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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 
(hierna: “CREG”) stelt in dit document haar beleidsplan voor het jaar 2016 voor. Dit 
beleidsplan werd opgesteld in uitvoering van artikel 25, §5, derde lid, van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: 
“elektriciteitswet”). 

Het voorliggende beleidsplan zet de doelstellingen uiteen die de CREG wenst te bereiken 
tijdens het jaar 2016 rekening houdend met haar wettelijke taken en hoe deze passen in 
de beleidslijnen die de federale regering en het federaal Parlement op het vlak van 
energie hebben uitgestippeld. Het beleidsplan voor 2016 is een ambitieus plan, zowel op 
nationaal als op Europees vlak, dat door het voltallige team van de CREG ter harte wordt 
genomen. Deze uitdaging vergt de nodige middelen die zijn uiteengezet in de jaarlijkse 
begroting.  

De energieregulator moet in een geest van permanente dialoog en zonder afbreuk te 
doen aan zijn onafhankelijkheid en met de middelen waarover hij beschikt, de nodige 
arbitrages maken tussen de verschillende, soms tegenstrijdige belangen die bestaan in 
de energiesector. De regulator doet dit zowel op Europees als op nationaal niveau. 

Europese regelgeving is niet meer weg te denken uit ons huidig energiebeleid. Het is dan 
ook zeer belangrijk voor de CREG om in de geest van het Derde Energiepakket te streven 
naar de voltooiing van de interne Europese energiemarkt en de bescherming van de 
belangen van de eindverbruikers. Binnen CEER en ACER neemt de CREG daarom zeer 
bewust een pro-actieve rol op zich. Op deze manier zorgt de CREG ervoor dat bij de 
verdere ontwikkeling van de marktintegratie en de harmonisatie van het regelgevend 
kader de belangen van de Belgische verbruiker worden behartigd. In 2016 zal de CREG 
dan ook o.a. de ontwikkelingen inzake vraagbeheer, opslag, flexibiliteit en de uitvoering 
van de REMIT-verordening van nabij opvolgen. 

Het behartigen van de belangen van de verbruikers, ongeacht hun grootte, is een 
belangrijke leidraad in de werking van de regulator. Zo dient de CREG, in de uitoefening 
van haar taken, na te gaan of de relatie tussen de gefactureerde prijs en de kosten 
objectief gerechtvaardigd is en of de prijzen het algemeen belang dienen en kaderen in 
het globale energiebeleid. De CREG dient erop toe te zien dat de regels en de toegestane 
criteria m.b.t. de methodologie, de tariefformule en de indexeringsparameters nageleefd 
worden om zo te garanderen dat de prijzen voor de residentiële klanten en de KMO’s 
representatief en transparant zijn. Dossiers zoals de economische waardering van de 
nucleaire elektriciteitsproductie en de jaarlijkse productiekosten van Tihange 1 of het 
controleren en reguleren van de offshore markt kaderen hierin. 

Naast de monitoring en regulering van de markten zal de CREG in het bijzonder inzetten 
op verstaanbare en transparante communicatie naar de eindverbruiker toe en ook alle 
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andere marktactoren. Er zal onderzoek gedaan worden naar de noden van de 
verschillende doelgroepen om er op een gerichte manier op te kunnen inspelen. In 2016 
zal de CREG via haar vernieuwde website een benchmarking tool ter beschikking stellen 
van de consumenten zodat zij kunnen nagaan hoe hun contract zich verhoudt tot het 
actuele marktaanbod.  

Binnen de CREG zal ook werk gemaakt worden van een versterking van de interne 
communicatie door o.a. de creatie van een intern platform voor informatiedeling die de 
directie-overschrijdende en transversale contacten binnen de instelling moet bevorderen.  

De implementatie van het nieuwe geïntegreerde personeelsbeleid zal in 2016 
verdergezet worden zodat de organisatiedoelstellingen vertaald kunnen worden naar 
meetbare doelstellingen en criteria per dienst en per medewerker. Dit zal bijdragen tot 
een betere opvolging van de uitvoering van het strategisch plan en het gekozen beleid 
voor 2016. 

Dit algemene beleidsplan werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd op 
29 oktober 2015. 
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1. METHODOLOGIE 

Krachtens de elektriciteitswet dient de CREG elk jaar een beleidsplan op te stellen. In dit 
beleidsplan worden zowel kortetermijndoelstellingen als doelen op middellange termijn 
opgenomen. 

Niet alle doelstellingen zullen binnen het jaar verwezenlijkt kunnen worden door de CREG 
aangezien er rekening dient te worden gehouden met diverse elementen, zoals o.a. de 
evolutie van de wetgeving, de benodigde tijd voor overleg met de stakeholders, en 
tenslotte de periode die de markt nodig heeft om te reageren of zich aan te passen aan 
het nieuwe wettelijke kader. Sommige van de voor 2016 vastgelegde doelstellingen zullen 
dan ook in het beleidsplan van het jaar of de jaren daarna terugkeren. Doelstellingen op 
lange termijn dienen binnen het vastgelegde kader de richting aan te geven waarin het 
energiesysteem zou kunnen evolueren. 

  



6/64 

2. INTERNE ORGANISATIE VAN DE CREG EN 

COMMUNICATIE 

Tegenover de groeiende complexiteit van een energiesector in transitie, zal de missie 
van de CREG erin bestaan de flexibiliteit van het energiesysteem en de doeltreffende en 
duurzame werking van de elektriciteits- en de gasmarkt te verzekeren, met als einddoel 
het belang van de verbruikers van elke grootteorde. De CREG zal hiervoor enerzijds op 
een objectieve manier waken over het naleven van de regels, in samenwerking met de 
andere instanties. Anderzijds zal zij de markt verstaanbaarder en transparanter maken 
voor de verbruiker en de andere marktactoren en openbare overheden advies geven over 
de manier waarop de Belgische en Europese marktwerking kan verbeterd worden, en dit 
voor elk activiteitensegment.  

 De CREG wenst in het kader van deze missie, haar communicatiestrategie te richten op 
een veilige, duurzame en competitieve markt in het belang van de verbruiker. 

Het is de bedoeling van de CREG om in 2016 in te zetten op zowel externe als interne 
communicatie. Bestaande communicatiemiddelen zullen worden verbeterd en nieuwe 
instrumenten zullen worden ontwikkeld die intern de informatiedeling moeten bevorderen 
en extern de eindverbruiker ertoe aan moeten zetten om actief deel te nemen aan de 
realisatie van de interne Europese energiemarkt.  

Op het gebied van externe communicatie wordt gestaag verdergebouwd aan het 
bekendmaken bij professionals én groot publiek van de publicaties van de CREG, met 
oog voor de noden van de verschillende stakeholders. In 2015 werd in samenwerking 
met een externe partner nagedacht over een meer publieksgerichte structuur voor de 
CREG-website, welke informatie verder uit te werken en hoe ze toegankelijker voor te 
stellen, evenwel zonder toegevingen te doen op het vlak van diepgang en expertise. In 
2016 zal de nieuwe website gelanceerd worden, ondersteund door een hedendaags 
technisch platform dat een dynamisch contentbeheer toestaat en met een visuele 
identiteit die invulling geeft aan de waarden die de CREG vooropstelt.  

Verderbouwend op de uitgangspunten van het strategisch plan 2013-2019 werd in 2015 
begonnen met de versterking van de interne communicatie: verhogen van de frequentie 
van informatiedeling en het inzetten van verschillende middelen: e-mail blijft een vaak 
gebruikt kanaal maar ook informatievergaderingen, informele ontmoetingen, workshops 
en interne enquêtes worden georganiseerd in functie van de doelstelling en het 
onderwerp van de communicatie. In 2016 zal hier verder werk van worden gemaakt. De 
CREG zal onderzoeken hoe zij haar interne communicatie optimaal kan ondersteunen 
(intranetof het opzetten van een intern platform) om de directie-overschrijdende 
informatiedeling en transversale contacten te bevorderen. 

In haar strategisch plan 2013-2019 stelt het directiecomité van de CREG dat het wil 
werken aan de ontwikkeling van een HR-beleid dat iedereen kansen biedt om zich te 
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ontwikkelen. De basis hiervoor is het definiëren en uitwerken van een geïntegreerd 
personeelsbeleid, gebaseerd op de principes van competentiemanagement. Dit gebeurt 
in regelmatig overleg met het personeel. In het voorjaar van 2015 werd, in samenwerking 
met een externe partner, gestart met de projectmatige implementatie van dit beleid. 
Gedetailleerde functiebeschrijvingen werden uitgewerkt die ook de competenties 
omvatten die nodig zijn om deze functies uit te oefenen. Deze functiebeschrijvingen 
dienen als basis voor alle HR-processen, die de ontwikkeling van de organisatie en van 
de individuen tijdens hun volledige loopbaan zullen ondersteunen.  

Tegen het einde van 2016 zal een voor de CREG op maat gemaakte HR-toolbox worden 
uitgewerkt die volgende aspecten zal bevatten: 

- Aanwerving, selectie en inwerking van nieuwe medewerkers; 
- Functiebeschrijvingen per team en per individu; 
- Competentiemanagement en verantwoordelijkheidsgraad; 
- Kennismanagement, opleiding en coaching; 
- Functionerings- en evaluatiegesprekken; 
- Loopbaanbegeleiding en promotiebeleid; 
- Exitgesprekken en eindeloopbaanbegeleiding. 
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3. ACTIVITEITENSEGMENTEN  

Naast deze belangrijke informatietaak dient de CREG ook de flexibiliteit van het 
energiesysteem en de doeltreffende en duurzame werking van de elektriciteits- en de 
gasmarkt te promoten, met als einddoel het belang van de verbruikers van elke 
grootteorde. De CREG zal hiervoor op een objectieve manier waken over het naleven 
van de wetgeving, in samenwerking met de andere instanties. Zij zal hiertoe openbare 
overheden advies geven over de manier waarop de Belgische en Europese marktwerking 
kan verbeterd worden, en dit voor elk activiteitensegment.  

 

3.1 Geliberaliseerde activiteiten 

Ook al zijn ze onderworpen aan concurrentie, dan nog dient de CREG om de efficiënte 
en duurzame werking van de markten te bevorderen, een monitoring uit te voeren van de 
geliberaliseerde activiteiten voor de productie en de invoer en uitvoer en de levering van 
elektriciteit en gas. De CREG heeft op, dit vlak slechts een beperkte 
beslissingsbevoegdheid, maar voert een controle uit en kan voorstellen formuleren aan 
de overheid om beter te kunnen inspelen op de belangen en de behoeften van de 
verbruikers.  
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Deze taak van monitoring heeft betrekking op: 

 de vorming van de groothandelsprijzen en de prijzen die worden gefactureerd aan 
verschillende categorieën van consumenten,  

 de werking van de elektriciteits- en gasbeurzen, met daarin inbegrepen de 
productie, de import en export en de openstelling voor concurrentie en de 
ontwikkeling van de elektriciteits- en gasmarkten.  

In de uitvoering van haar missie met betrekking tot de monitoring van de prijzen en van 
de werking van de groot- en kleinhandelsmarkt zal de CREG bijzondere aandacht 
besteden aan de bescherming van de belangen van alle verbruikers, van grote 
verbruikers tot kwetsbare verbruikers. 

Doelstelling 1: prijsmonitoring realiseren 

 Toezicht prijzen 

In het kader van haar wettelijke taak om toe te zien op de fundamentele belangen van de 
verbruikers, zal de CREG in 2016 permanent toezicht blijven houden op de elektriciteits- 
en gasprijzen en hierover rapporten en adviezen uitbrengen. 

Deze rapporten hebben als doel een beter inzicht te verschaffen in: 

- de samenstelling van de energieprijzen (zowel elektriciteit als gas); 
- de evolutie van de verschillende componenten van de energieprijzen; 
- de verhouding van de Belgische energieprijzen ten opzichte van de prijzen in de 

ons omringende landen; en 
- de achterliggende redenen van de vastgestelde evoluties identificeren teneinde 

globale conclusies te trekken en eventueel aanbevelingen te formuleren. 

In dit kader maar ook in het kader van de discussies over een energienorm, zal de CREG 
een studie over de Europese vergelijking van elektriciteits- en gasprijzen voor grote 
industriële verbruikers publiceren. Deze studie zal volgende sectoren betreffen: (i) de 
belangrijkste sectoren die representatief zijn voor het industriële weefsel van de drie 
gewesten, (ii) de sectoren waarin de bevoorradingskosten voor gas en/of elektriciteit het 
grootst zijn in verhouding tot de structuur van de kosten en (iii) de sectoren waarin er het 
meeste concurrentie is van een of meerdere buurlanden. 

Voor de elektriciteits- en gasprijzen op de Belgische groothandelsmarkt zal de CREG: 

-  de waargenomen evoluties analyseren om de oorzaken ervan uit te leggen, 
-  periodiek op haar internetsite een boordtabel van de evolutie van de Belgische 

groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas publiceren. De boordtabel geeft 
namelijk de evolutie weer (over een periode van drie maanden) van een aantal key 
figures binnen de energiemarkt, 

-  een jaarlijks monitoringrapport publiceren betreffende de evolutie van de prijs op 
de groothandelsmarkt voor elektriciteit en gas voor het voorgaande jaar. De CREG 
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zal hierbij de belangrijke verschillen ten opzichte van voorgaande jaren en 
onverwachte gebeurtenissen benadrukken. 

Gezien de integratie van de Belgische elektriciteits- en gasmarkt in de Europese 
regionale markten, zal de prijsmonitoring van de CREG eveneens betrekking hebben op 
de supranationale fundamentele elementen die de drivers van deze markten uitmaken.  

 Controle van de inkomsten en de kosten met betrekking tot de verlenging 
van de kerncentrale Tihange 1 en de jaarlijkse vergoeding 

In de overeenkomst tussen de Belgische Staat, Electrabel, GdF Suez (Engie), 
EdF Belgium en Electricité de France van 12 maart 2014 over de verlenging van de 
levensduur van de centrale Tihange 1 (Conventie Tihange 1) wordt bepaald dat de CREG 
de vergoeding die berekend wordt aan de hand van een marge jaarlijks zal verifiëren. 
Overeenkomstig artikel 4/1 van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke 
uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie (hierna "kernuitstapwet") zal 
de CREG deze nieuwe opdracht die de federale overheid haar heeft toegekend, 
uitvoeren. Dit artikel voorziet dat de CREG jaarlijks de inkomsten en de werkelijke kosten 
verbonden aan de exploitatie van Tihange, 1 met inbegrip van de afschrijvingen op de 
investeringen verbonden aan de levensduurverlenging moet verifiëren. Deze 
verificatieopdracht wordt in 2016 voor het eerst uitgevoerd over de periode van 1 oktober 
2015 tot 31 december 2015. De CREG zal de verschillende componenten van de marge, 
zoals gedefinieerd in de Conventie Tihange 1 onderzoeken en hierover rapporteren aan 
de bevoegde Minister.  

 Monitoring van distributienettarieven 

Niettegenstaande de regionalisering van de distributietarieven op 1 juli 2014, zal de 
CREG deze in de drie gewesten blijven opvolgen, zodat ze de tarieven en de 
componenten voor de verschillende verbruikerscategorieën kan integreren. Hiertoe zal 
de CREG via FORBEG actief samenwerken met de regionale regulatoren. 

 Toezien op de goede toepassing van het vangnetmechanisme 

Op 1 januari 2013 trad het vangnetmechanisme in werking. Het vangnetmechanisme 
voorziet dat variabele contracten van particulieren en KMO's maar eens om de 
drie maanden geïndexeerd kunnen worden. Bovendien kan er alleen geïndexeerd 
worden op grond van de indexeringscriteria die in het koninklijk besluit zijn vastgelegd 
(voor de elektriciteits- en gasmarkt). Via het vangnetmechanisme controleert de CREG 
of de leveranciers de indexeringsvoorschriften wel correct naleven. Prijsverhogingen 
buiten index zijn alleen mogelijk als de leverancier kan bewijzen dat hij daar goede 
redenen voor heeft én de CREG ermee instemt omdat de detailhandelsprijzen ongeveer 
op het niveau van de buurlanden liggen. Dit vangnetmechanisme is op aangeven van de 
CREG en van de Nationale Bank van België (NBB) door de federale overheid met drie 
jaar verlengd, tot 31 december 2017. 

http://www.jura.be/secure/DocumentView.aspx?id=ln138841
http://www.jura.be/secure/DocumentView.aspx?id=ln138840
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In voorkomend geval zullen de wettelijk voorziene taken ook in 2016 en 2017 verdergezet 
worden.  

De CREG beschikt binnen het vangnetmechanisme over zeer specifieke monitoringtaken 
inzake de prijsvorming op de kleinhandelsmarkt (huishoudelijke afnemers en KMO’s) voor 
energie.  

 Analyse van de evolutie van de spreiding dag- / nacht- / exclusief 
nachttarieven toegepast door de leveranciers 

Een belangrijk deel van de Belgische consumenten beschikt voor het meten van hun 
elektriciteitsverbruik over een tweevoudige meter (dag/nacht) met daarbij eventueel nog 
een exclusief nachtmeter.  

Over de voorbije jaren hebben we vastgesteld dat het verschil tussen de prijzen en 
tarieven die door de leveranciers en de netbeheerders over deze verschillende 
tijdsperiodes (dag/nacht/exclusief nacht) worden toegepast kleiner wordt. Hierdoor wordt 
het voor de consument steeds belangrijker om zijn eigen verbruik goed te kennen om op 
die manier optimaal gebruik te kunnen maken van de toch nog steeds bestaande 
verschillen tussen dag- en nachttarieven. 

 Coöperatieve vennootschappen van elektriciteitslevering  

De afgelopen jaren werden verschillende initiatieven ontwikkeld waarbij de klant een 

aandeel heeft in de coöperatieve vennootschap die hem elektriciteit levert. In het kader 

van de opdracht van prijsmonitoring zal de CREG een onderzoek uitvoeren rond deze 

coöperatieve vennootschappen, hun belang in de leveranciersmarkt, de voorwaarden 

tot toetreding en een inschatting van de globale kostprijs voor de levering van energie.  

Doelstelling 2: monitoring van de werking van de groot -en 
kleinhandelsmarkt  

Deze monitoring heeft tot doel de werking van de geliberaliseerde markt te verbeteren en 
wordt beschreven in de jaarlijkse monitorverslagen. Indien er indicaties zijn van het 
(tijdelijk) disfunctioneren van de markt kunnen ook eventuele meer diepgaande ad hoc 
onderzoeken naar de groothandelsmarkt gevoerd worden. Een dergelijke dysfunctie kan 
optreden wanneer: 

- er mededingingsbeperkende praktijken worden toegepast,  
- er manipulatie van de markt is,  
- er sprake is van misbruik van voorkennis, of  
- er in het algemeen niet wordt voldaan aan de Europese of nationale 

marktregelingen.  
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Klachten die betrekking hebben op het gedrag van andere marktspelers kunnen ook 
worden voorgelegd aan de CREG die deze zal analyseren. Indien nodig zal de CREG 
maatregelen treffen om dergelijk gedrag te corrigeren of zal zij sancties opleggen. 

De CREG zal de overheden periodiek op de hoogte houden van de resultaten van haar 
analyses over de groothandelsmarkt en het initiatief nemen om hen maatregelen voor te 
stellen die, indien nodig, zouden moeten worden genomen om een einde te maken aan 
eventuele anomalieën of inbreuken op de Europese en federale regelgeving die ze zal 
vaststellen om zo de werking van de geliberaliseerde markt te verbeteren. 

 Elektriciteit 

Met het oog hierop zal de CREG volgende aspecten van de groothandelsmarkt voor 
elektriciteit analyseren: 

- de elektriciteitsproductie, meer bepaald de evolutie van de productie, de 
beschikbare marktcapaciteit en de combinatie van de geïmplementeerde 
technologieën; 

- het elektriciteitsverbruik, meer bepaald de evolutie van het totale en het 
industriële verbruik; 

- de uitwisseling van elektriciteit, zowel fysiek als commercieel; 
- de interconnecties met aangrenzende landen; 
- de balancing. 

De CREG zal hierbij speciale aandacht besteden aan het fysieke gebruik van de 
interconnecties en de commerciële uitwisselingen op de markten met verschillende 
tijdshorizon (lange termijn, day ahead, intraday en balancing). Er zal eveneens een studie 
over de exploitatiekosten van de niet-nucleaire productie-eenheden van het Belgische 
gecentraliseerde productiepark worden gepubliceerd. 

 Aardgas  

Betreffende de aspecten van de groothandelsmarkt voor aardgas zal de CREG volgende 
aspecten analyseren: 

- aardgaslevering; 
- grensoverschrijdende uitwisseling van aardgas; 
- verbruik van aardgas; 
- marktintegratie en prijsconvergentie; 
- LNG; 
- opslag; 
- balancing. 

Hierbij zal speciale aandacht gegeven worden aan aardgaslevering (zowel ten aanzien 
van volumes als ten aanzien van prijzen), aan de marktintegratie en aan de 
prijsconvergentie tussen de markten en het fysieke gebruik van de infrastructuur. 
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Tevens zal de CREG een technisch-economische consultatie op het gebied van 
elektriciteit en -aardgasproductie-eenheden uitvoeren en een studie publiceren 
betreffende de Europese mechanismen voor de regulering van de kwaliteit van de 
bevoorrading van de hoogspanningsnetten. 

 In geval van elektriciteitsschaartste 

De CREG zal een ad hoc monitoring realiseren van de prijsbeweging in het geval van 
elektriciteitsschaarste. De commerciële invoercapaciteit die ter beschikking is gesteld van 
de markt en het dagelijkse aanbod op de Belgische markt van hernieuwbare energie en 
de vraagprognose zullen hierbij geanalyseerd worden. Op vraag van de Minister voor 
Energie heeft de CREG in 2015 een advies uitgebracht over een ontwerp van wijziging 
van koninklijk besluit van 19 december 2002 (technisch reglement) en van ministerieel 
besluit van 3 juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van 
elektriciteit.  

De CREG blijft ter beschikking staan van de bevoegde autoriteiten om, indien nodig, in 
de toekomst know how te bieden omtrent de verantwoordelijkheden in het geval van 
onderbrekingen of het verder definiëren van de criteria van het Ministrieel Besluit van 3 
juni 2005 tot vaststelling van het afschakelplan van het transmissienet van elektriciteit.  

 Monitoring retailmarkt aardgas en elektriciteit: correlatie aanbod met 
samenstelling portefeuilles leveranciers (marktaandelen) 

De analyse van retailmarkten van elektriciteit en aardgas kan bijdragen tot een beter 
inzicht in de manier waarop energieleveranciers omgaan met consumenten en hun 
klantenportefeuilles opbouwen en differentiëren. De CREG zal bij deze analyse rekening 
houden met mogelijk commercieel gevoelige gegevens. 

 REMIT- verordening: verordening nr. 1227/2011 betreffende de integriteit en 
transparantie de groothandelsmarkt voor energie  

Het doel van REMITreglement is een Europees regelgevingskader te scheppen specifiek 
voor de groothandelsmarkt, om de werking daarvan te verbeteren en om misbruik 
(marktmanipulatie, poging tot marktmanipulatie of misbruik van voorkennis) te voorkomen 
en in voorkomend geval te bestraffen. De bedoeling is dus elk gedrag te vermijden dat 
leidt tot oneerlijke concurrentie en dat het vertrouwen van de deelnemers aan de 
energiemarkt zou ondermijnen.  

De REMIT-verordening streeft naar een versterking van de opvolging en regulering op 
de groothandelsmarkten om te verzekeren dat de prijsvorming op deze markten 
betrouwbaar en transparant gebeurten de fundamenten van aanbod en vraag correct 
weerspiegelen.  

Verschillende energieproducten (bijvoorbeeld derivaten) worden onder de financiële 
wetgeving en onder de REMIT-verordening gezien als financiële instrumenten. Er 
bestaan dan ook gelijkenissen tussen de controle van de financiële markten en REMIT. 
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In het kader van REMIT zal de CREG actief samenwerken met de Belgische 
Mededingingsautoriteit en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De 
samenwerking met de FSMA zal onder andere het opstellen en actualiseren van de 
benodigde procedures omvatten, die moeten toelaten eventuele financiële inbreuken op 
te sporen en knowhow uit te wisselen.  

De uitvoeringsverordening nr.1348/2014 betreffende de informatieverstrekkingen 
overeenkomstig artikel 8, leden 2 en 6, van de REMIT-verordening nr. 1227/2011. Deze 
verordening legt de kalender voor de verzameling van gegevens vast. Er zijn twee fasen:  

o 7 oktober 2015 voor de transactiegegevens op de georganiseerde marktplaatsen 
en de fundamentele gegevens van de ENTSO-platformen 

o 7 april 2016 voor de transactiegegevens buiten de georganiseerde marktplaatsen 
en de andere fundamentele gegevens. 

De marktspelers die transacties aangaan, moeten zich vóór de twee fasen voor de 
verzameling van gegevens registreren bij een nationale reguleringsinstantie. 

De CREG zal ervoor zorgen dat de marktspelers regelmatig inlichtingen zullen krijgen 
over hun verplichtingen en keurt de registraties voor België goed. 

ACER is verantwoordelijk voor de verzameling van gegevens. Met de verzamelde 
gegevens kan een databank van de Europese elektriciteits- en gasmarkten worden 
aangelegd. De CREG heeft toegang tot de brutogegevens die ACER heeft verzameld. 

ACER gebruikt SMARTS-software die een automatisch signaal genereert om 
marktmisbruik op te sporen. Als het signaal significant blijkt, dan kan aan de nationale 
reguleringsinstanties gevraagd worden een onderzoek in te stellen. 

De CREG kan op eigen initiatief of op aangeven van ACER of een marktspeler een 
onderzoek openen naar marktmisbruik. Om het onderzoek te vergemakkelijken 
overweegt de CREG om software aan te kopen of een tool te ontwikkelen waarmee ze 
de gegevens kan verwerken en marktmisbruik kan vaststellen. Deze keuze is voorzien in 
het najaar 2016. Deze keuze is voorzien in de tweede helft van 2016. Deze functionaliteit 
zal dienen voor het raadplegen en analyseren van ACER data. Om dit te realiseren zijn 
er 3 mogelijkheden: 

- via SMARTS 
- via een andere applicatie  
- of zelf ontwikkelen. 

Voor de realisatie hiervan zullen binnen de CREG zowel de REMIT Administators, de 
ICT-dienst en een interne data analyst verantwoordelijk zijn, bijgestaan door een 
externe consultant. 

Indien de CREG in het kader van deze onderzoeken problemen vaststelt, zal ze 
voorstellen doen om de wetgeving aan te passen. 
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Gezien de interactie tussen REMIT en het financiële domein, zal de CREG ervoor zorgen 
dat haar band met de FSMA wordt versterkt om structureel samen te werken. (cfr. 
Doelstelling 4). 

Doelstelling 3: bescherming van de belangen van alle Belgische verbruikers 

 Informatiedoorstroom naar de verbruiker toe garanderen 

Naast de wettelijke opdrachten inzake de monitoring van de markten en de prijzen zoals 
hierboven beschreven, ijvert de CREG vooral voor de bescherming van de belangen van 
alle verbruikers. Ze doet dit aan de hand van gerichte acties of initiatieven en met het oog 
op een optimale informatiedoorstroming naar alle consumenten. 

Een goed functionerende energiemarkt houdt in dat alle partijen die actief zijn op deze 
markt over voldoende, duidelijke en correcte informatie kunnen beschikken. Het beter 
identificeren van de informatienoden van de marktpartijen is voor de CREG als regulator 
van zeer groot belang. 

In 2016 wordt de focus gelegd op de identificatie van de informatienoden van 
consumenten, maar ook op het ontwikkelen van tools om aan deze informatienoden 
optimaal tegemoet te komen. 

Deze taken worden binnen de CREG waargenomen door een Task Force verbruikers die 
samengesteld is uit leden van de verschillende directies. Deze 
transversalesamenwerking moet ervoor zorgen dat de CREG duidelijke en correcte 
informatie kan aanbieden voor alle categorieën van consumenten. Deze taskforce zal in 
2016 o.a: 

o verderwerken aan het ontwikkelen en up-to-date houden van de website.  
o Een module opstellen voor consumenten, KMO’s en zelfstandigen om de 

eigen productversie te vergelijken met het marktaanbod 
o infosessies organiseren in samenwerking met ondernemersorganisaties 

om uitleg te geven over het besparingspotentieel op de energiefactuur 
o gebruiksvriendelijke infografieken opstellen met marktinformatie voor 

consumenten  
o infografieken opstellen met marktinformatie voor KMO’s en zelfstandigen  
o een scoreboard (data Y-1) up-to-date houden en publiceren 
o een enquête uitvoeren over de noden van de consumenten – KMO’s- zodat 

zij actiever zouden kunnen zijn op de markt 

 Transparantie en vergelijking van de elektriciteits- en aardgasprijzen 

Om het grote publiek zo goed mogelijk te informeren, zal de CREG periodiek ook verder 
op haar website het overzicht en de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasprijzen 
van toepassing op de residentiële klanten en de kmo’s publiceren. Deze publicaties 
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geven een overzicht per regio van de beschikbare actieve producten en maken een 
vergelijking van de all-in prijzen en de energiecomponent met die van de buurlanden.  

Met het oog op transparantie zal de CREG, met toepassing van haar nieuw huishoudelijk 
reglement1, op haar website iedere akte van het directiecomité (beslissingen, adviezen, 
voorstellen, richtsnoeren, aanbevelingen, verslagen, rapporten, studies, enz.) publiceren.  

Bij het publiceren van informatie zal de CREG erop toezien dat geen vertrouwelijke 
informatie wordt openbaar gemaakt en zal zij, indien nodig, alle personen die betrokken 
zijn bij de informatie die ze wenst te publiceren, ondervragen. 

 Slapende producten 

De consument informeren over het belang van actieve participatie aan de energiemarkt 
is één van de hoofdtaken van de CREG en zal in 2016 verder ontwikkeld worden.  

In dit kader zal in 2016 de problematiek van slapende producten verder door de CREG 
opgevolgd worden. Slapende producten onstaan wanneer leveranciers regelmatig 
aanpassingen doen van hun productaanbod, waarbij bestaande klanten op producten 
worden behouden die niet langer worden weergegeven in de resultatenlijst op de 
prijsvergelijkingswebsites. Consumenten zijn op die manier niet meer in staat een correct 
besparingspotentieel in te schatten. Sinds 2012 beschikt de CREG over een databank 
met daarin alle prijzen voor de producten van energieleveranciers (exclusief prijzen voor 
groepsaankopen en leveranciers die via een coöperatieve vennootschap zijn 
georganiseerd). De CREG beschikt daarmee ook over een uniek overzicht van en inzicht 
in alle slapende producten. 

In 2016 zal de CREG deze informatie via haar vernieuwde website ter beschikking stellen 
van de consumenten onder de vorm van een benchmarking tool. Op deze manier zal de 
consument kunnen nagaan hoe zijn contract zich verhoudt tot het actuele marktaanbod. 
De consument zal zo beter geïnformeerd zijn over de eigen specifieke positie van zijn 
energiecontract, wat hem in staat stelt om desgewenst een betere keuze te maken. 

 Charter voor goede praktijken voor de prijsvergelijkingswebsites en het 
consumenten akkoord 

Naar aanleiding van het driejarig bestaan van het Charter voor prijsvergelijkingswebsites, 

en na twee jaar opvolging van de prijsvergelijkingswebsites die het label van de CREG 

hebben gekregen, is een evaluatie van de bepalingen van het Charter aangewezen. De 

prijsvergelijking wordt beïnvloed door nieuwe producten, nieuwe prijsformules en de 

                                            
 
 
 
1 Huishoudelijk reglement van het directiecomité van de CREG van 17 juli 2015 (Z)150717-CDC-1445. 
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ontwikkeling van de marktmodellen van de (nieuwe) leveranciers. De CREG zal een 

overleg met de verschillende actoren organiseren en op basis van de uitkomsten van dit 

overleg nagaan welke volgende stappen kunnen worden ondernomen. Aangezien 

sommige bepalingen van het Charter verweven zijn met het Consumentenakkoord dat in 

2016 wordt geëvalueerd, zal dit in overeenstemming met de aanpassing van bepalingen 

uit voormeld akkoord gebeuren. Daarnaast zal de CREG met buitenlandse regulatoren 

overleg plegen over hun visie omtrent de ontwikkeling van prijsvergelijkingswebsites en 

initiatieven rond het toezicht op prijsvergelijkingswebsites (voor energie).  

Het regeerakkoord (dd. 9 oktober 2014) voorziet namelijk dat in 2016 een evaluatie van 
het Akkoord “De Consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” wordt 
gemaakt. De CREG kan op basis van haar expertise en opgebouwde kennis over de 
energiemarkt (kleinhandelsmarkt) een constructieve bijdrage leveren aan de identificatie 
van de nodige aanpassingen en/of verbeteringen aan dit akkoord. 

 KMO’s  

Bij de monitoring van de elektriciteits- en gasprijzen en de werking van de vrijgemaakte 
markt stelt men vast dat tot nu toe vooral de nadruk werd gelegd op enerzijds de grote 
industriële verbruikers en anderzijds de residentiële verbruikers. De CREG vindt dat de 
KMO's evenzeer moeten worden opgevolgd en gelijkwaardige informatie moeten 
ontvangen. In dit kader heeft de CREG dan ook beslist om de sleutelelementen van het 
marktsegment van de KMO's zoals de vastlegging van hun prijzen door de elektriciteits- 
en gasleveranciers en de vastlegging van de bepalingen van hun contract grondiger te 
onderzoeken. Het resultaat van dit werk is een studie van 2015 “Studie (F)150305-CDC-
1408 over de KMO’s en de zelfstandigen binnen de energiemarkt”. De inhoud van deze 
studie werd toegelicht tijdens meerdere infosessie(intern en extern). Dergelijke infosessie 
zullen ook in 2016 verder worden georganiseerd. Op deze manier kan de CREG 
daadwerkelijk inspelen op de noden van deze groep consumenten en hen in staat stellen 
hun besparingspotentieel duidelijk te identificeren. 

 Kwetsbare verbruikers 

Uit het voorafgaande blijkt dat de CREG er een prioriteit van maakt om overeenkomstig 
het Derde Energiepakket de fundamentele belangen van de verbruikers, in het bijzonder 
de kwetsbare verbruikers te vrijwaren. Kwetsbare verbruikers moeten als volwaardige 
verbruikers beschouwd worden, die specifieke beschermingsmaatregelen nodig hebben. 

In dit kader zal de CREG blijven toezien op de toepassing door de leveranciers van de 
openbare dienstverplichtingen en de maatregelen ter bescherming van de meest 
kwetsbare verbruikers en desgevallend maatregelen voorstellen met het oog op de 
verbetering van de bestaande regelgeving Net als voor de residentiële verbruikers en de 
KMO’s verbindt de CREG zich ertoe om te luisteren naar de kwetsbare verbruikers en 
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gepast in te spelen op hun behoeften. Ze zal dan ook toezien op een betere communicatie 
van de informatie en de diensten die ze hen kan aanbieden en zal o.a.: 

- verdergaan met de berekening en halfjaarlijkse publicatie van de sociale tarieven 
voor elektriciteit en aardgas.  

- instaan voor de controle en de goedkeuring van de vorderingen “sociale tarieven”2. 
Dit is de terugbetaling aan de betrokken leverancier van het verschil tussen het 
normale tarief3 en het sociale tarief via een fonds dat door de CREG wordt 
beheerd4.  

- aan de distributienetbeheerders de gegevens blijven overmaken die nodig zijn 
voor de berekening van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en 
aardgas aan de niet-beschermde eindverbruikers wiens leveringscontract werd 
opgezegd door hun leverancier 

 Grootverbruikers 

Ook voor de grootverbruikers zal de CREG de nodige initiatieven nemen om via 
specifieke studies, rapporten en aanbevelingen de toegang tot de nodige informatie te 
garanderen teneinde een beter inzicht te verkrijgen in de huidige energiemark. In 2015 
werd een studie “A European comparison of electricity and gas prices for the large 
industrial consumers” gerealiseerd door PwC in opdracht van de CREG. Ze doet een 
aantal vaststellingen voor wat betreft de industrieprijzen voor vier types van industriële 
verbruikers in België (drie in elektriciteit en één in aardgas) en maakt de vergelijking met 
vier andere landen (Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). De studie 
stelt vast dat er grote verschillen zijn tussen de verschillende categorieën verbruikers. 
Voor elektriciteit is België relatief competitief voor kleinere peakload industriële 
verbruikers, minder voor baseload industriële profielen. Voor aardgas is België dan weer 
uiterst competitief in alle segmenten.  

Met internationale verschillen op het vlak van belastingtarieven maar ook regionale 
verschillen per land (bijvoorbeeld binnen Duitsland) valt een eenduidige conclusie niet te 
trekken. Verder onderzoek en nuancering is dan ook noodzakelijk, onder meer naar het 

                                            
 
 
 
2 Koninklijk Besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de 
toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten 
laste nemen hiervan. 
3 Sinds 2012 is het normale tarief de som van de referentie-energiecomponent (berekend en halfjaarlijks 
gepubliceerd door de CREG) en de nettarieven. 
4 "het fonds ten gunste van de residentiële beschermde klanten bedoeld in artikel 21ter, eerste lid, 5°, van 
de wet, bestemd voor de financiering van de kost die resulteert uit de toepassing van sociale tarieven voor 
de levering van elektriciteit aan residentiële beschermde klanten," als bepaald in artikel 1, 6°, van het 
Koninklijk Besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de 
toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten 
laste nemen hiervan. 
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effect van de combinatie tussen elektriciteit en gas, naar het industrieel profiel van de 
verschillende regio's en naar de effectiviteit van steunmaatregelen die sommige landen 
voorzien op het vlak van de energiecomponent, de netwerkkosten of de taksen en 
heffingen.  

In 2016, is een vervolgstudie voorzien. Deze studie gaat over (i) de belangrijkste sectoren 
die representatief zijn voor het industriële weefsel van de drie Belgische gewesten, (ii) de 
sectoren waarin de bevoorradingskosten voor gas en/of elektriciteit het grootst zijn in 
verhouding tot de structuur van de kosten en (iii) de sectoren waarin er het meeste 
concurrentie is van een of meerdere buurlanden. Er zal een consultatie van de sektor 
georganiseerd worden. 

In een geest van openheid en constructief overleg zal de CREG er ook voor zorgen dat 
de contacten tussen de marktspelers vergemakkelijkt worden, in het bijzonder tussen 
grootverbruikers, netgebruikers en beheerders van het transmissienet. Hierbij zal erop 
worden toegezien dat commercieel gevoelige gegevens vertrouwelijk blijven. 

 Beheer van de fondsen 

De CREG ontvangt van de elektriciteitstransportnetbeheerder en de 
gastransportnetbeheerder federale bijdragen elektriciteit en aardgas waarmee de 
fondsen die zij beheert, worden gefinancierd. In dit kader brengt de CREG elk kwartaal 
verslag uit aan het parlement en aan de ministers van energie, begroting en financiën 
omtrent: 

- de betalingen die worden gerealiseerd in het kader van de offshore-toeslag en 

- een overzicht en evolutie van de door de CREG beheerde fondsen 

De CREG zal ook in de toekomst het beheer van de fondsen, bestemd voor de 
financiering van bepaalde federale openbaredienstverplichtingen verder verzekeren. Ze 
zal verder toezicht houden op de goede werking van de cascademechanisme van de 
federale heffing elektriciteit en aardgas, op het correct spijzen van de verschillende 
fondsen, alsook op de correcte uitbetaling van de beschikbare middelen aan de wettelijk 
bepaalde begunstigden (OCMW, NIRAS, ...).  

Na controle van de stavingsstukken staat de CREG ook in voor de terugbetaling van de 
energieondernemingen die aan hun klanten kortingen op de federale bijdrage hebben 
toegekend door middel van de degressiviteit (en vrijstellingen voor internationale 
instellingen) overeenkomstig de van toepassing zijnde bepalingen inzake de federale 
bijdrage elektriciteit of aardgas.  

Vervolgens staat de CREG ook in voor de correcte toepassing van de regelgeving inzake 
de degressiviteit van de “ offshore-toeslag”, hetgeen ook de terugbetaling ervan inhoudt 
na controle.  
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Bovendien waakt de CREG over de correcte toepassing van vrijstellingen van de federale 
bijdrage aardgas voor de hoeveelheden aardgas die zijn afgenomen via het 
aardgastransportnet of via een directe leiding met het oog op de productie van elektriciteit 
die in het elektriciteitsnet geïnjecteerd wordt.  

Tevens kan de CREG de bevoegdheid krijgen voor het beheer van supplementaire 
fondsen. In het geval van de invoering van nieuwe fondsen via de vereiste Koninklijke 
besluiten of de "reactivering" van bepaalde, bestaande fondsen die tijdelijk afgesloten 
waren, is de CREG, bereid in te staan voor een goede opvolging. Bovendien zal de 
CREG, wanneer alle rechtsgronden aanwezig zijn, de wettelijk niet langer operationele 
fondsen opdoeken, zoals het fonds ter compensatie van de inkomstenderving van de 
gemeenten en het verwarmingsfonds. 

Tenslotte zal de CREG, zoals bepaald in de van kracht zijnde wetgeving, de verschillende 
eenheidstoelagen van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas voor 2017 berekenen 
en vervolgens in december 2016 op haar website publiceren zodat deze door de 
betrokken marktspelers vanaf 1 januari 2017 kunnen worden toegepast.  

Doelstelling 4: de samenwerking met overheden en andere instanties in 
België bevorderen 

Binnen het kader van haar competenties, voorrechten en onafhankelijkheid zal de CREG 
zowel op regionaal en nationaal als op Europees en internationaal vlak, de bestaande 
samenwerkingen versterken ten gunste van het algemeen belang van de verbruikers, 
ongeacht hun grootte. 

De CREG is dan ook van plan om, net zoals in 2015, in 2016 voldoende tijd uit te trekken 
voor regelmatige contacten met de verschillende Belgische en, in voorkomend geval, 
Europese stakeholders om hen te raadplegen over hun standpunten met betrekking tot 
de vrijmaking van de energiemarkt en de toekomstige ontwikkelingen ervan. 

Van zodra deze contacten leiden tot concrete afspraken die in een samenwerkings 
overeenkomst of Memorandum of Understanding wordt vastgelegd, verbindt de CREG 
zich tot volledige transparantie en publicatie van deze informatie op haar website. 

 Parlement en regering 

De CREG zal, indien gevraagd of op eigen initiatief en met inachtneming van haar 
onafhankelijkheid en in het algemeen belang van de verbruikers, steun verlenen aan de 
besluitvorming van de federale overheden. Zo zal zij voorstellen doen en adviezen geven 
in de materies waarvoor ze bevoegd is en waarvoor zij over de nodige expertise beschikt, 
om zodoende bij te dragen aan het verder uitbouwen van het Belgische energiebeleid.  

 Andere bevoegde Belgische openbare instanties (federale 
overheidsdiensten, Belgische Mededingingsautoriteit, Autoriteit voor 



21/64 

financiële markten en diensten, federale ombudsdienst energie, Regie der 
Gebouwen, Nationale Bank, Planbureau enz.) 

- FOD Economie – AD Energie 

In dit kader en met inachtname van de wettelijke bepalingen zal de CREG zorgen voor 
optimaal overleg met de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst 
Economie. 

In de uitvoering van artikel 15/13 van de Gaswet zal de CREG actief samenwerken met 
de ADE. Het betreffen hier terugkomende activiteiten in het kader van a) de prospectieve 
studie betreffende zekerheid van aardgasbevoorrading (om de 4 jaar, laatste actualisatie 
in 2015), b) het monitoringverslag van de bevoorradingszekerheid inzake aardgas 
(jaarlijks), c) de risico-analyse inzake de bevoorradingszekerheid betreffende aardgas 
(om de 2 jaar, laatste actualisatie in 2014) en d) het preventief actieplan en noodplan 
inzake de bevoorradingszekerheid betreffende aardgas (om de 2 jaar, laatste actualisatie 
in 2014). 

- Belgisch Mededingingsautoriteit (BMA) en Autoriteit voor Financiële Diensten en 
Markten (FSMA)  

In de uitvoering van de toezichts- en controleopdrachten voorzien in de REMIT-
verordening, zal de CREG actief samenwerken met de Belgische Mededingingsautoriteit 
en de FSMA. In de gevallen bepaald of toegelaten door de verordening zal de CREG de 
nodige informatie uitwisselen en meedelen. Wanneer de CREG informatie ontvangt van 
andere overheden in het kader van haar toezichts- en controlefunctie, zal ze hetzelfde 
niveau van vertrouwelijkheid waarborgen als de informatieverstrekkende overheiddient 
te bieden. De samenwerking met de Belgische Mededingingsautoriteit zal verder worden 
geformaliseerd en uitgewerkt via een Koninklijk Besluit.  

- Federale ombudsdienst voor energie (FOE) 

De CREG heeft zich er in april 2015 toe verbonden om de nieuwe bepalingen in het 
huishoudelijk reglement van de FOE over de behandeling van vragen en klachten te 
respecteren. In 2016 zal de CREG in dit kader haar steun blijven aanbieden aan de 
federale en regionale diensten die bevoegd zijn voor energie. Ze zal eveneens, zoals ze 
al sinds 2011 doet, blijven deelnemen aan vergaderingen die door de FOE zijn 
georganiseerd in aanwezigheid van de bevoegde diensten van de regionale 
energieregulatoren (BRUGEL, CWaPE en VREG) en de FOD Economie, KMO, 
Middenstand en Energie (Algemene Directie Economische Inspectie en Algemene 
Directie Energie). In deze vergaderingen benutten de leden hun expertise, delen ze 



22/64 

ervaringen en wisselen ze standpunten uit over de problematiek waarmee ze te maken 
krijgen. 

- Regie der Gebouwen 

De CREG zal de steun die ze de voorbije drie jaar heeft verleend aan de Regie der 
Gebouwen verderzetten en zal aan deze instantie vrijwillig haar expertise blijven ter 
beschikking stellen voor het opstellen van voorschriften betreffende de aanbestedingen 
voor de levering van elektriciteit en aardgas. 

- Nationale Bank en Planbureau 

De CREG zal blijven samenwerken met de Nationale Bank, in het bijzonder in het kader 
van de prospectieve studie over de bevoorradingszekerheid en, in het kader van de 
monitoring van het vangnetmechanisme. De CREG zal eveneens samenwerken met het 
planbureau in het kader van de prospectieve studie betreffende de 
bevoorradingszekerheid en het aanvullend verslag over de opvolging van de 
bevoorradingszekerheid. 

 Adviesraad gas en elektriciteit (voordien de Algemene Raad) 

Dit orgaan dat de stakeholders van de energiesector in België samenbrengt, is essentieel 
om een positieve, open en eerlijke dialoog te bevorderen die nodig is voor een goede 
werking van de energiemarkt. 

De CREG zal de vergaderingen van de verschillende werkgroepen van de Adviesraad 
gas en elektriciteit blijven opvolgen en haar medewerking en deskundigheid blijven 
verlenen.  

 Forum van Belgische regulatoren voor elektriciteit en aardgas (FORBEG)  

De CREG zal haar actieve rol binnen FORBEG (overlegplatform tussen de federale en 
regionale regulatoren) vervolgen en, desgevallend, de nodige initiatieven nemen 
teneinde de Belgische regulatoren toe te laten om adequaat te reageren op verzoeken 
die komen van zowel de EU, de federale en regionale overheden, als de energiesector. 
Het voorzitterschap wordt door elke regulator afwisselend waargenomen gedurende 6 
maanden. In de tweede helft van 2016 zal de CREG zal het voorzitterschap op zich 
nemen.  

Binnen FORBEG heeft de CREG een drieledige rol:  

- de regionale regulatoren inlichten over de Europese dossiers die zijn behandeld 
binnen ACER en de CEER, met name tijdens de General Assembly (GA) van de 
CEER of tijdens de Board of Regulators (BoR) van ACER; 

- de regionale regulatoren inlichten over de federale dossiers die een impact 
kunnen hebben op de gewestelijke bevoegdheden; 
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- waarnemingen en reacties van de regionale regulatoren verzamelen teneinde 

de Belgische bekommernissen en belangen zo goed mogelijk te verdedigen op 

Europees niveau.  

De CREG neemt ook in 2016 het voorzitterschap waar van de werkgroepen “Informatie-
uitwisseling”, “Gas” en “Europa”, en neemt actief deel aan andere werkgroepen, zelfs ad-
hocwerkgroepen, zoals er zijn: “Elektriciteit, "Tarieven", “Strategie” en "Hernieuwbare 
energiebronnen".  

De CREG zal in 2016 het IT-platform (“beConnected”) verder ontwikkelen ter 
ondersteuning van de werking binnen FORBEG. Dit platform laat de vier onafhankelijke 
organisaties toe om terzelfdertijd input aan te leveren en gegevens te verwerken, wat de 
transparantie en de efficiënte werking ten goede komt.  

Elk jaar publiceren de vier energieregulatoren ( federaal en regionaal) een gezamenlijk 
document over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. De 
CREG zal ook in 2016 instaan voor de verzameling van de noodzakelijke ondersteunende 
gegevens en de coördinatie verzorgen opdat de vooraf afgesproken deadlines zouden 
worden gerespecteerd.  

In de marge en naar aanleiding van de presentatie van deze jaarlijkse gezamenlijke 
publicatie, zal de CREG een beknopt verslag van de activiteiten van FORBEG publiceren 
op haar website. Hierin zal ondermeer verslag worden gedaan van elk voorafgaand 
overleg met de regionale regulatoren, opdat in de nationale antwoorden de Belgische 
belangen optimaal zouden worden weerspiegeld.  

Verder zal in het kader van FORBEG, het nationaal verslag uitgeschreven worden, dat 
de CREG als Nationale Reguleringsinstantie jaarlijks dient over te maken aan de 
Europese Commissie, op basis van de rapporteringsverplichtingen in de gas- en 
elektriciteitsrichtlijnen van het derde wetgevend Energiepakket (2009/73/EC en 
2009/73/EC). De structuur van dit verslag werd overeengekomen binnen de Council of 
European Energy Regulators (CEER). 

De CREG verwacht extra inspanningen te moeten leveren voor het overleg over 
tariefgebonden materies in de schoot van FORBEG: de federale tariefstructuur en de 
(ondertussen geregionaliseerde) tariefmethodologieën van de distributienetbeheerders 
zullen elkaar wellicht wederzijds beïnvloeden, waarna bijkomend overleg binnen 
FORBEG nodig zal zijn. 

 Samenwerking met universiteiten en hogescholen 

De CREG werkt samen met universiteiten en hogescholen en neemt deel aan colloquia 
betreffende de energiesector die door hen worden georganiseerd. Zij participeert 
tevensaan wetenschappelijke activiteiten van universiteiten en hogescholen, indien een 
dergelijk verzoek wordt geformuleerd. 
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Daarnaast zal de CREG twee eindscripties (één Franstalige, één Nederlandstalige) 
ondersteunen die direct verband houden met de energiesector . Zij zal hiervoor een beurs 
van 2.500 euro toekennen aan de twee projecten die worden geselecteerd. De CREG zal 
hierover contact opnemen met de rectoren van de universiteiten. 

Doelstelling 5: de samenwerking met instanties op Europees en internationaal 
vlak 

In het kader van de bepalingen van het derde wetgevend Energiepakket, en met het oog 
op de verwezenlijking van de interne energiemarkt, zal de CREG op Europees niveau 
haar nauwe samenwerking en overleg voortzetten met het Europees Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (hierna "ACER "), de Raad van de Europese 
energieregulatoren (hierna de "CEER"), de Europese Commissie en de 
reguleringsinstanties van derde landen. 

Europese thema’s die in de nabije toekomst in het bijzonder de aandacht zullen blijven 
wegdragen zijn de implementatie van de REMIT-verordening, de continue 
monitoringactiviteiten van de desbetreffende markten en de ondersteuning en 
bescherming van energieconsumentenrechten.  

 Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) 

Het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER), een 
agentschap van de Europese Unie, werd opgericht in het kader van het derde 
Energiepakket om de voltooiing van de interne energiemarkt voor elektriciteit en aardgas 
te bespoedigen.  

ACER zorgt ervoor dat bij de marktintegratie en de harmonisatie van regelgevingskaders 
rekening wordt gehouden met de doelstellingen van het energiebeleid van de EU. Deze 
doelstellingen strekken tot: 

o een meer concurrerende, geïntegreerde markt die de consumenten meer keuzes 
aanbiedt; 

o een efficiënte energie-infrastructuur die het vrije verkeer van energie over de 
grenzen heen en het vervoer van nieuwe energiebronnen waarborgt en aldus de 
bevoorradingszekerheid voor ondernemingen en consumenten in de EU vergroot; 

o een gecontroleerde en transparente energiemarkt die consumenten billijke, 
kostengeoriënteerde prijzen garandeert en misbruikpraktijken ontmoedigt.5 

De CREG zit de ACER Implementatie, Monitoring en Procedure werkgroep voor, waar 
ondermeer het jaarlijks monitoring rapport betreffende de werking van de markt voor 

                                            
 
 
 
5 http://www.acer.europa.eu/The_agency/Pages/default_nl.aspx 

http://www.acer.europa.eu/the_eu_energy_market/Legislation
http://www.acer.europa.eu/the_eu_energy_market/Legislation
http://www.acer.europa.eu/Electricity
http://www.acer.europa.eu/Gas
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elektriciteit en aardgas en dit voor alle activiteitssegmenten wordt uitgewerkt. Het rapport 
zal in 2016 focussen op de wijze waarop de efficiëntie van energiemarkten kan verbeterd 
worden, zodat energie meer betaalbaar wordt voor de consument. Hiervoor zullen door 
de CREG de nodige Belgische data aangeleverd worden.  

  Raad van de Europese energieregulatoren CEER 

The Council of European Energy Regulators (CEER) stimuleert de ontwikkeling van een 
eengemaakte, competitieve, efficiënte en duurzame Europese interne energiemarkt6. 
Haar werk vervolledigt het werkt van het ACER, door dezelfde doeleinden na te streven, 
met dien verstande dat ACER focust op wat de Europese Verordening tot oprichting van 
ACER haar als taak heeft toegekend terwijl CEER de overige facetten van 
energieregulering op zich neemt.  

Net als voor het ACER zal de CREG ook binnen CEER een actieve rol blijven vervullen. 
De voorzitster van de CREG zal ook in 2016 het vice-voorzitterschap van de CEER 
waarnemen. Prioritaire aandacht zal geschonken worden aan: 

- de ontwikkeling van een stappenplan dat moet leiden tot de realisatie van een 
concurrerende en innovatieve retailmarkt tegen 2025;  

- het toetsen van het tweede Gas Target Model om zo rekening te houden met de 
onzekerheid betreffende de toekomstige vraag naar aardgas; 

- het aanscherpen van de consumentenbescherming om de consument de 
mogelijkheid te bieden actief deel te nemen aan de energiemarkten, hoofdzakelijk 
via de ontwikkeling van de CEER Consumer Vision. 

Van zodra er in 2016 sprake is van het opstellen van een stand van zaken over de 
implementatie van prijsvergelijkingsmechanismen zal de CREG, met betrekking tot dit 
laatste punt, niet aarzelen hieraan actief mee te werken en de Belgische ervaring inzake 
het CREG-charter te promoten. 

Net als in 2015 zal de CREG in 2016 attent zijn op de door de CEER georganiseerde 
opleidingsactiviteiten en zal zij hiervan gebruik maken voor de opleiding van het eigen 
personeel. De CREG, die zorgt voor het beheer van dit programma, zal dit zoveel als 
mogelijk optimaliseren en in 2016 verfijnen. 

Zoals zij dat in het verleden heeft gedaan, zal de CREG de werking van de CEER (en 
van het ACER) op praktisch vlak blijven ondersteunen en, op verzoek, in haar lokalen 
vergaderingen van de werkgroepen, workshops of algemene vergaderingen organiseren. 

                                            
 
 
 
6 http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ABOUT/CEER  
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Voor het overige, wat de talrijke vragenlijsten betreft overgemaakt door de CEER (en het 
ACER), zal de CREG er voortdurend op toezien dat die zo nauwkeurig mogelijk worden 
ingevuld en binnen de gestelde termijnen worden teruggestuurd, aangezien deze 
vragenlijsten de basis vormen van talrijke verwezenlijkingen (deliverables) door deze 
instanties.  

In 2016 zal er naar gestreefd worden dat België aldus opgenomen kan worden in het 6de 
Benchmark Report on Quality of Supply. Het zal dan vijf jaar geleden zijn dat er een 
gelijkaardige oefening uitgevoerd werd.  

De CREG oefent het voorzitterschap uit van de International Strategy Group van de 
CEER, en zal zo ook op internationaal niveau actief zijn. In deze hoedanigheid volgt de 
CREG de actualiteit en de initiatieven van onder meer het International Energy Agency 
(Internationaal Energieagentschap), de Energy Community, het Eastern Partnership en 
MEDREG (Mediterranean Energy Regulators) van dichtbij op. Mocht de gelegenheid zich 
voordoen, zal de CREG in dit kader deelnemen aan samenwerkingsinitiatieven, 
conferenties, enz. 

 Europese Commissie  

Om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen en toekomstige initiatieven en 
relevante bijdragen of informatie te ontvangen voor de goede uitoefening van haar 
reguleringsopdrachten en de realisatie van een ééngemaakte markt zoals voorzien in het 
Derde Energiepakket zal de CREG op informele en formele basis contact onderhouden 
met de Europese Commissie en de Europese stakeholders. Consultaties en 
bijdrageverzoeken komende van Europese instellingen zoals de Europese Commissie of 
het EuropeesParlement, zullen zoveel mogelijk en met dezelfde nauwkeurigheid via 
ACER of CEER worden beantwoord. 

In samenspraak met de Belgische overheid zal de CREG, als tweede permanente 
vertegenwoordiger, aan de zijde van de AD Energie, deelnemen aan de Gas 
Coordination Group van de Europese Commissie (voor de tenuitvoerlegging van de 
verordening nr. 994/20107). 

De CREG zal haar medewerking blijven verlenen aan de North-South Interconnectons 
(NSI) West Gas Regional Group, de North-South Interconnectons (NSI) West 
Electricity Regional Group, en de Northern Seas Offshore Grid (NSOG) Electricity 
Regional Group van de Europese Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van 

                                            
 
 
 
7 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. 
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en het toezicht op de TEN-E verordening (verordening 347/20138, de selectie en de 
monitoring van de PCI's – Projects of Common Interest). 

De CREG zal eveneens de werkgroepen opgericht door de Europese Commissie over 
de kwetsbare consumenten, de transparantie van de prijzen en de elektronische factuur 
(e-billing) blijven opvolgen. 

In het verlengde van dezeactiviteiten zal de CREG ook in 2016 actief deelnemen aan de 
Fora van Madrid (inzake gas), Firenze (inzake elektriciteit), Londen (inzake burgers) en 
Kopenhagen (inzake infrastructuur).  

 Andere Europese nationale reguleringsinstanties 

De CREG zal een nauwere samenwerking nastreven met de reguleringsinstantiesvan de 
buurlanden om kennis en informatie uit te wisselen inzake de werkingsregels van de 
retailmarkt, de wijzen van prijsbepaling en de bescherming van de consument. De CREG 
zal dezelfde benadering toepassen voor de werking van de groothandelsmarkten. 

Deze bilaterale samenwerkingen kan de vorm aannemen van informele vergaderingen of 
kan leiden tot de ondertekening van een memorandum. (Memorandum of 
Understanding). De CREG streeft in 2016 minstens één bilaterale vergadering na met de 
reguleringsinstantie in elk van de buurlanden en met de instanties waarmee zij in het 
vreleden een MoU heeft afgesloten. 

 EASEE-gas (European Association for the Streamlining of Energy 
Exchange-gas) 

In 2016 behoudt de CREG haar statuut van “associated member” van EASEE-gas, een 
open vereniging die de gasindustrie in haar geheel vertegenwoordigt, van de producenten 
tot de eindgebruikers, en praktijken promoot om de fysieke transmissie en handel van  

gas in Europa te vereenvoudigen en te harmoniseren. De CREG krijgt mede dankzij haar 
statuut binnen deze vereniging, de gelegenheid om de werkzaamheden van deze 
vereniging te evalueren tijdens de Algemene Vergadering in 2016. 

                                            
 
 
 
8 Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende 
richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 
1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 
715/2009. 
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3.2 Gereguleerde activiteiten 

Binnen de energiesector maken Gas en Elektriciteit deel uit van de netwerkindustrieën: 
ze hebben in essentie behoefte aan een specifiek net om de eindverbruiker te bereiken. 
De permanente nood aan een degelijke netinfrastructuur maakt netbeheer tot een 
kapitaalsintensieve activiteit, die daarenboven een lange termijnvisie vergt voor planning, 
aanleg en gebruik. Om diezelfde redenen gaat deze activiteit gepaard met een wettelijk 
monopolie. 

De elektriciteitstransmissie- en gasvervoersnetten spelen niet enkel een rol in de 
bevoorrading, maar zijn ook belangrijk voor de ontwikkeling van de concurrentie en voor 
de optimale werking van de geliberaliseerde markt. Hoewel kleine en middelgrote 
consumenten nauwelijks aandacht hebben voor de regulering van deze transportnetten 
is deze opdracht van strategisch belang om hen optimale prijzen en diensten te 
garanderen. 

De CREG moet er daarom speciale aandacht aan besteden in het kader van haar 
reguleringsbevoegdheden van de netactiviteiten: vaststellen van de tarieven voor het 
gebruik van het net, controle van de rekeningen van de netbeheerders, goedkeuring van 
de toegangs- en werkingsregels van de capaciteitsmarkt, controle van de vereisten van 
ontvlechting, certificering, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de netbeheerders, 
enz. 

Zoals bevestigd in het arrest van het Hof van beroep te Brussel van 25 maart 2015, heeft 
de CREG voor een aantal van die activiteiten, binnen haar bevoegdheid een zekere 
marge van beleidsvrijheid, waarbij zij ervoor zal zorgen dat de netbeheerders op de meest 
rendabele wijze niet-discriminerende, veilige, bedrijfszekere en performante netten 
ontwikkelen gericht op de verbruikers.  

Parallel aan deze activiteiten houdt de CREG toezicht op de transmissienetten en vervult 
zij de rol van facilitator in termen van niet-discriminerende toegang, transparantie, aanbod 
en gebruik van de netcapaciteiten. 

De CREG ziet er verder op toe dat de netten op adequate wijze worden ontwikkeld, 
conform de doelstellingen van het globale energiebeleid, van de energie-efficiëntie en 
van de integratie van de (gedecentraliseerde) elektriciteitsproductie uit hernieuwbare 
energiebronnen. 

De CREG hecht tot een bijzonder belang aan de scheiding tussen gereguleerde en niet-
gereguleerde activiteiten, en meer bepaald aan het minimaliseren van het risico van 
kruissubsidies tussen deze twee soorten activiteiten. 
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Doelstelling 6: De nettarieven bepalen 

 Toezicht houden op de correcte toepassing van de nieuwe 
tariefmethodologie en beslissingen nemen die daarin voorzien zijn of die in 
de praktijk noodzakelijk blijken 

 ELEKTRICITEIT 

Tot eind 2015 is er een ‘Voorlopige tariefmethodologie’ van kracht. Voor de regulatoire 
periode die aanvangt op 1 januari 2016 zal de CREG gebruik maken van een nieuwe 
tariefmethodologie die in de loop van 2014 en 2015 ontwikkeld werd.  

Deze nieuwe tariefmethodologie is niet langer enkel een instrument voor de verdeling van 
de kosten van het transmissienet, maar is geëvolueerd tot een beleidsinstrument van de 
CREG. 

Aan de oorsprong van deze nieuwe tariefmethodologie lagen zes uitgangspunten: 

(i) Het essentieel belang van efficiënte investeringen; 
(ii) Een voldoende vergoeding voor de in het net gïnvesteerde kapitalen; 
(iii) De invoering van passende stimulansen voor het waarborgen van de effectiviteit 

en de kwaliteit van de prestaties van de netten, van de integratie van de 
marktwerking en van het bevorderen van onderzoek en ontwikkeling; 

(iv) Kostenbeheersing via de beoordeling van het redelijk karaker van de kosten die 
door de nettarieven gedekt worden; 

(v) Een verhoogde transparantie van de verrekening van de kosten naar de 
netgebruikers door middel van een nieuwe tariefstructuur die in functie staat van 
de effectieve dienstverlening van de netbeheerder; 

(vi) De afstemming op de Europese richtlijn voor Energie-efficiëntie 

Binnen de nieuwe tariefmethodologie liggen de klemtoon en het gewicht van de 
inspanningen van de regulator niet langer op de periodieke bepaling van de methodologie 
(2014) of de behandeling van het tariefvoorstel zelf (2015).Voortaan worden er over de 
volledige regulatoire periode (2016-2019.)) continue inspanningen geleverd en 
intensiever tarifair toezicht gehouden. 

Dit bijkomend tarifair toezicht door de CREG vertaalt zich ondermeer vanaf 2016 in het 
tot stand brengen van een incitatief tarief dat berust op: 

- voor de zo efficiënt mogelijke planning en uitvoering van de essentiële 
investeringen zijn 4 nieuwe stimulansen voorzien, die niet enkel opvolging vergen, 
maar ook jaarlijks 4 bijkomende analyses en ontwerpbeslissingen impliceren over 
het toegekende bedrag. Daarenboven ligt het gemiddeld jaarlijks 
investeringsniveau dubbel zo hoog als voorheen;  

- de stimulans gericht op de beheersing van de zogenaamde ‘beheersbare kosten’ 
vergt voortaan jaarlijks een extra nacalculatie van het toegestane budget in functie 
van de werkelijk gedane investeringen; 
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- de stimulans gericht op de beheersing van de zogenaamd ‘beïnvloedbare kosten’ 
vergt voortaan jaarlijks een extra nacalculatie van het toegestane budget in functie 
van een aantal concrete parameters; 

- voor de bevordering van de marktintegratie zijn 3 nieuwe stimulansen voorzien, de 
niet enkel opvolging impliceren, maar ook jaarlijks 3 bijkomende analyses en 
ontwerpbeslissingen vergen over het toegekende bedrag; 

- voor de verbetering van de continuïteit van de bevoorading is 1 nieuwe stimulans 
voorzien, de niet enkel opvolging impliceert, maar ook jaarlijks 1 bijkomende 
analyse en ontwerpbeslissing vergt over het toegekende bedrag; 

- voor de bevordering van de onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten is 1 nieuwe 
stimulans voorzien, de niet enkel opvolging vergt, maar ook jaarlijks 1 bijkomende 
analyse en ontwerpbeslissing impliceert over het toegekende bedrag. 

Aanpassing en/of herziening van tariefbeslissingen: 

De CREG sluit niet uit dat de besluitvorming over de zogenaamde ‘energienorm’ een 
invloed kan hebben op de vastgelegde tarieven en dat een herzieningsprocedure 
noodzakelijk kan zijn. De CREG gaat ervan uit dat, zeker voor de tarieven voor openbare 
dienstverplichtingen en voor de toeslagen, een jaarlijkse aanpassing van de 
tariefbeslissing noodzakelijk zal zijn omdat het proportioneel karakter van de eerder 
vastgelegde bedragen in het gedrang komt. 

Follow-up op boekhoudkundig en technisch niveau. De CREG zal in 2016:  

- de harmonisering met de wet en met de boekhoudkundige reglementering nagaan, 
in het bijzonder voor wat betreft de toepassing van de internationale normen voor 
de financiële reporting voor beursgenoteerde gereguleerde ondernemingen; 

- de evolutie blijven volgen van de toepasselijke boekhoudkundige normen op 
gereguleerde activiteiten bepaald door de IASB9 betreffende de boekhoudkundige 
verwerking van de regulatoire overlopende rekeningen; 

- overleggen met externe tussenpersonen zoals het Instituut van de 
Bedrijfsrevisoren over de specifieke verslagen die de commissarissen van de 
transmissienetbeheerders zullen moeten indienen. 

Controle en afwikkeling van de vorige regulatoire periode: 

De CREG voorziet in 2016 een aantal controles op de correcte toepassing van de 
gewijzigde tariefstructuur en de vragen die daarover verwacht worden. 

Verder zal in 2016 de tarifaire afwikkeling van het exploitatiejaar 2015 op basis van de 
vroegere tariefmethodologie uitgevoerd worden. Vervolgens zal de CREG, op basis van 
de nieuwe tariefmethodologie, controle blijven uitoefenen op de toepassing van de 

                                            
 
 
 
9 International Accounting standards Board 
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transmissietarieven, op de verantwoording van de kosten, op de semesteriële 
rekeningen, op de exploitatiesaldi van de voorgaande werkjaren en op de afwezigheid 
van de toepassing van kruissubsidies door de netbeheerders. 

Beroepsprocedures: 

In 2015 zal de CREG eventuele beroepsprocedures inzake aangelegenheden met een 
tarifair karakter eveneens op proactieve wijze volgen. Zij verbindt er zich echter toe om 
in samenwerking met de betrokken instanties en partijen en in een klimaat van 
transparantie oplossingen te zoeken om dergelijke procedures te vermijden. 

 AARDGAS: 

 De CREG zal de impact van de daling van de transmissietarieven van aardgas op 1 
januari 2015 nauwgezet opvolgen. Vanwege hun weerslag op de tarieven zal de CREG 
de hierna vermelde problematieken eveneens van dichtbij opvolgen: 

- de omschakeling van L-gas naar H-gas, waarbij erop wordt toegezien dat de 
kosten redelijk blijven en dat het systeem voor de terugwinning van deze kosten 
billijk is;  

- de grensoverschrijdende fusie van balanceringszones; 
- het niveau van het Gas in Kind tarief voor opslag zou naar beneden kunnen 

herzien worden op basis van de boekingen in het verleden. Een optie voor een 

tarief in cash zou ook kunnen onderzocht worden door FLUXYS BELGIUM.  

Verder zal de CREG het nodige toezicht houden op de eventuele aanpassingen aan de 
nettariefstructuren die in het kader van de Europese harmonisering van de nettarieven 
nodig mochten blijken (cf.supra). Hierbij zal bijzondere aandacht gaan naar de toepassing 
van deze nieuwe reglementeringen op de grensoverschrijdende infrastructuur zoals de 
interconnectie tussen Zeebrugge en Bacton (VK) geëxploiteerd door Interconnector (UK) 
Limited. Elke wijziging door de CREG van regulerende basisdocumenten zal in overleg 
met de marktactoren gebeuren. 

Projecten voor 2016 voor de CREG in verband met regulering van Fluxys Belgium en 
Fluxys LNG: 

 Vergelijkende studie van de operationele kosten van 2014 en/of 2015 van de 

beheerders van de aardgasvervoersnetten in Europa op basis van de gegevens 

uit de jaarverslagen van deze ondernemingen voor zover deze jaarverslagen zijn 

gepubliceerd; 

 Vergelijkende studie per kostencentrum van Fluxys Belgium voor de zes voorbije 

jaren (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015) om de efficiëntie-inspanning 

(kostenvermindering) die deze aardgasvervoersonderneming heeft uitgevoerd, te 

identificeren en te evalueren; 
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 Theoretische analyse van de impact op de transportkost voor de eindverbruiker 

als het gedrag van de bevrachters zou veranderen (als ze bijvoorbeeld vooral 

kortetermijncapaciteiten zouden contracteren en geen langetermijncapaciteiten). 

Het gaat om een theoretische analyse aangezien de tarieven voor de tarifaire 

periode 2016-2019 stabiel zouden moeten blijven. Er dienen echter scenario's e 

worden geschetst voor de periodes na 2016-2019 aangezien de contracten voor 

langetermijncapaciteit zullen aflopen en vooral door kortetermijncontracten zullen 

worden vervangen. Duitsland heeft deze transitie al meegemaakt en het is 

interessant om de gevolgen van een dergelijke verandering te onderzoeken. Er is 

bijvoorbeeld gebleken dat een duidelijke tariefverhoging van 25% tot 30% niet 

noodzakelijk leidt tot een stijging van het vervoerstarief voor de eindklant 

aangezien de reserveringen al dan niet verhoudingsgewijs zouden zijn gedaald; 

 Opvolging van de lopende projecten bij Fluxys Belgium betreffende de mogelijke 

fusies van grenszones zoals bijvoorbeeld de fusie van de interconnectiepunten 

België/Duitsland of die met Frankrijk. De invoering door Fluxys Belgium en de 

naburige TNB's van een "Inter TSO Compensation (ITC)"-systeem is bijvoorbeeld 

een interessante piste om tariefverhogingen te vermijden en moet dus worden 

geanalyseerd en prioritair worden opgevolgd; 

 De opstelling van een "Strategic Vision Paper" door de betrokken regulatoren 
(België, Verenigd Koninkrijk en Nederland) over de gasinterconnectoren (IUK en 
BBL) om gemeenschappelijke basissen voor de regulering in de toekomst te 
identificeren, bijvoorbeeld op tarifair vlak, toegangsregels en balancing; 

 de netinvesteringen analyseren, opvolgen en ondersteunen 

Op het vlak van investeringen in interconnecties en in de versterking van de 
elektriciteitstransmissie- en gasvervoersnetten, zal zowel ex ante als ex post een 
bijzondere aandacht uitgaan naar de geplande projecten, naar hun relevantie en naar 
hun concrete uitvoering door de netbeheerders. 

Wat de elektriciteitstransmissie betreft gaat het om investeringsbedragen die voor 2014 
op circa 262 miljoen EURO liggen. Voor de jaren 2016-2019 is een totaalbedrag voorzien 
van circa 1, 65 miljard EURO ( of een stijging met meer dan 50%, de onderzeese 
kabelverbinding Nemo nog niet inbegrepen). Ook wordt een uitzonderlijk hoog bedrag 
aan buitendienststellingen van bestaande infrastructuur verwacht. 

Omdat in deze netwerkindustrie de kapitaalskosten (Capex) ook de driver zijn van de 
operationele kosten (Opex), voorziet de CREG in 2016 extra inspanningen voor deze 
investeringsportfolio.  

Van uitgesproken belang hierbij is dat de schaarse middelen zo efficiënt mogelijk worden 
ingezet en dat de juiste projectprioriteiten worden gekozen. Een bijzonder aandachtspunt 
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voor 2016 en bij uitbreiding voor de hele regulatoire periode is het beheersen van de 
uitgaven die de zogenaamde public acceptance van de grote infrastructuurprojecten in 
de hand moeten werken.Het is normaal dat de uitvoering van grote 
infrastructuurprojecten aanleiding kan geven tot allerlei vormen van schade. Die schade 
wordt best vergoed of gecompenseerd.De CREG zal wel uitdrukkelijk opvolgen of de 
voorziene bedragen voor de compensatie daarvan in een aanvaardbare verhouding staan 
tot de investeringsportfolio.Van beide betrokken partijen wordt verwacht dat zij bij hun 
schade-eisen en bij de vergoedig daarvan de nodige redelijkheid aan de dag wordt 
leggen. 

Men moet er zich tevens van bewust zijn dat de voorziene portfolio niet langer 
investeringen betreft die er - zoals in het verleden - in hoofdzaak er op gericht zijn om de 
groeiende vraag naar elektriciteit op te vangen, maar dat het vaak gaat om investeringen 
die verband houden met de energietransitie, zowel in België als in Europa. 

Het grootste gedeelte van de projecten maakt deel uit van federale of regionale 
investeringsplannen, waarvan de goedkeuringsbevoegdheid bij die respectieve 
overheden ligt.  

In de Europese context zal de CREG rekening houden met eventuele nieuwe akkoorden 
over incentive systemen met het oog op de tijdige uitvoering van de investeringen van 
Europees belang die belangrijk zijn voor de Belgische economie. Zij zal de nodige 
maatregelen nemen om hun uitvoering mogelijk te maken: 

 inzake elektriciteit heeft de CREG in een nieuw akkoord over incentive 
systemen, stimulansen voor Elia opgenomen met het oog op de tijdige 
uitvoering van vier investeringen die belangrijk zijn in de Belgische en 
Europese context om onder meer de bevoorradingszekerheid van België te 
verhogen. Het gaat hier om volgende projecten: 

- een bijkomende dwarsregeltransformator (PST) in Zandvliet 
- het Stevin-project ( de bouw van een sterke 380 kV-verbinding tot Zeebrugge) 
- het Alegro-project ( de bouw van een DC-verbinding met Duitsland) 
- het Brabo-project ( de bouw van een nieuwe 380 kV-verbinding door het Antwerps 

havengebied) 

 inzake aardgas gaat het om de volgende projecten: 

- de uitbreiding van de LNG-terminal van Zeebrugge; 
- de integratie van de Belgische en Luxemburgse markt (H-gas); 
- de nieuwe interconnectie BE-FR in Alveringem; 
- de verhoging van de capaciteit tussen Eynatten en Fluxys TENP 
- de omschakeling van de vervoersinfrastructuur voor L-gas op H-gas. 
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Doelstelling 7: Een niet discriminerende toegang tot het net waarborgen 

De CREG oefent controle uit op de toegangsregels voor derden tot de 
elektriciteitstransmissie- en gasvervoersnetten, tot de opslag van gas en tot LNG. De 
CREG ziet erop toe dat deze regels transparant en niet-discriminerend zijn, de liquiditeit 
van de markt bevorderen en nieuwe marktactoren aantrekken. Parallel hieraan 
controleert de CREG ook de optimale werking van de markt van de 
transmissiecapaciteiten. 

 ontvlechting en certificering van de netbeheerders  

De ontvlechting en certificering van de transmissienetbeheerders zijn belangrijke 
aandachtspunten voor de CREG.  

In deze context zal de CREG haar specifieke monitoringtaken uitvoeren met het oog op 
de continue naleving van de ontvlechtingsvereisten door de transportnetbeheerders. 
Voor wat betreft Interconnector (UK) Limited, gebeurt dit in samenwerking met de Britse 
regulator OFGEM.  

Deze monitoring bestaat enerzijds uit het onderzoek van eventuele kennisgevingen door 
de transportnetbeheerders over geplande transacties waarvoor de naleving van de 
ontvlechtingsvereisten eventueel opnieuw geëvalueerd moet worden, of, indien nodig, bij 
gebrek aan kennisgeving, door het opstarten van een procedure via een ingebrekestelling 
van de netbeheerder.  

Anderzijds gebeurt de monitoring via een jaarlijkse rapportering van de 
transportnetbeheerders aan de CREG en waarin zij aantonen dat zij de wettelijke 
bepalingen over de ontvlechtingsvereisten hebben nageleefd. Op die manier wilt de 
CREG een jaarlijkse algemene en systematische ontvlechtingsmonitoring op zetten die 
verder uitgewerkt zal worden in overleg met de transportnetbeheerders. 

Zoals hierboven vermeld kan de CREG een certificeringsprocedure (her)openen op basis 
van de analyse van de ontvangen kennisgevingen, rapporteringen enz…of indien zij 
hiervoor een gemotiveerd verzoek ontvangt van de Europese Commissie.  

Voor wat betreft de beheerder Interconnector (UK) Limited, werden de besprekingen 
inzake certificering verder gezet in 2015. Op 11 juli 2013 werd een definitieve positieve 
beslissing door de CREG aangenomen. Daar op 3 maart 2015 niet alle voorwaarden 
gesteld in de beslissing van 11 juli 2013 door Interconnector (UK) Limited werden 
nagekomen, heeft de CREG eind februari 2015 en Ofgem begin maart 2015 de 
certificeringsprocedure heropend. Na de ontwerpbeslissing van de CREG en het advies 
van de Europese Commissie zal de CREG in staat zijn om in de loop van de tweede helft 
van 2015 een eindbeslissing te nemen. In 2016 zal de CREG toezien op de permanente 
naleving door Interconnector (UK) Limited van de ontvlechtingsvereisten. 
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 De onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de netbeheerders 
waarborgen  

Naast de controle op de naleving van de ontvlechtings- en certificeringsvereisten, ziet de 
CREG er ook op toe dat de netbeheerders de wettelijke bepalingen inzake 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid naleven zoals voorzien in de elektriciteits- en gaswet 
en de uitvoeringsbesluiten. In geval van inbreuken zal de CREG zal de nodige stappen 
ondernemen. 

In 2016 zal de CREG kennis nemen van de activiteitenverslagen van de Corporate 
Governance Comités van Fluxys Belgium, Fluxys LNG en Elia en de verslagen van de 
nalevingscoördinator en van de voornoemde bedrijven m.b.t. het jaar 2015 controleren 
en indien nodig opmerkingen hierover formuleren.  

In geval van benoemingen van onafhankelijke bestuurders van Fluxys Belgium, Fluxys 
LNG en Elia, zal de CREG een eensluidend advies uitbrengen over de onafhankelijkheid 
van de onafhankelijke bestuurders. De CREG voorziet dat zij in 2016 een eensluidend 
advies betreffende de onafhankelijkheid van één onafhankelijke bestuurder van Fluxys 
Belgium zal moeten uitbrengen, aangezien het mandaat van één onafhankelijk 
bestuurder de maximale duur van twaalf jaar bedoeld in artikel 526ter, 2°, van het 
Wetboek van Vennootschappen zal bereiken. 

 Opvolging en stimulering van de evoluties naar de integratie van de gas- 
en elektriciteitsmarkten  

De CREG zal de evoluties blijven volgen met het oog op een sterkere integratie van de 
gas- en de elektriciteitsmarkten. 

 Voor wat aardgas betreft: 

De CREG ondersteunt de evolutie naar een integratie van de verschillende marktplaatsen 
voor aardgashandel binnen Europa. 

Om deze integratie te bevorderen, voorziet verordening (EU) Nr. 984/201310 een reeks 
hervormingen aangaande de toewijzing van vervoerscapaciteit op de 
grensoverschrijdende interconnectiepunten. Eén van de vernieuwingen die in 2016 
verder ontplooid moet worden, is de grensoverschrijdende bundeling van 
capaciteitsproducten waarbij aanliggende netbeheerders gezamenlijk gebundelde 
vervoerscapaciteit aanbieden. Deze gezamenlijke capaciteit wordt via een veiling 

                                            
 
 
 
10 Verordening (EU) Nr. 984/2013 van de commissie van 14 oktober 2013 tot vaststelling van een netcode 
met betrekking tot capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot aanvulling van 
Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad. 



36/64 

aangeboden aan de netgebruikers. Fluxys Belgium doet voor de praktische organisatie 
van de capaciteitsveilingen beroep op het capaciteitsplatform PRISMA.  

Daarnaast is een grensoverschrijdende optimalisatie van de capaciteitsberekeningen op 
de interconnectiepunten vereist opdat een maximale hoeveelheid aan 
capaciteitsdiensten kan worden aangeboden.  

In het kader daarvan heeft de CREG in overleg met de Luxemburgse regulator ILR 
(Institut Luxembourgeois de Régulation) haar steun betuigd aan het 
samenwerkingsakkoord dat Creos Luxembourg en Fluxys Belgium in mei 2014 
ondertekenden om de gasmarkten van de twee landen samen te voegen. De fusie van 
de Belgische en Luxemburgse gasmarkten zal de bevoorradingszekerheid van het 
Groothertogdom Luxemburg versterken en de werking van de markt verbeteren. De 
regels in de twee landen worden geharmoniseerd, wat de taak van de leveranciers die 
actief zijn in beide landen moeten vergemakkelijken. 

Met een verbruikersmarkt van bijna twintig miljard kubieke meter per jaar zal de 
gashandelplaats ZTP (Zeebrugge Trading Point), nu al sterk gecorreleerd met de 
handelsplaatsen TTF in Nederland, PEG Nord in Frankrijk en NCG/Gaspool in Duitsland, 
haar liquiditeit en haar rol als krachtig prijssignaal verder zien versterken. 

Creos Luxembourg en Fluxys Belgium hebben  hun nationale gasmarkten vanaf 1 oktober 
2015 samengevoegd in één balanceringszone: één entry/exit zone met één virtueel 
handelspunt (ZTP). Afhankelijk van het verder verloop van het integratieproject zal in de 
loop van 2016 gekeken worden om de commerciële balanceringsverantwoordelijken over 
te dragen aan Balansys, de gemeenschappelijke balanceringsondernemeing. Creos 
Luxembourg en Fluxys Belgium zullen beheerder blijven van hun respectievelijke netten. 

Naast de opvolging van het integratieproject ontwikkelt de CREG in samenwerking met 
ILR het regelgevend kader. Hieronder vallen tevens de controle en goedkeuring van alle 
regulatoire vervoersdocumenten en de goedkeuring van nieuwe regulatoire documenten 
ten aanzien van de balancering van de geïntegreerde markt. In 2016 zal de CREG het 
verloop van de implementatie van het integratieproject opvolgen. Zij zal de voordelen van 
de integratie evalueren. 

 Voor wat elektriciteit betreft: 

Een centrale clearing op Europees niveau is de meest doeltreffende methode voor het 
organiseren van de handelsuitwisselingen, omdat zo rekening kan worden gehouden met 
de eventuele complementariteit van bepaalde transacties. Aangezien voor de clearing 
een nationaal monopolie geldt, moet deze volgens de CREG ook worden gereguleerd. 

Een adequate centrale clearing van de elektriciteitshandel is alleen mogelijk middels een 
doeltreffend en niet-discriminerend gebruik van de netcapaciteit. Dit impliceert een 
marktkoppeling op basis van de elektriciteitstromen (flow-based market coupling), 
evenals biedzones van een adequate grootte op de gekoppelde Europese markten. Een 
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dergelijke marktkoppeling zal leiden tot een meer geïntegreerde Europese 
elektriciteitsmarkt. In een eerste fase zal dit uitsluitend betrekking hebben op de day-
ahead markt. De intraday markt en balancing (real time) zullen later volgen.  

Voor 2016 staat de implementering van verbeteringen aan de methode voor de toewijzing 
van capaciteit gebaseerd op elektriciteitssstromen (flow-based market coupling) in de 
regio CWE (Centraal-West-Europa) op de planning. De CREG zal elke ontwikkeling van 
zeer nabij blijven opvolgen. De CREG voorziet tevens dat zij diverse beslissingen zal 
moeten nemen en publiceren omtrent de toegang tot de grensoverschrijdende 
infrastructuur en de berekening van de interconnectiecapaciteit. Deze zullen gekoppeld 
zijn aan de toewijzing van capaciteit op de lange termijn, het intradaymechanisme en de 
dagelijkse horizon, meer bepaald voor de marktkoppeling gebaseerd op 
elektriciteitsstromen. De CREG zal tevens de wettelijke taken die vervat zijn in bestaande 
(de Verordening over Capacity Allocation and Congestion Management) en toekomstige 
Europese netwerk codes (naar verwachting de Forward Capacity Allocation en Balancing 
verordeningen) uitvoeren. 

Om het belang van de marktintegratie voor de transmissie van elektriciteit te benadrukken 
heeft de CREG 3 specifieke tarifaire stimulansen ingevoerd, die verband houden met: 

(i) de bevordering van de financiële participaties van Elia in initiatieven die gericht 
zijn op de verdere integratie van de elektriciteitsmarkt; 

(ii) de verhoging van de ter beschikking gestelde interconnectiecapaciteit in de 
Belgische regelzone waarbij in hoofdzaak rekening wordt gehouden met die 
dagen dat deze zone netto-invoerder is van stroom; 

(iii) de gemeten verhoging van de totale (theoretische) welfare in België en in de 
totale CWE zone. 

 monitoring van de investeringen van de transmissienetbeheerders 

In de komende jaren zal de CREG de technische monitoring van het investeringsbeleid 
van de transportnetbeheerder verderzetten, zowel ex ante als ex post wat betreft 
aardgas, en de monitoring wat betreft elektriciteit versterken. 

In deze context volgt de CREG de verwezenlijking van de investeringen voorzien in het 
ontwikkelingsplan van de netten opv, analyseert zij de vervangingsinvesteringen en gaat 
zij eveneens hun coherentie met de Europese ontwikkelingsplannen uitgewerkt door 
ENTSO-E en ENTSO-G na. Dit is noodzakelijk om de bevoorradingszekerheid en de 
liquiditeit van de Belgische markten te verzekeren. Deze opdracht is niet alleen gericht 
op de interne Belgische markt, maar gaatook over de samenwerking met de buurlanden, 
aangezien België een belangrijk doorvoerland is en zich tussen andere grote markten 
bevindt.  

Het ontwikkelingsplan van de elektriciteitstransmissienetbeheerders wordt vierjaarlijks 
opgesteld door transportnetbeheerder Elia in samenwerking met de AD Energie en het 
Federaal Planbureau. De meest recente versie dateert van 2014 en werd in januari 2015 
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voor advies voorgelegd aan de CREG. Het is de bedoeling van Elia om voor de definitieve 
versie van dit nieuwe ontwikkelingsplan voor de periode 2015-2025 tegen eind 2015 een 
formele goedkeuring van de federale minister bevoegd voor Energie te verkrijgen. 

De CREG zal tevens de uitvoering opvolgen van de Projects of Common Interest (cf. 
doelstelling 11) overeenkomstig de Europese verordening nr. 347/2013.11  

Dit vereist dat de CREG in 2016: 

- blijft deelnemen aan de Europese Regionale werkgroepen (NSI West Gas, NSI 
West Electricity en NSOG) voor het selecteren en monitoren van PCI's (Projects 
of Common Interest); 

- de uitvoering van verdere ondersteuningsmaatregelen opvolgt op Europees 
niveau; en 

- overleg pleegt met de regulatoren uit de naburige landen voor de implementatie 
van een grensoverschrijdende kostenbatenanalyse (CBA) en een 
grensoverschrijdende kostenallocatie (cross-border cost allocation - CBCA).  

 Wat elektriciteit betreft: 

De CREG houdt verder toezicht op de regels voor het beheer van de congesties van de 
transmissienetbeheerder en op de mogelijke toegangsweigeringen door deze laatste.  

Desgevallend behandelt zijook de vrijstellingsaanvragen van nieuwe interconnectoren.  

In 2016 blijft de CREG onder andere de verwezenlijking van de investeringen voorzien 
voor de infrastructuur van het net opvolgen. Bijzondere aandacht zal hierbij uitgaan naar 
de projecten die opgenomen zijn in het nieuwe akkoord over incentive systemen. Dit 
omvat tevens de budgettaire aspecten van deze investeringsprojecten en hun invloed op 
het totaalinkomen van de netbeheerder en op de tariefbasis (cf. doelstelling 6). 

 Wat aardgas betreft:  

De netbeheerder is niet alleen verantwoordelijk voor het aanbieden van voldoende 
vervoerscapaciteit, hij moet ook voldoende flexibiliteitsmiddelen voorzien zodat de 
bevrachters hun balanceringsverplichting kunnen naleven wanneer het net wordt 
gebruikt. In dit kader zal de CREG samen met Fluxys Belgium het vervolg van de 
optimalisatie van het systeem van het nieuwe entry/exit-vervoersmodel, dat op 1 oktober 

                                            
 
 
 
11 Verordening (EU) Nr. 347/2013 van het Europees parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende 

richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 1364/2006/EG en tot 
wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr. 714/2009 en (EG) nr. 715/2009. 
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2012 werd ingevoerd en dat een tariefverlaging met zich heeft meegebracht, verder 
bestuderen. (cf. doelstelling 6).  

In dit verband zal de CREG haar auditprogramma verder voortzetten, een audit van de 
buitendienststellingen van de gereguleerde activa uitvoeren en de naleving van de 
raadgevingen geformuleerd in de rapporten van de commissarissen-revisoren 
controleren.  

Tevens zal de CREG in 2016 de volgende dossiers van nabij opvolgen: 

- de omschakeling van de infrastructuur van L-gas in H-gas, waarbij ze erop toeziet 
dat de werking van de aardgasmarkt tijdens de transitie zo weinig mogelijk hinder 
ondervindt zodat de evolutie naar een efficiente aardgasmarkt, die nog enkel 
gekoppeld is aan H-gas, vlot kan verlopen; 

- de grensoverschrijdende integratie van balanceringszones, met aandacht voor 
de kosten-batenanalyse van de projecten, die het voordeel voor de Belgische en 
Europese markten en voor de verbruiker aantoont; 

- de opslag, erop toeziend dat nieuwe diensten zoals bijvoorbeeld Fast Cycle 
Storage economisch verantwoord zijn en effectief bijdragen tot een verbetering 
van de huidige situatie, niet alleen in België maar in heel Europa. 

 Transparantie, aanbod en gebruik van de capaciteiten van de 
transmissienetten verbeteren 

De activiteiten die als doel hebben de transparantie, het aanbod en het gebruik van de 
capaciteit van de transmissienetwerken te bevorderen, worden ondersteund door de 
uitwerking van nieuwe nationale en Europese wetgevingen en berusten hoofdzakelijk op 
de monitoring en het continue opvolgen van de marktwerking. 

Zo zal de CREG met name in 2016, maar ook in de volgende jaren, studies over de 
monitoring van de werking van de Belgische aardgas- en elektriciteitsmarkt publiceren 
(cf. Doelstelling 2). Het uitgebreide veld van de vereisten inzake de transparantie vermeld 
in het derde Energiepakket vraagt namelijk dat de CREG het volgende naar voren brengt: 

- het toezicht op de toegang tot de netten en de infrastructuur; 
- de opvolging van de werking van de markt, alsook de liberalisering en de 

ontwikkeling ervan; 
- de naleving van de verplichtingen inzake transparantie; 
- de opvolging van de maatregelen ter bescherming van de verbruikers. 

Hiervoor zal de CREG op gerichte wijze de marktspelers en de netbeheerders 
ondervragen aan de hand van informatiefiches die jaarlijks worden verstuurd. In 
aanvulling hierop en in functie van de conclusies kunnen gerichte acties worden 
ondernomen, bijvoorbeeld door samen te werken met de mededingingsautoriteiten. 
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In 2016 zal de CREG haar inspanningen op het vlak van monitoring van de markt in het 
kader van het derde Energiepakket intensiveren. Ze zal in haar monitoringsstudies 
bijzondere aandacht besteden aan:  

- de transparantie en de werking van de elektriciteits- en aardgasmarkt; 
- het toezicht op de mededingingsgraad en de beperkingen inzake mededinging 

(indien nodigzal zij samenwerken met de mededingingsautoriteiten); 
- de invoering van de investeringen voorzien voor de infrastructuur van het net; 
- de evaluatie van het verslag van Elia en Fluxys over de grensoverschrijdende 

handel; 
- het vervolg van de uitwerking van het verslag over de termijnen voor de 

uitvoering van de aansluitingen en herstellingen op het 
elektriciteitstransmissienet; 

- de congestieregels en de toepassing van de restrictieve bepalingen in de 
leveringscontracten voor aardgas; 

- de toegang tot de opslaginstallaties van aardgas; 
- de monitoring van de beschermingsregels van de eindafnemer. 

Bovendien zal de CREG verder de mate waarin de fundamentele gegevens en de 
transactiegegevens voor alle marktspelers beschikbaar zijn, controleren. Indien nodig zal 
zij de lijst van gegevens die relevant zijn voor de marktspelers en die openbaar moeten 
worden gemaakt, uitbreiden.  

De CREG zal een studie uitvoeren om te bepalen of de beheerders van de vervoersnetten 
voor aardgas en elektriciteit de Europese verordeningen 715/2009 en 543/2013 correct 
toepassen. De nieuwe transparantieplatformen - ENTSO-G en ENTSO-E - voor de 
uitwisseling van gegevens zijn immers nog geen jaar geleden geïmplementeerd. 

 Wat betreft de gasmarkt: 

De CREG heeft de intentie te waken over het behoud van het niveau van 
informatieverstrekking, ondanks het feit dat Europese platformen bepaalde taken van de 
nationale transmissiebeheerders overnemen. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de 
verdere ontwikkeling van het centraal Europees transparantieplatform van ENTSO-G.12 
De oprichting van dit platform werd beschouwd als een essentiële bijkomende maatregel 
tegen de congestie in Europa. In januari 2015 heeft ACER, met de steun van de nationale 
regulatoren een eerste CMP (congestion managment procedure) monitoring rapport 
gepubliceerd. De CMP implementatie is, , nog niet volledig in de EU. Voor België werd 
geen probleem vastgesteld. Er wordt verder gewerkt aan de dynamische berekening van 

                                            
 
 
 
12 Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1775/2005. 
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de capaciteiten, het harmoniseren van CMP maatregelen tussen aangrenzende 
vervoerssystemen en het verbeteren van de rapportering van gegevens door de TSO aan 
ACER.  

Bijkomende acties zullen ondernomen worden om het transparantieniveau van de 
opslaginstallaties en de LNG-terminals te verbeteren. Terwijl de CEER erin is geslaagd 
om in 2013 met Gas Storage Europe (GSE) en met de LNG-terminalbeheerders een 
akkoorden te sluiten, staat 2016 in het teken van de opvolging en de invullingervan. De 
eventuele tekortkomingen zullen worden bestudeerd, er zullen oplossingen worden 
uitgewerkt en geïmplementeerd om een Europese harmonisatie te bereiken op het gebied 
van de transparantie; 

Verder zal de CREG actief blijven deelnemen aan de implementatie en de opvolging van 
de correcte toepassing van de regels inzake aanbod en gebruik van de capaciteiten van 
het gastransmissienet die vastgelegd zijn in de Europese verordening 714/2009.13 

Hierbij wordt vanaf 2016 de veiling van gebundelde grensoverschrijdende capaciteit de 
standaard (d.w.z. exitcapaciteit en entrycapaciteit op een grenspunt wordt als één 
vervoersdienst aangeboden). Hiervoor werd een gezamenlijke nominatieprocedure voor 
gebundelde capaciteit (single sided nomination) ingevoerd, evenals de mogelijkheid om 
voor bepaalde diensten de keuze te kunnen maken om deze om te zetten tot OCUCs ( 
operational capacity usage commitment) en wheelings, en dit voor jaarlijkse, 
driemaandelijkse en maandelijkse diensten. Tenslotte werden de verschillende niveaus 
van onderbreekbaarheid opgeheven, waardoor slechts één niveau van 
onderbreekbaarheid behouden blijft. 

In 2016 zal de CREG de initiatieven opvolgen ten aanzien van de bouw van nieuwe 
installaties die het aanbod van capaciteit beïnvloeden. Ook al worden de bestaande 
vervoersinstallaties in België in belangrijke mate versterkt op basis van het resultaat van 
een open season-proces (door middel van openbare marktbevragingen), toch moet een 
grondiger onderzoek door de CREG aantonen in welke mate dit proces kan worden 
afgesteld en/of worden geïntegreerd in het veilingmechanisme voor de bestaande 
infrastructuur. Tot slot kan het aanbod van capaciteit aanzienlijk worden beïnvloed door 
het toegepaste marktmodel en de interactie van de netten van de buurlanden.  
 
De optimalisering van het operationaal beheer van de vervoersnetten in België ( zowel 
voor H-gas als voor L-gas), de koppeling hiervan met de uit te voeren noodzakelijke 
investeringen, de goedgekeurde en lopende projecten voor een grensoverschrijdende 
samenwerking en de mogelijke nieuwe initiatieven voor grensoverschrijdende integratie 

                                            
 
 
 
13 Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 
1775/2005. 
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van het beheer met de vervoersnetten van de buurlanden zullen ook in 2016 de nodige 
aandacht van de CREG vragen. 

In ieder geval zal de compatibiliteit tussen het aanbod en het gebruik van capaciteit met 
betrekking tot de vraag van de markt de CREG ondersteunen in de evaluatie van het 
Europese tienjaarlijkse netwerkontwikkelingsplan dat door ENTSO-G ontwikkeld wordt, 
teneinde de bevoorradingszekerheid en de liquiditeit van de Belgische gasmarkt te 
verzekeren. Deze opdracht is niet alleen gericht op de interne Belgische markt, maar 
betreft ook de samenwerking met buurlanden, vanwege het feit dat België een belangrijk 
doorvoerland is en zich tussen andere grote gasmarkten bevindt. In het kader van de 
adviesbevoegdheid van de CREG betreffende de toekenning van transportvergunningen 
voor de bouw en de exploitatie van individuele transmissieinstallaties wordt een 
nauwkeurige opvolging voorzien. 

 Wat betreft de elektriciteitsmarkt: 

De CREG zal actief deelnemen aan de implementatie en de opvolging van de correcte 
toepassing van de regels inzake transparantie, aanbod en gebruik van de capaciteiten 
van het elektriciteits-transmissienet die vastgelegd zijn in de Europese verordeningen 
543/201314 en 714/2009. In 2016 zal de CREG in het kader van het voorzitterschap van 
het regionale CWE-initiatief (Central West European Region) zorgen voor de coördinatie 
van de uitvoering van het regionaal plan, dat volgende prioritaire punten omvat: 

- de harmonisatie en de verbetering van de veilingregels voor de lange termijn 
transmissiecapaciteit;  

- de ontwikkelingen van een Europees intradaymechanisme;  
- de ontwikkelingen van een regionaal balancingsysteem;  
- de verdere ontwikkeling van een berekening van de interconnectiecapaciteit 

gebaseerd op de stromen;  
- de opvolging van de ontwikkelingsplannen inzake transmissie;  
- de monitoring van de markten;  

- de transparantie.   

In 2016 zal de CREG tevens, na inventarisatie van de relaties van de 
dochterondernemingen van de actieve, relevante spelers op de Belgische 
elektriciteitsgroothandelsmarkt en de contracten tussen deze partijen, zowel de 
uitwisselingsvolumes (en het profiel daarvan) van deze partijen als de datum waarop het 
contract gesloten werd en de contractuele prijs waartegen het contract gesloten werd in 

                                            
 
 
 
14 Verordening (EU) nr. 543/2013 van de Commissie van 14 juni 2013 betreffende de toezending en 

publicatie van gegevens inzake de elektriciteitsmarkten en houdende wijziging van bijlage I bij Verordening 

(EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad. 
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kaart brengen. Deze inventarisatie zal plaatsvinden middels een regelmatige raadpleging 
van de marktspelers. 

De rol van de elektriciteitsbeurzen bij de werking van de markten zal in 2016 worden 
opgevolgd in het project van het Europees intraday-mechanisme en de toekomstige 
ontwikkelingen van de marktkoppeling op D-1. 

De CREG blijft doorgaan met toezicht houden op het beheer van de congestie van de 
nationale elektriciteitstransportnetten. De CREG voorziet in nieuwe beheersregels die 
betrekking hebben op de capaciteitstoewijzing en het congestiebeheer op intraday 
niveau. 

De CREG zal periodiek de prestaties van de regels van het technisch reglement 
betreffende de veiligheid en de betrouwbaarheid van het transportnet controleren. Ze zal 
toezicht houden op de invoering van de vrijwaringsmaatregelen voorzien in artikel 32 van 
de elektriciteitswet en in het technisch reglement. 

De CREG bestudeert ook de aanvragen tot vrijstelling van de gelijkstroomverbindingen 
overeenkomstig de verordening nr. 714/200915. Tot op heden is geen enkele 
vrijstellingsaanvraag voorzien. De CREG controleert ook de tijd die de netbeheerder 
nodig heeft om de verbindingen en herstellingen uit te voeren. De CREG zal de toegang 
tot de verbruiksgegevens van de eindafnemers die zijn aangesloten op het transmissienet 
vergemakkelijken en waakt over de ter beschikkingstelling van een geharmoniseerd en 
gemakkelijk begrijpbaar formaat voor de verbruiksgegevens en de toegang ertoe. 

Met betrekking tot beslissingen omtrent toegang tot het net en grensoverschrijdende 
handel zal de CREG zich baseren op de verordening nr. 714/2009. Bovendien participeert 
zij actief in de implementatie, opvolging en de evaluatie van de bepalingen die vervat zijn 
in de verschillende netwerkcodes waarvan de Capacity Allocation and Cogestion 
Management (CACMnetwerkcode) reeds in voege is.  

Daarnaast volgt de CREG het ITC16-mechanisme en de toepassing van de beginselen 
en richtsnoeren (bijlage 1 van de verordening nr. 714/2009) inzake het beheer van de 
congestie van zeer nabij op door de opvolging van de verschillende relevante projecten. 

In samenwerking met het ACER zal de CREG inspanningen leveren op het gebied van 
uitwisseling van gegevens die op regionaal vlak relevant zijn. 

                                            
 
 
 
15 Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van 
Verordening (EG) nr. 1228/2003. 
16 ITC: Inter-TSO compensation. 
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Daarnaast evalueert zij de procedures omtrent transactiebeperkingen door de TNB. 

 Toegang tot de transmissie- en vervoersnetten waarborgen 

Voor wat de aansluitingscontracten, de toegangscontracten en de contracten van de 
toegangsverantwoordelijken (ARP) op de elektriciteitsmarkt betreft, zal de CREG haar 
goedkeuringsbevoegdheid uitoefenen als ze een nieuw voorstel tot wijziging van deze 
contracten van Elia ontvangt.  

De groeiende invloed van gedecentraliseerde productie op de distributienetten en op de 
werking van de transmissienetbeheerder zal in de toekomst mogelijk aanpassingen 
vergen aan de akkoorden tussen Elia en de distributienetbeheerders betreffende de 
concrete modaliteiten in verband met de koppeling van hun netten noodzakelijk maken. 
Tot nu toe werden deze akkoorden niet goedgekeurd door de CREG. Desgevallend zal 
de CREG in 2016 onderzoeken in hoeverre dergelijke akkoorden niet onder de 
goedkeuring van de CREG onderworpen moeten worden. 

Inzake aardgasvervoer, zijn wijzigingen aan het gasvervoersnetmodel voorzien naar 
aanleiding van de invoering en toepassing van de Europese netwerkcodes (NC) en de 
lopende initiatieven voor grensoverschrijdende samenwerking. Deze wijzigingen hebben 
betrekking op aanpassingen van het vervoerscontract (STA), de toegangscode voor 
vervoer (ACT) en het vervoersprogramma (TP). Voor het aanbod van 
vervoerscapaciteiten gaat het met name over de wijzigingen van de General Terms & 
Conditions van het Europese PRISMA-platform.  

Voor wat opslag van aardgas betreft, is de vraag naar opslagcapaciteit in 2015 zwak als 
gevolg van de (zeer) lage zomer/winterspreads. De ontwikkeling van nieuwe diensten 
voor opslag om de cyclusduur aan te passen aan de marktbehoeften en/of injectie-, 
volume- en emissiecapaciteit afzonderlijk aan te bieden (ontbundelde producten), zal 
samen met de opslagbeheerder verder worden onderzocht in 2016. Er zal ook bijzondere 
aandacht worden geschonken aan het feit dat de middellangetermijncontracten (MT) op 
hun einde lopen, met name na het opslagseizoen 2015-2016. In samenwerking met de 
’nationale regulatoren wordt binnen de GST TF ( task force gas storage)van CEER 
onderzocht welke bijdrage opslag kan leveren aan de voorzieningszekerheid. 

Met betrekking tot LNG, heeft in 2014 de CREG de algemene voorwaarden goedgekeurd 
die van toepassing zijn op de activiteiten van de LNG-terminal van Zeebrugge, en meer 
bepaald met betrekking tot de LNG-overslagdiensten ontwikkeld door Fluxys LNG naar 
aanleiding van het YAMAL LNG-project voor de verhandeling van LNG-gas van het 
Russische Yamal-gasveld. 

In 2016 zal de CREG het verloop volgen van het project voor de derde uitbreiding van de 
LNG-terminal van Zeebrugge. 
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Bovendien zal de CREG werken aan de algemene voorwaarden met betrekking tot de 
Small Scale LNG diensten die Fluxys aan het ontwikkelen is gezien de markt in 2015 al 
interesse toonde.  

Voor wat de interconnectie met het Verenigd Koninkrijk betreft, heeft de CREG in 2015 
het voorstel van I(UK) voor de invoering van een nieuw vervoersmodel -via het 
toegangsovereenkomst met I(UK) (IAA) en het toegangsreglement met I(UK) (IAC)- 
goedgekeurd. Met dit nieuw model stemt I(UK) haar diensten af op de bepalingen van 
NC BAL en NC CAM. Tevens wordt een nieuwe dienst toegevoegd, namelijk een 
herschikkingsdienst (reshuffling) waarbij de netgebruiker zijn reeds geboekte capaciteit 
kan aanpassen zowel in de tijd als wat betreft de locatie. In 2016 zal de CREG de 
implementatie van het aangepast regulatoir kader verder opvolgen. Daarnaast bereidt 
I(UK) diensten voor die bijkomende flexibiliteit bieden aan netgebruikers. De CREG zal 
in 2016 de betreffende voorstellen van IUK verder evalueren en de integratie in het 
regulatoir kader verder opvolgen. 
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Doelstelling 8: De strategische reserves en de markt van ondersteunende 
diensten ontwikkelen  

 de markt van ondersteunende diensten begeleiden en ontwikkelen 

De CREG ondersteunt de verdere ontwikkeling van de specifieke markt van de 
ondersteunende diensten zodat het in evenwicht brengen van het transmissienet aan een 
optimale kostprijs kan gebeuren en vele spelers eraan kunnen deelnemen, zowel op het 
vlak van productie als van het beheer van de elektriciteitsvraag. 

In het kader van de vaststelling van de primaire, secundaire en tertiaire reservevolumes, 
ontvangt de CREG jaarlijks een voorstel ter goedkeuring van Elia voor het volgende jaar. 
In 2016 zal zij het ontvangen voorstel analyseren en desgevallend goedkeuren. Op 
nationaal vlak zal de CREG de regels betreffende het evenwicht, de volumes en de 
kosten van de ondersteunende diensten blijven evalueren en indien nodig aanpassen. 

In 2016 zal de CREG de voorstellen die ze van Elia krijgt betreffende de balancingregels 
analyseren en desgevallend goedkeuren. 

Ze zal in overleg met Elia en de andere marktspelers onderzoeken of het mogelijk is om 
het aandeel korte termijnproducten voor de tertiaire reserve vanaf 2017 te verhogen. 
Bovendien zal er bijzondere aandacht worden besteed aan de verbetering van de 
integratie van de deelname van de vraag aan de ondersteunende diensten.  

De CREG zal in 2016 verder als observator blijven deelnemen aan de werkzaamheden 
van de Task Force Balancing van de Users' Group van Elia en de Expert Working Group 
Ancillary Services by DER van de Users' Group van Elia betreffende de ontwikkeling van 

de balancingregels.   

De CREG zal bovendien heel wat inspanningen leveren voor de opvolging van 
pilootprojecten in het domein van balancing, zowel op nationaal als Europees vlak, en de 
voorbereiding van de indienststelling van de Coordinated Balancing Areas (CoBA).( zie 
ook doelstelling 12) 

 De stimulansen die door de CREG kunnen worden bepaald, zoals voorzien in artikel 27 
van de tarifaire methodologie voor de periode 2016-2019, werden voor 2016 vastgelegd 
in het akkoord dat ELIA en de CREG op 18 juni 2015 hebben gesloten. 
Voor 2016 hebben die stimulansen betrekking op projecten die Elia wil ontwikkelen en 
die in vier categorieën worden onderverdeeld:  

 strategische reserve: de transparantie van de berekening van het nodige volume 
verbeteren; 

 vraagbeheer: een oplossing voor de problematiek van de "energie-overdracht" 
vinden en implementeren; 

 flexibiliteit in de distributienetten: een oplossing voor de "submetering" 
implementeren en  
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 markt voor de compensatie van de kwartieronevenwichten: realisatie van de 
"Package balancing" dat twee projecten voor de verbetering van de markt omvat. 

De CREG zal heel het jaar 2016 de implementering van deze projecten door Elia met 
inachtneming van de deadlines die werden vastgelegd in het akkoord van 18 juni 2015 
controleren en indien nodig faciliteren. 

In het eerste semester van 2015 heeft Elia een nieuw mechanisme voor de levering van 
de spanningsregelingsdienst uitgewerkt. Door de evolutie van de elektriciteitsmarkt, het 
productiepark voor elektriciteit en het transportnet veranderen de behoeften aan reactieve 
energie geleidelijk. Hierdoor is gebleken dat het mechanisme voor de spanningsregeling 
dat sinds 2010 wordt toegepast, vooral sinds 2014 niet meer kostenefficiënt is. Het 
nieuwe mechanisme moet dus toelaten om op een efficiëntere manier aan de behoeften 
te voldoen en, in het bijzonder, door meer gewicht toe te kennen aan de activeringen en 
door boetes te voorzien in het geval de contractbepalingen niet worden nageleefd. 

In mei 2015 heeft Elia een offerteaanvraag gelanceerd voor de levering van de 
spanningsregelingsdienst in 2016. De CREG heeft zijn verslag over het manifest 
onredelijk karakter van de offertes aan de minister overgemaakt op 15 oktober 2015.  

In de eerste maanden van 2016 gaat de CREG de resultaten van dit nieuwe mechanisme 
op het vlak van kosten en werking (niet-discriminatie, berekening van eventuele boetes, 
enz.) analyseren om het goed te keuren voor de volgende jaren of aan te passen samen 
met Elia en de marktspelers.  

 De strategische reserve  

De strategische reserve is bestemd om eventuele problemen van 
bevoorradingszekerheid op korte termijn in de winter op te vangen. De CREG dient de 
werkingregels van de strategische reserves goed te keuren en het al dan niet manifest 
onredelijk karakter te evalueren van de prijsoffertes die de transmissienetbeheerder 
ontvangt in het kader van de aanleg en de levering van de strategische reserve. Verder 
zal de CREG ook een beslissing nemen over de tarifiaire toeslag van de 
openbaredienstverplichting voor de strategische reserve en over de daaruit resulterende 
tarifaire eindbalans.  

Tot slot zal de CREG ook voor de winter 2015/2016 een monitoring uitvoeren van het 
gebruik van de strategische reserves met speciale aandacht voor de relevantie van de 
activaties en de kosten. Daarnaast zal de CREG in 2016 ook een studie maken over de 
strategische reserve en de marktwerking tijdens de winterperiode 2015-2016. 
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Doelstelling 9: Ontwikkeling en toezicht op netwerkcodes 

 De uitwerking van de Europese netwerkcodes 

De creatie van een eenheidsmarkt op Europees niveau is een belangrijk doel van de 
Europese energiepolitiek. Een van de middelen om hiertoe te komen is het invoeren van 
verschillende netwerkcodes (Network codes). De CREG werkt actief mee binnen het 
kader van het Europees Agentschap voor de samenwerking tussen energieregelgevers 
(hierna "ACER "), om op Europees niveau deze nieuwe regels op te stellen. Op die manier 
anticipeert en bevordert zij de toepassing ervan op Belgisch niveau.  

Voor de elektriciteitsmarkt zal de CREG actief blijven meewerken aan de uitwerking van 
netwerkcodes (Network Codes) die opgesteld werden door ENTSO-E en reeds een 
positieve aanbeveling van ACER hebben ontvangen. Herhaaldelijk op verschillende fora, 
heeft de Europese Commissie aangekondigd ook in 2016 werk te zullen maken van de 
goedkeuringsprocedure met de Lidstaten voor alle nog resterende netwerkcodes. De 
CREG neemt hier haar adviserende taak op ten aanzien van de overheid, en zal advies 
geven met betrekking tot: 

- de marktgerelateerde netwerkcode inzake balancing, waar de CREG zich 
verder engageert in voorbereidende pilootprojecten, zowel op nationaal als 
Europees vlak, zoals de invoering van de Coordinated Balancing Areas 
(CoBA); en  

- de veiligheidsgerelateerde netwerkcode inzake “emergency & restoration”, die 
beter past in het breder kader van de nieuwe Verordening voor 
bevoorradingszekerheid van elektriciteit, zoals aangekondigd in de energieunie 
strategie van de Europese Commissie.  

Voor de overige zes netwerkcodes bestond de planning erin om dit proces met de 
Lidstaten reeds in 2015 af te ronden. 2016 staat dan ook in het teken:  

- van de uitvoering en de opvolging van de correcte toepassing van de regels 
inzake capaciteitstoewijzing en congestiebeheer, gepubliceerd op 24 juli 2015; 

- van zodra gepubliceerd, de uitvoering en de opvolging van:  

o de “Forward Capacity Allocation”;  
o de “Requirements for Generators”;  
o de “Demand Connection”;  
o de “High Voltage DC connections”;  
o de “Operational Security/Operations and Load Frequency Control & 

Reserves” 

Voor de gasmarkt dienen er in 2016 nog twee netwerkcodes door de Lidstaten 
goedgekeurd te worden. De CREG neemt ook hier haar adviserende taak op ten aanzien 
van de overheid, en zal advies geven met betrekking tot:  

- de harmonisering van de tariefstructuren, voor zover een gebrek aan 
harmonisering de verwezenlijking van de interne markt zou hinderen;  
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- de incrementele toekenning van vervoerscapaciteit, dat de reeds bestaande 
netwerkcode inzake capaciteitsallocatie mechanismen verder aanvult.  

De Europese netwerkcode betreffende het capaciteitsaanbod (NC CAM), goedgekeurd 
op 15 april 2013, en waarvan de in werkingtreding voorzien is voor 1 november 2015, legt 
als standaard de veiling van de gegroepeerde grensoverschrijdende capaciteit op. De 
samenwerking betreffende het Prisma-platform en zijn ontwikkeling, dat werd opgericht 
om aan de vereisten van het NC CAM te voldoen, krijgt ook in 2016 de prioritaire aandacht 
van de CREG. Een uitbreiding van het productengamma tot maandelijkse, 
seizoensgebonden en jaarlijkse producten en de introductie van een secundaire markt, 
moeten door de CREG worden goedgekeurd. De CREG blijft hiervoor de rol van voorzitter 
van de regulatoire adviesraad van Prisma opnemen.  

Voor het overige rest in 2016 de voltooiing van de invoering van de netwerkcode inzake 
gasinteroperabiliteit en datauitwisseling. De deadline voor implementatie in België is 1 
mei 2016. De CREG zal bovendien aanwezig en actief zijn in het kader van de monitoring 
en de uitwerking van alle netwerkcodes via AIMP WG17, AGWG18 en AEWG19, drie van 
de vier werkgroepen binnen ACER (zie ook doelstelling 10); 

 Controle op bestaande netwerkcodes 

De gedragscode20 (gas) en vooral het technisch reglement21 (elektriciteit) dienen te 
worden bijgewerkt om in te spelen op de snelle marktontwikkelingen en, met name, 
tegemoet te komen aan de nieuwigheden die voortvloeien uit de Europese netwerkcodes.  

De CREG zal de uitvoering van de regels van het technisch reglement elektriciteit en van 
de gedragscode gas blijven controleren en zal erop toezien dat respectievelijk de 
elektriciteits- en aardgasondernemingen deze regels naleven. 

De CREG waakt over de nauwkeurigheid van de omschrijving van de taken en 
verantwoordelijkheden van Elia en van de transmissienetgebruikers in het kader van haar 

                                            
 
 
 
17 AIMP WG: Agency Implementation and Monitoring Working Group 
18 AGWG: Agency Gas Working Group.  
19 AEWG: Agency Electricity Working Group.  
20 Koninklijk Besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake de toegang tot het 

aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot wijziging van het 

Koninklijk Besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en 

de toekenningvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas. 
21 Koninklijk Besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. 
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goedkeuringsbevoegdheid betreffende de algemene voorwaarden van de contracten die 
Elia voorstelt aan zijn klanten.  

 Technisch reglement elektriciteit 

De CREG zal desgevallend advies uitbrengen in het kader van de uitwerking van het 
technisch reglement voor het beheer van het transmissienet en de toegang daartoe. 

De CREG zal de uitvoering van de regels van het technisch reglement betreffende de 
veiligheid en de betrouwbaarheid van het transmissienet op regelmatige basis blijven 
controleren (zie ook doelstelling 7). Ze zal toezien op de invoering van de door artikel 32 
van de elektriciteitswet en het technisch reglement voorziene veiligheidsmaatregelen. 

De CREG zal ook de aanvragen tot vrijstelling van de gelijkstroomverbindingen 
bestuderen (zie ook doelstelling 7) overeenkomstig Verordening nr. 714/200922. Tot op 
heden is geen enkele vrijstellingsaanvraag gepland. De CREG zal ook de tijd die de 
netbeheerder nodig heeft om de verbindingen en herstellingen uit te voeren, controleren. 
Zij zal ook de toegang tot de verbruiksgegevens van de eindafnemers die zijn 
aangesloten op het transmissienet waarborgen en waken over de terbeschikkingstelling 
van een geharmoniseerd en gemakkelijk begrijpbaar formaat voor de verbruiksgegevens 
en de toegang ertoe. 

In de toekomst zal de CREG ook verder nagaan in welke mate het technisch reglement 
voor het beheer van het transmissienet doeltreffend blijft op het vlak van objectieve 
criteria voor de coördinatie van het beroep op productie-installaties. Desgevallend zal de 
CREG zich uitspreken over nieuwe objectieve criteria. De ontwikkeling van het design 
van de markt, voornamelijk wat betreft de productie, de balancing en de 
groothandelsmarkt, maar ook op het vlak van tarieven, worden nauwlettend opgevolgd 
door de CREG zodat sommige mechanismen verder zouden worden ontwikkeld en meer 
“marktgerichtheid” bewerkstelligen. Dit denkproces en de werkzaamheden die eruit 
voortvloeien, zullen worden afgestemd met collega regulatoren in Europa. 

 Gedragscode aardgas  

De CREG zal de toepassing van de regels die zijn bepaald in het Koninklijk Besluit - 
gedragscode op de gasvervoersinstallaties van Fluxys Belgium en Fluxys LNG verder 
blijven controleren. Dit Koninklijk Besluit bevat de regels en principes die van toepassing 
zijn op de beheerders van het aardgasvervoersnet, de opslaginstallaties en de LNG-

                                            
 
 
 
22 Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 
voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en tot intrekking van 
de verordening (EG) nr. 1228/2003. 
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installaties en op alle andere marktspelers teneinde de toegang tot de voormelde 
installaties alsook de optimale werking van de gasmarkt te waarborgen.  

In elk geval zal de basis van deze regels en principes op dezelfde structurele manier 
worden geëvalueerd en/of gewijzigd in overleg met alle marktspelers alvorens uiteindelijk 
te worden goedgekeurd door de CREG.  

De gaswet bepaalt dat de CREG de belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het 
aardgasvervoersnet goedkeurt. De drie basisdocumenten voor Fluxys Belgium (vervoer 
en opslag), voor Fluxys LNG (LNG) en voor Interconnector (UK) Limited (interconnectie) 
omvatten: 

- de standaardcontracten die het toegangsticket vormen; 
- de toegangsreglementen die de werkingsregels bevatten; 
- de dienstenprogramma’s die voor de klant een beschrijving omvatten van de 

marktmodellen en de diensten aangeboden door de beheerders.  

Externe omstandigheden bepalen in grote mate of de CREG al dan niet stappen moet 
ondernemen. De CREG heeft evenwel de vrijheid om zelf een aantal activiteiten op 
bepaalde domeinen op te starten en voorstellen te doen aan de wetgever om de werking 
van de markten te verbeteren, zoals de herziening van de gedragscode om deze in 
overeenstemming te brengen met de Europese netwerkcodes (NC CAM, NC BAL, CMP, 
NC INT, de herziening van Verordening nr.°994/2010), en de aanpassing ervan aan de 
marktbehoeften op het gebied van opslag en LNG. Er zal in dit kader met de stakeholders 
worden overlegd via de overlegstructuur die werd opgericht voor de uitwerking van de 
gedragscode. Haar deelname aan de ontwikkeling van een tweede Europees Gas Target 
Model dat hiermee gepaard gaat, zal de CREG toelaten in de toekomst de nationale en 
de Europese wetgeving met elkaar te doen overeenkomen. 

Tegenwoordig is het incidentenbeheer op het Belgische gasvervoersnet niet voldoende 
ontwikkeld, of het nu gaat over de H-gas- of L-gasmarkt. Het is de verantwoordelijkheid 
van Fluxys Belgium om een plan voor het incidentenbeheer op te stellen. Dit plan omvat 
een geheel van middelen en mechanismen bedoeld om noodsituaties op het vervoersnet 
te verhelpen en om indien nodig de eindverbruikers los te koppelen overeenkomstig een 
welbepaald plan. De gaswet belast de CREG met de opvolging en de controle met het 
oog op de toepassing van de gedragscode van 23 december 2010, met inbegrip van de 
regels betreffende de veiligheid en de betrouwbaarheid van het vervoersnet (art.15/14, 
§2, 15° en 25° van de gaswet). Bovendien voorziet artikel 23 van de gaswet een advies 
van de CREG inzake de nodige maatregelen indien de veiligheid, de betrouwbaarheid of 
de integriteit van het net niet langer gewaarborgd zijn. In deze context heeft de CREG 
aan Fluxys Belgium gevraagd een incidentenplan op te stellen teneinde de integriteit van 
het systeem te verzekeren. Dit project loopt door in 2016. 

Sinds de certificering en de erkenning in 2013 van Interconnector (UK) Limited als 
netbeheerder werd ook een geheel van volledig nieuwe regels en principes uitgewerkt, in 
nauwe samenwerking met de Britse energieregulator (OFGEM), voor de 
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interconnectiepijpleiding die het Verenigd Koninkrijk met België verbindt, om de toegang 
tot de installatie te waarborgen en de koppeling tussen de Britse en de Belgische markt 
op optimale wijze te laten werken. Voor 2016 werkt Interconnector (UK) aan een 
programma voor de herallocatie van diensten via een reshuflingmechanisme. De CREG 
zal dit dossier opvolgen en hiervoor een beslissing nemen. 

Doelstelling 10: de samenwerking met instanties op Europees en 
internationaal niveau 

In het kader van de bepalingen van het derde wetgevend energiepakket, en met het oog 
op de verwezenlijking van de gereguleerde activiteiten, zal de CREG op Europees niveau 
haar nauwe samenwerking en overleg voortzetten met het Europees Agentschap voor de 
samenwerking tussen energieregulators (hierna "ACER ") en de Raad van de Europese 
energieregulatoren (hierna de "CEER"). 

Onder de Europese thema’s die in 2016 de aandacht zullen blijven trekken vindt men de 
realisatie van de eengemaakte interne energiemarkt via de invoering van netwerkcodes 
en richtsnoeren ( zie doelstelling 9), de opvolging en analyse van projecten van algemeen 
belang in het kader van de richtsnoeren voor de trans-europese energie-infrastructuur, 
het toezicht op de tienjarige ontwikkelingsplannen van ENTSO-E en ENTSO–G en de 
koppeling van de regionale markten. 

Vanwege het gereguleerd kader waarbinnen deze activiteiten plaatsvinden, neemt de 
CREG binnen de werkgroepen en de task forces een positie in, die haar toelaat een 
zekere impact te hebben op de analyses die binnen ACER en CEER worden uitgewerkt. 
2016 zal in dit opzicht niet anders zijn. 

De voorzitster van de CREG is lid van de Board of directors van de CEER. Dit is een 
leidinggevende functie binnen de CEER en houdt ook in dat zij in deze hoedanigheid de 
CEER vertegenwoordigd en zodoende de stem van de Europese regulatoren laat gelden 
op colloquia en andere aangelegenheden. Naast deze functie neemt de CREG 
ondermeer ook het vice-, co- of voorzitterschap waar van de International Coordination 
Group (ICG), de Implementatie, Benchmark en Monitoring werkgroep (IBM WG), de Gas 
werkgroep (GWG) en de bevoorradingszekerheid Task Force voor gas (SoS TF). Binnen 
ACER neemt zij analoge posities waar in de Implementie, Monitoring and Procedures 
werkgroep (AIMP WG), de Gas WG (AGWG), de Elektricity Network & Markets Task 
Force (ENM TF) en de Procedure Workstream (PWS).  

De andere actuele thema’s waarop ingezet wordt, zijn:  

 inzake elektriciteit:  

- de coördinatie, onder het voorzitterschap van de CREG, van het regionale 
CWE-initiatief (Central West European Region) en van de uitvoering van het 
regionaal plan; 
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- de coördinatie van de opvolging door ACER van het herzieningsproces van 
de aanbodzones opgestart door ENTSO-E. Terzelfdertijd worden de vragen 
over redispatching en de verschillende definities van de niet genomineerde 
stromen besproken (zoals de loop flows en de transit flows); 

- de opvolging van de samenwerking van de netbeheerders van de Europese 
Unie en van derde landen. Het gaat meer bepaald om de mogelijke 
aansluiting van Zwitserland op de marktkoppeling D-1 in de CWE- of de 
NWE-zone en over de continue harmonisering van de regels inzake 
langetermijnveilingen. Ook Noorwegen is betrokken in de ontwikkeling van 
projecten van NWE-marktkoppeling D-1 en het NWE-intradaymechanisme; 

- het toezicht op het beheer van de congestie van de nationale 
transmissienetten en de uitwisseling van gegevens die op gewestelijk vlak 
relevant zijn; 

- de voorziene aanpassing van deel B van de bijlage bij Europese 
Verordening nr. 838/201023 die de maximale waarde voor de toepassing 
van de injectietarieven van het net ten laste van de producenten omvat 
(injectietarieven of G-tarieven); 

- de harmonisatie van tariefstructuren voor de transmissie van elektriciteit: in 
2016 zal een non-binding guidance document worden opgesteld (task force 
Infrastructure ACER). Dit document, waarin de grote tarificatieprincipes 
waarover de partijen een akkoord hebben bereikt (optimal tariffs structure) 
zullen worden opgenomen, moet het terrein effenen voor een eventuele 
grondigere harmonisering van tariefstructuren. Of een dergelijke 
harmonisering nodig is, zal worden geëvalueerd in het licht van de 
ontwikkelingen van de Europese markt (IEM) als gevolg van de 
implementatie van de verschillende Network Codes en de Energy Union 
strategie. De CREG zal actief meewerken aan het opstellen van dit 
document en alle andere initiatieven over dit onderwerp die zullen worden 
genomen door het Agentschap.  

 wat het aardgas betreft:  

- het besteden van bijzondere aandacht aan de toepassing van deze nieuwe 
reglementeringen op de grensoverschrijdende infrastructuur, zoals de 
interconnector die wordt uitgebaat door Interconnector (UK) Limited, tussen 
Zeebrugge en Bacton (Verenigd Koninkrijk). Iedere wijziging door de CREG 
van regelgevende basisdocumenten moet gebeuren in overleg met de 
marktactoren; 

                                            
 
 
 
23 Verordening (EU) nr. 838/2010 van de Commissie van 23 september 2010 betreffende de vaststelling 
van richtsnoeren met betrekking tot het vergoedingsmechanisme voor elektriciteitsstromen tussen 
transmissienetbeheerders en een gemeenschappelijke regelgevingsaanpak voor de transmissietarifering. 
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- het afstellen van de overselling & buy back procedures met de buurlanden, 
de uitwerking van reserveprijzen en verdeling van de veilingopbrengsten, 
de invoering van economische tests voor de nieuwe investeringen en de 
bekrachtiging van het principe "de gebruiker / vervuiler betaalt". 

- de opvolging van initiatieven die gericht zijn op de bouw van nieuwe 
installaties die het capaciteitsaanbod beïnvloeden. Terwijl in België, 
belangrijke versterkingen van de vervoersinstallaties werden gerealiseerd 
op basis van het resultaat van een open season procedure (via openbare 
marktbevragingen), moet een diepgaander onderzoek van de CREG 
aantonen in welke mate deze procedure kan worden verfijnd en/of 
geïntegreerd in het veilingsmechanisme voor de bestaande infrastructuur. 
Het capaciteitsaanbod kan grotendeels worden beïnvloed door het 
toegepaste marktmodel en de interactie met de naburige netwerken.  

- het verlenen van haar medewerking aan de uitrol van het tweede Europese 
Gas Target Model. Op het vlak van de bevoorradingszekerheid zal de 
CREG nauw samenwerken met de Europeses Commissie in het kader van 
de herziening van de verordening 994/2010. 

- benchmarking van de efficiëntie-indicatoren van de gasnetbeheerders in 
Europa. Voor deze analyse moet nog worden overlegd met Fluxys Belgium 
en dit moet op Europees niveau binnen de CEER worden verduidelijkt. Het 
gaat om een ijking van het type Data Envelopment Analysis die enerzijds 
gebaseerd is op de input, zoals de waarde van de gereguleerde activabasis, 
de afschrijvingen en operationele kosten en anderzijds op de output zoals 
de lengte van het net, het aantal ontspanningsstations en het 
personeelsbestand; 

 wat zowel elektriciteit als aardgas betreft:  

- de uitvoering opvolgen van de Europese verordening nr.°347/201324 en de 
verwezenlijking van de Belgische projecten van algemeen belang (PCI25) In 
deze context zal de CREG de verschillende Europese regionale 
werkgroepen hieromtrent opvolgen. Deze werkgroepen moeten adviezen 
uitbrengen over de selectie/monitoring van investeringsprojecten van 
Europees belang en over de incentives ter ondersteuning van projecten die 
het algemeen belang dienen maar commercieel risicovol blijken. Bovendien 
zal de CREG de invoering van (grensoverschrijdende) steunmaatregelen 
op Europees niveau moeten opvolgen en overleggen met de 

                                            
 
 
 
24 Verordening (EU) nr 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende 

richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur en tot intrekking van Beschikking nr. 

1364/2006/EG en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 713/2009, (EG) nr.°714/2009 en (EG) 

nr. 715/2009.  
25 PCI: Projects of Common Interest 
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reguleringsinstanties van de buurlanden bij de uitwerking van eventuele 
grensoverschrijdende compensaties voor projecten die netto baten 
opleveren over de grenzen heen. Dit moet gebeuren op basis van een 
grensoverschrijdende kosten-batenanalyse. 
Daar het projecten van Europees belang betreft die ook voor de Belgische 
economie belangrijk zijn, zal de CREG de nodige wijzigingen moeten 
aanbrengen in het kader van eventuele nieuwe akkoorden over 
stimuleringssystemen in de Europese context teneinde deze investeringen 
te gepasten tijde te verwezenlijken. 

 wat elektriciteit betreft, gaat het om:  

o de onderzeese verbindingskabel met het Verenigd Koninkrijk 
(Nemo-project); 

o de voorziene onderlinge verbinding met Duitsland (het Allegro-
project); 

o de versterking van de Belgische noordgrens ( Zandvliet – Lillo- 
Mercato-Horta)  

o De interconnectie met Luxemburg ( Bascharage (LU) – Aubange 
(BE) 

 wat aardgas betreft, gaat het in de nieuwe opstelling van de lijst PCI 
in 2015 over volgend kandidaatproject van Fluxys Belgium:  

o conversie van L-gas naar H-gas. 

Daarnaast zal de CREG de manier waarop de diverse modellen van unbundling in de 
praktijk in Europa worden toegepast en vooral de permanente monitoring ervan, verder 
opvolgen. In deze context wordt binnen CEER onder meer een status review report 
opgesteld m.b.t. DSO en TSO unbundling in de verschillende lidstaten en onder de 
verschillende modellen van unbundling binnen het derde Energiepakket. 
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3.3 Energietransitie, integratie van hernieuwbare energiebronnen en 
toegenomen flexibiliteitsbehoeften 

De energietransitie staat momenteel hoog op de internationale, Europese en nationale 
agenda en doet zich gelden als het dringende en noodzakelijke antwoord op de huidige 
en toekomstige uitdagingen op het vlak van energie.  

Deze transitie is de overstap van een “traditioneel” gedecentraliseerd energiesysteem, 
gebaseerd op fossiele brandstoffen, naar een energiesysteem dat in toenemende mate 
gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen, met een grote verscheidenheid eneen 
zwakke voorspelbaarheid. Het gaat ook gepaard meteen aanzienlijke gedragswijziging 
die als doel heeft het potentieel van energiebesparingen te benutten en een grotere 
energie-efficiëntie te bekomen. 

Omwille van de engagementen aangegaan binnen de Europese Unie in het kader van 
het “Energieklimaat” pakket (cf. met name de 20/20/20-doelstellingen van de EU) werkt 
België al aan de overstap naar een gedecentraliseerde energieproductie die steeds meer 
gebaseerd is op hernieuwbare bronnen, met alle gevolgen die dit met zich meebrengt 
voor het systeem en het Belgische elektriciteitsnet.  

Rekening houdend met haar bevoegdheden en voorrechten zal de CREG deze 
problematiek van dichtbij blijven opvolgen, zowel op Europees als op nationaal niveau, 
en initiatieven nemen of de nodige maatregelen voorstellen om ervoor te zorgen dat deze 
evolutie in de beste omstandigheden verloopt voor de eindverbruiker conform de 
tendensen van het algemene Europese en Belgische energiebeleid.  

In deze optiek zal de CREG bijzondere aandacht besteden aan de volgende drie 
activiteitendomeinen:  

Doelstelling 11: Maximale uitbouw van flexibiliteit op de Belgische markt 
bevorderen 

Hoewel variabiliteit en onzekerheid intrinsieke eigenschappen zijn van elk 
energiesysteem, gaat de integratie van hernieuwbare energiebronnen, die bovendien 
vaak intermitterend zijn, gepaard met een bijkomende nood aan flexibiliteit, zowel aan 
vraag- als aan aanbodzijde, om zowel de doeltreffendheid als de efficiëntie van dit proces 
te optimaliseren. 

Wat het aanbod betreft, moet er natuurlijk voldoende productiecapaciteit beschikbaar zijn, 
maar bovendien moet deze ook voldoende snel ter beschikking kunnen worden gesteld 
om sterke schommelingen (al dan niet voorzien) in de vraag en/of de productie te 
compenseren.  

Wat de vraag betreft, wordt er na de jarenlange praktijk van moduleerbare of 
onderbreekbare verbruikscontracten bij grote industriële klanten, op de markt meer 
belang gehecht aan het potentieel van een dynamischer beheer van de vraag door de 
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verschillende marktactoren, onder invloed van de verhoogde integratie van de 
gedecentraliseerde productie en een flexiebeler beheer van de industriële processen.  

De bijkomende flexibiliteit dient dus op een doeltreffende en duurzame manier ter 
beschikking te kunnen worden gesteld, zodat de verbruiker kan blijven genieten van een 
adequate bevoorradingszekerheid in elektriciteit en een noodzakelijke 
uitbatingszekerheid van het net aan een correcte prijs.  

Met dat doel voorziet de CREG de huidige maatregelen te verbeteren en mogelijke 
nieuwe maatregelen te bestuderen en uit te werken. 

 Flexibiliteit op de elektriciteitsmarkt bevorderen 

 
Om de flexibiliteit te bevorderen, zal de CREG actie blijven ondernemen op verschillende 
vlakken. Enerzijds zal ze de bevindingen van haar studie die in 2015 werd uitgevoerd 
over de middelen die moeten toegepast worden om de toegang tot het vraagbeheer in 
België te faciliteren, verder uitwerken. Hiervoor zal ze, in overleg met de marktspelers, 
de aanpassingen aan het marktmodel vastleggen waardoor hinderpalen die de deelname 
van de vraag op de verschillende elektriciteitsmarkten beletten, kunnen worden 
gereduceerd. Anderzijds zal ze de testen en pilootprojecten blijven opvolgen die Elia heeft 
uitgevoerd en tot doel hebben de uitbreiding van de markt van de ondersteunende 
diensten en de strategische reserve te bevorderen, in het bijzonder naar de middelen die 
aangesloten zijn op de distributienetten. Tot slot zal ze de evolutie van de technologieën 
voor de opslag van elektriciteit blijven opvolgen, meer bepaald de technologieën die op 
basis van beperkte investeringen een efficiënte deelname aan de ondersteunende 
diensten mogelijk maken. 
 

  Bevorderen van meer flexibiliteit op de markt voor aardgas 

Om flexibele gascentrales te verkrijgen die nodig zijn voor de flexibiliteit van de 
elektriciteitsmarkt, is er ook een verhoging van de flexibiliteit nodig op de markt voor 
aardgas. Dit impliceert de noodzaak om op de markt capaciteitsproducten op korte en 
lange termijn te ontwikkelen en aan te bieden, een soepele toegang tot het netwerk te 
garanderen, maar ook opslaginfrastructuren te voorzien.  

In deze optiek heeft de CREG er in 2014 op aangedrongen dat de netwerkbeheerder de 
ontwikkeling en het aanbod van flexibele diensten zou garanderen die aangepast zijn aan 
de behoeften van de markt. De CREG heeft specifiek gewezen op de verplichting om 
diensten op korte termijn ter beschikking te stellen van de markt.  

In 2016 zal de CREG er, in het kader van haar taak om toezicht te houden op de werking 
van de markt, over waken dat dit diensttype in competitieve omstandigheden wordt 
gecommercialiseerd. Fluxys zal een voorstel doen voor het aanbieden van een 
kortetermijndienst voor binnenlandse afnamepunten. De CREG zal dit voorstel 
bestuderen en hiervoor een beslissing nemen.  
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Doelstelling 12: De ontwikkeling van duurzame en doeltreffende 
marktmechanismen 

 De evoluties opvolgen inzake bevoorradingszekerheid 

De CREG dient op grond van de geldende wetgeving de evoluties op het vlak van de 
bevoorradingszekerheid op de gas-en elektriciteitsmarkt te monitoren. De invoering van 
de Europese Verordening in deze materie zal in 2016 prioriteit genieten. In dit kader zal 
de CREG samenwerken en overleg plegen met de AD Energie (ADE), die sinds de wet 
van 8 januari 2012 als «bevoegde autoriteit» werd aangeduid. 

Op het vlak van aardgas, zal de CREG in 2016 volgende taken uitvoeren:  

- op grond van art. 15/13, §1 van de Gaswet stelt de ADE (in samenwerking met 
het Planbureau) in overleg met de CREG een jaarlijks monitoringrapport op 
inzake de bevoorradingszekerheid. Dit verslag wordt ten laatste op 31 juli 2016 
gepubliceerd en wordt megedeeld aan de Europese Commissie. 

- op grond van art. 15/13, §6 van de Gaswet en artikel 9 van Verordening (EU) Nr. 
994/201026 stelt de ADE in overleg met de CREG een risico-analyse op 
betreffende de bevoorradingszekerheid inzake aardgas. Deze tweejaarlijkse 
risico-analyse wordt vóór 30 september 2016 geactualiseerd en ter beschikking 
gesteld van de Europese Commissie. 

- Op grond van art. 15/13, §6 van de Gaswet en artikel 4 van Verordening (EU) Nr; 
994/2010 stelt de ADE in overleg met de CREG een preventief actieplan en een 
noodplan op betreffende de bevoorradingszekerheid inzake aardgas. Hierbij kan 
de CREG tevens mogelijke maatregelen voorstellen die kunnen genomen 
worden in geval van een noodsituatie op de gasmarkt. Deze tweejaarlijkse 
opstelling van een preventief actieplan en noodplan wordt uiterlijk op 3 december 
2016 vastgesteld en bekendgemaakt. Deze plannen worden dan tevens ter 
beschikking gesteld van de Europese Commissie. 

Op het vlak van elektriciteit, zal de CREG in 2016 de volgende taken uitvoeren: 

- ze zal haar volledige medewerking verlenen aan het tweejaarlijkse rapport over 
de bevoorradingszekerheid dat de AD Energie moet opstellen in overleg met de 
CREG; 

- ze zal waken over de investeringen in productiecapaciteit met het oog op de 
bevoorradingszekerheid;  

- ze zal de inventaris actualiseren van alle bestaande installaties voor 
elektriciteitsproductie in België;  

                                            
 
 
 
26 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.  
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- ze zal kennis nemen van definitieve of tijdelijke, niet geprogrammeerde 
onderbrekingen in de werking van de productie-installaties voor elektriciteit; 

- ze zal de beschouwingen voortzetten die begonnen zijn in 2011 betreffende de 
mechanismen voor de capaciteitsvergoeding; en 

- ze zal desgevallend advies verlenen over het koninklijk besluit dat de procedure 
uitwerkt voor de voorafgaandelijke informatieverplichting voor de niet-
geprogrammeerde buitenwerkingstellingen.  

De CREG zal zowel voor gas als elektriciteit haar databanken verder uitwerken die haar 
in staat stellen om de Belgische markt op te volgen. 

 De ontwikkeling en toepassing van duurzame en doeltreffende 
marktmechanismen 

Bij de overgang naar meer flexibiliteit, zal de CREG erover waken dat de 
marktmechanismen zoveel mogelijk worden gebruikt, op voorwaarde dat ze duurzaam 
bijdragen tot een doeltreffende en bestendige werking van de markt en, uiteindelijk, tot 
de laagst mogelijke prijs voor de gebruiker. 

Voor wat betreft de marktmechanismen in de elektriciteitsmarkt zal de CREG actief blijven 
deelnemen aan de besprekingen op gewestelijk, supra-regionaal en Europees niveau 
betreffende de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuur op lange termijn, day-
ahead, intraday en balancing.27 

De CREG zal ook verder meewerken aan de opvolging van Europese supra-regionale 
pilootprojecten gericht op de integratie van de Europese elektriciteitsmarkten.28 Hierbij 
worden vier tijdshorizonten in acht genomen: 

1. Toewijzing van langetermijntransmissierechten 

Op termijn zal er op Europees niveau gewerkt worden met één platform voor de 
transmissierechten op lange termijn. Hieraan gekoppeld zullen ook de nominatieregels 
op Europees vlak geharmoniseerd worden. De CREG zal dit van nabij blijven opvolgen, 
en meer bepaald de noodzakelijke beslissingen nemen over de toewijzing van capaciteit. 
De CREG zal verder ook toezien op de correcte implementatie van de bepalingen in de 
CACM-guidelines. 
 

                                            
 
 
 
27 Zie ook doelstellingen 7 
28 Zoals eerder aangehaald in doelstelling 8 
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2. Koppeling van de dagmarkt 

De impliciete koppeling van de dagmarkten omvat een groot deel van de Europese 
elektriciteitsmarkt. Deze Multi Regional Coupling (MRC) wordt verder van nabij opgevolgd 
door de betrokken regulatoren, waaronder de CREG. Met name de performantie van het 
agloritme en de monitoring van deze marktkoppeling zal belangrijk zijn in 2016. 

In mei 2015 is er gestart met een methode voor de berekening en allocatie van capaciteit 
op basis van de stromen (flowbased market coupling) in de CWE-regio (Central West 
European Region). Deze marktkoppeling gebaseerd op de stromen is een specifieke 
methode die vervat zit in de Europese MRC methode. De CREG zal de verdere 
ontwikkelingen van de marktkoppeling gebaseerd op de stromen van zeer dichtbij blijven 
volgen. Deze methode zal in de komende jaren immers verder blijven evolueren om 
volledig conform de (evoluerende) Europese regelgeving te zijn. 

3. Eengemaakte Europese intraday beurs met impliciete 
marktkoppeling 

Voor het design van de elektriciteitsmarkt stelt men meerdere uitdagingen vast, zoals de 
progressieve invoering op nationaal niveau of Europees regionaal niveau, van 
mechanismen zoals grensoverschrijdende (cross-border) intraday marktkoppeling via 
continue handel.Dit mechanisme zal het onder meer mogelijk maken om grote 
hoeveelheden hernieuwbare productie op te nemen. 

De goede werking van de intraday-markten vormt een belangrijke voorwaarde voor een 
betere evaluatie van de markten en om een beroep te kunnen doen op de flexibiliteit. 

De CREG volgt en ondersteunt de actuele evoluties op het Europese vlak om tot een 
intraday-beurs te komen met een impliciete marktkoppeling. Om de doeltreffendheid te 
optimaliseren, zal alle beschikbare capaciteit voor de onderlinge koppelverbindingen day-
ahead en intra-day aan de beurzen worden toevertrouwd. 

De implicatie van de elektriciteitsbeurzen in de werking van de markten zal in 2016 
worden verdergezet door het project betreffende het Europese intraday-mechanisme en 
de toekomstige ontwikkeling van de koppelingen van de markten in D-1 te volgen. 

4. Europese integratie van de balancingsystemen  

De CREG volgt van zeer nabij de actuele initiatieven gericht op de realisatie van de 
Europese integratie van de evenwichtssystemen. De creatie van de Europese 
netwerkcode betreffende het evenwicht en de navolgende inwerkingtreding zullen de 
komende jaren van dichtbij worden opgevolgd en ondersteund door de CREG. Op 
nationaal vlak zal de CREG de regels betreffende het evenwicht, de volumes en de 
kosten van de bijkomende diensten (cf. doelstelling 8) blijven evalueren en, indien nodig, 
aanpassen. 
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Naast de noodzaak aan een progressieve invoering op nationaal of Europees regionaal 
vlak, van mechanismen zoals de intraday NWE (North West European Region), profileren 
zich ook andere uitdagingen op het gebied van het evenwicht en het design van de 
elektriciteitsmarkt, met name:  

- de opvolging van pilootprojecten en andere projecten in het domein van de 
balancing, zowel op nationaal als op Europees niveau, en de voorbereiding van 
de invoering van de Coordinated Balancing Areas (CoBA); op Europees niveau 
hebben deze projecten voornamelijk betrekking op de implementatie van een 
internationale samenwerking tussen de landen van West-Europa (voornamelijk 
België, Nederland, Duitsland en Oostenrijk), zowel voor de primaire reserve als 
voor de automatische secundaire reserve en de manuele tertiaire reserve: 

- de komst van nieuwe actoren op de productiemarkt en hun participatie aan de 
ondersteunende diensten; en  

- de participatie van de vraag aan de ondersteunende diensten. 

 De regulering van de offshore markt 

Ook in 2016 zal de CREG al haar wettelijke taken voor de regulering van de offshore 
markt vervullen.  

Deze zijn: 

- adviezen over eventuele wijzigingen of overdrachten van domeinconcessies; 
- beheer van de garanties van oorsprong; 
- controle op de nettoproductie van offshore windenergie en aflevering van de 

overeenkomstige groenestroomcertificaten; 
- maandelijks berekenen van de minimumaankoopprijs van 

groenestroomcertificaten conform het koninklijk besluit van 16 juli 2002; 
- opvolgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van offshore windenergie, 

zowel op technisch als op financieel en juridisch vlak,; 
- behandelen van de interventie-aanvragen die worden ingediend in het kader van 

de financiering door Elia, ten belope van 25 miljoen euro, van de aansluiting van 
offshore windparken door onderzeese kabel. 

Daarnaast zal de CREG zich in 2016 toeleggen op een aanpassing van de database voor 
het beheer van de offshore groenestroomcertificaten. Door de wijzigingen (en eventuele 
toekomstige wijzigingen) van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de 
instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen, is er nood aan een flexibele database voor het beheer 
van de offshore groenestroomcertificaten. In tegenstelling tot de certificaten met een 
vaste minimumprijs die toegekend worden aan C-Power, Belwind en Northwind, kan de 
minimumprijs van groenestroomcertificaten van de nog te bouwen domeinconcessies 
verschillend zijn per concessie (installatie) en per maand. De huidige database biedt deze 
flexibiliteit voor het beheer van de certificaten momenteel nog niet. Een aanpassing is 
dan ook nodig confom artikel 13 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002. 
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Tenslotte, voorziet het regeerakkoord (dd. 9 oktober 2014) de uitwerking van een 
stopcontact op zee op kostenefficiënte wijze. De CREG kan op basis van haar expertise 
van offshore windenergie een constructieve bijdrage leveren als facilitator tussen Elia en 
de offshore windparken. Indien nodig zal de CREG het gepaste regulatoire kader 
opstellen voor de uitbouw van dit stopcontact op zee. 

 Mechanisme voor de ondersteuning van de elektriciteitsproductie en de 
aansluiting van offshore windmolens 

De CREG zal eveneens de taken uitvoeren die haar werden toevertrouwd inzake het 
mechanisme voor de ondersteuning van de elektriciteitsproductie en de aansluiting van 
offshore windmolens overeenkomstig de elektriciteitswet en het koninklijk besluit van 16 
juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit 
opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Zij zal in het bijzonder waken over de 
transparantie en de regelmatigheid van de verkoop van certificaten op de markt door de 
netbeheerder. Tevens zal de CREG de toeslag blijven berekenen die door Elia moet 
worden toegepast voor het opkopen van offshore groenestroomcertificaten. 

Doelstelling 13: Innovatie bevorderen in het belang van de eindverbruiker 

 Demand response 

Demand response (DR) en meer in het algemeen demand side programes hebben een 
impact op de prijs van elektriciteit, dragen bij tot de integratie van hernieuwbare 
energiebronnen, verbeteren energie efficiëntie en maken dat eindverbruikers een direct 
voordeel kunnen halen uit de geliberaliseerde vrije markt. Alle categorieën 
eindverbruikers dienen in de mogelijkheid gesteld te worden om zo optimaal mogelijk deel 
te nemen aan de demand response schema’s, om rechtstreeks te kunnen genieten van 
de positieve marktevoluties indien deze zich voordoen. Op de groothandelsmarkt is er de 
laatste jaren een evolutie in de goede richting die maakt dat grote en middelgrote 
ondernemingen zich geëngageerd hebben en deelnemen, direct of indirect. De stap naar 
de kleinhandelsmarkt en de betrokkenheid van de individuele eindverbruiker aan demand 
side programes staat echter nog in de kinderschoenen. Los van het feit dat men hierbij 
een verschillend niveau in competentie moet overwinnen, is er nood aan kennis om de 
opportuniteiten in te schatten, zo dat het vereiste regulatoir kader hiervoor kan worden 
opgesteld. In USA hebben demand response programma’s jaarlijks al 2.2 miljard EURO 
opgeleverd voor de consumenten en hebben ze ervoor gezorgd dat 5 keer zoveel is 
uitgespaard doordat er niet moest worden ingezet op dure productie-eenheden. 

De CREG dient voortaan alle redelijke maatregelen te nemen om vraagzijdemiddelen, 
zoals vraagrespons, aan te moedigen om op dezelfde wijze als de middelen met 
betrekking tot het aanbod, deel te nemen aan de groothandelsmarkt. In de position paper 
van SEDC (Smart Energy Demand Coalition) van februari 2015 staat België, naast 
Zwitserland, Frankrijk en Oostenrijk als één van de enige landen op Europees niveau dat 
streeft naar meer demand response. In aansluiting op de studie die ze in 2015 heeft 
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uitgevoerd, gaat de CREG verder acties ondernemen om de obstakels voor de 
ontwikkeling van het vraagbeheer en de invoering van een level playing field weg te 
werken. 

De CREG werkt momenteel op vraag van de Minister bevoegd voor energie aan een 
studie over maatregelen die genomen kunnen worden om demand response verder uit 
te bouwen in België. Verschillende marktsegmenten komen aan bod (forward, day ahead, 
intraday, balancing en de strategische reserve). Er is ook een raadpleging gehouden 
zodat de belangrijkste struikelblokken geïdentificeerd kunnen worden. In dit kader zal de 
CREG in 2016 eveneens beroep doen op een externe consultant die op grond van zijn 
ervaring in dit domein de CREG zal bijstaan bij het ontwikkelen van een robuust en 
aangepast regulatoir kader dat België in staat moet stellen een voortrekkersrol te kunnen 
spelen in deze materie. 

Deze transitie naar een meer actieve participatie van de vraag, zoals die vooral ook op 
Europees niveau wordt gepromoot, betreft alle consumptieprofielen. Aangezien vooral de 
markt van de residentiële gebruikers nog in een beginstadium zitten, zal de CREG de 
evolutie volgen van de problematiek rond de de smart meters, - in het algemene kader 
van de smart grids - van de dynamische energietarifiëring en van de individuele en 
collectieve switchingactiviteiten. Ze zal hierover ook verder overleg plegen met de 
gewestelijke regulatoren. Binnen CEER of ACER pleit de CREG voor een toereikende 
bescherming van de kleine gebruikers, inclusief de meest kwetsbare onder hen. 

Bij de energietransitie dienen ook een aantal technologische uitdagingen overwonnen te 
worden om in te spelen op de noden op het vlak van flexibiliteit. De innovatie steunt dus 
de energietransitie, ook al blijft de impact ervan per definitie onvoorspelbaar.  

CREG is van mening dat innoverende technologieën sterk zouden kunnen bijdragen tot 
de nodige flexibiliteit. De CREG zal dus bijzonder alert blijven voor initiatieven om 
elektriciteit in gas om te zetten (power to gas) en deze voor de opslag van elektriciteit in 
het bijzonder met competitieve producten die de komende jaren op de markt zouden 
kunnen gebracht worden, zoals bijvoorbeeld het gebruik van batterijen voor primaire en 
secundaire reserves.  

De CREG zal ook de ontwikkelingen volgen op het gebied van de opslag van aardgas en 
zal erover waken dat de nieuwe diensten, zoals de Fast Cycle Storage (beperkte 
injectieduur), dus een kortere duur), economisch verantwoord zijn en werkelijk kunnen 
bijdragen tot de verbetering van de actuele situatie, niet alleen in België, maar in heel 
Europa.  

De CREG is ook van mening dat de beheerders van het transportnetwerk een rol kunnen 
spelen bij deze innovatie. Enerzijds kunnen zij innovatieve evenwichtsproducten bieden 
waarop de actoren van de markt kunnen reageren, anderzijds kunnen ze zelf innovatieve 
technologieën toepassen bij het slim beheer van het netwerk op het niveau van het 
transport. De CREG heeft hiervoor stimulansen voorzien ( zie doelstelling 6) waaronder 






