628E/22 •
04.02.2010 → 16.12.2010

INTER-ENERGA (elektriciteit) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regula-
toire periode 2009-2012, over de initiële waarde van het gereguleerd actief, over de vraag tot 
goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor het exploitatiejaar 2007 en van het vervol-
ledigde tariefvoorstel met budget voor de 2 laatste jaren van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)628G/15 tot (B)628G/16 •
04.02.2010 → 16.12.2010

INTER-ENERGA (aardgas) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regulatoire 
periode 2009-2012 en over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tariefvoorstel met 
budget voor de 2 laatste jaren van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)629E/09 •
16.12.2010

INTER-ENERGA (elektriciteit) : beslissing over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde 
tariefvoorstel met budget voor de netten met een transmissiefunctie voor het laatste jaar van 
de regulatoire periode 2008-2011 

(B)631E/19 tot (B)631E/21 •
04.02.2010 → 16.12.2010

IVEG (elektriciteit)  : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regulatoire pe-
riode 2009-2012, over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor het 
exploitatiejaar 2007 en van het vervolledigde tariefvoorstel met budget voor de 2 laatste jaren 
van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)631G/15 tot (B)631G/16 •
04.02.2010 → 16.12.2010

IVEG (aardgas) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regulatoire periode 
2009-2012 en over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tariefvoorstel met budget 
voor de 2 laatste jaren van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)632E/16 tot (B)632E/18 •
04.02.2010 → 16.12.2010

PBE (elektriciteit) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regulatoire periode 
2009-2012, over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor het exploita-
tiejaar 2007 en van het vervolledigde tariefvoorstel met budget voor de 2 laatste jaren van de 
regulatoire periode 2009-2012 

(B)633E/19 tot (B)633E/21 •
04.02.2010 → 16.12.2010 

INFRAX WEST (elektriciteit) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regula-
toire periode 2009-2012, over de vraag tot goedkeuring van het tariefvoorstel met budget voor 
het exploitatiejaar 2007 en van het vervolledigde tariefvoorstel met budget voor de 2 laatste 
jaren van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)633G/15 tot (B)633G/16 •
04.02.2010 → 16.12.2010 

INFRAX WEST (aardgas) : beslissingen over het tariefvoorstel met budget voor de regulatoire 
periode 2009-2012 en over de vraag tot goedkeuring van het vervolledigde tariefvoorstel met 
budget voor de 2 laatste jaren van de regulatoire periode 2009-2012 

(B)634E/14 tot (B)634E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

GASELWEST (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)634G/14 tot (B)634G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

GASELWEST (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)635G/14 tot (B)635G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

IMEA (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)636E/14 tot (B)636E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

IMEA (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)637E/14 tot (B)637E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

IMEWO (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)637G/14 tot (B)637G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010 

IMEWO (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

 • vertrouwelijk
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(B)638E/14 tot (B)638E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

INTERGEM (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)638G/14 tot (B)638G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

INTERGEM (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)639E/14 tot (B)639E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

IVEKA (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)639G/14 tot (B)639G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

IVEKA (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)640E/14 tot (B)640E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

IVERLEK (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)640G/14 tot (B)640G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

IVERLEK (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)641E/14 tot (B)641E/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

SIBELGAS (elektriciteit) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)641G/14 tot (B)641G/15 •
21.10.2010 → 25.11.2010

SIBELGAS (aardgas) : beslissingen over de saldi betreffende het exploitatiejaar 2009 

(B)642E/10 •
23.12.2010

AIEG (électricité) : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2009 

(B)643E/10 tot (B)643E/11 •
25.11.2010 → 23.12.2010

AIESH (électricité) : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 
2009 

(B)644E/20 •
04.02.2010

TECTEO (électricité) : décision relative à la proposition tarifaire accompagnée du budget pour 
la période régulatoire 2009-2012 

(B)645G/14 tot (B)645G/15 •
02.09.2010

ALG (gaz naturel) : décisions relatives à la demande d’approbation de la proposition tarifaire 
accompagnée du budget pour l’exercice d’exploitation 2007 ainsi qu’à l’application des tarifs 
pour le même exercice d’’exploitation 2007 et à la constatation d’un bonus ou d’un malus 
résultant des tarifs appliqués pour l’exercice d’exploitation 2008 

(B)646E/14 tot (B)646E/16 •
29.04.2010 → 14.10.2010

REGIE DE L’ELECTRICITE DE LA VILLE DE WAVRE (électricité) : décisions relatives à la con-
statation de l’existence d’un bonus ou d’un malus résultant des tarifs appliqués au cours de 
l’exercice d’exploitation 2008 et pour l’exercice d’exploitation 2006 

(B)655E/10 •
02.12.2010

SIBELGA (électricité)  : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice 
d’exploitation 2009 

(B)655G/10 •
02.12.2010

SIBELGA (gaz naturel)  : décision relative aux soldes rapportés concernant l’exercice 
d’exploitation 2009 

(B)658E/15 tot (B)658E/16 •
12.05.2010 → 25.06.2010 

ELIA : décisions relatives aux soldes rapportés concernant l’exercice d’exploitation 2009 

(B)658E/17 •
22.10.2010

ELIA : décision relative au retrait de la décision (B)030320-CDC-130 du 20 mars 2003 relative 
aux conditions générales de la convention provisoire pour l’utilisation non exclusive du réseau 
Elia par des utilisateurs éligibles raccordés aux réseaux de distribution établis en région wal-
lonne ou en région bruxelloise 

• vertrouwelijk  
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Andere akten

(F)100204-CDC-929 •
04.02.2010

Studie over de mogelijke impact van de elektrische auto op het Belgische elektriciteitssysteem 
Etude relative à l’impact possible de la voiture électrique sur le système électrique belge 

(F)100107-CDC-934 •
07.01.2010

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 
Etude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel 

(A)100114-CDC-935 •
14.01.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de 
vervoersvergunning voor de vervoersinstallaties DN600 LD Antwerpen (SIBP) – Schelle en 
DN400 HD Antwerpen (GCA) – Hoboken 

(F)100114-CDC-936 •
14.01.2010

Studie over de uitbouw van een regionale competitieve markt voor laagcalorisch aardgas 
Etude relative au développement d’un marché régional compétitif du gaz naturel à faible pou-
voir calorifique 

(A)100121-CDC-937 •
21.01.2010

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3745 pour la modification de la station de compression à Haccourt (Oupeye) 

(B)100114-CDC-938 •
14.01.2010

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de wijziging van het indicatief vervoerspro-
gramma van de N.V. Fluxys voor wat betreft haar overbrengingsactiviteiten voor de periode 
2010-2011 
Décision relative à la demande d’approbation de modification du programme indicatif de trans-
port de la S.A. Fluxys relatif à ses activités d’acheminement pour la période 2010-2011 

(B)100121-CDC-939 •
21.01.2010

Beslissing over het (andermaal) aangepaste voorstel van standaardcontract voor de toegang 
van de eindafnemer tot het aardgasvervoersnet (het zgn.”standaard aansluitingscontract”) 
Décision sur la proposition (à nouveau) adaptée de contrat standard d’accès du client final au 
réseau de transport de gaz naturel (appelé le ”contrat standard de raccordement”) 

(A)100121-CDC-940 •
21.01.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallaties DN250 HD Evergem (Caelbeek - Doornzele) en DN150 HD Ever-
gem (Doornzele) – Algist Bruggeman 

(B)100121-CDC-941 •
21.01.2010

Onderzoek over de controle op de redelijkheid van de directe en indirecte kosten van de per-
manente expert en de overige kosten van Sibelgas cvba 

(E)100204-CDC-942 •
04.02.2010

Proposition relative à la nécessité d’un renouvellement des autorisations individuelles de pro-
duction de SPE S.A., suite à son changement de contrôle par le rachat de SEGEBEL S.A. par 
EDF Belgium S.A. 

(F)100129-CDC-943 •
29.01.2010

Studie over het overzicht van de contracten tegen vaste prijzen op de residentiële markt voor 
elektriciteit en gas 
Etude relative à l’aperçu des contrats à prix fixes sur le marché résidentiel de l’électricité et 
du gaz 

(F)100128-CDC-944 •
28.01.2010

Studie over de eerste raming van de kostprijs van de maatregelen bedoeld in artikel 7 van de 
wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
Etude sur une première estimation du coût des mesures visées à l’article 7 de la loi du 29 avril 
1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité 

(F)100211-CREG-945 •
11.02.2010

Studie betreffende de mogelijke verbinding tussen de LNG-terminal te Duinkerke en het Bel-
gisch aardgasvervoersnet 
Etude relative à la possible connexion entre le terminal GNL de Dunkerque et le réseau de 
transport de gaz naturel belge 

(A)100211-CDC-946 •
11.02.2010

Advies over de aanvraag tot goedkeuring van de door Belpex voorgestelde wijzigingen aan het 
Belpex marktreglement 
Avis relatif à la demande d’approbation des modifications proposées par Belpex concernant le 
règlement de marché de Belpex 

• vertrouwelijk  • beschikbaar op www.creg.be
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(F)100218-CDC-947 •
18.02.2010
+ erratum 12/05/2010

Studie over de Belgische kortetermijnmarkt voor elektriciteit Belpex en het gebruik van de 
capaciteit op de interconnecties met Frankrijk en Nederland in 2009 
Etude relative au marché belge à court terme d’électricité Belpex et à l’utilisation de la capacité 
aux interconnexions avec la France et les Pays-Bas en 2009 

(F)100909-CDC-948 •
09.09.2010

Etude relative à la qualité du paramètre Nc 
Studie over de kwaliteit van de Nc-parameter 

(B)100211-CDC-949 •
11.02.2010

Beslissing om [vertrouwelijk] geen administratieve geldboete op te leggen 

(B)100211-CDC-950 •
11.02.2010

Beslissing om [vertrouwelijk] geen administratieve geldboete op te leggen 

(A)100225-CDC-951 •
25.02.2010

Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à ENLOGS 
Energy Logistics and Services GmbH 

(T)100225-CDC-952 •
25.02.2010

Verslag van de feitelijke vaststellingen betreffende de directe en indirecte kosten van de per-
manente expert en de overige kosten van Sibelgas cvba 

(A)100311-CDC-953 •
11.03.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de ver-
voersvergunning A322-54 voor de vervoersinstallatie Herent (Winksele) – Compressiestation 

(A)100305-CDC-954 •
05.03.2010

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3751 concernant une DN250 BP Charleroi – IGH Viaduc 2 

(A)100318-CDC-955 •
18.03.2010

Avis relatif à l’indépendance d’un administrateur indépendant au sein du conseil d’administration 
du gestionnaire du réseau national de transport d’électricité 

(A)100401-CDC-956 •
01.04.2010

Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Gas Natural 
Europe SAS 

(A)100401-CDC-957 •
01.04.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallaties DN150 HD Leuven (Wilsele ontspanning – Kesselstraat) en DN150 
HD Leuven (Wilsele Kesselstraat) – AB Inbev 

(F)100401-CDC-958 •
01.04.2010

Studie over de aankoop van energie voor de compensatie van de netverliezen door de distribu-
tienetbeheerders tussen 2006 en 2008 
Etude relative à l’achat d’énergie pour la compensation des pertes d’énergie par les gestion-
naires de réseau de distribution entre 2006 et 2008 

(F)100401-CDC-959 •
01.04.2010

Studie betreffende de mogelijke schrapping of vrijstelling van injectietarieven voor de produc-
tieinstallaties op basis van hernieuwbare energie en kwalitatieve WKK 
Etude relative à l’éventuelle suppression ou exonération des tarifs d’injection pour les instal-
lations de production sur la base de l’énergie renouvelable et de la cogénération qualitative 

(B)100401-CDC-960 •
01.04.2010

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de wijziging van het indicatief vervoerspro-
gramma van de N.V. Fluxys, voor wat betreft haar overbrengingsactiviteiten voor de periode 
2010-2011 
Décision relative à la demande d’approbation de modification du programme indicatif de trans-
port de la S.A. Fluxys relatif à ses activités d’acheminement pour la période 2010-2011 

(F)100415-CDC-961 •
15.04.2010

Studie over de vraag tot uitbreiding van het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 
16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, op kwalitatieve warmtekrachtinstallaties aange-
sloten op het federaal transmissienet 
Etude relative à la demande d’élargissement du champ d’application de l’arrêté royal du 16 juil-
let 2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouvelables aux installations de cogénération reliées au réseau 
de transport fédéral 

• vertrouwelijk  • beschikbaar op www.creg.be
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(F)100416-CDC-962 •
16.04.2010

Studie over wijzigingen aan te brengen aan de wet van 29 april 1999 betreffende de organi-
satie van de elektriciteitsmarkt voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de 
elektriciteitsmarkt 
Etude relative aux modifications à apporter à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité en vue d’améliorer le fonctionnement et le suivi du marché de 
l’électricité 

(B)100422-CDC-963 •
22.04.2010

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangs-
verantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de 
netgebruikers 
Décision relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable 
d’accès proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité aux utilisateurs du 
réseau 

(B)100429-CDC-964 •
29.04.2010

Beslissing over de nadere regels betreffende de berekening van de marge te berekenen voor 
de bepaling van de maximumprijzen elektriciteit toe te passen op niet-beschermde gedropte 
klanten 
Décision relative aux règles complémentaires pour le calcul de la marge à calculer afin de 
définir les prix maximaux d’électricité à appliquer aux clients non protégés dont le contrat de 
fourniture a été résilié 

(B)100429-CDC-965 •
29.04.2010

Beslissing over de nadere regels betreffende de berekening van de marge te berekenen voor 
de bepaling van de maximumprijzen aardgas toe te passen op niet-beschermde gedropte 
klanten 
Décision relative aux règles complémentaires pour le calcul de la marge à calculer afin de 
définir les prix maximaux du gaz naturel à appliquer aux clients non protégés dont le contrat 
de fourniture a été résilié 

(F)100520-CDC-966 •
20.05.2010

Studie over de verschillende ondersteuningsmechanismen voor groene stroom in België 
Etude relative aux différents mécanismes de soutien de l’électricité verte en Belgique 

(Z)100422-CDC-967 •
22.04.2010

Vergelijkend verslag van de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan van de CREG en 
van de verwezenlijkingen van het jaar 2009 
Rapport comparatif des objectifs formulés dans la note de politique générale de la CREG et 
des réalisations de l’année 2009 

(F)100506-CDC-968 •
06.05.2010

Studie over de kostenstructuur van de elektriciteitsproductie door de nucleaire centrales in 
België 
Etude sur la structure de coûts de la production d’électricité par les centrales nucléaires en 
Belgique 

(B)100512-CDC-969 •
12.05.2010

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de wijziging van het indicatief vervoersprogram-
ma van de N.V. Fluxys, voor wat betreft haar opslagactiviteiten, voor de periode 2010-2011 
Décision relative à la demande d’approbation de modification du programme indicatif de trans-
port de la S.A. Fluxys, relatif à ses activités de stockage, pour la période 2010-2011 

(E)100603-CDC-970 •
03.06.2010

Voorstel betreffende de toekenning van individuele vergunningen voor de vestiging van twee 
installaties voor de productie van elektriciteit op de site van Dilsen door DILS-ENERGIE N.V. 

(C)100527-CDC-971 •
27.05.2010

Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 
2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opge-
wekt uit hernieuwbare energiebronnen 
Proposition d’arrêté royal portant modification de l’article 7, §2, de l’arrêté royal du 16 juillet 
2002 relatif à l’établissement de mécanismes visant la promotion de l’électricité produite à 
partir de sources d’énergie renouvelables 

(F)100610-CDC-972 •
10.06.2010

Studie betreffende de haalbaarheid van de invoering van een progressieve prijszetting van 
elektriciteit in België 
Etude relative à la faisabilité de l’instauration d’une tarification progressive de l’électricité en 
Belgique 
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(B)100617-CDC-973 •
17.06.2010
+ erratum 15/07/2010

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de wijziging van het indicatief vervoerspro-
gramma van de NV Fluxys, voor wat betreft haar overbrengingsactiviteiten voor de periode  
2010-2011 
Décision relative à la demande d’approbation de modification du programme indicatif de trans-
port de la S.A. Fluxys relatif à ses activités d’acheminement pour la période 2010-2011 

(F)100610-CDC-974 •
10.06.2010

Studie aanvullend bij studie (F)060309-CDC-537 over de impact van het systeem van CO2-
emissierechten op de elektriciteitsprijs in België in 2009 
Etude complémentaire à l’étude (F)060309-CDC-537 relative à l’impact du système des quo-
tas d’émissions de CO2 sur le prix de l’électricité en Belgique en 2009 

(A)100624-CDC-975 •
24.06.2010

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’un avenant à l’autorisation de trans-
port A322-2826 pour le prolongement de la canalisation DN250 HP Mons (Obourg-Nimy) 

(A)100708-CDC-976 •
08.07.2010

Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à natGas 
Aktiengesellschaft 

(F)100708-CDC-977 •
08.07.2010

Studie betreffende de aanrekening van injectietarieven voor decentrale producenten in geval 
van kostenreflectieve aansluitingstarieven en tarifering voor het gebruik van het net 
Etude relative à la facturation des tarifs d’injection pour les producteurs décentralisés en cas 
de tarifs reflétant les coûts de raccordement et de tarification de l’utilisation du réseau 

(F)100708-CDC-978 •
08.07.2010

Studie betreffende de opmerkingen over het artikel “Nuclear Market Power : Taxation or Libe-
ralization ?” mede geschreven door professor Proost (KuLeuven)  

08.07.2010 • Rapport annuel 2010 de la Belgique à la Commission Européenne 

(R)100715-CDC-979 •
15.07.2010

Richtlijnen over de scheiding tussen gereguleerde en niet gereguleerde activiteiten van de 
distributienetbeheerder 
Lignes directrices concernant la distinction entre activités régulées et non régulées du gesti-
onnaire de réseau de distribution  

(B)100715-CDC-980 •
15.07.2010

Beslissing betreffende de vraag tot goedkeuring van de wijziging van het contract voor het aan-
kopen van groenestroomcertificaten tussen de N.V. Elia System Operator en de N.V. Belwind 

(B)100812-CDC-981 •
12.08.2010

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangs-
verantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de 
netgebruikers 
Décision relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable 
d’accès proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité aux utilisateurs du 
réseau 

(B)100826-CDC-982 •
26.08.2010

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van de evaluatiemethode voor en de bepaling van het 
primair, secundair en tertiair reservevermogen voor 2011 
Décision sur la demande d’approbation de la méthode d’évaluation et de la détermination de 
la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2011 

(RA)1008246-CDC-983 •
26.08.2010

Rapport relatif au caractère manifestement déraisonnable ou non des prix offerts à Elia System 
Operator NV pour la fourniture de services auxiliaires pour l’exercice d’exploitation 2011 

(F)101105-CDC-984 •
05.11.2010

Studie over de wijzigingen aan te brengen aan de wet van 12 april 1965 betreffende het ver-
voer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen voor het verbeteren van 
de werking en de opvolging van de aardgasmarkt en in overeenstemming met de Richtlijn 
2009/73/EG van het Europees parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeen-
schappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/
EG 
Etude relative aux modifications à apporter à la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations en vue d’améliorer le fonctionnement et le suivi du 
marché du gaz naturel et conformément à la directive 2009/73/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz 
naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE 
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(F)100824-CDC-985 •
24.08.2010

Studie over de bezwaren van de Europese Commissie zoals beschreven in haar met redenen 
omkleed advies van 24 juni 2010 (overtreding n° 2009/2211) 
Etude relative aux objections de la Commission européenne telles que décrites dans son avis 
motivé du 24 juin 2010 (infraction n° 2009/2211) 

(F)101105-CDC-986 •
05.11.2010

Studie over de wijzigingen aan te brengen aan de wet van 29 april 1999 betreffende de orga-
nisatie van de elektriciteitsmarkt voor het verbeteren van de werking en de opvolging van de 
elektriciteitsmarkt en in overeenstemming met richtlijn 2009/72/EG van het Europees Par-
lement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG 
Etude relative aux modifications à apporter à la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation 
du marché de l’électricité en vue d’améliorer le fonctionnement et le suivi du marché de 
l’électricité et conformément à la Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil 
du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et 
abrogeant la Directive 2003/54/CE 

(F)100902-CDC-987 •
02.09.2010

Studie over de impact van de stopzetting van de kerncentrales op de verkoopprijs van elektri-
citeit aan de huishoudelijke eindafnemer 
Etude relative à l’impact de l’arrêt de centrales nucléaires sur le prix de vente de l’électricité 
au client final domestique 

(B)100930-CDC-988 •
30.09.2010

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangs-
verantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de 
netgebruikers 
Décision relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable 
d’accès proposés par le gestionnaire du réseau de transport d’électricité aux utilisateurs du 
réseau 

(B)100930-CDC-989 •
30.09.2010

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het indicatief terminallingprogramma 2011-2012 
van de N.V. Fluxys LNG 
Décision relative à la demande d’approbation du programme indicatif de terminalling 2011-
2012 de la S.A. Fluxys LNG 

(A)100930-CDC-990 •
30.09.2010

Advies over de aanvraag tot goedkeuring van de door Belpex voorgestelde wijzigingen aan het 
Belpex marktreglement 
Avis relatif à la demande d’approbation des modifications proposées par Belpex au règlement 
de marché de Belpex 

(F)101208-CDC-991 •
08.12.2010

Etude relative à la comparaison entre les prix payés par Elia System Operator s.a. pour l’achat 
d’énergie en compensation des pertes actives sur ses réseaux régionaux avec les prix de 
l’énergie payés par les grands clients industriels au cours de l’exercice d’exploitation 2009 

(F)101014-CDC-992 •
14.10.2010

Studie over de verhouding tussen de kosten en de prijzen van invoerders, doorverkopers 
en leveranciers op de Belgische residentiële en industriële aardgasmarkt tijdens de periode 
2007-2009 
Etude relative à la relation entre les coûts et les prix des importateurs, des revendeurs et 
des fournisseurs sur le marché belge résidentiel et industriel du gaz naturel sur la période 
2007-2009 

• vertrouwelijk  • beschikbaar op www.creg.be

CREG Jaarverslag 2010



105

6. De CReG

(B)101007-CDC-993 •
07.10.2010

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator 
tot wijziging van de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor de toekenning aan 
de toegangsverantwoordelijken van de capaciteit die beschikbaar is voor energie-uitwisselin-
gen met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader van het Centraal 
West-Europees regionaal initiatief 
Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator 
de modification des méthodes de gestion de la congestion et des méthodes pour l’allocation 
aux responsables d’accès de la capacité disponible pour les échanges d’énergie avec le réseau 
français et avec le réseau néerlandais, telles qu’établies dans le cadre de l’initiative régionale 
Centre Ouest Européenne 

(A)101014-CDC-994 •
14.10.2010

Advies over het ontwerp van ontwikkelingsplan 2010-2020 van de N.V. Elia System Operator 
Avis relatif au projet de plan de développement 2010-2020 de la S.A. Elia System Operator 

(F)101007-CDC-995 •
07.10.2010

Studie over de vergelijking van de elektriciteitsprijzen voor een gezin met een verbruik van 
3.500 kWh grijze elektriciteit (enkelvoudig tarief) in Brussel, Parijs, Berlijn, Amsterdam en 
Londen 
Etude relative à la comparaison des prix de l’électricité pour un ménage consommant 
3.500 kWh d’électricité grise (tarif unique) à Bruxelles, Paris, Berlin, Amsterdam et Londres 

(B)101026-CDC-997 •
26.10.2010

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator 
betreffende het algemeen model voor de berekening van de totale overdrachtcapaciteit en 
de transportbetrouwbaarheidsmarge en betreffende de methodes voor congestiebeheer voor 
energie-uitwisselingen met het Franse en het Nederlandse net, zoals vastgelegd in het kader 
van de marktkoppeling van de Centraal West-Europese regio 
Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator 
relative au plan général pour le calcul de la capacité totale de transfert et de la marge de fia-
bilité du transport et aux méthodes de gestion de la congestion pour les échanges d’énergie 
avec le réseau français et avec le réseau néerlandais, telles qu’établies dans le cadre du cou-
plage des marchés de la région Centre-Ouest européenne 

(B)101028-CDC-998 •
28.10.2010

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator 
betreffende de methodes voor congestiebeheer en de methodes voor het toekennen, aan 
de toegangsverantwoordelijken, van de beschikbare dagcapaciteit op de koppelverbindingen 
België-Frankrijk en België-Nederland via impliciete veilingen, gedaan in het kader van de markt-
koppeling van de regio Centraal West-Europa 
Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Opera-
tor relative aux méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation aux 
responsables d’accès de la capacité disponible en journalier sur les interconnexions Belgique 
France et Belgique Pays-Bas au moyen d’enchères implicites faite dans le cadre du couplage 
des marchés de la région Centre-Ouest européenne 

(F)101014-CDC-999 •
14.10.2010

Studie over het nucleair akkoord in Duitsland en de toepassing ervan op België 
Etude sur l’accord nucléaire en Allemagne et son application en Belgique 

(E)101014-CDC-1000 •
14.10.2010

Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de fourniture d’électricité à la Pfalzwerke A.G. 

(F)101208-CDC-1001 •
08.12.2010

Studie over de vergelijking van de prijzen die Eandis cvba betaalde voor de aankoop van energie 
ter compensatie van actieve verliezen op haar distributienetten met de energieprijzen betaald 
door de grote industriële klanten tijdens het exploitatiejaar 2009 

(A)101021-CDC-1002 •
21.10.2010

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3754 concernant une DN300 HP Visé (Quai des Fermettes) – SPE Lixhe (Navagne) 

(Z)101028-CDC-1003 •
28.10.2010

Beleidsplan voor het jaar 2011 
Note de politique générale pour l’année 2011 

(F)101021-CDC-1004 •
21.10.2010

Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 
Etude relative aux composantes des prix de l’électricité et du gaz naturel 
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(F)101208-CDC-1005 •
08.12.2010

Etude relative à la comparaison entre les prix payés par les GRD mixtes wallons regroupés 
au sein de ORES SCRL pour l’achat d’énergie en compensation des pertes actives sur les 
réseaux régionaux avec les prix de l’énergie payés par les grands clients industriels au cours 
de l’exercice d’exploitation 2009 

(C)101208-CDC-1006 •
08.12.2010

Proposition sur le calcul de la surcharge destinée à compenser le coût réel net supporté par 
le gestionnaire du réseau résultant de l’obligation d’achat et de vente des certificats verts en 
2011 

(A)101028-CDC-1007 •
28.10.2010

Avis relatif à la demande de la S.A. Fluxys pour l’octroi d’une autorisation de transport A323-
3795 concernant une DN150 HP Lessines-Baxter 

(A)101028-CDC-1008 •
28.10.2010

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Progress 
Energy Services BVBA 

(E)101202-CDC-1009 •
02.12.2010

Voorstel betreffende de toekenning van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan 
Essent Belgium N.V. 

(A)101104-CDC-1010 •
04.11.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie DN300 LD Merelbeke (Gaversesteenweg) – Gent (zwijnaarde 
Ringvaart) 

(A)101104-CDC-1011 •
04.11.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie Dendermonde (Oudegem Paalstraat) – Station Ontspanning 

(B)101118-CDC-1012 •
18.11.2010

Beslissing over de aanvraag van Belwind voor toekenning van groenestroomcertificaten voor 
de elektriciteit opgewekt door windturbines A04, B02, B06, B07 en C02 op de Blighbank 

(A)101104-CDC-1013 •
04.11.2010
+ erratum 08/12/2010

Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 de-
cember 2000 betreffende de voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domein-
concessies voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit 
uit water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen 
overeenkomstig het internationaal zeerecht 
Avis relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux 
conditions et à la procédure d’octroi des concessions domaniales pour la construction et 
l’exploitation d’installations de production d’électricité à partir de l’eau, des courants ou des 
vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformé-
ment au droit international de la mer 

(B)101125-CDC-1015 •
25.11.2010

Beslissing over de aanvraag van Belwind voor toekenning van groenestroomcertificaten voor 
de elektriciteit opgewekt door windturbines A05, A10, B01, B03, B05, B08, B09, B10, C03, 
C04, C05, C06, C07, C09, C10, D01, D02, D03, D04, D05, D06, D07, D10, F03 en F05 op de 
Blighbank 

(B)101118-CDC-1016 •
18.11.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een vervoersvergunning 
voor de vervoersinstallatie DN250 HD  Brugge (Dudzele P.S. -  Oostkerkestraat) 

(B)101118-CDC-1017 •
18.11.2010

Advies over de aanvraag van de N.V. Fluxys voor de toekenning van een bijvoegsel bij de ver-
voersvergunning voor de vervoersinstallatie Brugge (Dudzele Oostkerkestraat) - Station 

(B)101125-CDC-1018 •
25.11.2010

Beslissing over de aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de N.V. Elia System Operator 
betreffende de methoden voor congestiebeheer en de methoden voor de toekenning van de be-
schikbare capaciteit op de koppelverbinding België - Frankrijk aan de toegangsverantwoordelijken 
Décision relative à la demande d’approbation de la proposition de la S.A. Elia System Operator 
relative aux méthodes de gestion de la congestion et aux méthodes pour l’allocation aux res-
ponsables d’accès de la capacité disponible sur l’interconnexion Belgique France 
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(B)101125-CDC-1019 •
25.11.2010

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangs-
verantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de 
netgebruikers 
Décision relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable 
d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau 

(F)101202-CDC-1020 •
02.12.2010

Studie over de evolutie van de vaste en/of capaciteitsterm in het distributienettarief tussen 
2003 en 2009 
Etude relative à l’évolution du terme fixe et/ou de capacité dans le réseau de distribution entre 
2003 et 2009 

(E)101125-CDC-1021 •
25.11.2010

Voorstel betreffende de toekenning van een individuele vergunning voor de bouw van een 
warmtekrachtkoppelingeenheid door de N.V. Stora Enso Langerbrugge te Langerbrugge (Gent) 

(E)101125-CDC-1022 •
25.11.2010

Proposition relative à ‘l’octroi d’une autorisation de fourniture à Enovos Luxembourg S.A. 

(E)101202-CDC-1023 •
02.12.2010

Proposition relative à l’octroi d’une autorisation individuelle relative à l’extension d’une instal-
lation de production d’électricité (parc éolien) à Mettet/Fosses-la-Ville par la S.A. Electricité du 
Bois du Prince 

(B)101202-CDC-1024 •
02.12.2010

Beslissing over de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van toegangs-
verantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit aan de 
netgebruikers 
Décision relative à la modification des conditions générales des contrats de responsable 
d’accès proposés par le gestionnaire du réseau aux utilisateurs du réseau 

(F)101208-CDC-1025 •
08.12.2010

Etude relative aux mécanismes de fixation des prix de l’énergie en vigueur en 2009 au sein 
des contrats de fourniture d’électricité des grands clients industriels de Electrabel S.A. 

(A)101208-CDC-1026 •
08.12.2010

Avis relatif à l’octroi d’une autorisation individuelle de fourniture de gaz naturel à Enovos 
Luxembourg S.A. 

(B)101223-CDC-1027 •
23.12.2010

Décision sur la demande d’approbation de la méthode d’évaluation et de la détermination de 
la puissance de réserve primaire, secondaire et tertiaire pour 2011 

(B)101223-CDC-1028 •
23.12.2010

Beslissing over het voorstel van de NV Elia system operator betreffende de werkingsregels 
van de markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten voor 2011 
Décision concernant la proposition de la S.A. Elia system operator concernant les règles de 
fonctionnement du marché relatif à la compensation des déséquilibres quart-horaires pour 
l’année 2011 

(B)101208-CDC-1029 •
08.12.2010

Beslissing over de vraag tot goedkeuring van het indicatief vervoersprogramma van de NV 
Fluxys, voor wat betreft haar overbrengingsactiviteiten voor de periode 2011-2012 
Décision relative à la demande d’approbation du programme indicatif de transport de la S.A. 
Fluxys relatif à ses activités d’acheminement pour la période 2011-2012 

(B)101216-CDC-1030 •
16.12.2010

Beslissing over de aanvraag van Belwind voor toekenning van groenestroomcertificaten voor 
de elektriciteit opgewekt door windturbines A01, A02, A03, A06, A07, A08, A09, B04, C01, 
D09, E01, E02, E03, E04, E05, E06, E07, E08, E09, E10, F02 en F04 op de Blighbank 

(A)101216-CDC-1031 •
16.12.2010

Advies over de toekenning van een individuele leveringsvergunning voor aardgas aan Essent 
Belgium N.V. 

• vertrouwelijk  • beschikbaar op www.creg.be
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