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Beslissing over het voorstel van standaardformulier 
voor de bankwaarborg van toepassing in het kader 
van de energieoverdracht voorgelegd door de nv Elia 
System Operator 

Artikel 19bis, § 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt 
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1. INLEIDING 

1. Deze beslissing is genomen als gevolg van de vraag tot goedkeuring van het standaardformulier 
voor een bankwaarborg voorgelegd door Elia System Operator op 2 oktober 2018 in het kader van de 
energieoverdracht. 

2. Het directiecomité van de CREG keurde deze beslissing goed via schriftelijke procedure op 
datum van 29 oktober 2018. 

2. WETTELIJK KADER 

3. Op 13 juli 2017 werd een wet uitgevaardigd tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op de verbetering van de 
vraagflexibiliteit en van de opslag van elektriciteit. 

Deze wet beoogt voornamelijk het vastleggen van een wettelijk kader voor de organisatie van de 
energieoverdracht, die wordt begrepen als elke “activering van de vraagflexibiliteit waarbij een 
leverancier en een aanbieder van flexibiliteitsdiensten betrokken zijn die een afzonderlijke 
evenwichtsverantwoordelijke hebben en/of een aanbieder van flexibiliteitsdiensten die niet hun 
leverancier is”. 

Artikel 19bis, § 3, 3° geeft aan de CREG de opdracht tot het bepalen van de mechanismen voor de van 
de aanbieder van flexibiliteitsdiensten te verkrijgen financiële en contactuele garanties. 

4. In hoofdstuk IV van haar beslissing 1677 houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van 
de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de 
energieoverdracht mogelijk te maken (hierna : de beslissing 1677)1, heeft de CREG de regels bepaald 
met betrekking tot de bankwaarborg die de aanbieder van flexibiliteitsdiensten (eveneens “FSP” 
genoemd) moet verstrekken.  

Bij gebrek aan een opt out overeenkomst2, is elke aanbieder van flexibiliteitsdiensten verplicht om een 
financiële garantie te verstrekken aan de netbeheerder en dit in de vorm van een bankwaarborg.  

Artikel 24 van beslissing 1677 voorziet dat de netbeheerder aan de CREG ter goedkeuring een 
standaardformulier voor de bankwaarborg voorlegt dat voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in 
hoofdstuk IV van voormelde beslissing. 

                                                           

1 Beslissing van de CREG (B)1677 van 15 maart 2018 houdende uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 tot 5 van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, om de energieoverdracht mogelijk te maken 
2 Beschrijft de situatie waarin alle aspecten die verband houden met energieoverdracht (i.e. volume, prijs en contractuele 

modaliteiten, met inbegrip van eventuele financiële garanties) geregeld worden in een overeenkomst ondertekend door de 
aanbieder van flexibiliteitsdiensten, de leverancier en hun respectieve BRP. 
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3. ANTECEDENTEN 

3.1. ALGEMEEN 

5. Op 2 oktober 2018 heeft Elia System Operator (“Elia”) haar ontwerp van standaardformulier 
voor de bankwaarborg ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd. 

6. Op 11 oktober 2018 heeft het directiecomité van de CREG een ontwerpbeslissing genomen. 

3.2. RAADPLEGING 

7. In overeenstemming met haar huishoudelijk reglement organiseerde de CREG een publieke 
raadpleging over de ontwerpbeslissing, samen met alle nuttige documenten, die liep van 12 oktober 
tot 26 oktober 2018.  

8. Twee antwoorden werden ontvangen, het ene van Next Kraftwerke, het andere van FEBEG.  

9. Next Kraftwerke stelt dat Elia de begunstigde zou moeten zijn van de bankwaarborg. Die 
suggestie maakt geen deel uit van het opgezette marktmodel. Dat laatste voorziet inderdaad dat de 
commerciële onderhandelingen plaatsvinden tussen de aanbieder van flexibiliteitsdiensten en de 
energieleverancier. De FSP moet de bankwaarborg dus opstellen ten gunste van de leveranciers 
waarmee hij samenwerkt in het kader van een energieoverdracht. 

10. Next Kraftwerke beweert dat het mechanisme van de bankwaarborg zou moeten beschreven 
worden in het formulier. De CREG ziet daar de noodzaak niet van in. De verwijzing naar beslissing 1677 
moet toelaten eventuele uiteenlopende formuleringen te vermijden. 

11.  Next Kraftwerke vraagt of het mogelijk is de waarborg door te sturen via SWIFT. Deze vraag valt 
buiten het kader van de huidige raadpleging die enkel betrekking heeft op de inhoud van het 
standaardformulier van de bankwaarborg en niet op de verzendingswijze ervan. 

12. FEBEG stelt dat de bankwaarborg een waarborg moet zijn waarop een beroep kan worden 
gedaan op eerste verzoek. De CREG verduidelijkt dat deze opmerking evenmin betrekking heeft op het 
standaardformulier van de bankwaarborg, maar eerder op het mechanisme van deze waarborg zelf, 
zoals dat voorzien en geïmplementeerd is door de beslissing 1677. Bovendien stelt de CREG vast dat 
FEBEG deze zelfde opmerking reeds geformuleerd had tijdens de raadpleging over beslissing 1677 die 
gehouden werd begin 2018. De CREG verwijst daarom naar haar antwoord opgenomen in paragraaf 82 
van haar beslissing 1677. 

13. Bepaalde FSP’s hebben aan Elia een vraag van hun bank doorgestuurd om de nominatieve lijst 
te vermelden van de leveranciers bedoeld in deze bankwaarborg. De CREG heeft haar beslissing 
daarom aangepast. 
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4. ANALYSE VAN HET DOSSIER 

14. Na analyse van het formulier voorgelegd door Elia is de CREG van mening dat de volgende 
aanpassingen zouden moeten worden overwogen. 

15. Het document maakt melding van beslissing (B)1677 van de CREG van 15 maart 2018. De CREG 
stelt voor om een meer algemene formulering te gebruiken zodat het formulier van de bankwaarborg 
niet altijd moet worden aangepast na actualisatie van de beslissing van de CREG.  

16. In de Engelstalige versie van het formulier gebruikt Elia in de derde paragraaf de term ‘valid 
CREG decison’. De CREG stelt voor om de term ‘CREG decision still in force’ te gebruiken. 

17. Om ermee rekening te houden dat meerdere financiële organismen vragen om de lijst van de 
leveranciers waarmee de FSP contact heeft in het kader van een energieoverdracht in extenso in de 
bankwaarborg te vermelden, suggereert de CREG aan Elia om zo nodig dergelijke lijst als bijlage op te 
nemen en in de titel ervan te vermelden dat het een facultatieve bijlage betreft. 

Wanneer een dergelijke beperkte lijst bij een bankwaarborg gevoegd is, moeten bijkomende 
maatregelen genomen worden om de dekking te verzekeren van alle leveranciers waarmee de FSP in 
het kader van een energieoverdracht contact heeft. Enerzijds is het de verantwoordelijkheid van de 
FSP om zijn bankwaarborg actueel te houden en elke aanpassing ervan aan Elia te bezorgen. Anderzijds 
moet Elia maandelijks nagaan of de leveranciers verbonden met de leveringspunten opgenomen in de 
portefeuille van de FSP opgenomen zijn in deze bankwaarborg. Indien dat niet het geval is, moet Elia 
de betreffende punten voor energieoverdracht uitsluiten totdat de FSP haar een bankwaarborg 
bezorgt die de betreffende leverancier de nodige waarborgen geeft. 
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5. BESLISSING 

De CREG beslist om het voorstel van de nv Elia System Operator te aanvaarden op voorwaarde dat Elia 
rekening houdt met de bemerkingen geformuleerd in hoofdstuk 4 van deze beslissing. 

Wanneer de bankwaarborg, op vraag van de bankinstelling van de FSP, een nominatieve lijst bevat van 
de leveranciers die er als begunstigde van zijn aangeduid, is de FSP verplicht om deze lijst actueel te 
houden. In dat geval is Elia op haar beurt ertoe gehouden om maandelijks de overeenstemming te 
controleren tussen die lijst en de lijst van de leveranciers met de leveringspunten opgenomen in de 
portefeuille van de FSP en is zij verplicht om van de energieoverdracht uit te sluiten elk leveringspunt 
waarvan de leverancier niet voorkomt in de lijst opgenomen in de bankwaarborg. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Voorzitster van het Directiecomité 


