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PROCES-VERBAAL 

van de hoorzitting van 2 december 2021 
met betrekking tot de ontwerpbeslissing over de vraag tot goedkeuring van 
het tariefvoorstel ingediend door de nv Elia Transmission Belgium over het 

tarief voor de openbare dienstverplichting strategische reserve vanaf 
1 januari 2022 

 

Aanwezig : 

 

De CREG, vertegenwoordigd door : 

De heer K. LOCQUET (Wnd. Voorzitter van het directiecomité van de CREG), de heren L. 
JACQUET en A. Tirez (Directeurs), mevrouw P. DEBRIGODE (Adviseur) 

 

De nv Elia Transmission Belgium, vertegenwoordigd door : 

Mevrouw P. FONCK (C.O. External Relations), Mevrouw M. VERELST (Manager Strategische 
Reserve) en de heer J. DAMILOT (Head of Public & Regulatory Affairs) 

 

De hoorzitting verloopt via videoconferentie. 

 

De Wnd. Voorzitter van het directiecomité van de CREG opent de vergadering om 10u30. 

De C.O. External Relations van Elia toont een slide en geeft aan dat de hoorzitting betrekking heeft op 
het feit dat de CREG in haar ontwerpbeslissing het budget voor het mechanisme met betrekking tot de 
overgangsperiode 2022-2025 niet aanvaardt wegens het gebrek aan recente instructies door een 
overheidsinstantie aan Elia om een dergelijk mechanisme te ontwikkelen in 2022. 

De C.O. External Relations van Elia meldt dat Elia de avond voordien de formele bevestiging heeft 
ontvangen het kabinet van de minister van Energie dat van Elia verwacht wordt om in de 
overgangsperiode alert te blijven op het vlak van bevoorradingszekerheid en dat de instructies 
voor 2021 bevestigd worden. 

De C.O. External Relations voegt eraan toe dat Elia de vraag van de CREG zal beantwoorden door de 
instructie van het kabinet van de minister van Energie door te sturen en dat zij hoopt op een 
goedkeuring. 

De directeur controle prijzen en rekeningen van de CREG bevestigt dat dit de vraag van de CREG 
beantwoordt en dat de CREG, na ontvangst van het document, een definitieve beslissing zal nemen, 
die een goedkeuringsbeslissing zou moeten zijn. 
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De Wnd. Voorzitter van het directiecomité van de CREG beëindigt de hoorzitting om 10u35. 

 

Elia Transmission Belgium, vertegenwoordigd door: 

 

 

 

 

Martine VERELST Julien DAMILOT Pascale FONCK 
Manager Strategische Reserve Head of Public. & Regulatory Affairs  C.O. External Relations 

 

De CREG, vertegenwoordigd door: 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur controle Directeur technische Wnd. Voorzitter 
Prijzen en rekeningen werking van de markten van het directiecomité 

 


