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BESLISSING 
 
 
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna 

“CREG”) onderzoekt hierna, met toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 19 

december 2002 houdende een technisch  reglement voor het beheer van het transmissienet 

van elektriciteit en de toegang ertoe (hierna “technisch reglement”), de wijziging van de 

algemene voorwaarden vervat in de annexen 1A en 1B van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke die de netbeheerder, Elia System Operator NV (hierna “Elia”), 

aan de netgebruikers aanbiedt. 

 

Bij haar beslissing (B) 030320-CDC-121 van 20 maart 2003 betreffende de algemene 

voorwaarden van de contracten voor toegangsverantwoordelijke aangeboden door de 

netbeheerder aan de netgebruikers (hierna : de beslissing van 20 maart 2003) heeft de 

CREG geweigerd het geheel van deze algemene voorwaarden, zoals Elia deze bij 

aangetekend schrijven van 28 januari 2003 ter goedkeuring aan de CREG had voorgelegd, 

goed te keuren en Elia gevraagd een aantal ingrijpende wijzigingen erin aan te brengen. 

 

Deze beslissing wordt momenteel besproken in gemeenschappelijke informele 

werkvergaderingen tussen de CREG en Elia met als gemeenschappelijk doel dat Elia 

algemene voorwaarden aan haar netgebruikers kan aanbieden die vanaf 1 januari 2004 

zullen worden toegepast (de afgekeurde algemene voorwaarden werden gecontracteerd tot 

31 december 2003) en die de goedkeuring van de CREG wegdragen. 

 

Op één van deze werkvergaderingen, meer bepaald deze van 25 juni 2003 deelde Elia mee 

dat zij met ingang van 1 augustus 2003 het beheer van de allocatie van capaciteit op de 

koppelverbinding aan de Frans-Belgische grens ging veranderen en dat zulks een 

contractwijziging (zonder precieze aanduiding van de contractswijzigingen) impliceerde.  

Hierop maakte de CREG Elia erop attent dat zij elke wijziging aan de algemene voorwaarden 

van het contract van toegangsverantwoordelijke overeenkomstig artikel 6 van het technisch 

reglement onverwijld ter kennis moet brengen van de CREG met het oog op de 

desgevallende goedkeuring ervan door de CREG. 

 

Bij brief van 18 juli 2003 heeft Elia vervolgens de wijzigingen aan de annexen 1A en 1B van 

het contract voor toegangsverantwoordelijke ter kennis gebracht van de CREG zonder 

evenwel uitdrukkelijk om enige goedkeuring van de CREG te verzoeken.  In deze brief 

bestempelt Elia deze wijzigingen als ‘administratieve wijzigingen’ die geenszins de 
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mogelijkheden tot allocatie van capaciteit op de koppelverbindingen van de Frans-Belgische 

grens veranderen.  Aangezien de bijlagen bij deze brief de eerste en enige formele 

kennisgeving aan de CREG van de voorgenomen contractswijzigingen zijn, beschouwt de 

CREG deze brief als de kennisgeving bedoeld in artikel 6, § 2, van het technisch reglement 

en begint de termijn voorzien in dat artikel te lopen op de dag van ontvangst van deze brief 

door de CREG, namelijk op 23 juli 2003. 

 

Op 6 augustus 2003 heeft de CREG het voorstel van beslissing dat als basis gediend heeft 

voor het nemen van onderhavige beslissing aan Elia overgemaakt en haar de mogelijkheid 

tot schriftelijke reactie geboden tot 14 augustus 2003. Elia heeft van dit aanbod gebruik 

gemaakt en haar schriftelijke opmerkingen toegestuurd aan de CREG bij brief van 13 

augustus 2003. 

 

Als bijlage bij deze beslissing wordt een kopie toegevoegd van de door Elia aan de CREG 

overgemaakte wijzigingen aan de annexen 1A en 1B van het contract voor 

toegangsverantwoordelijke. 

 

Op zijn vergadering van 20 augustus 2003 nam het Directiecomité van de CREG aldus de 

hierna volgende beslissing. 
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ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

1. Onverminderd de opmerkingen vervat in paragraaf 2 van onderhavige beslissing, 

worden hier de algemene opmerkingen vervat in de beslissing van 20 maart 2003 bevestigd 

op basis van dezelfde motivering als deze gegeven in deze beslissing van 20 maart 2002. 

 

 

2. Omwille van het karakter van openbare orde van de wetgeving waaraan de CREG de 

algemene voorwaarden van de contracten voor toegangsverantwoordelijke moet toetsen, 

heeft artikel 6 van het technisch reglement onmiddellijk effect niet alleen op de toekomstige, 

maar ook op de lopende contracten. 

 

Het technisch reglement legt een voorafgaande kennisgeving en goedkeuring van de 

algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke weliswaar niet op.  

Toch wenst de CREG op te merken dat het verkieslijk is eerst naar de goedkeuring van de 

CREG te solliciteren alvorens een algemene voorwaarde van een lopend contract te wijzigen 

of een nieuwe algemene voorwaarde aan de netgebruikers aan te bieden.  Anders loopt men 

immers het risico dat de gewijzigde of nieuwe algemene voorwaarden niet lang nadat zij in 

werking zijn getreden, dienen gewijzigd te worden omwille van een opmerking van de CREG 

op basis waarvan zij haar goedkeuring geweigerd heeft.  Dit bevordert de rechtszekerheid 

niet en compliceert de toepassing van de algemene voorwaarden in de tijd.  Ingeval van 

afkeuring van de CREG zullen dan immers de oorspronkelijk voorgelegde gewijzigde of 

nieuwe algemene voorwaarden voor een korte periode van toepassing zijn aangezien de 

wijzigingen doorgevoerd na onderzoek door de CREG geen retro-actieve werking hebben.  

Bovendien kan een al te laattijdige kennisgeving van de gewijzigde of nieuwe algemene 

voorwaarden neerkomen op een manier om, althans gedurende enige tijd, de behoefte aan 

goedkeuring ervan door de CREG te ontwijken wat uiteraard onverschoonbaar is. 

 

Dit laatste is hier duidelijk niet het geval.  Toch moet erop gewezen worden dat Elia de 

voorgenomen wijziging aan de algemene voorwaarden reeds in werking zal laten treden 

vooraleer de (op zich zeer korte) periode waarover de CREG beschikt om de voorgenomen 

wijziging aan de algemene voorwaarden te onderzoeken en desgevallend goed te keuren, 

afloopt  met name op 22 augustus 2003. 
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BASISPRINCIPES 

 

3. Onverminderd de opmerkingen vervat in paragraaf 4 van onderhavige beslissing, 

worden hier ook de basisprincipes vervat in de beslissing van 20 maart 2003 bevestigd op 

basis van dezelfde motivering als deze gegeven in deze beslissing van 20 maart 2003. 

 

 

4. Op basis van de brief van 18 juli 2003 en zijn bijlagen, alsook op basis van de 

werkvergadering van 25 juni 2003 en bij gebrek van enige tegenindicatie, mag worden 

gesteld dat de ter kennis gebrachte wijzigingen aan het contract van 

toegangsverantwoordelijke zullen worden toegepast op alle netgebruikers.  Zij maken aldus 

integraal deel uit van het standaardcontract dat het oorspronkelijke contract van 

toegangsverantwoordelijke steeds geweest is.  Ook deze nieuwe bepalingen zijn eenzijdig 

vastgesteld door Elia en over hen kunnen de netgebruikers niet onderhandelen. In 

tegenstelling tot wat Elia beweert in haar schrijven van 13 augustus 2003, dienen deze 

bepalingen juridisch gezien dan ook te worden gekwalificeerd als standaardclausules, 

typisch voor toetredingsovereenkomsten. Bovendien vervangen zij bepalingen vervat in het 

oorspronkelijke contract van toegangsverantwoordelijke die de beslissing van 20 maart 2003 

ook als standaardclausules van een toetredingsovereenkomst heeft beschouwd.   

 

Voor zover Elia in haar schrijven van 13 augustus 2003 verwijst naar het beroep tot 

nietigverklaring dat zij op 23 mei 2003 bij de Raad van State heeft ingediend tegen de 

beslissing van 20 maart 2003, moet opgemerkt worden dat de CREG dit verzoekschrift pas 

kortelings, op 11 augustus 2003, ontvangen heeft. De CREG heeft zoals elke 

rechtsonderhorige 60 dagen de tijd om hetgeen daarin uiteengezet wordt te onderzoeken en 

erop te reageren. Op basis van een eerste, snelle lezing ervan kan enkel gezegd worden dat 

de CREG geen redenen ziet om op dit punt af te wijken van de beslissing van 20 maart 

2003. 

 

De voorgestelde wijzigingen zijn dan ook algemene voorwaarden, die onderworpen zijn aan 

goedkeuring door de CREG. 

 

In haar brief van 13 augustus 2003 beweert Elia verder dat een beslissing tot niet-

goedkeuring van de inmiddels reeds in werking getreden wijzigingen de “verworven rechten 

van derden en van de markt in haar geheel” zou schenden. Deze bewering impliceert dat, 

wanneer Elia een algemene voorwaarde van het contract zou wijzigen en deze in werking 
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zou laten treden alvorens de goedkeuring van de CREG te vragen, de CREG enkel nog de 

mogelijkheid zou hebben deze wijziging goed te keuren. Het is duidelijk dat een dergelijke 

stelling de goedkeuringsbevoegdheid van de CREG volledig uitholt en niet aanvaard kan 

worden. 
 

 6/11



 

ONDERZOEK VAN DE WIJZIGINGEN AAN DE 
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET 
CONTRACT VAN TOEGANGSVERANTWOOR- 
LIJKE 
 

 

Algemeen 
 

5. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van 

toegangsverantwoordelijke die door Elia aan de CREG ter goedkeuring werden voorgelegd, 

zijn opgesteld in het Engels. 

 

De CREG maakt Elia erop attent dat, overeenkomstig de gecoördineerde wetten van 18 juli 

1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, de enige talen waarin het contract van 

toegangsverantwoordelijke mag worden aangeboden het Nederlands, het Frans en het Duits 

zijn. 

 

In principe zou de CREG haar onderzoek van de wijzigingen aan de algemene voorwaarden 

van het contract van toegangsverantwoordelijke kunnen stoppen in afwachting een 

Nederlandse, Franse en/of  Duitse versie van deze wijzigingen van 

toegangsverantwoordelijke te ontvangen.  De CREG is echter niet formalistisch, maar 

constructief en zal daarom de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract 

van toegangsverantwoordelijke verder inhoudelijk onderzoeken omdat de taal de inhoud van 

deze voorwaarden immers niet verandert. 

 

 

6. In haar beslissing van 20 maart 2003 heeft de CREG de algemene voorwaarden van 

het contract van toegangsverantwoordelijke in hun geheel geweigerd goed te keuren omdat 

zij daarin Elia vroeg zovele algemene voorwaarden te herzien dat zij van oordeel was dat 

deze herzieningen een effect zouden kunnen hebben op het geheel van de algemene 

voorwaarden. 

 

De CREG stelt vast dat Elia met haar brief van 18 juli 2003 enkel een aantal wijzigingen aan 

de annexen 1A en 1B van het contract van toegangsverantwoordelijke aan de CREG ter 
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kennis geeft, terwijl de CREG ook om herzieningen van meerdere, andere artikelen verzocht 

heeft.  Bovendien kwalificeert Elia de ter kennis gegeven herzieningen als ‘administratieve 

wijzigingen’ en geeft zij nergens de indruk dat zij met deze ‘administratieve wijzigingen’ 

beoogt tegemoet te komen aan de beslissing van 20 maart 2003.  Bovendien vinden er 

momenteel informele werkvergaderingen plaats tussen de CREG en Elia betreffende de 

opvolging van deze beslissing.  De CREG concludeert hieruit dat de brief van Elia van 18 juli 

2003 geenszins mag worden beschouwd als het officiële gevolg (geheel noch ten dele) dat 

Elia geeft aan de voormelde beslissing van 20 maart 2003.  Met haar brief van 18 juli 2003 

beoogt Elia dan ook niet de algemene weigering van goedkeuring van alle algemene 

voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke te doen opheffen. 

 

In afwachting dat Elia het volledige pakket van herzieningen die beogen te antwoorden op de 

beslissing van 20 maart 2003 aan de CREG ter goedkeuring voorlegt, behoudt de CREG 

zich dan ook het recht voor om bij het onderzoek van dit volledige pakket desgevallend nog 

andere opmerkingen te maken bij de voorliggende wijzigingen aan de annexen 1A en 1B van 

het contract van toegangsverantwoordelijke dan deze die in de paragrafen 7 en 8 gemaakt 

worden. 

 

 

Annexen 1A en 1B 
 

7. De CREG stelt vast dat de ter kennis gegeven wijzigingen aan de annexen 1A en 1B 

van het contract van toegangsverantwoordelijke tot gevolg hebben dat de 

toegangsverantwoordelijken geen bijkomende overeenkomsten meer moeten sluiten met 

Elia om toegang te krijgen tot de koppelverbindingen aan de Frans-Belgische grens.  De 

CREG verheugt zich over deze administratieve vereenvoudiging die de toegang tot het 

transmissienet voor de netgebruikers bevordert. 

 

 

8. Met deze vaststelling loopt de CREG evenwel niet vooruit op de resultaten van haar 

onderzoek, overeenkomstig artikel 183, § 2, van het technisch reglement, van de methodes 

voor de toekenning van de beschikbare capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken van 

energie-uitwisselingen met de buitenlandse netten die Elia bij haar brief van 16 april 2003 ter 

goedkeuring aan de CREG heeft voorgelegd.  Dit betekent concreet dat, in afwachting van 

deze resultaten, de CREG geen uitspraak doet over de bepalingen vervat in de annexen 1A 

en 1B in de mate dat zij de hiervoor bedoelde methodes in contractuele bepalingen vertalen 

– iets wat de oorspronkelijke versie van de annexen 1A en 1B op enkele details na niet 
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deden.  Het is evident dat, indien de toepassing van artikel 183, § 2, van het technisch 

reglement niet zou resulteren in een goedkeuring van deze bestaande methodes, niet alleen 

de methodes zelf, maar ook de bepalingen van het contract van toegangsverantwoordelijke 

zullen moeten worden aangepast aan de wijzigingen die desgevallend zullen moeten worden 

aangebracht aan deze methodes om de goedkeuring van de CREG met toepassing van 

artikel 183, § 2, van het technische reglement te krijgen. 

 

 

Overgangsmaatregel  
 
In haar brief van 13 augustus 2003 stelt Elia dat een niet-goedkeuring door de CREG van de 

voorgenomen wijzigingen zou ingaan tegen de bevordering van een efficiënte marktwerking 

en voor de netgebruikers het verlies zou meebrengen van de voordelen die zij genieten 

ingevolge deze wijzigingen.  

 

Het spreekt echter voor zich dat de CREG geenzins de efficiënte marktwerking wenst te 

belemmeren. De CREG is dan ook van oordeel dat, bij wijze van overgangsmaatregel, het 

inmiddels reeds in werking getreden gewijzigde systeem voor het beheer van de allocatie 

van capaciteit op de koppelverbinding aan de Frans-Belgische grens toegepast kan blijven 

worden in afwachting van de goedkeuring door de CREG van de volledig herziene algemene 

voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke.  

 

Hierbij moet er op gewezen worden dat de CREG er zich enerzijds van bewust is 

contractsbepalingen die vastgelegd zijn in strijd met regels van openbare orde in principe 

niet geduld kunnen worden. Anderzijds heeft de CREG ook als taak er over te waken dat het 

recht van toegang van alle netgebruikers tot het transmissienet te allen tijde (onder de best 

mogelijke omstandigheden) verzekerd wordt. Aangezien de CREG niet de bevoegdheid 

heeft om bepalingen op te leggen ter vervanging van dergelijke contractsbepalingen strijdig 

met regels van openbare orde, is het voorzien van een dergelijke overgangsmaatregel de 

enige mogelijkheid om de toegang tot het net in dergelijke omstandigheden te verzekeren. 

 

 

 9/11



BESLUIT 

 

9. Gelet op het feit dat de hierboven onderzochte wijzigingen aan de algemene 

voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke die Elia aan de CREG ter 

goedkeuring heeft voorgelegd, niet beantwoorden aan de opmerkingen van de CREG in haar 

beslissing van 20 maart 2003, behoudt de CREG haar weigering om enige algemene 

voorwaarde van het contract van toegangsverantwoordelijke, inclusief de annexen 1A en 1B 

ervan, goed te keuren. 

 

De CREG vraagt dat Elia haar ten laatste op 1 oktober 2003 alle, zowel de overeenkomstig 

de beslissing van 20 maart 2003 herziene algemene voorwaarden als de niet-herziene 

algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke, ter goedkeuring 

voorlegt in het Nederlands, het Frans en het Duits.  

 

Bij wijze van overgangsmaatregel, beslist de CREG dat, in afwachting van de goedkeuring 

door de CREG van de volledig herziene algemene voorwaarden van het contract van 

toegangsverantwoordelijke, de huidige contractsbepalingen met betrekking tot het -inmiddels 

reeds in werking getreden- gewijzigde systeem voor het beheer van de allocatie van 

capaciteit op de koppelverbinding aan de Frans-Belgische grens, kunnen blijven toegepast 

en aangeboden worden.  Deze overgangsmaatregel geldt uiteraard onder voorbehoud van 

een eventuele beslissing van de CREG tot niet-goedkeuring van de door Elia toegepaste 

allocatiemechanismen aan de koppelverbindingen met de buitenlandse transmissienetten 

met toepassing van artikel 183, §2, van het technisch reglement.  

 

De CREG behoudt zich evenwel het recht voor om op deze overgangsmaatregel terug te 

komen indien zou blijken dat de netbeheerder de herziening gevraagd door de onderhavige 

beslissing en de beslissing van 20 maart 2003 niet binnen een redelijke termijn doorvoert en 

niet ten laatste op 1 oktober 2003 de herziene algemene voorwaarden van het contract van 

toegangsverantwoordelijke voor 2004 ter goedkeuring aan de CREG voorlegt. 
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De onderhavige beslissing doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de beslissing van 20 

maart 2003.   

 
 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas : 
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Thomas LEKANE 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter van het Directiecomité

 






















	VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS
	BESLISSING
	B 030820-CDC-206/1
	
	
	
	ALGEMENE OPMERKINGEN
	BASISPRINCIPES


	ONDERZOEK VAN DE WIJZIGINGEN AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET CONTRACT VAN TOEGANGSVERANTWOOR-



