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INLEIDING 

1. Het directiecomité van de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE 

ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) stelt hierna, met toepassing van de artikelen 24, § 1, 

en 23, § 2bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

en artikel 15/14, § 4, tweede en derde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 

van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, zijn nieuw huishoudelijk 

reglement vast.  

Op 10 februari 2015 heeft het directiecomité van de CREG een openbare raadpleging 

gehouden over een ontwerp van wijzigingen van het huishoudelijk reglement van 29 november 

2012 (bekend gemaakt op de website van de CREG www.creg.be), voor wat betreft motivering, 

consultatie en publicatie. Deze openbare raadpleging liep af op 31 maart 2015. 

Doel van deze wijzigingen is vooreerst om de motiveringsplicht uit te breiden tot alle 

beslissingen van het directiecomité van de CREG. Deze wijzigingen beogen verder - op basis 

van ervaring - meer duidelijkheid te verschaffen in de organisatie en het verloop van de 

raadplegingsprocedure (zoals deze kadert binnen artikel 23, § 2bis, van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/14, § 4, tweede en 

derde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 

andere door middel van leidingen). Voorts wenst het directiecomité van de CREG te definiëren 

hoe het omgaat met de eventuele vertrouwelijkheid van overgemaakte informatie in het kader 

van publicaties door de CREG.  

Daarnaast worden bepaalde punctuele wijzigingen aangebracht aan de interne werkingsregels 

om deze af te stemmen op de praktijk, de terminologie wordt afgestemd op de wetgeving 

overheidsopdrachten en er worden bepaalde bevoegdheidsdelegaties voorzien.  

Gelet op de omvang van de wijzigingen heeft het directiecomité van de CREG ervoor 

geopteerd om een nieuw huishoudelijk reglement vast te stellen dat het huishoudelijk 

reglement van 29 november 2012 opheft. Weliswaar is een overgangsbepaling voorzien wat 

betreft de lopende raadplegingen. Het directiecomité van de CREG heeft zijn nieuw 

huishoudelijk reglement vastgesteld tijdens zijn vergadering van 4 december 2015. 

Een eerste deel bevat de weergave van het wettelijk kader. In het tweede deel worden de 

antecedenten vermeld. Het derde deel bevat een bespreking van de wijzigingen van de regels 

inzake de motivering, de raadpleging over en de publicatie van akten ten aanzien van het 

huishoudelijk reglement van 29 november 2012, waarin de opmerkingen van de 

http://www.creg.be/
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geraadpleegde personen worden behandeld. Het vierde deel bevat het eigenlijke nieuwe 

huishoudelijk reglement.  

I. WETTELIJK KADER 

2. Artikel 23, § 2bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) bepaalt het volgende: 

“De commissie geeft een volledige motivering en verantwoording voor haar 
beslissingen om de jurisdictionele toetsing ervan mogelijk te maken. 
De regels die van toepassing zijn op deze motiveringen en rechtvaardigingen 
worden nader omschreven in het huishoudelijk reglement van het directiecomité, 
onder meer rekening houdend met de volgende principes :  
   - in de motivering wordt het geheel van de elementen opgenomen waarop de 
beslissing gesteund is;  
   - de elektriciteitsondernemingen hebben de mogelijkheid om, vooraleer een 
beslissing die hen betreft wordt genomen, hun opmerkingen te laten gelden; 
   - het gevolg dat aan deze opmerkingen wordt gegeven wordt gerechtvaardigd in 
de eindbeslissing;  
   - de akten met een individuele of collectieve draagwijdte die worden aangenomen 
in uitvoering van haar opdrachten alsook iedere voorbereidende akte, 
expertiseverslag, opmerking van de geconsulteerde partijen die ermee 
samenhangen, worden gepubliceerd op de website van de commissie, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens 
en/of gegevens van persoonlijke aard.” 

Artikel 24, § 1, van de elektriciteitswet bepaalt dat de organen van de CREG het directiecomité 

en de Geschillenkamer bedoeld in artikel 29 zijn. Dit artikel stelt verder dat het directiecomité 

een huishoudelijk reglement opstelt dat ter informatie aan de Kamer van 

volksvertegenwoordigers wordt overgezonden.  

3. Artikel 15/14, § 4, tweede en derde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna: de gaswet) 

bepaalt het volgende: 

“De commissie geeft een volledige motivering en verantwoording voor haar 
beslissingen om de jurisdictionele toetsing ervan mogelijk te maken. 
De nadere regels die van toepassing zijn op deze motiveringen en 
rechtvaardigingen worden nader omschreven in het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité, onder meer rekening houdend met de volgende principes :  
   - in de motivering wordt het geheel van de elementen opgenomen waarop de 
beslissing gesteund is;  
   - de aardgasondernemingen hebben de mogelijkheid om hun opmerkingen te laten 
gelden vóór een beslissing die hen betreft, wordt genomen;  
   - het gevolg dat aan deze opmerkingen wordt gegeven wordt gerechtvaardigd in 
de eindbeslissing;  
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   - de akten met een individuele of collectieve draagwijdte die worden aangenomen 
in uitvoering van haar opdrachten alsook iedere voorbereidende akte, 
expertiseverslag, opmerking van de geconsulteerde partijen die ermee 
samenhangen worden gepubliceerd op de website van de commissie, met 
inachtneming van de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens 
en/of gegevens met een persoonlijk karakter.” 

II. ANTECEDENTEN 

4. Het directiecomité van de CREG heeft een openbare raadpleging gehouden van 10 

februari 2015 tot 31 maart 2015 over een ontwerp van wijzigingen van het bestaande 

huishoudelijk reglement, voor wat betreft motivering, consultatie en publicatie. Dit (bestaande) 

huishoudelijk reglement werd goedgekeurd op 29 november 2012 en werd bekend gemaakt 

op de website van de CREG www.creg.be (hierna: het huishoudelijk reglement van 29 

november 2012).  

Het directiecomité van de CREG heeft opmerkingen op het document onderworpen aan deze 

raadpleging (hierna: het raadplegingsdocument van 10 februari 2015) ontvangen van Elia 

System Operator NV (hierna: Elia), Febeg en Febeliec. 

 

III. BESPREKING VAN DE WIJZIGINGEN VAN 

DE REGELS INZAKE MOTIVERING, 

CONSULTATIE EN PUBLICATIE TEN 

OPZICHTE VAN HET HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT VAN 29 NOVEMBER 2012 

III.1 ALGEMEEN 

5. Gelet op het aantal nieuwe regels inzake motivering, raadpleging en publicatie, was 

het nodig de structuur van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 te wijzigen door 

invoering van hoofdstukken, afdelingen en onderafdelingen, om de leesbaarheid te verhogen. 

Zo wordt artikel 1 van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 ondergebracht in 

hoofdstuk 1 – Definities van het nieuwe huishoudelijk reglement. De artikelen 2 tot 6, 10 en 11 

van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 worden ondergebracht in hoofdstuk 2 

http://www.creg.be/
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– Inwendig bestuur. Het artikel 7 van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 wordt 

opgenomen in hoofdstuk 3 – Motivering van beslissingen; het artikel 8 van het huishoudelijk 

reglement van 29 november 2012 in hoofdstuk 4 – Voorafgaande raadpleging en het artikel 9 

van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 in hoofdstuk 5 – Publicatie van akten 

en van opmerkingen van geraadpleegde personen. 

De regels vervat in de artikelen 7, 8 en 9 van het huishoudelijk reglement van 29 november 

2012 ondergingen weliswaar een aantal wijzigingen die hierna in punten III.2. tot III.6 worden 

besproken. 

6. Febeg heeft in het kader van de openbare raadpleging (bedoeld in deel II), naast een 

aantal opmerkingen bij de wijzigingen van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 

wat betreft motivering, consultatie en publicatie, van de gelegenheid wensen gebruik te maken 

om een aantal algemene aanbevelingen te formuleren. 

Febeg is van mening dat een raadpleging alleen maar nuttig en zinvol is wanneer voldoende 

tijd wordt voorzien tussen het aflopen van de raadpleging en de implementatie van de 

beslissing die het voorwerp was van de raadpleging. Dit was aldus Febeg bijvoorbeeld niet het 

geval bij de raadpleging over de ontwerpbeslissing ((B)141204-CDC-1390) van de CREG over 

de ‘aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV Elia System Operator betreffende 

de uitzonderlijke procedure voor de berekening van de overdrachtscapaciteiten naar 

aanleiding van de stroomschaarste in België’: de implementatie van deze beslissing was 

gepland de dag na het afsluiten van de consultatie. De organisator van de raadpleging zou 

minstens voldoende tijd moeten voorzien om de opmerkingen van de respondenten op te 

lijsten, te overwegen, te beargumenteren en op te nemen in het definitief voorstel om zo een 

gefundeerde beslissing te kunnen nemen. 

Het directiecomité van de CREG (hierna “het directiecomité”) gaat akkoord dat voldoende tijd 

moet worden voorzien tussen het aflopen van de raadpleging en het nemen van een beslissing 

teneinde de ontvangen opmerkingen te kunnen overwegen. De tijd die het directiecomité 

daarvoor nodig heeft, is afhankelijk van meerdere factoren, zoals het aantal en de aard van de 

opmerkingen. Opmerkingen kunnen talrijk zijn; zij kunnen verder verrassen of inspireren. Het 

gebeurt echter ook dat het directiecomité opmerkingen reeds geruime tijd kende en daarop 

kan anticiperen. Het is ook al gebeurd dat het directiecomité geen opmerkingen ontving naar 

aanleiding van een raadpleging. 

Bovendien kan het directiecomité zich genoodzaakt zien in bepaalde gevallen om snel een 

beslissing te nemen, bijvoorbeeld omdat dringend maatregelen moeten worden getroffen in 

het algemeen belang, het daartoe op grond van de wet of in het kader van 
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grensoverschrijdende samenwerking is gehouden en/of om te vermijden dat het beslissingen 

zou nemen met retroactieve werking.  

De CREG ageert in een complexe wereld met meerdere actoren (de wetgever, de naburige 

regulatoren, ACER, de Europese Commissie, marktoperatoren, …) waarbij het directiecomité 

telkens in overeenstemming met de wet en in het algemeen belang dient te handelen.  

Wat betreft de door Febeg aangehaalde ontwerpbeslissing (B)141204-CDC-1390 van het 

directiecomité van de CREG over de ‘aanvraag tot goedkeuring van het voorstel van de NV 

Elia System Operator betreffende de uitzonderlijke procedure voor de berekening van de 

overdrachtscapaciteiten naar aanleiding van de stroomschaarste in België’ had de korte 

consultatieperiode te maken met het feit dat dit dossier voor de winter in orde moest zijn en de 

CREG pas laat van Elia het voorstel ter goedkeuring ontving. De CREG ontving amper 

antwoorden op deze raadpleging, waardoor deze snel behandeld konden worden in de 

eindbeslissing. Het is niet zo dat de CREG op voorhand reeds wist dat ze op dermate korte 

tijd een eindbeslissing kon schrijven. 

7. Aldus Febeg hebben alle marktpartijen – producenten, leveranciers, netbeheerders, 

beurzen, … - rapportageverplichtingen tegenover de CREG en maken op deze manier heel 

wat cijfermateriaal en data over aan de CREG. Febeg vraagt zich af of de CREG niet als uniek 

kenniscentrum zou kunnen functioneren waar andere organisaties – mits zij over de nodige 

mandaten beschikken en mits zij bepaalde voorwaarden, onder andere inzake confidentialiteit, 

respecteren – informatie over de energiemarkt zouden kunnen opvragen. Het vermijden of het 

verminderen van de wildgroei aan rapportageverplichtingen en bijhorende administratieve 

lasten voor alle marktpartijen blijft immers een belangrijke bekommernis. 

Indien onder de term “andere organisaties” andere overheidsinstanties dan de CREG worden 

begrepen, wordt binnen het huidige beleid van de CREG reeds aandacht besteed aan de 

bezorgdheid van Febeg. Aangezien deze vraag van Febeg echter buiten het kader van de 

raadpleging en derhalve van de huidige beslissing valt, gaat het directiecomité er niet verder 

op in in deze beslissing. 

8. Febeg meldt verder soms vast te stellen – afhankelijk van het dossier – dat de 

netbeheerder de raadpleging organiseert, en niet de CREG. Dit hoeft aldus Febeg geen 

probleem te stellen wanneer deze raadpleging – net zoals een raadpleging door de CREG – 

wordt georganiseerd op basis van regels die dezelfde waarborgen bieden als deze van de 

CREG. De structuur en de organisatie van de Elia Users’ Group – met een duidelijk en 

uitgebreid ‘Intern Reglement’ – geeft marktpartijen op dat vlak het nodige vertrouwen. Het lijkt 
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Febeg aangewezen om te onderzoeken of dit model niet kan veralgemeend worden tot alle 

netbeheerders. 

Wanneer de netbeheerders reeds een openbare raadpleging organiseerden over het voorwerp 

van de beslissing van het directiecomité van de CREG zal het directiecomité geen eigen 

raadpleging houden, op voorwaarde dat de openbare raadpleging door de netbeheerder 

effectief was. Het begrip “effectieve openbare raadpleging” wordt als volgt gedefinieerd in 

artikel 40, in fine, van het nieuwe huishoudelijk reglement: 

“In dit artikel wordt onder een « effectieve openbare raadpleging » begrepen een 
raadpleging op de website van de organisator ervan, waarbij alle partijen die 
geregistreerd zijn op deze website onverwijld per nieuwsbrief of emailbericht 
geïnformeerd worden van het lanceren van de raadpleging, die gemakkelijk 
toegankelijk is vanuit de startpagina van deze website, die voldoende gedocumenteerd 
is en die een redelijke antwoordtermijn laat. In geval van een raadpleging bedoeld in 
het eerste lid, 2°, door een persoon die daartoe rechtmatig (mede) door de 
netbeheerder of één van de beheerders wordt belast, is slechts sprake van een 
effectieve openbare raadpleging indien, bovenop de voorwaarden bedoeld in de vorige 
zin, de website van de netbeheerder of de betrokken beheerder een duidelijke 
verwijzing bevat naar deze raadpleging.” 

Dit begrip wordt op een analoge wijze gedefinieerd in artikel 44 onder hoofdstuk 4, afdeling 4 

getiteld “Artikel 6 van het technisch reglement”.  

“In dit artikel wordt onder een « effectieve openbare raadpleging » begrepen een 
raadpleging op de website van de netbeheerder, waarbij alle partijen die geregistreerd 
zijn op deze website onverwijld per nieuwsbrief of emailbericht geïnformeerd worden 
van het lanceren van de raadpleging, die gemakkelijk toegankelijk is vanuit de 
startpagina van deze website, die voldoende gedocumenteerd is en die een redelijke 
antwoordtermijn laat.” 

Om een “effectieve openbare raadpleging” uit te maken, dient de raadpleging derhalve aan de 

volgende cumulatieve voorwaarden te voldoen: 

-  te gebeuren op de website van de organisator ervan,  

- alle partijen die geregistreerd zijn op deze website dienen onverwijld per nieuwsbrief of 

e-mailbericht geïnformeerd te worden van het lanceren van de raadpleging,  

- gemakkelijk toegankelijk te zijn vanuit de startpagina van deze website,  

- voldoende gedocumenteerd te zijn en  

- een redelijke antwoordtermijn te voorzien. 
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De organisatie van raadplegingen binnen de Elia Users’ Group is absoluut een waardevol 

initiatief van Elia in het kader van artikel 405 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 

houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en 

de toegang ertoe1, maar dergelijke raadplegingen voldoen niet aan de criteria om te 

kwalificeren als “effectieve openbare raadpleging” als deze niet gepaard gaan met een 

raadpleging op de website van Elia, waarbij alle partijen die geregistreerd zijn op deze website 

onverwijld per nieuwsbrief of e-mailbericht geïnformeerd worden van het lanceren van de 

raadpleging, die gemakkelijk toegankelijk is vanuit de startpagina van deze website, die 

voldoende gedocumenteerd is en een redelijke antwoordtermijn laat. De Elia Users’ Group is 

ten andere uitsluitend samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende categorieën 

van gebruikers van het hoogspanningsnet van Elia en biedt volgens het directiecomité 

onvoldoende waarborgen dat individuele elektriciteitsbedrijven hun opmerkingen kunnen 

maken. Deze waarborg bestaat wel wanneer de raadpleging gebeurt op de website van Elia 

en aan de voormelde voorwaarden voldoet. Een raadpleging binnen de Elia Users’ Group 

alléén zal het directiecomité derhalve niet aanvaarden als een effectieve openbare raadpleging 

voorafgaand aan het nemen van zijn beslissing. De Elia Users’ Group zou volgens het 

directiecomité bovendien toegankelijk moeten zijn voor alle netgebruikers, ofwel via hun 

federatie, ofwel individueel. 

Fluxys Belgium NV en Fluxys LNG NV zijn eveneens gehouden een overlegstructuur op te 

richten met toepassing van artikel 108, tweede lid, van de gedragscode2 waarbinnen de 

                                                
1  Art. 405. De netbeheerder organiseert een permanente dialoog met de verschillende categorieën 
netgebruikers die op de Belgische elektriciteitsmarkt actief zijn en die met specifieke problemen 
verbonden met de invoering van dit besluit begaan zijn. Te dien einde ziet hij er onder meer op toe dat 
specifieke werkgroepen worden opgericht, dat de betrokken netgebruikers worden uitgenodigd en dat 
de waarnemingen en aanbevelingen die uit deze werkgroepen voortvloeien aan de minister worden 
doorgegeven. Deze aanbevelingen kunnen onder geen beding een of meerdere bepalingen van dit 
besluit wijzigen of vervangen. 
Art. 406. De minister kan, in samenspraak met de netbeheerder en de commissie, deze laatste 
verzoeken om de werkingsregels van deze werkgroepen te bepalen of één of meerdere punten ter 
discussie in hun midden aan te brengen. Indien nodig, zal de minister deze werkingsregels vastleggen 
na overleg met de netbeheerder en met de commissie.  
§ 2. De minister duidt een vertegenwoordiger van de Administratie voor de Energie aan om deel te 
nemen aan deze werkgroepen. 
2  Het 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. 
Art. 108 luidt als volgt: “De voorstellen van standaardcontracten, toegangsreglementen, 
dienstenprogramma's en wijzigingen ervan komen tot stand na raadpleging door de beheerders van de 
betrokken netgebruikers. De beheerders geven de nodige toelichting bij de goedgekeurde documenten 
en evalueren op regelmatige basis of de inhoud van deze documenten de toegang tot het net niet 
belemmert en de werking van de aardgasmarkt ten goede komt.  
Zij richten daartoe een overlegstructuur op binnen dewelke de betrokken beheerders en netgebruikers 
elkaar kunnen ontmoeten”. 
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betrokken beheerders en netgebruikers elkaar kunnen ontmoeten. Ook een raadpleging 

binnen deze overlegstructuur, wanneer deze niet gepaard gaat met een raadpleging op de 

website van Fluxys Belgium NV resp. Fluxys LNG NV, waarbij alle partijen die geregistreerd 

zijn op deze website onverwijld per nieuwsbrief of e-mailbericht geïnformeerd worden van het 

lanceren van de raadpleging, die gemakkelijk toegankelijk is vanuit de startpagina van deze 

website, die voldoende gedocumenteerd is en een redelijke antwoordtermijn laat, voldoet niet 

aan de criteria om te kwalificeren als “effectieve openbare raadpleging”. 

Wat betreft de structuur en de werking van de overlegstructuren in de elektriciteitssector en de 

aardgassector kan het weliswaar nuttig zijn dat de netbeheerders hun ervaringen uitwisselen.  

9. Febeg vraagt zich tenslotte nog af of het geen meerwaarde zou betekenen voor alle 

stakeholders wanneer alle raadplegingen met bijhorende deadlines, procedures, … op een 

centrale plek zouden worden beheerd, met per raadpleging een overzicht van de 

geschiedenis, de status en de verder geplande stappen. Het publiceren van een 

raadplegingskalender zou de stakeholders ook toelaten zich beter voor te bereiden om te 

antwoorden op de raadpleging: gelijklopende raadplegingen zouden dan ook maximaal 

moeten vermeden worden. Bovendien zou het ook handig zijn om een procedure 

(motiveringsplicht, …) op te nemen op basis waarvan belanghebbenden een verlenging van 

de raadplegingsperiode kunnen bekomen. 

Het directiecomité veronderstelt dat Febeg met “centrale plek” de website van de CREG 

bedoelt. Op de website van de CREG wordt reeds een pagina gewijd aan de openbare 

raadplegingen (http://www.creg.be/nl/consult.html; http://www.creg.be/fr/consult.html). Op 

deze pagina zijn zowel de lopende als de afgesloten raadplegingen beschikbaar, samen met 

de documenten waarover geraadpleegd wordt/werd. Hoewel de volgende stap na de 

raadpleging voorafgaand aan een beslissing gewoonlijk het nemen van de beslissing door het 

directiecomité zelf is, lijkt het inderdaad nuttig te kunnen zijn om de verder geplande stappen 

uiteen te zetten. Het directiecomité herziet momenteel de website van de CREG om deze 

gebruiksvriendelijker te maken en zal in dit kader bekijken of de website/externe communicatie 

op dat vlak kan worden verbeterd.  

Het directiecomité neemt tevens nota van de idee om een raadplegingskalender ter 

beschikking te stellen en is bereid die idee te onderzoeken. Dit lijkt a priori mogelijk te kunnen 

zijn voor een aantal recurrente wettelijke taken. Er zijn echter ook veel ad hoc beslissingen 

waarbij de CREG afhankelijk is van het tijdstip van indiening van het dossier door de betrokken 

partij bij de CREG. Het gebeurt geregeld dat voorziene raadplegingen moeten worden 

uitgesteld omdat het dossier later bij de CREG ter goedkeuring wordt ingediend dan voorzien. 

http://www.creg.be/nl/consult.html
http://www.creg.be/fr/consult.html
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Dit is ten andere ook het geval wat betreft recurrente dossiers. Bovendien is er voor bepaalde 

dossiers zelfs geen indicatieve planning mogelijk omdat de dossiers een jaar (of zelfs een 

maand) op voorhand nog ongekend zijn door de CREG. In die omstandigheden kan een 

raadplegingskalender mogelijks weinig houvast bieden en kan de meerwaarde ervan voor de 

markt in vraag worden gesteld. Daarnaast betekent het een aanzienlijke bijkomende 

administratieve inspanning vanwege de CREG. 

Wat betreft de vraag van Febeg naar een procedure (motiveringsplicht, …) op basis waarvan 

belanghebbenden een verlenging van de raadplegingsperiode kunnen bekomen, verwijst het 

directiecomité naar wat het daarover uiteenzet onder paragraaf 45 van dit document. 

 

III.2 HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES (artikelen 1 en 2) 

10. Artikel 1 van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 bepaalde reeds dat 

de definities van de elektriciteitswet van toepassing zijn op het huishoudelijk reglement. 

Voortaan wordt volledigheidshalve daaraan toegevoegd dat ook de definities van de gaswet 

van toepassing zijn op dit reglement. Echter wordt het begrip “de beheerders”, zoals 

gedefinieerd in artikel 1, 42°, van de gaswet, opnieuw gedefinieerd voor de toepassing van het 

nieuwe huishoudelijk reglement. Ten aanzien van de definitie van dit begrip in de gaswet wordt 

de beheerder van de Interconnector-installaties voor gas op Belgisch grondgebied toegevoegd 

omdat er geen reden is om deze beheerder van een transmissiesysteem voor gas voor de 

toepassing van het huishoudelijk reglement anders te behandelen dan de beheerder van het 

aardgasvervoersnet op Belgisch grondgebied. 

11. Een aantal definities, vervat in artikel 1, § 2, van het huishoudelijk reglement van 

29 november 2012, worden in het nieuwe huishoudelijk reglement gewijzigd; twee definities 

worden daaruit geschrapt (en vervangen door een nieuw artikel 2) en twee nieuwe definities 

worden toegevoegd. 

Zo wordt in de definitie van het begrip “werkdag” (artikel 1, § 2, 3°), om redenen van 

transparantie ten aanzien van de marktpartijen, toegevoegd dat de CREG haar sluitingsdagen 

zal bekend maken op haar website. 

Voorts wordt in de definitie van het begrip “dienst” (artikel 1, § 2, 4°) voortaan gepreciseerd dat 

de diensten van de CREG, behalve de drie directies, ook het voorzitterschap “van het 

directiecomité”, zoals bepaald in artikel 25, § 1, van de elektriciteitswet, bevatten. 
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Wat betreft het begrip “voorbereidende akte” (artikel 1, § 2, 5°) wordt gepreciseerd dat het een 

akte betreft die wordt aangenomen in het kader van de procedure voor de opmaak van een 

“beslissing bedoeld in artikel 2”, gelet op de invoering in artikel 2 van een definitie van het 

begrip “beslissing” voor de toepassing van het nieuwe huishoudelijk reglement. 

Verder wordt, wat betreft het begrip “vertrouwelijke informatie” (artikel 1, § 2, 7°), vermeld dat 

het gaat om de commercieel gevoelige informatie, de gegevens van persoonlijke aard, evenals 

de informatie die niet mag worden verspreid op grond van enig ander “wettelijk of reglementair” 

voorschrift dat van toepassing is op het directiecomité. De woorden “wettelijk of reglementair” 

worden bijgevolg toegevoegd vóór het woord “voorschrift” teneinde de formulering af te 

stemmen op de artikelen 12, §§ 3 en 13, van de elektriciteitswet en 15/5bis, §§ 3 en 13, van 

de gaswet. 

In het kader van de definitie van vertrouwelijke informatie, bedoeld in artikel 1 § 2, 7°, waarin 

verwezen wordt naar wettelijke of reglementaire voorschriften van toepassing op het 

directiecomité, verwijst Elia naar haar opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek 

inzake de richtsnoeren, gekend onder referentie 150205-CDC-1404 en 140522-CDC-1336, 

waarin zij erop wijst dat de confidentialiteit ook kan voortspruiten uit wettelijke, reglementaire 

of zelfs contractuele voorschriften die van toepassing zijn op een betrokken persoon. De 

definitie zou aldus Elia ook met dergelijke verplichtingen rekening moeten houden. 

Het directiecomité deelt het standpunt dat informatie een vertrouwelijk karakter kan krijgen als 

gevolg van contractuele bepalingen. Als hiervan wordt uitgegaan, kan deze informatie in 

principe worden beschouwd als "commercieel gevoelig". De definitie van vertrouwelijke 

informatie beoogt eveneens de – daarvan onderscheiden - hypothese waarbij informatie, 

zonder noodzakelijkerwijze commercieel gevoelig te zijn, specifiek beschermd is door 

wettelijke of reglementaire voorschriften; deze hypothese wordt bovendien bedoeld door de 

bepalingen van de gaswet en de elektriciteitswet3, zodat ze niet kan worden verward met de 

hypothese die de respondent bedoelt.  

Voorts wordt een definitie van het begrip “website van de CREG” opgenomen (artikel 1, § 2, 

8°) om duidelijk aan te geven op welke webstek de in het nieuwe huishoudelijk reglement 

bedoeld publicaties zullen gebeuren.  

Tot slot wordt duidelijkheidshalve een definitie van het begrip “expertiseverslagen”, bedoeld in 

artikel 23, § 2bis, van de elektriciteitswet en artikel 15/14, § 4, tweede en derde lid, van de 

                                                
3 Cf. artikel 12, §§ 3 en 13, van de elektriciteitswet en artikel 15/5bis, §§ 3 en 13, van de gaswet. 
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gaswet, toegevoegd (artikel 1, § 2, 6°). Onder “expertiseverslagen” worden begrepen de 

documenten, waaronder rapporten en adviezen, van externe adviseurs of externe 

deskundigen. 

12. In een nieuw artikel 2 wordt bepaald wat onder “beslissing” of “beslissingen” wordt 

begrepen in hoofdstukken 3 tot 5 (met uitzondering van de artikelen 39, 6°, en 43) en in artikel 

23, § 1, ter vervanging van de begrippen “de individuele beslissing” en “het reglement” in artikel 

1, tweede lid, 5° en 6°, van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012. Het betreft 

met name de beslissing of beslissingen van het directiecomité bedoeld in de artikelen 29bis 

en 29ter van de elektriciteitswet en de artikelen 15/20 en 15/20bis van de gaswet, met 

uitzondering van de beslissingen van het directiecomité inzake overheidsopdrachten die 

onderworpen zijn aan de wetgeving inzake overheidsopdrachten. In de artikelen 39, 6°, en 43, 

worden de beslissingen inzake de raadpleging bedoeld, die een louter voorbereidend karakter 

hebben ten aanzien van de beslissingen bedoeld in de artikelen 29bis en 29ter van de 

elektriciteitswet en de artikelen 15/20 en 15/20bis van de gaswet.  

III.3 HOOFDSTUK 2 - INWENDIG BESTUUR (artikelen 3 tot 
31) 

13. De artikelen 2 tot 6 en 10 tot 11 van het huishoudelijk reglement van 29 november 

2012 worden ondergebracht in hoofdstuk 2 getiteld “Inwendig bestuur” en opgesplitst in een 

ruimer aantal artikelen (de artikelen 3 tot 31).  

Er werden een aantal wijzigingen aangebracht aan de interne werkingsregels van de CREG.  

 

III.4 HOOFDSTUK 3 - MOTIVERING VAN BESLISSINGEN 
(artikel 32) 

14. De bestaande bepaling betreffende de motivering van individuele beslissingen in 

artikel 7 van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 wordt uitgebreid tot alle 

beslissingen van het directiecomité bedoeld in artikel 2. Het is volgens het directiecomité meer 

in overeenstemming met de artikelen 23, § 2bis, van de elektriciteitswet en 15/14, § 4, tweede 

en derde lid, van de gaswet om deze motiveringsplicht uit te breiden tot alle juridisch 

aanvechtbare beslissingen, individuele en reglementaire. Dit vermijdt tevens discussies 

omtrent de vraag of een beslissing individueel of reglementair van aard is. Het hof van beroep 

te Brussel besliste ten andere in een arrest van 6 februari 2013, waarbij het de beslissing 
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(B)111222-CDC-658E/19 van het directiecomité betreffende de vraag tot goedkeuring van het 

aangepaste tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR voor de regulatoire periode 

2012 - 2015 vernietigde4, dat reglementaire handelingen van de CREG gemotiveerd moeten 

worden, mede gelet op het feit dat deze handelingen tevens aanvechtbaar zijn voor het hof en 

de jurisdictionele toetsing ervan moet mogelijk zijn. Ook de Europese richtlijnen5 zijn terzake 

niet beperkt tot individuele beslissingen. 

In dezelfde context wordt de verwijzing in artikel 7, § 1, van het huishoudelijk reglement van 

29 november 2012 naar de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 

de bestuurshandelingen geschrapt. Deze wet bevat slechts verplichtingen voor individuele 

beslissingen, niet voor reglementaire beslissingen. 

15. Artikel 32, § 3, bevat een verwijzing naar hoofdstuk 4, wat betreft de behandeling van 

de eventuele opmerkingen van de geraadpleegde personen, in de beslissing zelf of in een 

document als bijlage bij de beslissing. Met toepassing van artikel 23, § 2bis, tweede lid, derde 

streepje, van de elektriciteitswet en artikel 15/14, § 4, derde lid, derde streepje, van de gaswet 

worden de nadere regels die van toepassing zijn op de motiveringen en rechtvaardigingen 

nader omschreven in het huishoudelijk reglement van het directiecomité, onder meer rekening 

houdend met de volgende principes : 

    - de aardgasondernemingen en elektriciteitsbedrijven hebben de mogelijkheid om hun 
opmerkingen te laten gelden vóór een beslissing die hen betreft, wordt genomen; 

   - het gevolg dat aan deze opmerkingen wordt gegeven wordt gerechtvaardigd in de 
eindbeslissing. 

Met toepassing van 12ter, laatste lid, van de elektriciteitswet en artikel 15/5quater, laatste lid, 

van de gaswet hecht de CREG aan haar definitieve handeling (lees: tariefbeslissingen, zowel 

op het vlak van de tariefmethodologieën als op het vlak van de tariefvoorstellen), een 

commentaar dat de beslissing om de commentaren van de geconsulteerde partijen al dan niet 

in aanmerking te nemen rechtvaardigt. 

Inzake tarieven dienen de opmerkingen derhalve in een document als bijlage bij de 

eindbeslissing te worden behandeld, terwijl dit in andere gevallen dient te gebeuren in de 

                                                
4 Brussel (18de k.), 6 februari 2013, 2012/AR/205 conn. 2012/AR/217 conn. 2012/AR/220, overw. 67 
(onuitgeg.). 
5 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG, art. 37(16);  
Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG, art. 41(16). 
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eindbeslissing (waarbij deze in de eigenlijke beslissing dan wel in een bijgevoegd document 

kunnen worden behandeld). 

16. Febeg stelt voor om in artikel 32, § 3, de volgende precisering toe te voegen: ‘rekening 

houdende met het vertrouwelijk karakter van de commercieel gevoelige inlichtingen en/of 

gegevens van persoonlijke aard’.  

Het directiecomité kan echter niet akkoord gaan met deze voorgestelde toevoeging omdat het 

bij het motiveren van beslissingen gebruik kan maken van vertrouwelijke commercieel 

gevoelige informatie en/of gegevens van persoonlijke aard. Wanneer daarentegen de 

beslissing wordt bekendgemaakt, is de CREG gehouden de vertrouwelijkheid van 

commercieel gevoelige informatie en/of persoonsgegevens te vrijwaren (zie o.m. artikel 

29septies van de elektriciteitswet en artikel 15/24 van de gaswet). Het is om die reden dat de 

bepalingen inzake vertrouwelijkheid terug te vinden zijn in hoofdstuk 5, getiteld “Publicatie van 

akten en van opmerkingen van geraadpleegde personen”, van het nieuwe huishoudelijk 

reglement. 

17. Febeliec dringt aan, voor zover het niet reeds elders vermeld is, op een expliciete 

(mogelijk wel gebundelde) reactie van het directiecomité op elke vermelde opmerking in de 

raadpleging. 

Met toepassing van artikel 32, § 3, van het nieuwe huishoudelijk reglement wordt bepaald dat 

de motivering ook, in de beslissing zelf of in een bijgevoegd document, de eventuele 

opmerkingen van de geraadpleegde personen overeenkomstig hoofdstuk 4, behandelt. Het 

directiecomité is wettelijk gehouden, met toepassing van artikel 23, § 2bis, van de 

elektriciteitswet en artikel 15/14, § 4, van de gaswet, om het gevolg dat het geeft aan de 

opmerkingen van respondenten te rechtvaardigen volgens de modaliteiten bepaald in het 

huishoudelijk reglement (zie artikel 38).  Het directiecomité is derhalve gehouden te reageren 

op alle ontvangen opmerkingen, al wordt in artikel 38 van het nieuwe huishoudelijk reglement 

aangegeven welke opmerkingen het niet zal aanvaarden of niet gehouden is te aanvaarden. 

III.5 HOOFDSTUK 4 - VOORAFGAANDE RAADPLEGING 
(artikelen 33 tot 45) 

III.5.1 Voorafgaand 

18. De bestaande bepalingen in artikel 8 van het huishoudelijk reglement van 

29 november 2012 werden geëvalueerd in het licht van de opgedane ervaring, het 
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consultatiebeleid van andere instanties zoals onder meer ACER6, CEER7 en OFGEM8 en 

rechtspraak van het Grondwettelijk Hof. Dit heeft geresulteerd in de vervanging van artikel 8 

van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 door de artikelen 33 tot 45. 

19. Wat betreft artikel 23, § 2bis, van de elektriciteitswet dat de mogelijkheid aan de 

elektriciteitsbedrijven geeft om, vooraleer een beslissing die hen betreft wordt genomen, hun 

opmerkingen te laten gelden, besluit het Grondwettelijk Hof in haar arrest van 7 augustus 

20139 dat die mogelijkheid: 

“ impliceert geenszins dat de CREG ertoe gehouden is haar ontwerpbeslissingen aan 
hen mede te delen, maar past in het kader van het perspectief dat wordt geschetst in 
artikel 37, lid 2, tweede alinea, van de richtlijn 2009/72/EG, dat bepaalt: 

“Bij de uitvoering van haar taken als bedoeld in lid 1, raadpleegt de regulerende 
instantie de transmissiesysteembeheerders en werkt zij eventueel nauw samen met 
andere betrokken nationale instanties, zonder daarbij afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, onverminderd hun eigen specifieke bevoegdheden en 
overeenkomstig de beginselen van betere regelgeving” 

Dergelijke bepalingen komen voort uit de zorg om het mogelijk te maken dat de 
beslissingen worden genomen na een overleg dat niet ten doel heeft afbreuk te doen 
aan de onafhankelijkheid van diegene die de beslissingsbevoegdheid uitoefent, maar 
dat het mogelijk kan maken dat passende beslissingen worden genomen ”.  

Het Grondwettelijk Hof besluit dat hetzelfde geldt voor wat de (betrokken) bepalingen van de 

gaswet betreft10.  

Met andere woorden, de regel vervat in artikel 8, § 1, derde lid, van het huishoudelijk reglement 

van 29 november 2012 die stelt dat de CREG raadpleegt over een ontwerp van beslissing, 

bleek vatbaar voor versoepeling, aangezien de raadpleging door de CREG aldus het Hof niet 

                                                
6 Guidance Note on Consultations by the Agency for the Cooperation of Energy Regulators dd. 
11 September 2013: 
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/PC_2012_E_12/Guidance%20Not
e%20on%20Consultations%20by%20ACER.pdf; ACER Public Consultation on a Draft Guidance Note 
on Consultation dd. 11 September 2013 – Evaluation of Responses 
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/PC_2012_E_12/Evaluation%20of
%20Responses%20%20ACER%20Public%20Consultation%20on%20a%20Draft%20Guidance%20N
ote%20on%20Consultation.pdf. 
7 Guidelines on CEER’s Public Consultation Practices dd. 24 april 2012 

http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/C07-EP-16-03_PC-

Guidelines_Rev_Dec2013.pdf. 
8 Guidance on Ofgem’s approach to consultation dd. 20 December 2011:  
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/37043/guidance-ofgems-approach-consultation.pdf 
Impact Assessment Guidance dd. 1 October 2013: https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-
publications/83550/impactassessmentguidance.pdf. 
9 GwH, 7 augustus 2013, AR 5424, nr. 117/2013, overw. B.15.4, BS 27 september 2013, 68341. 
10 GwH, 7 augustus 2013, AR 5424, nr. 117/2013, overw. B.15.6, BS 27 september 2013, 68341. 

http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/PC_2012_E_12/Guidance%20Note%20on%20Consultations%20by%20ACER.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/PC_2012_E_12/Guidance%20Note%20on%20Consultations%20by%20ACER.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/PC_2012_E_12/Evaluation%20of%20Responses%20%20ACER%20Public%20Consultation%20on%20a%20Draft%20Guidance%20Note%20on%20Consultation.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/PC_2012_E_12/Evaluation%20of%20Responses%20%20ACER%20Public%20Consultation%20on%20a%20Draft%20Guidance%20Note%20on%20Consultation.pdf
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/PC_2012_E_12/Evaluation%20of%20Responses%20%20ACER%20Public%20Consultation%20on%20a%20Draft%20Guidance%20Note%20on%20Consultation.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/C07-EP-16-03_PC-Guidelines_Rev_Dec2013.pdf
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_CONSULT/C07-EP-16-03_PC-Guidelines_Rev_Dec2013.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/37043/guidance-ofgems-approach-consultation.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/83550/impactassessmentguidance.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/83550/impactassessmentguidance.pdf
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is vereist op grond van een ontwerp van beslissing, maar de raadplegingsplicht moet worden 

gelezen in het licht van haar doel, namelijk om passende beslissingen te nemen. 

20. Verder wordt artikel 8, § 2, 2°, van het  huishoudelijk reglement van 29 november 

2012 geschrapt, met name de uitzondering op de voorafgaande raadplegingsplicht voor wat 

betreft de beslissingen inzake de tariefmethodologie en de tariefvoorstellen, teneinde deze 

beslissingen eveneens onder het toepassingsgebied van het huishoudelijk reglement te 

brengen.  

21. Tot slot worden de regels inzake consultatie gewijzigd gelet op inspiratie opgedaan 

op grond van de regels/richtlijnen die onder meer ACER, de Europese Commissie, CEER en 

OFGEM hanteren.  

 

III.5.2 Afdeling 1 - Algemene principes inzake raadpleging (artikel 33) 

III.5.2.1 Artikel 33, § 1 

22. Met het oog op een effectief en transparant raadplegingsproces, een ruime 

betrokkenheid van alle stakeholders en het nemen van goed onderbouwde beslissingen, 

wenst het directiecomité, naar analogie met het beleid van andere instanties zoals ACER, de 

openbare raadpleging op de website als principe te hanteren vooraleer het directiecomité 

beslissingen als bedoeld in artikel 2 neemt. 

In artikel 33, § 1, wordt derhalve bepaald dat het directiecomité, alvorens het een beslissing 

neemt, een openbare raadpleging organiseert, onverminderd de uitzonderingen bedoeld in 

afdeling 3 van dit hoofdstuk. Deze uitzonderingen komen aan bod in de paragrafen 51 tot 59 

van dit document. Een openbare raadpleging gebeurt door het lanceren van de raadpleging 

op de website van de CREG. 

23. Elia stelt dat zij in eerste instantie geraadpleegd wenst te worden indien het 

directiecomité beslissingen neemt, die betrekking hebben op een aangelegenheid waarbij het 

initiatief van Elia komt of waar Elia de voornaamste belanghebbende is. Aldus Elia is het voor 

haar voornaam om te garanderen dat het huishoudelijk reglement steeds conform is met de 

bepalingen van art. 23, § 2bis, van de elektriciteitswet. 

Met toepassing van artikel 23, § 2bis, van de elektriciteitswet dient de CREG de gelegenheid 

te geven aan de elektriciteitsbedrijven om hun opmerkingen te maken bij beslissingen die hen 
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betreffen. Er is echter binnen de groep van betrokken elektriciteitsbedrijven geen rangorde 

voorzien in dit wetsartikel. Het directiecomité wenst dan ook elk betrokken elektriciteitsbedrijf 

op voet van gelijkheid te behandelen bij het organiseren van raadplegingen voorafgaand aan 

het nemen van beslissingen als bedoeld in artikel 2, behoudens indien een specifieke wettelijke 

of reglementaire bepaling in een afwijkende bepaling zou voorzien. 

24. Febeg maakt in het kader van artikel 33, § 1, de opmerking dat de ervaring leert dat 

een publicatie op de website van de CREG niet steeds samenvalt met het versturen van de 

melding per mail zoals vermeld in artikel 36, § 1. Om verwarring en discussies te vermijden, is 

Febeg van mening dat dient toegevoegd te worden dat: 

- de website duidelijk vermeldt op welke datum en op welk uur het bericht met de 

bekendmaking van de raadpleging werd gepubliceerd; 

- de melding per mail dient verstuurd te worden op het ogenblik van de publicatie op de 

website en dat de wettelijke dag van publicatie die dag is waarop aan beide 

voorwaarden is voldaan, namelijk, (i) publicatie op de website en (ii) versturen van een 

melding per mail. 

Het directiecomité vermoedt dat de bezorgdheid van Febeg erin bestaat dat de marktpartijen 

via de nieuwsbrief of een e-mail op de hoogte zouden worden gesteld van een raadpleging op 

de website van de CREG nadat de consultatietermijn reeds is beginnen lopen. Behoudens 

vergissing is dit in de praktijk nog niet gebeurd. 

Enerzijds zal op de website van de CREG telkens de eerste en de laatste dag van de 

raadplegingsperiode worden vermeld, waarbij deze loopt van middernacht tot middernacht 

(artikel 37, § 2). Dit houdt in dat de lancering van de raadpleging op de website van de CREG 

zal gebeuren (ten laatste) de dag dat de raadpleging start. Bijvoorbeeld, in geval van een 

raadpleging voor een periode van vier weken van 16 maart 2015 (middernacht) tot en met 13 

april 2015 (middernacht), zal de lancering van de raadpleging op de website van de CREG 

moeten gebeuren uiterlijk op 16 maart 2015. 

Met toepassing van artikel 36, § 1, eerste lid, is reeds voorzien dat het directiecomité, in geval 

van een openbare raadpleging, alle partijen die geregistreerd zijn op de website van de CREG 

van het lanceren van de raadpleging verwittigt door middel van een nieuwsbrief of e-

mailbericht. Ingevolge de opmerking van Febeg wordt daaraan nu toegevoegd dat deze 

nieuwsbrief of e-mail moet worden verzonden uiterlijk op de dag van de publicatie van de 

raadpleging op de website van de CREG en dat de publicatie van de raadpleging op de website 
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van de CREG moet gebeuren uiterlijk op de eerste dag voor opmerkingen bedoeld in artikel 

37, § 2, vóór 17u (de termijn voor opmerkingen gaat zoals hoger vermeld in om middernacht):  

Art. 36. § 1. In geval van een openbare raadpleging informeert het directiecomité alle 
partijen die geregistreerd zijn op de website van de commissie van het lanceren van 
de raadpleging door middel van een nieuwsbrief of e-mailbericht uiterlijk op de dag 
van publicatie van de raadpleging op de website van de commissie. De publicatie van 
de raadpleging op de website van de commissie gebeurt uiterlijk op de eerste dag 
voor opmerkingen bedoeld in artikel 37, § 2, vóór 17u. 

Indien het directiecomité het nodig acht, kan het tevens betrokken personen via post 
of andere middelen informeren over het lanceren van een openbare raadpleging. 
(eigen nadruk) 

Zodoende wordt aan de bezorgdheid van Febeg tegemoet gekomen op een manier die 

administratief beheersbaar is voor het directiecomité. 

III.5.2.2 Artikel 33, § 2 

25. In alle gevallen niet bedoeld in artikel 33, § 1, in het bijzonder in het kader van andere 

akten dan beslissingen die het overweegt, zoals voorstellen, adviezen, aanbevelingen, 

studies, onderzoeken, rapporten, verslagen en richtsnoeren, wordt bepaald dat het 

directiecomité raadplegingen, openbare en/of niet-openbare, kan organiseren (artikel 33, § 2). 

Het komt derhalve in die gevallen aan het directiecomité toe de wenselijkheid van een 

raadpleging te beoordelen. 

III.5.2.3 Artikel 33, § 3 

26. Het directiecomité kan daarnaast ook gebruik maken van velerlei initiatieven om het 

onderwerp van de raadpleging op informele wijze toe te lichten en te bespreken met betrokken 

personen (artikel 33, § 3). Het directiecomité kan het nuttig achten een dergelijke 

informatiesessie te houden om toelichting te geven bij het dossier.  

Elia stelt zich de vraag of dat in het kader van een openbare raadpleging er nadien nog andere 

initiatieven kunnen worden genomen (toelichting van het standpunt) en welke status deze 

besprekingen dan hebben. Met betrekking tot de mondelinge opmerkingen, vraagt Elia zich af 

of PV’s van vergaderingen waarin deze opmerkingen werden genotuleerd als aanvaardbaar 

kunnen worden beschouwd. 

Wat betreft het nemen van andere initiatieven nadien wordt in artikel 35, § 3, reeds bepaald 

dat het directiecomité de mogelijkheid heeft om, indien het dit nodig acht en indien daarvoor 

tijd is, verdere raadplegingsrondes te organiseren. Met verdere raadplegingsrondes wordt 
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bedoeld, een tweede (of zelfs derde) (openbare) raadpleging, bv. omdat de eerste raadpleging 

belangrijke problemen aan het licht bracht, of omdat de ontwerpbeslissing/het voorstel/het 

voorgenomen standpunt ten gevolge van de eerste raadpleging substantieel werd gewijzigd 

(cf. naar analogie ook art. 6.4 ACER Guidance Note on Consultations by the Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators van 11 september 2013). 

De vraag of na afloop van een openbare raadpleging nog andere initiatieven kunnen worden 

genomen zoals de toelichting van het standpunt en wat de status ervan is, wordt echter 

inderdaad niet expliciet in het raadplegingsdocument van 10 februari 2015 beantwoord. Om 

tegemoet te komen aan die vraag van Elia heeft het directiecomité aan artikel 33, § 3, 

toegevoegd dat dergelijke intiatieven door het directiecomité kunnen worden genomen en de 

initiële raadpleging in een dergelijk geval zal worden verlengd.  

Wat betreft vervolgens de vraag van Elia of, met betrekking tot mondelinge opmerkingen, PV’s 

van vergaderingen waarin deze opmerkingen werden genotuleerd als aanvaardbaar kunnen 

worden beschouwd, is de regeling in het raadplegingsdocument van 10 februari 2015 als volgt. 

Mondelinge opmerkingen worden niet aanvaard (artikel 38, § 2, tweede streepje, van het 

raadplegingsdocument van 10 februari 2015). Verder wordt in artikel 33, § 3, van het 

raadplegingsdocument van 10 februari 2015 bepaald dat de opmerkingen geformuleerd tijdens 

informatiesessies en besprekingen geen opmerkingen ingevolge de raadpleging vormen in de 

zin van artikel 38. Hiermee wordt bedoeld dat het directiecomité geen rekening houdt met 

opmerkingen gemaakt tijdens deze besprekingen (of deze nu mondeling gebeuren of in een 

PV) omwille van de volgende reden. Gelet op de motiveringsplicht, bedoeld in artikel 32, § 3, 

en de nood aan administratieve beheersbaarheid van het raadplegingsproces, dienen 

opmerkingen aan het directiecomité te worden bezorgd volgens de opgegeven modaliteiten in 

het raadplegingsdocument en/of op de website van de CREG. Dit wil zeggen dat de 

opmerkingen in elk geval dienen te worden bezorgd in de opgegeven vorm voor indiening van 

opmerkingen (cf. art. 35, § 2, derde lid) en binnen de voorziene raadplegingsperiode (cf. artikel 

37). Het directiecomité erkent echter dat deze bepalingen duidelijker kunnen worden gesteld. 

Om die reden heeft het directiecomité de woorden “mondelinge opmerkingen” in artikel 38, § 2 

(dat de situaties beschrijft waarin het directiecomité de opmerkingen niet zal aanvaarden) 

vervangen door “opmerkingen die niet voldoen aan de vorm voor indiening van opmerkingen 

bepaald in het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie onder de rubriek 

“openbare raadplegingen” met toepassing van artikel 35, § 2”. Bovendien wordt de zin: “De 

opmerkingen geformuleerd tijdens dergelijke informatiesessies en besprekingen vormen 

echter geen opmerkingen ingevolge de raadpleging in de zin van artikel 38” in artikel 33, § 3, 
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duidelijkheidshalve geherformuleerd als volgt: “De opmerkingen gemaakt tijdens dergelijke 

informatiesessies en besprekingen worden niet aanvaard met toepassing van artikel 38, § 2, 

derde streepje”. 

Artikel 33, § 3, luidt derhalve voortaan als volgt (eigen nadruk): 

§ 3. Het directiecomité kan daarnaast ook gebruik maken van velerlei initiatieven om 
het onderwerp van de raadpleging op informele wijze toe te lichten en te bespreken 
met betrokken personen. Indien het dit doet na afloop van de initieel vastgestelde 
raadplegingsperiode bedoeld in artikel 37, verlengt het directiecomité de raadpleging. 

De opmerkingen gemaakt tijdens dergelijke informatiesessies en besprekingen 
worden niet aanvaard met toepassing van artikel 38, § 2, derde streepje. 

27. Febeg suggereert om de term ‘personen’ te vervangen door ‘personen of federaties’. 

Onder personen begrijpt het directiecomité vanzelfsprekend niet alleen natuurlijke personen, 

maar ook rechtspersonen waaronder VZW’s zoals Febeg en Febeliec, feitelijke verenigingen 

enz. Het directiecomité verkiest om niet over te gaan tot de voorgestelde vervanging: deze 

bewoordingen mogen dan een welgekomen bevestiging zijn voor Febeg, zij kunnen bij 

anderen precies twijfel zaaien over de precieze draagwijdte van het begrip “personen” (quid 

bv. met een feitelijke vereniging). Het directiecomité interpreteert het begrip “persoon” en 

“personen” zeer ruim; het zal de juridische hoedanigheid (vennootschap/vereniging/met 

rechtspersoonlijkheid/zonder rechtspersoonlijkheid enz.) niet aanwenden om desgevallend 

opmerkingen te weigeren. Enkel wanneer diegene die reageert op de raadpleging generlei 

“betrokken” is bij het dossier dat ter raadpleging wordt voorgelegd, is het directiecomité niet 

verplicht om de opmerkingen te aanvaarden (artikel 38, § 3, van het nieuw huishoudelijk 

reglement). Dit is in overeenstemming met de artikelen 23, § 2bis, van de elektriciteitswet en 

15/14, § 4, tweede en derde lid, van de gaswet waaruit blijkt dat de regels voor de motiveringen 

en rechtvaardigingen van de beslissingen van de CREG onder meer rekening moeten houden 

met het principe dat de elektriciteitsondernemingen en aardgasondernemingen de 

mogelijkheid moeten hebben om, vooraleer een beslissing die hen betreft wordt genomen, hun 

opmerkingen te laten gelden (eigen nadruk). 

  

III.5.2.4 Artikel 33, § 4 

28. Daarnaast is het nodig gebleken een uitzondering te formuleren op de toepassing van 

hoofdstuk 4, namelijk voor wat betreft de beslissingen met betrekking tot de 

tariefmethodologie, bedoeld in de artikelen 12, § 2, van de elektriciteitswet en 15/5bis, § 2, van 

de gaswet, en de tariefbeslissingen bedoeld in de artikelen 12, § 7, van de elektriciteitswet en 
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15/5bis, § 7, van de gaswet, wanneer het principe en de modaliteiten van de openbare 

raadpleging betreffende deze beslissingen geregeld zijn door de procedureakkoorden bedoeld 

in de artikelen 12, § 2, derde lid, en § 8, van de elektriciteitswet en 15/5bis, § 2, derde lid, en 

§ 8, van de gaswet (artikel 33, § 4). Het betreft derhalve geen uitzondering op het principe van 

de openbare raadpleging, maar wel op de toepasselijke modaliteiten  ervan. Indien deze 

geregeld zijn in de akkoorden waarvan sprake tussen de netbeheerder en de CREG, 

gepubliceerd op de website van de CREG, hebben deze akkoorden voorrang op het bepaalde 

in hoofdstuk 4 van het nieuwe huishoudelijk reglement. 

 

III.5.3 Afdeling 2 - Organisatie van de raadpleging (artikelen 34 tot 38) 

29. De regels inzake de organisatie van raadplegingen in het huishoudelijk reglement 

worden losgekoppeld van de raadplegingen in het kader van beslissingen van het 

directiecomité (oud artikel 8 van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012). Dit 

betekent dat de organisatie van een raadpleging, of het nu om een raadpleging in het kader 

van een beslissing, dan wel een (vrijwillige) raadpleging in het kader van bv. een studie gaat, 

op grond van dezelfde regels gebeurt. Dit heeft als doel de eenvoud en transparantie ten 

goede te komen. 

30. De artikelen 34 tot 38 bevatten de regels die het directiecomité zal volgen bij het 

lanceren van raadplegingen (openbare en niet-openbare) vanaf de datum van bekendmaking 

van het nieuwe huishoudelijk reglement in het Belgisch Staatsblad.  

Echter, indien het directiecomité zich door concrete omstandigheden genoodzaakt zou zien af 

te wijken van deze regels wanneer het een raadpleging organiseert, kan het dit doen mits 

motivering in het betrokken raadplegingsdocument en/of op de website van  de CREG (artikel 

45, § 1). Er wordt verwacht dat dit in de praktijk weinig of niet nodig zal zijn, omdat de regels 

in de artikelen 34 tot 38 zelf reeds soepelheid bieden (zie ook paragraaf 62 van dit document). 

III.5.3.1 Onderafdeling 2.1 - Doelgroep van de raadpleging (artikel 34) 

31. In een eerste onderafdeling wordt de doelgroep van de raadpleging bepaald. In geval 

van openbare raadplegingen kan elke betrokken persoon deelnemen. Het betreft personen die 

op enige manier betrokken zijn bij de akte die het directiecomité neemt. 
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De mogelijkheid wordt evenwel voor het directiecomité voorzien om, in geval van een 

openbare raadpleging, op de website van de CREG en/of in het publieke 

raadplegingsdocument, ten indicatieve titel, de categorieën personen aan te geven onder 

wiens aandacht het directiecomité het onderwerp van de openbare raadpleging in het 

bijzonder wenst te brengen. Op die manier kan het directiecomité, desgewenst, de raadpleging 

maximaal richten tot diegenen die het directiecomité rechtstreeks betrokken acht bij het 

onderwerp van de raadpleging. 

Febeg suggereert om de term ‘personen’ te vervangen door ‘personen of federaties’. Het 

directiecomité verwijst naar wat het uiteengezet heeft daarover in paragraaf 27 van dit 

document. 

32. In geval van een niet-openbare raadpleging bepaalt het directiecomité, geval per 

geval, de doelgroep. Dit is logisch; het directiecomité beslist dan wie betrokken is bij de 

raadpleging. 

 

III.5.3.2 Onderafdeling 2.2 – Raadplegingsproces (artikelen 35 en 36) 

33. In onderafdeling 2.2 wordt het raadplegingsproces uiteengezet. Daarin worden 

behandeld: de vraag hoe een raadpleging wordt gelanceerd, waarover wordt geraadpleegd en 

hoe wordt geantwoord op een raadpleging. 

34. Zoals reeds in paragraaf 19 van dit document wordt gesteld, wordt artikel 8, § 1, derde 

lid, van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 aangepast om rekening te houden 

met het arrest van het Grondwettelijk Hof van 7 augustus 2013. Volgens het Grondwettelijk 

Hof impliceert de elektriciteitswet en de gaswet geenszins dat de CREG ertoe gehouden is 

haar ontwerpbeslissingen aan elektriciteitsbedrijven en aardgasondernemingen mede te 

delen, maar de raadpleging past in het kader van het perspectief geschetst in artikel 37, lid 2, 

van de Richtlijn 2009/72/EG11 en moet het mogelijk maken dat passende beslissingen worden 

genomen. Het is aldus het Hof dus op grond van de wet niet vereist om te raadplegen over 

een ontwerp van beslissing.  

Voortaan wordt dit aspect dan ook in soepelere bewoordingen gesteld. Er wordt bepaald dat 

de raadpleging gebeurt over een of meer raadplegingsdocumenten, die bijvoorbeeld kunnen 

                                                
11 Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 
2003/54/EG. 
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zijn: een beschrijving van het voorgestelde standpunt van het directiecomité, een vragenlijst, 

een effectenbeoordeling, de essentiële bestanddelen van de door het directiecomité 

voorgenomen beslissing, het voorstel dat ter goedkeuring aan het directiecomité wordt 

voorgelegd, een niet-vertrouwelijke samenvatting van een vertrouwelijk voorstel of dossier 

en/of het ontwerp van beslissing overwogen door het directiecomité.  

Dit moet het directiecomité toelaten de raadpleging te organiseren op het meest geschikte 

moment in de procedure van totstandkoming van een akte en op een relevante manier. 

Het directiecomité stelt daarbij de bijkomende informatie die het nodig acht, ter beschikking 

van de geraadpleegde personen.  

35. Indien het directiecomité wenst te raadplegen op grond van een voorstel en/of dossier 

dat door een persoon bij de CREG wordt ingediend en dat vertrouwelijke informatie bevat, 

verschaft deze persoon op verzoek van het directiecomité, een niet-vertrouwelijke 

samenvatting van zijn vertrouwelijk voorstel en/of dossier in het Nederlands en/of in het Frans. 

Die samenvatting moet coherent en exhaustief zijn (artikel 35, § 1, tweede lid). 

36. Febeg suggereert om de term ‘personen’ te vervangen door ‘personen of federaties’. 

Het directiecomité verwijst naar wat het uiteengezet heeft daarover in paragraaf 27 van dit 

document. 

37. In artikel 35, § 2, wordt bepaald dat het directiecomité, in het raadplegingsdocument 

en/of op de website van de commissie, onder de rubriek “openbare raadplegingen”, in elk geval 

het onderwerp van de raadpleging preciseert en de modaliteiten van de raadpleging, 

waaronder de raadplegingsperiode, de vorm voor indiening van opmerkingen en de 

contactpersoon voor inlichtingen over de raadpleging. Volledigheidshalve wordt gepreciseerd 

“contactpersoon en/of contactgegevens”. 

Het directiecomité kan daarin tevens, desgewenst, andere modaliteiten preciseren, zoals 

beperkingen inzake de lengte/het formaat van de opmerkingen (bv. aantal pagina’s of 

karakters). 

Febeg stelt te begrijpen dat de CREG modaliteiten van de raadpleging kan preciseren. 

Niettemin stelt Febeg voor om de beperking op de lengte (aantal pagina’s/karakters) van de 

opmerkingen van de partijen te schrappen. 

Het directiecomité vermoedt dat de bezorgdheid van Febeg erin bestaat dat onredelijke 

beperkingen zouden worden gesteld aan het maken van opmerkingen. Dit is volkomen 

begrijpelijk en dit is niet de bedoeling van het directiecomité.  
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Wel geldt voor de CREG dat zij wettelijk gehouden is om het gevolg dat zij geeft aan de 

opmerkingen te rechtvaardigen in haar eindbeslissing. In bepaalde gevallen, bv. een korte 

beslissingstermijn, kan het gerechtvaardigd voorkomen dat het directiecomité beperkingen 

stelt aan de lengte en het formaat van de opmerkingen. Consulteren is essentieel, doch tijdig 

voor de markt nuttige beslissingen kunnen nemen is dat ook. 

Om die reden wenst het directiecomité deze bepaling te behouden. Het betreft een 

mogelijkheid voor het directiecomité; tot op heden heeft het daartoe in de praktijk nog geen 

nood gevoeld. Enkel bij de raadpleging over de tariefmethodologie werd gebruikt gemaakt van 

een webformulier met antwoordvakken. De CREG heeft niet de opmerking gekregen dat deze 

antwoordvakken te klein waren. Hoe dan ook was het ook mogelijk om reacties in Word of pdf 

over te maken. 

38. Wat betreft de vorm voor indiening van opmerkingen, dient dit in principe te gebeuren 

per e-mail aan het opgegeven e-mail adres of per brief aan het opgegeven lid van het 

directiecomité, tenzij anders aangegeven in het raadplegingsdocument en/of op de website 

van de commissie onder de rubriek “openbare raadplegingen”. Wat betreft openbare 

raadplegingen kan bv. gedacht worden aan het indienen van opmerkingen via een 

webformulier. 

Het directiecomité heeft de mogelijkheid om, indien het dit nodig acht en indien daarvoor tijd 

is, verdere raadplegingsrondes te organiseren (artikel 35, § 3). Er wordt in dit kader verwezen 

naar wat uiteengezet wordt in paragraaf 26 van dit document.  

39. Om partijen doeltreffend op de hoogte te brengen van het lanceren van een openbare 

raadpleging, zal het directiecomité alle partijen die geregistreerd zijn op de website van de 

CREG inlichten van het lanceren van de raadpleging door middel van een nieuwsbrief of e-

mailbericht (artikel 36, § 1). Indien het directiecomité het nodig acht, kan het tevens betrokken 

personen via post of andere middelen informeren over het lanceren van een openbare 

raadpleging (artikel 36, § 1). 

Febeg verwijst in dit verband naar haar opmerkingen op artikel 33, § 1. Het directiecomité 

verwijst op zijn beurt naar wat het daarover heeft uiteengezet onder artikel 33, § 1 (zie 

paragraaf 24 van dit document). 

In geval van een niet-openbare raadpleging, wordt de doelgroep van de raadpleging door het 

directiecomité gecontacteerd door middel van een aangetekend schrijven (of per drager) met 

ontvangstbewijs gericht aan de maatschappelijke zetel of aan het laatste contactadres 

meegedeeld aan het directiecomité. Niet-afgehaalde aangetekende brieven of brieven die de 
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geraadpleegde persoon weigert in ontvangst te nemen, worden beschouwd als regelmatige 

uitnodiging tot de raadpleging (artikel 36, § 2).  

III.5.3.3 Onderafdeling 2.3 – Raadplegingsperiode (artikel 37) 

40. De raadplegingsperiode van minimum vijf kalenderdagen en maximum dertig 

kalenderdagen, waarbij de termijn van vijf kalenderdagen kan worden verkort in geval van 

hoogdringendheid, bedoeld in het huishoudelijk reglement van 29 november 2012, wordt 

herzien. 

Het directiecomité achtte het in het raadplegingsdocument van 10 februari 2015, rekening 

houdend met de raadplegingsperiodes gehanteerd door andere instanties, redelijker om te 

stellen dat een effectieve periode voor raadpleging in de regel minimaal veertien 

kalenderdagen bedraagt en maximaal zestig kalenderdagen. In het raadplegingsdocument 

van 10 februari 2015 werd bovendien gesteld dat het directiecomité steeds kan beslissen om 

een kortere of langere raadplegingsperiode te hanteren mits motivering van deze keuze in het 

raadplegingsdocument en/of op de website van de CREG (artikel 37, § 1). 

41. Febeliec merkt op dat veertien kalenderdagen voor raadplegingen door het 

directiecomité een absolute minimumperiode vormen, aangezien kortere periodes niet toelaten 

aan representatieve organisaties om hun achterban correct te informeren en te bevragen. 

Dergelijke consultaties dreigen, aldus Febeliec, dan ook te vervallen tot een “verplicht 

nummer” zonder werkelijke toegevoegde waarde, en zonder nut voor de bevrager. Op zijn 

minst zou het directiecomité veel duidelijker moeten oplijsten in welke omstandigheden, over 

welke onderwerpen en onder welke voorwaarden eventuele kortere raadplegingstermijnen 

mogelijk zijn.  

Febeliec stelt voor dat de CREG zich voor dit aspect laat inspireren door de richtlijnen van 

ACER (Guidance Note on Consultations by the Agency for the Cooperation of Energy 

Regulators). 

42. Febeg maakt gelijkaardige opmerkingen: 

- Febeg stelt voor om de dagen uit te drukken in werkdagen, bijvoorbeeld een 

minimumperiode van tien werkdagen in plaats van tien kalenderdagen: dit geeft de 

respondenten zekerheid over het minimum aantal dagen om te antwoorden, wat 

anders niet het geval is (weekends, feestdagen, ….); Febeg wenst er bovendien op te 

wijzen dat een minimumperiode van tien werkdagen reeds bijzonder krap is om als 

federatie –in overleg met de leden – tot een gefundeerd antwoord te kunnen komen; 
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Febeg beveelt de CREG dan ook een raadplegingsperiode van tenminste dertig dagen 

als leidraad te nemen; 

- Febeg is van oordeel dat de mogelijkheid om de termijn van de raadpleging in te korten, 

dient geschrapt te worden: 

o Een termijn van tien werkdagen wordt reeds als bijzonder kort ervaren om tot 

een gefundeerd antwoord te kunnen komen; 

o Een nog kortere termijn leidt er de facto toe dat de participatie van de 

stakeholders in het beslissingsproces wordt ondermijnd; 

o Febeg vraagt zich bovendien af welke omstandigheden kunnen verantwoorden 

dat de consultatieperiode dermate wordt ingekort: het feit dat deze mogelijkheid 

bestaat, kan er toe leiden dat de organisator van de raadpleging meer tijd neemt 

om een voorstel voor te bereiden ten koste van een behoorlijke participatie van 

de stakeholders in het beslissingsproces. 

o De startdatum van de periode dient duidelijk te worden vermeld (zie ook de 

opmerking op artikel 33, § 1). 

43. In de ACER Guidance Note on Consultations by the Agency for the Cooperation of 

Energy Regulators van 11 september 2013 bepaalt ACER raadplegingsperiodes van minstens 

twee maanden voor Framework Guidelines en in het algemeen van zes weken, doch niet 

minder dan vier weken in elk ander geval, tenzij specifieke omstandigheden de vaststelling 

van een kortere raadplegingsperiode vereisen (artikel 4.3). 

Het directiecomité heeft zich bij het uitwerken van het huidige nieuwe huishoudelijk reglement 

zeker geïnspireerd aan het consultatiebeleid van andere instanties, zoals dat van het ACER. 

ACER is als internationale organisatie echter niet helemaal gelijk te stellen met de CREG. 

Gelet op de doelgroep en territoriale strekking van de door ACER georganiseerde 

raadplegingen en de aard van de documenten kan een langere raadplegingstermijn 

verantwoord zijn dan bij raadplegingen georganiseerd door de CREG.  

De minimumtermijn van vijf kalenderdagen in het huishoudelijk reglement van 29 november 

2012 werd in het raadplegingsdocument van 10 februari 2015 al opgetrokken tot veertien 

kalenderdagen en de maximumtermijn van dertig kalenderdagen tot zestig kalenderdagen.  

Het directiecomité noteert dat veertien kalenderdagen door de sector als een minimum wordt 

aangevoeld en is bereid de consultatieperiode in grote mate af te stemmen op de termijnen 
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gehanteerd door ACER in elk ander geval dan in het kader van Framework Guidelines, d.w.z. 

dat het directiecomité bereid is te bepalen dat een raadpleging tussen drie en zes weken 

bedraagt. De CREG acht een termijn, in normale omstandigheden, van minimum drie weken 

een redelijke termijn voor de marktpartijen om opmerkingen te maken in het licht van de 

vereiste voor de nationale regulatoren om de hun toevertrouwde taken op een efficiënte en 

snelle wijze uit te voeren (artikel 37(4) van Richtlijn 2009/72/EG en artikel 41(4) van Richtlijn 

2009/73/EG12). Het directiecomité gaat ervan uit dat het optrekken van de minimumtermijn van 

veertien kalenderdagen naar drie weken de opmerking van Febeg om de termijn van veertien 

kalenderdagen uit te drukken in werkdagen doet vervallen. 

Bovendien kan het directiecomité akkoord gaan met de vraag om het recht voor het 

directiecomité om een kortere termijn dan drie weken vast te stellen, eveneens te 

herformuleren naar analogie met de bepaling die geldt voor ACER. Op die manier is duidelijk 

dat een verkorting van de termijn de uitzondering vormt en door concrete omstandigheden 

moet worden gerechtvaardigd. Het directiecomité wenst echter wel te benadrukken dat in de 

praktijk wel degelijk tijdsdruk kan bestaan, vooreerst om reden van een wettelijke termijn voor 

beslissing, omdat dringend maatregelen moeten worden genomen in het algemeen belang of 

om afspraken ingevolge grensoverschrijdende samenwerking tussen regulatoren van de 

Europese Unie (die dus niet louter van de wil van het directiecomité afhangen) te honoreren. 

De tijdsdruk kan verder te wijten zijn aan de (net)beheerders, met name wanneer een voorstel 

door de (net)beheerder ter goedkeuring wordt voorgelegd, waarover geen of geen effectieve 

openbare raadpleging door de (net)beheerder plaatsvond, en waar het directiecomité zich 

genoodzaakt ziet een beslissing te nemen op (zeer) korte termijn. Het spreekt voor zich dat 

ook de (net)beheerder tijdig zijn voorstel ter goedkeuring dient in te dienen zodat voldoende 

tijd blijft voor het beslissingsproces met inbegrip van een openbare raadpleging door de CREG.  

Bijgevolg wordt artikel 37, § 1, in grote mate naar analogie met wat bestaat voor ACER, 

geherformuleerd als volgt: 

Art. 37. § 1. Het directiecomité stelt de raadplegingsperiode vast die tussen drie en 
zes weken bedraagt, tenzij specifieke omstandigheden de vaststelling van een 
kortere raadplegingsperiode vereisen. Deze specifieke omstandigheden worden 
desgevallend uiteengezet in het raadplegingsdocument en/of op de website van de 
commissie.  

Bij het vaststellen van de raadplegingsperiode tussen drie en zes weken zal het directiecomité 

onder meer rekening houden met de complexiteit van de problematiek, het belang ervan, de 

urgentiegraad, eventuele deadlines in het dossier en vakantieperiodes (artikel 37, § 1). Het 

                                                
12 De vernoemde Richtlijnen zijn deze bedoeld in voetnoot 5. 
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directiecomité zal vanzelfsprekend ook rekening houden met onder meer wettelijke 

feestdagen. Indien de laatste dag van de raadplegingsperiode niet op een werkdag valt, wordt 

deze bovendien verlengd tot de eerstvolgende werkdag13 om rekening te houden met 

zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en sluitingsdagen van de CREG (art. 37, § 2). 

44. Wat betreft de opmerking van Febeg dat de startdatum van de raadplegingsperiode 

duidelijk moet worden vermeld waarbij ze ook verwijst naar de opmerking op artikel 33, § 1, 

wordt verwezen naar wat in paragrafen 24 en 46 van dit document wordt uiteengezet. 

45. Op de vraag van Febeg naar een procedure (motiveringsplicht, …) op basis waarvan 

belanghebbenden een verlenging van de raadplegingsperiode kunnen bekomen, meent het 

directiecomité omwille van procedureel-administratieve redenen niet te kunnen ingaan. Het 

directiecomité stelt de raadplegingsperiode vast rekening houdend met onder meer de 

complexiteit van de problematiek, het belang ervan, de urgentiegraad, eventuele deadlines in 

het dossier en vakantieperiodes (artikel 37, § 1). Deze periode zal tussen drie en zes weken 

bedragen (behoudens in geval van specifieke omstandigheden die zullen worden 

gerechtvaardigd) en is voor iedereen gelijk. De fase van de raadpleging van de markt is 

belangrijk. Zoals hoger reeds werd gesteld, is het ook belangrijk dat het beslissingsproces kan 

verdergaan. Het nemen van beslissingen over verzoeken tot verlenging van de 

raadplegingsperiode van al wie zich belanghebbende voelt bij een beslissing (deze kunnen 

talrijk zijn in geval van openbare raadplegingen) zou een bijkomende administratieve last voor 

het directiecomité betekenen die het beslissingsproces niet ten goede komt.  

Het is eveneens om die redenen dat het directiecomité heeft beslist om de notie “éénmaal 

verlengbaar”, vervat in artikel 8 van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012, 

voortaan achterwege te laten. 

46. Aangezien laattijdige opmerkingen niet in aanmerking worden genomen met 

toepassing van artikel 38, § 2, is het van belang de raadplegingsperiode klaar en duidelijk vast 

te stellen. Vandaar dat in artikel 37, § 2, wordt bepaald dat de raadplegingsperiode de eerste 

en de laatste dag voor opmerkingen vermeldt, dat deze loopt van middernacht tot middernacht 

CET en dat, indien de laatste dag van de raadplegingsperiode niet op een werkdag (zie 

definitie in artikel 1) valt, deze periode wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag14. Door 

steeds met zoveel woorden de laatste dag voor opmerkingen te vermelden, wordt iedere twijfel 

                                                
13 De woorden « il est reporté au jour ouvrable suivant » vervat in de Franse versie van artikel 37, § 2, 
van het raadplegingsdocument van 10 februari 2015 worden thans vervangen door de woorden « elle 
est prolongée jusqu’au jour ouvrable suivant » teneinde deze af te stemmen op de Nederlandse versie. 
14 Cf. voetnoot nr. 14. 
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weggenomen over de exacte termijn voor het indienen van opmerkingen. Het bepaalde in 

artikel 37, § 2, betekent aan de hand van een concreet voorbeeld dat een raadplegingsperiode 

van zes weken startend op bv. 20 maart 2015 inhoudt dat opmerkingen kunnen worden 

overgemaakt vanaf 20 maart 2015 middernacht tot en met 4 mei 2015 middernacht (de laatste 

dag van week 6 is vrijdag 1 mei 2015 – een wettelijke feestdag – waardoor de 

raadplegingsperiode wordt verlengd tot de eerstvolgende werkdag, nl. maandag 4 mei 2015). 

 

III.5.3.4 Onderafdeling 2.4 - Behandeling opmerkingen (artikel 38) 

47. In deze onderafdeling zet het directiecomité uiteen hoe het de ontvangen 

opmerkingen zal behandelen. Het directiecomité is op grond van de wet verplicht het gevolg 

dat het geeft aan de ontvangen opmerkingen te rechtvaardigen in de eindbeslissing (of voor 

tariefbeslissingen in een commentaar bij de eindbeslissing, zie ook paragraaf 15 van dit 

document). Daartegenover meent het directiecomité van marktpartijen te mogen verwachten 

dat zij hun opmerkingen op een zorgvuldige wijze voorbereiden. 

Het directiecomité aanvaardt zowel vertrouwelijke als niet-vertrouwelijke opmerkingen (artikel 

38, § 1). Of het directiecomité de ingeroepen vertrouwelijkheid ervan aanvaardt, in het kader 

van de publicaties die het verricht, is een andere zaak. Deze aangelegenheid wordt verderop 

in hoofdstuk 5 geregeld, met name in artikel 47, § 2, laatste lid, en §§ 3 tot 5, van het 

huishoudelijk reglement. 

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient 

deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het 

antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook de 

mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 

vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent 

(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet 

onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

Febeg begrijpt dat de respondent dient te motiveren waarom hij zijn opmerkingen als 

vertrouwelijk wenst behandeld te zien, maar vindt het te verregaand dat de respondent 

eveneens mogelijke schade dient op te geven indien de als vertrouwelijk (sic) aangeduide 

informatie toch zou gepubliceerd worden. Febeg verzoekt de CREG om deze vereiste te 

schrappen. 
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Het directiecomité wenst deze vereiste te behouden zodat de respondent niet al te gemakkelijk 

en onvoldoende gemotiveerd de vertrouwelijkheid inroept. Met toepassing van de 

elektriciteitswet en de gaswet is het directiecomité gehouden de opmerkingen te publiceren, 

waarbij het de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens en/of gegevens van 

persoonlijke aard in acht neemt. Transparantie is derhalve de regel. Bovendien is bij de 

beoordeling of een informatie al dan niet commercieel gevoelig is precies belangrijk of de 

publicatie ervan de onderneming enig nadeel of schade kan bezorgen. Het directiecomité is 

wel bereid om in artikel 38, § 1, de notie ‘schade’ te verruimen tot ‘nadeel of schade’. 

48. In artikel 38, §§ 2 en 3, van het raadplegingsdocument van 10 februari 2015 worden 

de soorten opmerkingen opgesomd die het directiecomité nooit zal aanvaarden (§ 2), dan wel 

niet verplicht is te aanvaarden (§ 3).  

49. Het directiecomité aanvaardt geen (§ 2): 

- “anonieme opmerkingen”, 

Het directiecomité acht anonieme opmerkingen niet toelaatbaar, gelet onder meer op 

de mogelijkheid om te motiveren waarom men meent een geldige reden te hebben om 

zijn naam niet onthuld te zien (artikel 38, § 1, tweede lid). 

-  “opmerkingen die het directiecomité toekomen na het verstrijken van de 

raadplegingsperiode bepaald in het raadplegingsdocument en/of op de website van de 

commissie in de rubriek “openbare raadplegingen” met toepassing van artikel 35, § 2”,  

Het directiecomité zal redelijke raadplegingsperiodes hanteren. Op een bepaald 

moment moet het beslissingsproces voortgang kunnen vinden. Vandaar dat het met 

laattijdige opmerkingen geen rekening zal houden. Daartegenover staat dat het 

directiecomité geen twijfel zal laten bestaan over de laatste geldige dag voor 

opmerkingen (zie artikel 37, § 2 en paragraaf 46 van dit document). 

- “opmerkingen die niet voldoen aan de vorm voor indiening van opmerkingen bepaald  

in het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie in de rubriek 

“openbare raadplegingen” met toepassing van artikel 35, § 2”, 

Het directiecomité heeft de uitzonderingsgrond “mondelinge opmerkingen”, vervat in 

het raadplegingsdocument van 10 februari 2015, geschrapt en vervangen door de 

uitzonderingsgrond “opmerkingen die niet voldoen aan de vorm voor indiening van 

opmerkingen bepaald in het raadplegingsdocument en/of op de website van de 

commissie in de rubriek “openbare raadplegingen” met toepassing van artikel 35, § 2”. 
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Het directiecomité verwijst in dit kader naar wat het uiteengezet heeft in paragraaf 26 

van dit document.  

- “opmerkingen die kennelijk onredelijk zijn”, 

Febeg is van oordeel dat het niet aan de CREG is om eenzijdig te beslissen dat een 

opmerking ‘kennelijk onredelijk’ is. Febeg stelt voor om ook in dit geval de 

overlegprocedure toe te passen zoals die voorzien is in ‘Hoofdstuk 5’ voor de al dan 

niet vertrouwelijkheid van de aangeleverde informatie. 

Het directiecomité heeft besloten om deze uitzonderingsgrond, vervat in het 

raadplegingsdocument van 10 februari 2015, te schrappen, aangezien het in een 

dergelijk geval zal dienen te motiveren waarom een opmerking volgens hem kennelijk 

onredelijk is en dit dan meteen in de beslissing over het dossier ten gronde zal doen. 

Indien de respondent niet akkoord gaat met de beoordeling van het directiecomité, kan 

hij juridische actie ondernemen tegen de beslissing. Het directiecomité kan echter niet 

gehouden zijn tot voorafgaand overleg met elke persoon met wiens opmerking het 

meent geen rekening te kunnen houden. 

- “opmerkingen die kennelijk geen vertrouwelijke informatie bevatten, doch waarbij de 

geraadpleegde persoon zich tegen de publicatie verzet”, 

Het directiecomité laat deze uitzonderingsgrond, vervat in het raadplegingsdocument 

van 10 februari 2015, na verdere analyse eveneens vallen. In een dergelijk geval zal 

het directiecomité zich genoopt zien om een beslissing tot publicatie te nemen 

overeenkomstig de procedure voorzien in artikel 47. Indien het directiecomité, na 

overleg met de betrokkene, zou beslissen om de opmerkingen publiek te maken, past 

het om deze opmerkingen te behandelen in de beslissing. Deze wijziging is in het 

voordeel van de marktpartijen aangezien de hier bedoelde opmerkingen van 

marktpartijen dan toch zullen worden aanvaard. 

- “opmerkingen die kennelijk te vaag geformuleerd zijn”, 

Het directiecomité zal niet antwoorden op opmerkingen die dermate vaag geformuleerd 

zijn dat redelijkerwijze niet duidelijk is wat wordt bedoeld. 

- “opmerkingen die niet binnen het kader van de raadpleging vallen”. 

Het directiecomité zal evenmin in de beslissing antwoorden op opmerkingen die buiten 

het kader van de raadpleging en derhalve de beslissing vallen.  
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50. Het directiecomité is verder niet verplicht om te aanvaarden (§ 3): 

- “opmerkingen tijdens een openbare raadpleging die niet afkomstig zijn van een 

betrokken persoon bedoeld in artikel 34, § 1, eerste lid”, 

Het directiecomité voorziet de mogelijkheid om opmerkingen van personen die op geen 

enkele manier betrokken zijn bij de beslissing te verwerpen (zie ook paragrafen 27 en 

31 van dit document).  

- “opmerkingen die, in geval modaliteiten worden vastgesteld met toepassing van artikel 

35, § 2, tweede lid, niet voldoen aan de opgegeven maximale lengte/het opgegeven 

formaat (bv. aantal pagina’s of karakters)”, 

Indien het directiecomité beperkingen stelt aan de lengte of het formaat van de 

opmerkingen, wenst het logischerwijze ook over de mogelijkheid te beschikken om 

dergelijke opmerkingen te verwerpen. 

Febeg verwijst in dit verband naar de opmerkingen op artikel 35, § 2. Het directiecomité 

verwijst op zijn beurt naar zijn repliek onder hetzelfde artikel (zie paragraaf 37 van dit 

document). 

- “opmerkingen die niet voldoen aan de overige modaliteiten van de raadpleging, 

bepaald in het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie onder de 

rubriek “openbare raadplegingen” met toepassing van artikel 35, § 2”, 

Indien het directiecomité andere modaliteiten (dan vorm, termijn, lengte of formaat) 

voor het overmaken van opmerkingen zou bepalen, wenst het logischerwijze ook over 

de mogelijkheid te beschikken om dergelijke opmerkingen te verwerpen. 

III.5.4 Afdeling 3 - Uitzonderingen (artikelen 39 tot 43) 

51. Deze afdeling bevat vier artikelen: 

- een artikel 39 dat de beslissingen betreft in het kader waarvan het directiecomité geen 

raadpleging, noch een openbare noch een niet-openbare, zal organiseren; 

- een artikel 40 met betrekking tot beslissingen in het kader waarvan het directiecomité 

geen openbare raadpleging zal organiseren; 
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- een artikel 41 met betrekking tot beslissingen in het kader waarvan het directiecomité 

kan beslissen om een niet-openbare raadpleging te organiseren, met name indien de 

beslissing van het directiecomité slechts rechtsgevolgen zal hebben voor één persoon 

of een beperkt aantal identificeerbare personen door de raadpleging te beperken tot 

de betrokken personen; 

- een artikel 42 met betrekking tot beslissingen waarbij het directiecomité op grond van 

specifieke omstandigheden kan beslissen om geen raadpleging te organiseren of een 

niet-openbare raadpleging te organiseren. 

52. De beslissingen waarvoor het directiecomité met toepassing van artikel 39 geen 

raadpleging, noch een openbare, noch een niet-openbare, zal organiseren betreffen volgende 

aangelegenheden:  

1° in het kader van de vaststellingen van de commissie met toepassing van de artikelen 
20bis, § 4, van de elektriciteitswet en 15/10bis, § 4, van de gaswet, alsook van de 
beslissingen van de commissie met toepassing van de artikelen 20bis, § 5, van de 
elektriciteitswet en 15/10bis, § 5, van de gaswet; 

2° in het kader van de onderzoeken die de leden van het directiecomité en de leden 
van het personeel van de commissie kunnen voeren en de daden die zij kunnen stellen 
in hun hoedanigheid van officieren van de gerechtelijke politie, met toepassing van de 
artikelen 30bis, § 3, 31/1 en 31/2 van de elektriciteitswet en de artikelen 18, § 3, 20/3 
en 20/4 van de gaswet; 

3° in het kader van de beslissingen tot oplegging van een administratieve geldboete of 
een dwangsom met toepassing van de artikelen 20bis, §§ 4 en 5, 20ter, 20quater en 
31 van de elektriciteitswet en de artikelen 15/10bis,§§ 4 en 5, 15/10ter en 20/2 van de 
gaswet; 

4° wanneer de voorgenomen beslissing tot goedkeuring geen inhoudelijke wijzigingen 
betreft, zoals de rechtzetting van materiële vergissingen en/of het doorvoeren van 
louter redactionele verbeteringen; 

5° telkens wanneer het directiecomité met de voorgenomen beslissing een gebonden 
bevoegdheid uitoefent, dit is wanneer het niet over reële beoordelingsbevoegdheid 
beschikt; 

6° in het kader van beslissingen inzake de raadpleging bedoeld in artikel 23, § 1; 

7° in het kader van beslissingen over de vertrouwelijkheid van informatie bedoeld in 
artikel 47, § 5, eerste lid, onverminderd de bepalingen van artikel 47, §§ 2 tot 4. 

Deze uitzonderingen zijn gerechtvaardigd, ofwel omdat bij wet een specifieke procedure van 

inspraak voorhanden is, de wettelijke termijnen een voorafgaande raadpleging materieel 

onmogelijk maken, de beslissing geen inhoudelijke aspecten betreft, de uitoefening van een 

gebonden bevoegdheid betreft, de raadpleging zelf betreft of de vertrouwelijkheid van 

informatie zou schenden. 
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53. De beslissingen waarvoor het directiecomité met toepassing van artikel 40 geen 

openbare raadpleging zal organiseren, betreffen volgende aangelegenheden: 

1° indien het dossier en/of het ontwerp van beslissing in die mate vertrouwelijke 
informatie bevat dat een openbare raadpleging over de resterende elementen 
onmogelijk of nutteloos voorkomt; 

2° onverminderd punt 3°, wanneer de netbeheerder of één van de beheerders of een 
persoon die daartoe rechtmatig (mede) door de netbeheerder of één van de 
beheerders wordt belast, reeds een effectieve openbare raadpleging organiseerde over 
het voorwerp van de beslissing van het directiecomité. In dat geval zorgt het 
directiecomité ervoor dat het geheel van documenten en informatie betreffende de 
raadpleging, de antwoorden alsmede een verslag waarin geantwoord wordt op de 
ontvangen opmerkingen, aan hem worden overgemaakt; 

3° onverminderd artikel 33, § 4, in het kader van tarifaire beslissingen bedoeld in de 
artikelen 12, § 7, van de elektriciteitswet en 15/5bis, § 7, van de gaswet indien de 
netbeheerder en de beheerders reeds een effectieve openbare raadpleging 
organiseerden op basis van een tarieflijst en een niet-vertrouwelijke samenvatting van 
hun tariefvoorstellen. In dat geval zorgt het directiecomité ervoor dat het geheel van 
documenten en informatie betreffende de raadpleging, de antwoorden alsmede een 
verslag waarin geantwoord wordt op de ontvangen opmerkingen, aan hem worden 
overgemaakt.  

In de gevallen bedoeld in 1° en 2° kan het directiecomité nog wel beslissen tot een niet-

openbare raadpleging, in het bijzonder van diegene van wie het voorstel ter goedkeuring door 

het directiecomité uitgaat. Het directiecomité zal daartoe beslissen indien de betrokken 

persoon of personen nog niet de mogelijkheid had(den) zijn/hun opmerkingen te laten gelden 

in het kader van de voorgenomen beslissing. In de gevallen bedoeld in 3° overlegt het 

directiecomité met de netbeheerder respectievelijk de beheerders overeenkomstig de 

elektriciteitswet en de gaswet (artikel 40, tweede lid). 

In dit artikel wordt onder een « effectieve openbare raadpleging » begrepen een raadpleging 

op de website van de organisator ervan, waarbij alle partijen die geregistreerd zijn op deze 

website onverwijld per nieuwsbrief of emailbericht geïnformeerd worden van het lanceren van 

de raadpleging, die gemakkelijk toegankelijk is vanuit de startpagina van deze website, die 

voldoende gedocumenteerd is en die een redelijke antwoordtermijn laat. In geval van een 

raadpleging bedoeld in het eerste lid, 2°, door een persoon die daartoe rechtmatig (mede) door 

de netbeheerder of één van de beheerders wordt belast, is slechts sprake van een effectieve 

openbare raadpleging indien, bovenop de voorwaarden bedoeld in de vorige zin, de website 

van de netbeheerder of de betrokken beheerder een duidelijke verwijzing bevat naar deze 

raadpleging (artikel 40, derde lid). 

Hierna wordt stil gestaan bij de artikelen 40, 1° en 40, 3° rekening houdend met de ontvangen 

opmerkingen van Febeg en Elia. 
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Artikel 40, 1° 

54. Febeg maakt de opmerking dat artikel 40, 1°, niet alleen onduidelijk geformuleerd is, 

maar ook helemaal niet akkoord gaat met de inhoud en de draagwijdte die er met het voorbeeld 

wordt aan gegeven. De activiteiten van een netbeheerder zijn monopolistisch van aard en dus 

gereguleerd: om deze reden dient informatie van de netbeheerders – in het kader van 

transparantie en openbaarheid van bestuur – volgens Febeg principieel als niet-vertrouwelijk 

beschouwd te worden. Eventuele uitzonderingen op dit principe zouden limitatief moeten 

opgesomd worden en/of onderworpen moeten zijn aan een motiveringsplicht. 

Het ontwerp van richtsnoeren over de informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is bepaalt 

onder meer het volgende: "Wat de informatie over de netbeheerders betreft, dient meer in het 

algemeen rekening te worden gehouden met het monopolistische en gereglementeerde 

karakter van hun activiteit, alsook met hun eigen verplichtingen van openbaarheid, die het 

gewicht van de transparantieplicht verhogen voor de informatie die op hen betrekking heeft". 

In dit kader dient er dan ook rekening te worden gehouden met het feit dat de netbeheerders 

van de gas- of elektriciteitsondernemingen en de netgebruikers een grote hoeveelheid 

commercieel gevoelige informatie krijgen waarvan de netbeheerders volgens de wet de 

vertrouwelijkheid trouwens moeten verzekeren. Het is dan ook mogelijk dat het dossier dat 

aan de CREG ter beslissing werd overgemaakt of de ontwerpbeslissing van de CREG 

dergelijke informatie bevat zodat de CREG de vertrouwelijkheid ervan op haar beurt moet 

verzekeren.   

Het directiecomité behoudt derhalve de uitzonderingsgrond, maar gaat akkoord om het 

voorbeeld betreffende de beslissingen over de tariefverslagen te schrappen. Het is bij nader 

inzien inderdaad niet noodzakelijk zo dat dergelijke beslissingen in hun geheel of nagenoeg 

volledig als vertrouwelijk te beschouwen zijn. Het directiecomité heeft reeds dergelijke 

beslissingen bekend gemaakt op de website van de CREG. 

Artikel 40, 3° 

55. In het kader van artikel 40, 3°, wenst Febeg de aandacht van de CREG te vestigen 

op het feit dat de doelgroep van een consultatie door de netbeheerder (deelnemers aan de 

Elia Users’Group, deelnemers aan het Fluxys Consultation Platform, netgebruikers waarmee 

de netbeheerders een contract hebben, ingeschreven op de nieuwsbrieven van de 

netbeheerders, …) en de doelgroep van een consultatie door de CREG (ingeschreven op de 

nieuwsbrieven van de CREG, …) niet noodzakelijk dezelfde zijn. 
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Het is precies om die reden dat het directiecomité met de notie “effectieve openbare 

raadpleging” vereist dat de raadpleging op de website van de organisator moet gebeuren, 

voldoende gedocumenteerd moet zijn en een redelijke antwoordtermijn moet laten. 

Gelet op de opmerking van Febeg in verband met het feit dat de geregistreerden op de 

websites van de CREG en van de netbeheerders niet noodzakelijk dezelfde zijn en aangezien 

het directiecomité de achterliggende bezorgdheid deelt, heeft het directiecomité aan de 

definitie van “effectieve openbare raadpleging” vervat in het raadplegingsdocument van 10 

februari 2015 toegevoegd dat de raadpleging gemakkelijk toegankelijk moet zijn vanuit de 

startpagina, zodat wie niet erg vertrouwd is met de website (en daarop niet geregistreerd is) 

bij een bezoek van de website snel op de hoogte is van een lopende raadpleging.  

Mocht de praktijk uitwijzen dat de benadering bedoeld in artikel 40, 3°, problemen oplevert 

(benadering die ten andere op grond van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 

ook reeds gehanteerd wordt), zal het directiecomité de consultatieregels herevalueren en 

desnoods herzien. 

56. Voor Elia is het niet duidelijk wat het begrip “tarieflijst” in artikel 40, 3°, precies omvat. 

In de overeenkomst van 25 augustus 2014 over de procedure voor de indiening en 

goedkeuring van de tariefvoorstellen en de voorstellen tot wijziging van de tarieven, werd door 

de CREG en Elia overeengekomen om een consultatie te organiseren in verband met “de 

beslissende elementen van de ontwikkelingen voorzien in het toekomstige tariefvoorstel”. Elia 

stelt dan ook voor om deze verwoording te gebruiken in artikel 40, 3°. 

Het huishoudelijk reglement van het directiecomité bevat de algemene principes, voor het 

geval geen procedureakkoord bestaat dat aan de in artikel 33, § 4, bedoelde voorwaarden 

voldoet. Het directiecomité ziet dan ook geen reden om de algemene regeling (die een default 

regeling is inzake de in artikel 33, § 4, bedoelde beslissingen) aan te passen. 

57. Met toepassing van artikel 41 kan het directiecomité beslissen om een niet-openbare 

raadpleging te organiseren indien de beslissing van het directiecomité slechts rechtsgevolgen 

zal hebben voor één persoon of een beperkt aantal identificeerbare personen door de 

raadpleging te beperken tot de betrokken personen. Het is geen verplichting voor het 

directiecomité; het blijft vrij om desgewenst een openbare raadpleging te organiseren in het 

kader van een dergelijke beslissing. 

Febeg suggereert om de term ‘personen’ te vervangen door ‘personen of federaties’. Het 

directiecomité verwijst naar wat het uiteengezet heeft daarover in paragraaf 27 van dit 

document. 
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58. Het directiecomité kan tenslotte, met toepassing van artikel 42, beslissen om geen 

raadpleging te organiseren of een niet-openbare raadpleging te organiseren: 

1° onverminderd artikel 40, 2°, telkens wanneer reeds een raadpleging in een eerder 
stadium plaatsvond, op initiatief van het directiecomité of van een derde, en afhankelijk 
van de effectiviteit van deze raadpleging in het licht van de voorgenomen beslissing 
waarover het directiecomité oordeelt. In geval van een raadpleging door een derde 
zorgt het directiecomité ervoor dat het geheel van documenten en informatie 
betreffende de raadpleging, de antwoorden alsmede een verslag waarin geantwoord 
wordt op de ontvangen opmerkingen, aan hem worden overgemaakt. 

2° in uitzonderlijke gevallen, indien het directiecomité meent dat specifieke 
omstandigheden in verband met de voorgenomen beslissing dit rechtvaardigen, 
bijvoorbeeld indien het meent dringend maatregelen te moeten nemen. 

Artikel 42 is bedoeld om enige flexibiliteit in te bouwen. Wanneer reeds in een eerder stadium 

dan de voorbereiding van de beslissing bedoeld in artikel 2 een raadpleging plaatsvond door 

een derde of door het directiecomité, en afhankelijk van de effectiviteit van deze raadpleging, 

kan het directiecomité beslissen niet meer opnieuw/zelf te raadplegen of enkel een bijkomende 

niet-openbare raadpleging te houden. Het directiecomité behoudt weliswaar de vrijheid om 

een openbare raadpleging te houden.  

In uitzonderlijke gevallen, indien het directiecomité meent dat specifieke omstandigheden in 

verband met de voorgenomen beslissing dit rechtvaardigen, bv. indien het geacht wordt 

dringend maatregelen te nemen, kan het eveneens beslissen om niet meer opnieuw/zelf te 

raadplegen of enkel een bijkomende niet-openbare raadpleging te organiseren. Deze bepaling 

is bedoeld om gevallen vergelijkbaar met situaties van “overmacht” op te vangen. Aangezien 

het een afwijking inhoudt van de wet (het betreft immers een beslissing waarover moet worden 

geraadpleegd) kan hierop slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een beroep worden gedaan 

(nood breekt wet). 

59. De toepassing van artikel 39, 4° en 5°, en artikelen 40 tot 42 wordt gemotiveerd in de 

beslissing inzake de raadpleging bedoeld in artikel 23, § 1. 

III.5.5 Afdeling 4 - Artikel 6 van het technisch reglement (artikel 44) 

60. Artikel 44 geeft aan hoe de CREG haar bevoegdheid vervat in artikel 6 van het 

technisch reglement15 met betrekking tot de goedkeuring van de algemene voorwaarden van 

de aansluitingscontracten, de contracten van toegangsverantwoordelijke en de 

                                                
15 Het 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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toegangscontracten binnen de termijn van dertig kalenderdagen zal vervullen, rekening 

houdend met de verplichting tot raadpleging van de betrokken elektriciteitsbedrijven 

voorafgaand aan het nemen van beslissingen die voortvloeit uit artikel 23, § 2bis, van de 

elektriciteitswet, zoals gewijzigd bij wet van 8 januari 2012 (van latere datum als het technisch 

reglement). 

Artikel 6 van het technisch reglement bepaalt het volgende: 

 “§ 1. De algemene voorwaarden van de aansluitingscontracten, de contracten van 
toegangverantwoordelijke en de toegangscontracten evenals alle wijzigingen die 
hieraan worden aangebracht, worden aan de goedkeuring van de commissie 
onderworpen volgens de procedure voorzien in § 2 van dit artikel. In zijn onderzoek 
gaat de commissie na of deze algemene voorwaarden :  
(a) de toegang tot het net niet belemmeren; en  
(b) de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net niet in gevaar 
brengen; en  
(c) conform het algemeen belang zijn.  
§ 2. De netbeheerder geeft onverwijld kennis aan de commissie van de algemene 
voorwaarden van de contracten bedoeld in § 1. Uiterlijk 30 dagen na deze kennisgeving 
geeft de commissie zijn beslissing van goedkeuring, van het vragen om bepaalde 
clausules te herzien of van het weigeren van de goedkeuring. Het ontbreken van 
opmerkingen van de commissie binnen de termijn van 30 dagen komt overeen met een 
stilzwijgende goedkeuring van de ter kennis gebrachte algemene voorwaarden. 
§ 3. De formulieren voorzien in dit besluit worden onverwijld door de netbeheerder 
overgemaakt aan de commissie. In voorkomend geval geeft de commissie kennis van 
zijn opmerkingen aan de netbeheerder en maakt deze over aan de minister. Dezelfde 
procedure geldt voor de wijzigingen aangebracht aan deze formulieren.” 

Welnu, indien het directiecomité, in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheid bedoeld 

in artikel 6 van het technisch reglement, vaststelt dat geen effectieve openbare raadpleging 

plaatsvond door de netbeheerder voorafgaand aan de indiening van het voorstel ter 

goedkeuring, zal het directiecomité binnen de dertig dagen na de indiening van het voorstel 

de opmerking maken aan de netbeheerder dat het directiecomité zich genoodzaakt ziet een 

openbare raadpleging te organiseren alvorens een beslissing te nemen, die de stilzwijgende 

goedkeuring van het voorstel bedoeld in artikel 6, § 2, van het technisch reglement, in de weg 

staat. Het is immers slechts bij het ontbreken van opmerkingen van de CREG binnen de termijn 

van dertig dagen dat sprake kan zijn van een stilzwijgende goedkeuring van de ter kennis 

gebrachte algemene voorwaarden (artikel 6, § 2, in fine, van het technisch reglement). 

61. In dit artikel wordt onder een « effectieve openbare raadpleging » begrepen een 

raadpleging op de website van de netbeheerder, waarbij alle partijen die geregistreerd zijn op 

deze website onverwijld per nieuwsbrief of e-mailbericht geïnformeerd worden van het 

lanceren van de raadpleging, die gemakkelijk toegankelijk is vanuit de startpagina van deze 

website, die voldoende gedocumenteerd is en die een redelijke antwoordtermijn laat. 

Raadplegingen in het kader van de Users’ Group van Elia (waarin uitsluitend 
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vertegenwoordigers van de verschillende categorieën van gebruikers van het 

hoogspanningsnet van Elia deelnemen) alleen,  zullen derhalve in elk geval geen effectieve 

openbare raadpleging uitmaken (zie ook paragraaf 8 van dit document).  

III.5.6 Afdeling 5 - Diverse bepalingen (artikel 45) 

62. Artikel 45, § 1, strekt ertoe het directiecomité enige flexibiliteit te gunnen indien het 

zich door concrete omstandigheden genoodzaakt ziet af te wijken van de regels bedoeld in 

afdeling 2 van dit hoofdstuk wanneer het een raadpleging organiseert (zie ook paragraaf 30 

van deze beslissing). In dat geval vermeldt het de redenen daartoe in het betrokken 

raadplegingsdocument en/of op de website van de CREG. 

Febeg wenst hier te verwijzen naar de opmerkingen op artikel 33, § 1. Het directiecomité 

verwijst derhalve naar het antwoord dat het onder hetzelfde artikel heeft gegeven (zie 

paragraaf 24 van dit document). 

63. Verder preciseert artikel 45, § 2, dat artikel 33 de raadplegingen door het 

directiecomité van specifieke personen en/of andere publieke autoriteiten in het kader van 

nationale of grensoverschrijdende samenwerking (zoals onder meer van andere Belgische of 

Europese regulatoren, ACER, de Belgische Mededingingsautoriteit of FSMA), al dan niet 

verplicht gesteld op grond van de wet of een reglementaire bepaling, onverlet laat. De 

afdelingen 2 tot 4 van hoofdstuk 4 vinden daarop dan ook geen toepassing. 

III.6 HOOFDSTUK 5 - PUBLICATIE VAN AKTEN EN VAN 
OPMERKINGEN VAN GERAADPLEEGDE PERSONEN 
(artikelen 46 tot 48) 

64. Artikel 9 van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012 wordt vervangen 

door de artikelen 46 tot 4816.  

Met betrekking tot beslissingen die het directiecomité aanneemt geldt in artikel 46 dat het 

directiecomité instaat voor de publicatie ervan op de website van de CREG, evenals van de 

eventuele voorbereidende akten, expertiseverslagen en opmerkingen van de respondenten 

die met de beslissingen samenhangen. 

                                                
16 In de titel van hoofdstuk 5 van het raadplegingsdocument van 10 februari 2015 werden de woorden 
“geraadpleegde partijen” vervangen door “geraadpleegde personen” om de terminologie af te stemmen 
op die van artikel 34. 



Niet-vertrouwelijk  42/63 

Wat betreft de opmerkingen van respondenten publiceert het directiecomité het aantal 

ontvangen antwoorden en de niet-vertrouwelijke antwoorden met vermelding van de naam van 

de respondent (behoudens van natuurlijke personen en van zij met een geldige reden om hun 

identiteit niet onthuld te zien). Febeg stelt voor om in de tekst tussen haakjes het woord ‘en’ te 

vervangen door ‘of’; zodus ‘(behoudens van natuurlijke personen of van zij met een geldige 

reden om hun identiteit niet onthuld te zien)’. Het directiecomité heeft deze vervanging 

doorgevoerd in artikel 46, § 1, tweede lid, van het nieuwe huishoudelijk reglement. Wat betreft 

natuurlijke personen zal het de naam van deze respondenten nooit vermelden. Wat betreft 

andere respondenten dan natuurlijke personen zal de naam slechts niet bekend worden 

gemaakt wanneer de respondent een geldige reden heeft om zijn identiteit niet onthuld te zien. 

De term ‘of’ is dus op zijn plaats. 

Beslissingen van het directiecomité over de vertrouwelijkheid van informatie bedoeld in artikel 

47, § 5, eerste lid, worden echter niet gepubliceerd (artikel 46, § 2), precies ter bescherming 

van de vertrouwelijkheid van gegevens. 

65. In artikel 47 van het raadplegingsdocument van 10 februari 2015 werd verder bepaald 

dat de andere akten van het directiecomité dan beslissingen (zoals onder meer adviezen, 

voorstellen, richtsnoeren, aanbevelingen, verslagen, rapporten en studies) en de eventuele 

opmerkingen van de respondenten die daarmee samenhangen indien een raadpleging 

plaatsvond, niet worden bekendgemaakt op de website van de commissie, behoudens indien 

het directiecomité anders beslist.  

Febeg is van mening dat – opnieuw in het kader van transparantie en openbaarheid van 

bestuur – het principe zou moeten zijn dat alle akten, zoals opgesomd in artikel 47, evenals 

alle akkoorden die worden gesloten met de netbeheerders, wel bekend worden gemaakt op 

de website van de CREG. Het artikel zou eventueel het recht kunnen voorbehouden aan het 

directiecomité om anders te beslissen mits dit dan wordt gemotiveerd. 

Het directiecomité gaat akkoord om te bepalen dat ook de andere akten dan beslissingen, die 

het vaststelt, worden bekend gemaakt. 

Artikel 47 wordt geschrapt. Artikel 46, § 1, wordt uitgebreid als volgt (eigen nadruk): 

§ 1. Het directiecomité staat in voor de publicatie op de website van de commissie 
van zijn huishoudelijk reglement alsook van beslissingen die het aanneemt en van 
eventuele voorbereidende akten, expertiseverslagen en opmerkingen van de 
respondenten die met de beslissingen samenhangen.  

Het directiecomité publiceert in dit kader het aantal ontvangen antwoorden en de niet-
vertrouwelijke antwoorden met vermelding van de naam van de respondent 
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(behoudens van natuurlijke personen of van zij met een geldige reden om hun 
identiteit niet onthuld te zien).  

De andere akten van het directiecomité dan beslissingen, zoals onder meer adviezen, 
voorstellen, richtsnoeren, aanbevelingen, verslagen, rapporten en studies, worden 
tevens bekend gemaakt op de website van de commissie. 

66. Bij elke publicatie ziet het directiecomité erop toe dat geen vertrouwelijke informatie 

wordt verspreid (artikel 47, § 1). Onverminderd artikel 38, § 1, tweede lid, ondervraagt het 

directiecomité daartoe indien het dit nodig acht de persoon op wie informatie die het beoogt te 

publiceren, betrekking heeft (artikel 47, § 2, eerste lid).  

In geval de betrokken persoon van mening is dat de informatie die het directiecomité wenst te 

publiceren vertrouwelijke informatie bevat, dient hij in een schriftelijke verklaring nauwkeurig 

en ondubbelzinnig aan te geven welke informatie als vertrouwelijke informatie te beschouwen 

is. Tevens dienen in deze verklaring de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook de mogelijke 

schade die de betrokken persoon meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 

vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de betrokken 

persoon (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn 

naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit eveneens in deze verklaring.  Deze bepalingen zijn 

analoog met artikel 38, § 1, tweede lid, met betrekking tot het aanduiden van vertrouwelijkheid 

bij het geven van opmerkingen tijdens een raadpleging. 

Febeg wenst twee opmerkingen te maken bij deze paragraaf: 

- De zinsnede ‘indien het dat nodig acht’ dient geschrapt te worden: FEBEG is van 

oordeel dat het niet aan de CREG is om eenzijdig te beslissen wel of niet contact op te 

nemen met de respondent wanneer die de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens 

inroept; 

- Opnieuw dient de verplichting geschrapt te worden dat de respondent mogelijke 

schade dient op te geven (zie ook opmerking op artikel 38, § 1). 

Het directiecomité is van mening dat het, indien het zeker is dat de door een derde 

overgemaakte informatie niet-vertrouwelijk is, bv. omdat deze publiek beschikbaar is, niet 

steeds gehouden kan zijn te polsen bij deze persoon naar het mogelijk vertrouwelijk karakter. 

Dit is wat bedoeld wordt met de woorden ‘indien het dit nodig acht” in artikel 47, § 2, eerste lid. 

Wanneer de respondent de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens inroept, zal het 

directiecomité steeds in overleg treden met de betrokkene vooraleer tot publicatie over te gaan. 

Dit blijkt uit artikel 47, § 4, van het nieuwe huishoudelijk reglement. Uit dit artikel vloeit voort 
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dat het directiecomité in overleg dient te treden met de betrokken persoon, wanneer het niet 

overtuigd is van de door de betrokken persoon ingeroepen vertrouwelijkheid.  

Wat betreft de tweede opmerking verwijst het directiecomité naar wat het uiteengezet heeft 

onder artikel 38, § 1, en waarin het akkoord gaat om de term “schade” te verruimen tot “nadeel 

of schade”. (zie paragraaf 47 van dit document). 

67. Het directiecomité kan de betrokken persoon om uitleg en een niet-vertrouwelijke 

versie van de informatie vragen (artikel 47, § 2, derde lid).  

68. Hoe dan ook blijft het aan het directiecomité om het effectief vertrouwelijk karakter 

van de informatie te evalueren, in voorkomend geval op basis van zijn richtsnoeren over de 

informatie die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige 

karakter of persoonlijke karakter ervan, bekend gemaakt op de website van de CREG17 (artikel 

47, § 3). 

69. Artikel 47, §§ 4 en 5, bevat voorts de procedure die het directiecomité hanteert om tot 

een beslissing met betrekking tot het effectief vertrouwelijk karakter van de informatie te 

komen. Indien het directiecomité, na overleg met de betrokken persoon, niet overtuigd is van 

de door de betrokken persoon ingeroepen vertrouwelijkheid, zal het de redenen daartoe 

uiteenzetten in een aangetekend schrijven (of per drager) met ontvangstbewijs gericht aan de 

betrokken persoon en zal het een termijn van maximaal vijf werkdagen (afhankelijk van onder 

meer de complexiteit van het dossier, de aard en de hoeveelheid van de gegevens, …) 

toekennen aan de betrokken persoon om de vertrouwelijkheid alsnog te rechtvaardigen. De 

betrokken persoon richt dergelijke rechtvaardiging per schrijven (aangetekend of per drager) 

met ontvangstbewijs aan het directiecomité. 

Na het verstrijken van de termijn van maximaal vijf werkdagen, neemt het directiecomité zijn 

definitieve beslissing met betrekking tot het al dan niet openbaar maken van de informatie en 

betekent deze aan de betrokken persoon.  

Febeg stelt voor om de maximale termijn van 5 werkdagen aan te vullen met een minimale 

termijn voor de respondent, bijvoorbeeld 3 werkdagen, om te reageren. Het directiecomité 

heeft een dergelijke minimumtermijn opgenomen in artikel 47, § 4, van het nieuwe 

huishoudelijk reglement. 

                                                
17 De CREG stelde reeds richtsnoeren (R)140828-CDC-1336 inzake tarieven vast over de informatie 
die als vertrouwelijk te beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke 
karakter ervan (www.creg.be); dergelijke richtsnoeren met een algemeen karakter zullen nog worden 
vastgesteld. 
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Het directiecomité zal slechts overgaan tot publicatie van de informatie waarover betwisting 

bestaat na verloop van een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de betekening 

aan de betrokken persoon van de definitieve beslissing van het directiecomité om te 

publiceren. Dit biedt de betrokken persoon de tijd om desgewenst een vordering in kortgeding 

in te stellen tegen deze beslissing van het directiecomité.  

70. Tot slot wordt in artikel 48 bepaald dat hoofdstuk 5 geen afbreuk doet aan specifieke 

bepalingen inzake publicatie bepaald door of krachtens de wet. Zo vereisen een aantal 

wettelijke bepalingen inzake tarieven met betrekking tot bepaalde documenten, bijvoorbeeld 

een ruimere publicatie of een publicatie binnen een vastgestelde termijn (cf. artikel 12, § 13, 

van de elektriciteitswet en artikel 15/5, § 13, van de gaswet). 

III.7 HOOFDSTUK 6 - OPHEFFING, OVERGANGS-
BEPALING EN INWERKINGTREDING (artikelen 49 en 
50) 

71. Artikel 49 bevat de opheffing van het huishoudelijk reglement van 29 november 2012, 

dat echter van toepassing blijft op de raadplegingen die lopende zijn op de datum van 

inwerkingtreding van het nieuwe huishoudelijk reglement. 

72. Het nieuwe huishoudelijk reglement zal in werking treden op de datum van 

bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad (artikel 50). 

Elia stelt dat het voor haar niet duidelijk is wat er gebeurt met de artikelen van het huishoudelijk 

reglement goedgekeurd op 29 november 2012 en waarvoor de openbare consultatie geen 

vervangingen voorstelt. In artikel 50 [lees: artikel 49 van het nieuwe huishoudelijk reglement] 

wordt aldus Elia gesteld dat het huishoudelijk reglement van het directiecomité van 29 

november 2012 wordt opgeheven maar dit zou impliceren dat alle andere artikelen waarop de 

consultatie geen betrekking heeft, zouden vervallen. 

De openbare raadpleging had betrekking op de hoofdstukken van het nieuwe huishoudelijk 

reglement waarbij de marktpartijen betrokken zijn. Het hoofdstuk 2 betreft de interne werking 

van het directiecomité. De bestaande interne werkingsregels worden daarin overgenomen mits 

een aantal wijzigingen. 
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IV. (NIEUW) HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

VAN HET DIRECTIECOMITE VAN DE CREG 

Het directiecomité van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas,  

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
inzonderheid op artikel 24, § 1 en artikel 23, § 2bis;  

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere 
door middel van leidingen, inzonderheid op artikel 15/14, § 4, tweede en derde lid;  

 

Legt het huishoudelijk reglement als volgt vast: 
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HOOFDSTUK 1 - DEFINITIES 

Art. 1. § 1. De definities vervat in artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt en in artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende 
het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen zijn van toepassing 
op dit reglement, met uitzondering van de definitie van “beheerders” bedoeld in artikel 1, 42°, 
van de voornoemde wet van 12 april 1965, die voor de toepassing van dit reglement als volgt 
komt te luiden: 

- “de beheerders”: de beheerder van het aardgasvervoersnet, de beheerder van de 
opslaginstallatie voor aardgas, de beheerder van de LNG-installatie en de beheerder van de 
Interconnector-installaties voor gas op Belgisch grondgebied; 

 
§ 2. Voor de toepassing van dit reglement zijn tevens de volgende definities van toepassing: 

1° "gaswet": de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 
andere door middel van leidingen; 

2° "elektriciteitswet": de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt; 

3° "werkdag": elke kalenderdag, met uitzondering van zaterdagen, zondagen, wettelijke 
feestdagen en sluitingsdagen van de commissie; de sluitingsdagen van de commissie worden 
bekend gemaakt op haar website; 

4° “dienst”: de diensten van de commissie, zijnde het voorzitterschap van het directiecomité 
en de drie directies, zoals bepaald in artikel 25, § 1, van de elektriciteitswet; 

5° “voorbereidende akte”: een akte die wordt aangenomen in het kader van de procedure voor 
de opmaak van een beslissing bedoeld in artikel 2; 

6° “expertiseverslagen”: documenten, waaronder rapporten en adviezen, van externe 
adviseurs of deskundigen; 

7° “vertrouwelijke informatie”: de commercieel gevoelige informatie, de gegevens van 
persoonlijke aard, evenals de informatie die niet mag worden verspreid op grond van enig 
ander wettelijk of reglementair voorschrift dat van toepassing is op het directiecomité; 

8° “website van de commissie”: www.creg.be. 

 

Art. 2. Onder “beslissing” of “beslissingen” wordt in hoofdstukken 3 tot 5 (met uitzondering van 
de artikelen 39, 6°, en 43) en in artikel 23, § 1, begrepen de beslissing of beslissingen van het 
directiecomité bedoeld in de artikelen 29bis en 29ter van de elektriciteitswet en de artikelen 
15/20 en 15/20bis van de gaswet, met uitzondering van de beslissingen van het directiecomité 
inzake overheidsopdrachten. 

http://www.creg.be/
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HOOFDSTUK 2 - INWENDIG BESTUUR 

Afdeling 1 - Voorzitterschap 

Art. 3. De voorzitter opent en sluit de vergaderingen van het directiecomité. Hij leidt de 
debatten en beschikt daartoe over alle nodige macht. 

Art. 4. De voorzitter ziet inzonderheid toe op: 
a) de voorbereiding en het onderzoek van de dossiers en de vragen die aan het directiecomité 
worden gericht, evenals op hun uiteenzetting voor het directiecomité; 
b) het notuleren van de vergaderingen van het directiecomité; 
c) de externe relaties met de Belgische autoriteiten en de buitenlandse of internationale 
instellingen; 
d) de coördinatie van de externe en interne communicatie van het directiecomité. 

Art. 5. Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door het 
lid van het directiecomité met de meeste anciënniteit binnen het directiecomité dat aanwezig 
is. Wanneer meerdere leden van het directiecomité dezelfde anciënniteit hebben, neemt het 
oudste lid van het directiecomité dat aanwezig is het voorzitterschap waar. Het lid van het 
directiecomité dat het voorzitterschap waarneemt heeft dezelfde rechten en plichten als de 
voorzitter. 

Art. 6. De voorzitter leidt de werking van het directiecomité, zonder dat deze bepaling afbreuk 
doet aan het principe dat het directiecomité collegiaal bevoegd is. Zo ziet de voorzitter er onder 
meer op toe dat de procedures met betrekking tot de voorbereiding, de beraadslaging, de 
goedkeuring en de uitvoering van besluiten correct verlopen. Verder neemt de voorzitter onder 
meer de nodige maatregelen met het oog op de totstandkoming van een klimaat van vertrouwen 
binnen het directiecomité dat bijdraagt tot een open discussie, opbouwende kritiek en steun voor 
de besluiten van het directiecomité. De voorzitter zorgt er voor dat de vergadering van het 
directiecomité op een serene wijze kan plaatsvinden, waarbij elk lid van het directiecomité de 
gelegenheid krijgt om zijn zienswijze toe te lichten. 

De voorzitter heeft het recht om, binnen het kader van de hem opgedragen taken, alle nuttige 
voorstellen te doen aan het directiecomité. 

Afdeling 2 - Vergaderingen en agenda 

Art. 7. § 1. Het directiecomité vergadert in het administratief arrondissement Brussel-
Hoofdstad; de voorzitter kan evenwel een andere vergaderplaats aanduiden. 

§ 2. De vergaderingen van het directiecomité zijn niet openbaar. Het directiecomité kan 
evenwel personeelsleden die het in beraadslagingen kunnen bijstaan, verzoeken om een 
vergadering geheel of gedeeltelijk bij te wonen. 

Art. 8.  Het directiecomité vergadert op uitnodiging van de voorzitter, op eigen initiatief of op 
verzoek van ten minste één lid van het directiecomité, zo dikwijls als het belang van de 
commissie het vereist, en in principe minstens éénmaal per week, behalve tijdens de 
vakantieperiodes of tijdens de door het directiecomité vastgestelde periodes. 

Art. 9. De oproeping geschiedt twee volle werkdagen voor de vergadering, behalve in het 
geval de oproepingsdag samenvalt met een officiële feestdag of een sluitingsdag van de 
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commissie, in welk geval de oproeping minstens één volle werkdag voor de vergadering 
geschiedt. 

In geval van hoogdringendheid kan de vergadering door de voorzitter vastgesteld worden op 
de dag zelf van de oproeping. Dit is een verplichting in de gevallen vermeld in artikel 32 van 
de elektriciteitswet en artikel 23 van de gaswet. 

De agenda voor de vergadering, alle stukken in verband met de agendapunten en een 
samenvatting van deze punten opgesteld door de betrokken dienst, worden bij de oproeping 
gevoegd. 

Art. 10. Elk lid van het directiecomité kan een verzoek om punten op de agenda te plaatsen 
overmaken aan de secretaris van het directiecomité en dit tot uiterlijk 12u van de derde 
werkdag voorafgaand aan het directiecomité, behoudens in geval van gemotiveerde 
hoogdringendheid waarover de voorzitter beslist. De bijhorende documenten, waaronder een 
samenvatting van het betreffende punt opgesteld door de betrokken dienst, dienen uiterlijk om 
18u van de tweede werkdag voorafgaand aan het directiecomité overgemaakt te worden aan 
de secretaris van het directiecomité. Agendapunten en bijhorende documenten die niet binnen 
de vooropgestelde termijnen ingediend worden, kunnen door de voorzitter geweigerd worden.  

Art. 11. § 1. In het begin van de vergadering keurt het directiecomité bij consensus de dagorde 
met de eventuele bijkomende punten goed. Op verzoek van een lid van het directiecomité kan 
dit laatste bij consensus beslissen om een of meerdere agendapunten prioritair te behandelen.  

§ 2. Op verzoek van een lid van het directiecomité kan dit laatste beslissen om de 
beraadslaging over een of meerdere agendapunten uit te stellen naar een volgende 
vergadering.  

Op verzoek van een lid van het directiecomité worden deze punten, desgevallend met punten 
die hiermee nauw verbonden zijn, met voorrang ingeschreven op de dagorde van de 
eerstvolgende vergadering van het directiecomité.  

§ 3. De voorzitter en de leden van het directiecomité verstrekken het directiecomité alle 
inlichtingen die nuttig zijn voor de behandeling van de punten. 

Art. 12. Belangrijke binnenkomende briefwisseling die het directiecomité engageert, wordt 
door het bevoegde lid of de voorzitter van het directiecomité op de dagorde van het 
directiecomité geplaatst.  

Belangrijke uitgaande briefwisseling die het directiecomité engageert, wordt voorafgaandelijk 
aan de ondertekening door het bevoegde lid van het directiecomité op de dagorde van het 
directiecomité geplaatst. 

 

Afdeling 3 - Beraadslaging en stemming 

Art. 13. Het directiecomité kan alleen geldig beraadslagen als het bestaat uit de voorzitter en 
ten minste twee leden van het directiecomité of, wanneer de voorzitter niet aanwezig is, drie 
leden van het directiecomité. 

Indien het quorum niet werd bereikt, kan het directiecomité alsnog geldig beraadslagen met 
tenminste twee aanwezige leden waaronder het bevoegde lid van het directiecomité, nadat 
het opnieuw wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda, zonder rekening te houden met de 
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termijn bepaald in artikel 9, eerste lid, voor een tweede vergadering die plaatsvindt de tweede 
werkdag volgend op de eerste vergadering, tenzij in geval van hoogdringendheid in welk geval 
het directiecomité onmiddellijk een tweede maal wordt bijeengeroepen met dezelfde agenda. 
De hoogdringendheid moet echter steeds gemotiveerd worden in het proces-verbaal van de 
vergadering. 

Art. 14. § 1. Het directiecomité beslist bij consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, 
komen de beslissingen tot stand bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. 

De stemming over een agendapunt gebeurt steeds op dezelfde vergadering als deze waarop 
gepoogd is een consensus te bereiken, indien het directiecomité dit zo beslist bij consensus. 
In het tegenovergestelde geval zal de stemming plaatsvinden op de eerstvolgende 
vergadering. 

§ 2. In het geval van een staking van stemmen over een bepaald agendapunt, wordt dit 
betreffende punt uitgesteld naar de eerstvolgende gewone vergadering van het directiecomité. 
Indien op deze eerstvolgende gewone vergadering opnieuw een staking van stemmen over 
hetzelfde agendapunt wordt vastgesteld, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. De 
voorzitter handelt in dit geval met de grootste voorzichtigheid. 

 § 3. In het geval van een staking van stemmen over een bepaald agendapunt dat niet naar 
de eerstvolgende gewone vergadering kan uitgesteld worden wegens gemotiveerde 
hoogdringendheid, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. De voorzitter handelt in dit 
geval met de grootste voorzichtigheid. De hoogdringendheid dient gemotiveerd te worden in 
het proces-verbaal van de vergadering.  

Art. 15. § 1. Het directiecomité kan slechts over een punt van de dagorde beraadslagen 
wanneer het bevoegde lid van het directiecomité aanwezig is of wanneer het bevoegde lid van 
het directiecomité een ander lid van het directiecomité of desgevallend een lid van zijn dienst 
machtigt om dit punt tijdens het directiecomité te behandelen. In dit laatste geval kan het 
directiecomité beslissen dat dit lid tevens de behandeling van de andere punten van de 
dagorde kan bijwonen. In het tegenovergestelde geval wordt het punt uitgesteld naar de 
eerstvolgende gewone vergadering. Indien het bevoegde lid van het directiecomité op deze 
vergadering opnieuw afwezig is en geen delegatie heeft gegeven, kan het directiecomité bij 
consensus beslissen te beraadslagen in afwezigheid van het bevoegde lid van het 
directiecomité. 

§ 2. De voorzitter kan beslissen dat de secretaris en de andere personen die het directiecomité 
bijwonen zich in bepaalde gevallen en voor de duur die hij bepaalt, terug dienen te trekken uit 
de vergadering. In het geval de secretaris gevraagd wordt om de vergadering te verlaten, zorgt 
een lid van het directiecomité voor het opstellen van het proces-verbaal voor dat deel van de 
vergadering. 

Art. 16. § 1. Enkel de leden van het directiecomité kunnen deelnemen aan de stemming. De 
stemming door de leden van het directiecomité gebeurt door het opsteken van de handen, 
doch op verzoek van één lid van het directiecomité gebeurt de stemming geheim.  

§ 2. Een lid van het directiecomité dat zich onthoudt of dat tegen een bij meerderheid van 
stemmen genomen beslissing stemt, kan vragen dat zijn onthouding of verzet met naam 
geacteerd wordt in de notulen, met eventueel de door hem tijdens de beraadslaging 
aangehaalde motieven. 

Art. 17. § 1. In geval van gemotiveerde hoogdringendheid waarover de voorzitter beslist en/of 
in geval van een beslissing inzake de toepassing van hoofdstuk 4, kan het directiecomité via 
een schriftelijke procedure beslissen. Deze schriftelijke procedure wordt geïnitieerd door de 
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nodige stukken aan de secretaris over te maken, die vervolgens per brief de betreffende 
documenten aan alle leden van het directiecomité meedeelt. Deze mededeling kan ook per 
fax of via e-mail geschieden; in dit geval geldt het verzendingsbewijs als ontvangstbewijs. De 
mededeling vermeldt de termijn waarover de leden beschikken om hun goedkeuring dan wel 
de redenen waarom zij hun goedkeuring niet kunnen verlenen, mee te delen. Deze termijn 
gaat in vanaf de verzending en kan niet korter zijn dan 24 uur. Indien deze termijn verstrijkt 
tijdens een zaterdag, zondag, wettelijke feestdag of sluitingsdag, wordt deze verlengd tot de 
eerstvolgende werkdag. 

De leden die na het verstrijken van de termijn vermeld in de mededeling geen bericht 
overmaakten, worden geacht hun goedkeuring te hebben verleend. 

§ 2. Indien de voorzitter, op basis van het verslag van de schriftelijke procedure opgemaakt 
door de secretaris, vaststelt dat er geen consensus wordt bereikt, wordt hierover gestemd op 
de eerstvolgende vergadering van het directiecomité.  

§ 3. Alle verdere procedurestappen gebeuren via de secretaris en deze wordt bijgevolg steeds 
in kennis gesteld van de eventuele opmerkingen die gemaakt worden in het kader van de 
schriftelijke procedure, alsook van het resultaat ervan.  

Afdeling 4 - Processen-verbaal 

Art. 18. De secretaris maakt een proces-verbaal op van de vergaderingen in het Nederlands 
en het Frans. 

Op de processen-verbaal wordt expliciet vermeld of het om een voorlopige versie vóór 
goedkeuring, dan wel om een definitieve versie na goedkeuring gaat. 

De processen-verbaal worden op synthetische wijze geredigeerd. Zij geven de beslissingen 
en de redenen ervoor weer, alsook de verwijzingen naar de basisdocumenten. 

Art. 19. De leden van het directiecomité kunnen de voorlopige versie van de processen-
verbaal binnen de vijftien kalenderdagen na de vergadering via elektronische weg raadplegen 
behalve tijdens de vakantieperiodes. 

De dagorde van de eerstvolgende vergadering na het elektronisch ter beschikking stellen van 
het proces-verbaal bevat de goedkeuring van dit proces-verbaal. 

Indien de secretaris opmerkingen op de voorlopige versie van het proces-verbaal ontvangt 
vóór deze vergadering of uiterlijk op de vergadering zelf, wordt over deze opmerkingen 
gediscussieerd en wordt het proces-verbaal goedgekeurd onder voorbehoud van eventuele 
aanpassingen. 

Art. 20. De definitieve versie van het proces-verbaal wordt na goedkeuring door het 
directiecomité, ondertekend door de voorzitter, de directeur van de administratieve directie en 
de secretaris. 

Het ondertekende proces-verbaal en het resultaat van de schriftelijke procedures kan door de 
leden van het directiecomité via elektronische weg geraadpleegd worden. Het ondertekende 
proces-verbaal en het resultaat van de schriftelijke procedures wordt bewaard door de 
secretaris van het directiecomité.  

Elk uittreksel van een proces-verbaal wordt door de voorzitter of de directeur van de 
administratieve directie ondertekend. 
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Art. 21. § 1. De processen-verbaal, uittreksels en de resultaten van de schriftelijke procedures 
zijn vertrouwelijk behoudens andersluidende beslissing van het directiecomité. 

§ 2. De secretaris neemt de processen-verbaal van het directiecomité op in een 
geïnformatiseerde tabel.  
 

Afdeling 5 - Totstandkoming van de akten van het 
directiecomité (beslissingen, voorstellen, adviezen, 
aanbevelingen, onderzoeken, verslagen, rapporten, studies, 
richtsnoeren of iedere andere akte) 

Art. 22. Elke akte wordt ter goedkeuring aan het directiecomité voorgelegd overeenkomstig 
de bepalingen van dit reglement. Wanneer het directiecomité een akte wenst of verzocht wordt 
uit te brengen, maakt de voorzitter het dossier over aan elk bevoegd lid van het directiecomité. 

Art. 23. § 1. Het bevoegde lid of de bevoegde leden van het directiecomité legt/leggen, in het 
kader van de totstandkoming van beslissingen, aan het directiecomité een voorstel voor inzake 
de toepassing van hoofdstuk 4, waarover het directiecomité beslist. 

§ 2. Het bevoegde lid of de bevoegde leden van het directiecomité is/zijn verantwoordelijk voor 
de tenuitvoerlegging, in voorkomend geval, van de raadpleging bedoeld in hoofdstuk 4, 
waartoe het directiecomité heeft beslist. 

§ 3. Het bevoegde lid van het directiecomité legt onmiddellijk de nodige contacten en vraagt 
alle informatie op die hij nuttig acht. 

§ 4. Bij het opstellen van een akte mag het lid van het directiecomité steeds een beroep doen 
op experten van buitenaf, op voorwaarde dat de onafhankelijkheid van de commissie 
gegarandeerd kan worden. Dit beroep gebeurt in het financieel kader en volgens de 
procedures beschreven in afdeling 6 van dit hoofdstuk. 

Art. 24. § 1. Wanneer het directiecomité om een akte wordt verzocht, verstuurt de voorzitter 
onmiddellijk een ontvangstmelding aan de verzoekende instantie.  

§ 2. Elk bevoegd lid van het directiecomité stelt alles in het werk om de door de verzoekende 
instantie vooropgestelde uitvoeringstermijn te respecteren. 

Indien de door de verzoekende instantie vooropgestelde uitvoeringstermijn niet haalbaar is, 
bijvoorbeeld gelet op de graad van complexiteit, deelt het directiecomité de verzoekende 
instantie onverwijld mee welke termijn ze wel redelijk acht. 

De uitvoeringstermijn neemt in elk geval slechts een aanvang na de ontvangst van het 
volledige dossier. 

In de gevallen bepaald in artikel 32 van de elektriciteitswet en in artikel 23 van de gaswet 
respecteert het directiecomité nauwgezet de door de minister vooropgestelde termijn. 

Op dezelfde wijze respecteert het directiecomité nauwgezet de door de minister 
vooropgestelde termijn in de gevallen dat de elektriciteits- of de gaswet dit oplegt. 
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Art. 25.  Het directiecomité kan de voorzitter of een ander lid van het directiecomité machtigen 
om alle spoedeisende beslissingen te nemen die betrekking hebben op aangelegenheden 
bedoeld in deze afdeling. Deze spoedeisende beslissingen zijn onderworpen aan de 
goedkeuring van het directiecomité op de eerstvolgende vergadering. 

Art. 26. De definitieve versie van een akte wordt ondertekend door elk bevoegd lid van het 
directiecomité en door de voorzitter. Wanneer het een punt betreft dat geagendeerd werd door 
de voorzitter, is het de directeur van de administratieve directie die mede ondertekent. 

Hetzelfde geldt voor de briefwisseling die gepaard gaat met het overmaken van de definitieve 
akte aan de verzoekende instantie. 

Art. 27. De akten van het directiecomité worden uitgebracht in de vastgestelde opmaak. 

Er wordt een thematisch en chronologisch klassement van de akten van het directiecomité 
bijgehouden. 

Afdeling 6 - Operationeel bestuur 

Art. 28. § 1. Elk lid van het directiecomité neemt alle organisatiemaatregelen die nodig zijn om 
de goede werking van zijn dienst en de goede uitvoering van de hem toevertrouwde 
opdrachten te verzekeren.  

Organisatiemaatregelen die betrekking hebben op meerdere diensten worden ter goedkeuring 
voorgelegd aan het directiecomité. 

Wanneer een lid van het directiecomité verhinderd is, duidt hij een ander lid van het 
directiecomité of een lid van zijn dienst aan om het operationeel bestuur van zijn dienst waar 
te nemen. Hij brengt de voorzitter en de directeur van de administratieve directie daarvan op 
de hoogte. Indien het lid van het directiecomité dat verhinderd is, niet in staat is een andere lid 
van het directiecomité of een lid van zijn dienst aan te duiden, zal het directiecomité de 
beslissing nemen iemand aan te duiden. 

Elk lid van het directiecomité is verantwoordelijk voor de organisatie en de interne en externe 
werking van de diensten die hem zijn toevertrouwd, alsook voor de courante externe relaties 
verbonden aan de werkzaamheden van zijn dienst. 

§ 2. Het directiecomité kan de voorzitter of een ander lid van het directiecomité machtigen om 
alle spoedeisende beslissingen te nemen die betrekking hebben op het operationeel bestuur. 
Deze spoedeisende beslissingen zijn onderworpen aan de goedkeuring van het directiecomité 
op de eerstvolgende vergadering.  

Art. 29. Gelet op de bepalingen van de elektriciteitswet, inzonderheid de artikelen 23, § 1, 24, 
§ 2, en 25, § 1, en de bepalingen van de gaswet, inzonderheid artikel 15/15, gelden de 
volgende regels inzake bevoegdheidsdelegatie en ondertekeningbevoegdheid: 

1. inzake overheidsopdrachten: 

1.1. Het directiecomité beslist over het plaatsen en het uitvoeren van 
overheidsopdrachten en het sluiten van andere overeenkomsten die niet onder het 
toepassingsgebied van de overheidsopdrachtenwetgeving vallen.  
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Onverminderd het vorige lid, is inzake de uitvoering van diensten het bevoegde lid van 
het directiecomité bevoegd om de gedeeltelijke of tussentijdse oplevering uit te voeren. 
Hij kan deze bevoegdheid delegeren aan een lid van zijn dienst.  

1.2. In het kader van de dagelijkse werking kan de directeur van de administratieve 
directie overheidsopdrachten plaatsen en uitvoeren en dit tot een bedrag van 2.500 
euro excl. btw. Deze delegatie omvat ook de bevoegdheid om de desbetreffende 
facturen goed te keuren.  

1.3. In het kader van de logistieke ondersteuning kan de HR & Office Manager kleine 
en/of terugkerende overheidsopdrachten plaatsen en uitvoeren (zoals voor catering, 
kantoorbenodigdheden en schoonmaakproducten) en dit tot een bedrag van 500 euro 
excl. btw. Deze delegatie omvat ook de bevoegdheid om de desbetreffende facturen 
goed te keuren. Wanneer de HR & Office Manager afwezig is wegens ziekte, verlof of 
verblijf in het buitenland, kan de directeur van de administratieve directie deze 
bevoegdheid delegeren aan een ander lid van de HR-dienst. 

1.4. In het kader van het beheer van het documentatiecentrum van de CREG kan de 
documentalist kleine en/of terugkerende overheidsopdrachten plaatsen en uitvoeren 
en dit tot een bedrag van 500 euro excl. btw. Deze delegatie omvat ook de bevoegdheid 
om de desbetreffende facturen goed te keuren. Wanneer de documentalist afwezig is 
wegens ziekte, verlof of verblijf in het buitenland, kan de directeur van de 
administratieve directie deze bevoegdheid delegeren aan een ander lid van de 
administratieve directie. 

 

2. inzake betalingen en bankverrichtingen: 

De bankverrichtingen en betalingsopdrachten worden ondertekend door twee leden 
van het directiecomité, waaronder de directeur van de administratieve directie, 
behoudens wanneer hij afwezig is wegens ziekte, verlof of verblijf in het buitenland en 
de betalingstermijn verstrijkt, in welk geval een ander lid van het directiecomité 
meeondertekent. 

 

3. inzake facturen en bewijsstukken van uitgaven: 

Alle facturen en andere bewijsstukken van uitgaven worden geparafeerd door het 
bevoegde lid van het directiecomité op wiens dienst de factuur betrekking heeft of de 
persoon die hij daartoe aanduidt vóór hun betaling door de administratieve directie.  
 

Art. 30. § 1. Het personeel van de commissie wordt tewerkgesteld krachtens 
arbeidsovereenkomsten beheerst door de wet van 3 juli 1978.  

Het directiecomité stelt hun bezoldiging en aanvullende voordelen vast. 

Inzake personeelsaangelegenheden, waaronder aanwervingen, bevorderingen en ontslagen, 
beslist het directiecomité op voorstel van het bevoegde lid van het directiecomité.  

§ 2. De commissie treedt in rechtsvorderingen op als eiseres of verweerster, op vraag of op 
vordering van het directiecomité.  

In spoedeisende gevallen is het bevoegde lid van het Directiecomité gemachtigd om enerzijds 
een advocaat aan te stellen en anderzijds de vertrouwelijkheid van uittreksels uit de 
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processen-verbaal van het directiecomité op te heffen. Deze beslissingen worden 
geagendeerd op de eerstvolgende vergadering van het directiecomité.  
 

Afdeling 7 - Financiën 

Art. 31. § 1. Het directiecomité stelt, mits instemming van de minister, een bedrijfsrevisor aan. 
De taak van de bedrijfsrevisor wordt beschreven in artikel 25, § 5, van de elektriciteitswet. Het 
directiecomité beslist erover een einde te stellen aan het mandaat van de bedrijfsrevisor. 

§ 2. Elke drie maanden legt de directeur van de administratieve directie de 
resultatenrekeningen aan het directiecomité voor. 

Het directiecomité sluit op 31 december van elk jaar de balans en de resultatenrekeningen af 
en beslist over de bestemming van het eventuele saldo, overeenkomstig de reglementering 
betreffende het dekken van haar werkingskosten. 

§ 3. De directeur van de administratieve directie maakt het voorstel van begroting op en legt 
dit ten laatste op 1 oktober ter goedkeuring aan het directiecomité voor. 

De begroting bevat een raming van de opbrengsten en kosten die een verdeling van de kosten 
tussen de gas- en elektriciteitssector inhouden, overeenkomstig de reglementering betreffende 
het dekken van de werkingskosten van de commissie. 

§ 4. De boekhouding van de commissie wordt gevoerd overeenkomstig de wet van 22 mei 
2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat. 

Op voorstel van de directeur van de administratieve directie stelt het directiecomité de 
waarderingsregels voor de resultatenrekening en de balans op.  

De rekeningen van de commissie boeken afzonderlijk de kosten en opbrengsten van de 
Geschillenkamer, die in evenwicht dienen te zijn.  

De rekeningen van de commissie boeken afzonderlijk de opbrengsten met betrekking tot 
enerzijds de gassector en anderzijds de elektriciteitssector.  

De commissie boekt op dezelfde manier de kosten en opbrengsten met betrekking tot de 
verschillende fondsen en mechanismen die zij in het bijzonder beheert in toepassing van de 
elektriciteitswet en de gaswet. 

HOOFDSTUK 3 - MOTIVERING VAN 

BESLISSINGEN 

Art. 32. § 1. Het directiecomité motiveert elke beslissing die het neemt.  

§ 2. De vereiste motivering houdt in dat de beslissing de juridische en feitelijke overwegingen 
vermeldt die de beslissing rechtvaardigen. Zij moet afdoende zijn. 
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§ 3. De motivering behandelt ook, in de beslissing zelf of in een bijgevoegd document, de 
eventuele opmerkingen van de geraadpleegde personen overeenkomstig hoofdstuk 4. 

 

HOOFDSTUK 4 - VOORAFGAANDE 

RAADPLEGING  

Afdeling 1 - Algemene principes inzake raadpleging 

Art. 33. § 1. Alvorens het een beslissing neemt, organiseert het directiecomité een openbare 
raadpleging, onverminderd de uitzonderingen bedoeld in afdeling 3 van dit hoofdstuk. Een 
openbare raadpleging gebeurt door het lanceren van de raadpleging op de website van de 
commissie. 

§ 2. In alle gevallen niet bedoeld in § 1, in het bijzonder in het kader van andere akten dan 
beslissingen die het overweegt, zoals voorstellen, adviezen, aanbevelingen, studies, 
onderzoeken, rapporten, verslagen en richtsnoeren, kan het directiecomité raadplegingen, 
openbare en/of niet-openbare, organiseren. 

§ 3. Het directiecomité kan daarnaast ook gebruik maken van velerlei initiatieven om het 
onderwerp van de raadpleging op informele wijze toe te lichten en te bespreken met betrokken 
personen. Indien het dit doet na afloop van de initieel vastgestelde raadplegingsperiode 
bedoeld in artikel 37, verlengt het directiecomité de raadpleging.  

De opmerkingen gemaakt tijdens dergelijke informatiesessies en besprekingen worden niet 
aanvaard met toepassing van artikel 38, § 2, derde streepje.  

§ 4. De bepalingen van dit hoofdstuk vinden geen toepassing op de beslissingen met 
betrekking tot de tariefmethodologie, bedoeld in de artikelen 12, § 2, van de elektriciteitswet 
en 15/5bis, § 2, van de gaswet en evenmin op de tariefbeslissingen bedoeld in de artikelen 12, 
§ 7, van de elektriciteitswet en 15/5bis, § 7, van de gaswet, wanneer het principe en de 
modaliteiten van de openbare raadpleging betreffende deze beslissingen geregeld zijn door 
de procedureakkoorden bedoeld in artikel 12, § 2, derde lid, en § 8, van de elektriciteitswet en 
in artikel 15/5bis, § 2, derde lid, en § 8, van de gaswet. 

 

Afdeling 2 - Organisatie van de raadpleging 

Onderafdeling 2.1 - Doelgroep van de raadpleging 

Art. 34. § 1. Elke betrokken persoon kan deelnemen aan een openbare raadpleging. 

Het directiecomité kan weliswaar op de website van de commissie en/of in het publieke 
raadplegingsdocument, ten indicatieve titel, de categorieën personen aangeven onder wiens 
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aandacht het directiecomité het onderwerp van de openbare raadpleging in het bijzonder 
wenst te brengen. 

§ 2. In geval van een niet-openbare raadpleging bepaalt het directiecomité de doelgroep. 

Onderafdeling 2.2 - Raadplegingsproces 

Art. 35. § 1. Het directiecomité raadpleegt over een of meer raadplegingsdocumenten, die 
verschillende vormen kunnen aannemen waaronder: een beschrijving van zijn voorgestelde 
standpunt, een vragenlijst, een effectenbeoordeling, de essentiële bestanddelen van de door 
het directiecomité voorgenomen beslissing, het voorstel dat door een derde ter goedkeuring 
aan het directiecomité wordt voorgelegd, een niet-vertrouwelijke samenvatting van een 
dergelijk voorstel of vertrouwelijk dossier en/of het ontwerp van beslissing overwogen door het 
directiecomité. Het directiecomité stelt daarbij de bijkomende informatie die het nodig acht, ter 
beschikking van de geraadpleegde personen.  

Met het oog op de raadpleging door het directiecomité verschaft de persoon die een voorstel 
en/of dossier indient dat vertrouwelijke informatie bevat, op verzoek van het directiecomité, 
een niet-vertrouwelijke samenvatting van zijn vertrouwelijk voorstel en/of dossier in het 
Nederlands en/of in het Frans. Die samenvatting moet coherent en exhaustief zijn. 

§ 2. In het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie, onder de rubriek 
“openbare raadplegingen”, preciseert het directiecomité in elk geval het onderwerp van de 
raadpleging en de modaliteiten van de raadpleging, waaronder de raadplegingsperiode, de 
vorm voor indiening van opmerkingen en de contactpersoon en/of contactgegevens voor 
inlichtingen over de raadpleging.  

Het directiecomité kan daarin tevens andere modaliteiten preciseren, zoals beperkingen 
inzake de lengte/het formaat van de opmerkingen (bv. aantal pagina’s of karakters). 

Wat betreft de vorm voor indiening van opmerkingen, dient dit in principe te gebeuren per e-
mail of per brief aan het opgegeven lid van het directiecomité, tenzij anders aangegeven in het 
raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie onder de rubriek “openbare 
raadplegingen”.  

§ 3. Het directiecomité heeft de mogelijkheid om, indien het dit nodig acht en indien daarvoor 
tijd is, verdere raadplegingsrondes te organiseren. 

Art. 36. § 1. In geval van een openbare raadpleging informeert het directiecomité alle partijen 
die geregistreerd zijn op de website van de commissie van het lanceren van de raadpleging 
door middel van een nieuwsbrief of e-mailbericht uiterlijk op de dag van publicatie van de 
raadpleging op de website van de commissie. De publicatie van de raadpleging op de website 
van de commissie gebeurt uiterlijk op de eerste dag voor opmerkingen bedoeld in artikel 37, § 
2, vóór 17u. 

Indien het directiecomité het nodig acht, kan het tevens betrokken personen via post of andere 
middelen informeren over het lanceren van een openbare raadpleging. 

§ 2. In geval van een niet-openbare raadpleging, wordt de doelgroep van de raadpleging door 
het directiecomité gecontacteerd door middel van een aangetekend schrijven (of per drager) 
met ontvangstbewijs gericht aan de maatschappelijke zetel of aan het laatste contactadres 
meegedeeld aan het directiecomité. Niet-afgehaalde aangetekende brieven of brieven die de 
geraadpleegde persoon weigert in ontvangst te nemen, worden beschouwd als regelmatige 
uitnodiging tot de raadpleging. 
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Onderafdeling 2.3 - Raadplegingsperiode 

Art. 37. § 1. Het directiecomité stelt de raadplegingsperiode vast die tussen drie en zes weken 
bedraagt, tenzij specifieke omstandigheden de vaststelling van een kortere 
raadplegingsperiode vereisen. Deze specifieke omstandigheden worden desgevallend 
uiteengezet in het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie.  

Bij het vaststellen van de raadplegingsperiode wordt een redelijk evenwicht betracht tussen 
een voldoende antwoordtermijn voor de geraadpleegde personen, enerzijds, en een snelle en 
efficiënte  besluitvorming, anderzijds. Het directiecomité zal hierbij rekening houden met onder 
meer de complexiteit van de problematiek, het belang ervan, de urgentiegraad, eventuele 
deadlines in het dossier en vakantieperiodes.  

§ 2. De raadplegingsperiode vermeldt de eerste en de laatste dag voor opmerkingen. De 
raadplegingsperiodes lopen steeds van middernacht tot middernacht CET. Indien de laatste 
dag van de raadplegingsperiode niet op een werkdag valt, wordt deze verlengd tot de 
eerstvolgende werkdag. 

Onderafdeling 2.4 - Behandeling van opmerkingen  

Art. 38. § 1. Het directiecomité aanvaardt zowel vertrouwelijke als niet-vertrouwelijke 
opmerkingen.  

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient 
deze informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het 
antwoord. Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het 
mogelijke nadeel of de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch 
tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. 
Indien de respondent (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te 
hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord. Het directiecomité 
behandelt het vertrouwelijk karakter van deze informatie overeenkomstig artikel 47, § 2, laatste 
lid, en §§ 3 tot 5. 

§ 2. Het directiecomité aanvaardt geen: 
- anonieme opmerkingen; 
- opmerkingen die hem toekomen na het verstrijken van de raadplegingsperiode bepaald 

in het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie in de rubriek 
“openbare raadplegingen” met toepassing van artikel 35, § 2; 

- opmerkingen die niet voldoen aan de vorm voor indiening van opmerkingen bepaald  
in het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie in de rubriek 
“openbare raadplegingen” met toepassing van artikel 35, § 2; 

- opmerkingen die kennelijk te vaag geformuleerd zijn; 
- opmerkingen die niet binnen het kader van de raadpleging vallen. 

§ 3. Het directiecomité is niet verplicht om te aanvaarden: 
- opmerkingen tijdens een openbare raadpleging die niet afkomstig zijn van een 

betrokken persoon bedoeld in artikel 34, § 1, eerste lid; 
- opmerkingen die, in geval modaliteiten worden vastgesteld met toepassing van artikel 

35, § 2, tweede lid, niet voldoen aan de opgegeven maximale lengte/het opgegeven 
formaat (bv. aantal pagina’s of karakters); 

- opmerkingen die niet voldoen aan de overige modaliteiten van de raadpleging, bepaald 
in het raadplegingsdocument en/of op de website van de commissie onder de rubriek 
“openbare raadplegingen” met toepassing van artikel 35, § 2. 
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Afdeling 3 - Uitzonderingen 

Art. 39. Het directiecomité zal geen raadpleging, noch een openbare, noch een niet-openbare, 
organiseren: 

1° in het kader van de vaststellingen van de commissie met toepassing van de artikelen 20bis, 
§ 4, van de elektriciteitswet en 15/10bis, § 4, van de gaswet, alsook van de beslissingen van 
de commissie met toepassing van de artikelen 20bis, § 5, van de elektriciteitswet en 15/10bis, 
§ 5, van de gaswet; 

2° in het kader van de onderzoeken die de leden van het directiecomité en de leden van het 
personeel van de commissie kunnen voeren en de daden die zij kunnen stellen in hun 
hoedanigheid van officieren van de gerechtelijke politie, met toepassing van de artikelen 30bis, 
§ 3, 31/1 en 31/2 van de elektriciteitswet en de artikelen 18, § 3, 20/3 en 20/4 van de gaswet; 

3° in het kader van de beslissingen tot oplegging van een administratieve geldboete of een 
dwangsom met toepassing van de artikelen 20bis, §§ 4 en 5, 20ter, 20quater en 31 van de 
elektriciteitswet en de artikelen 15/10bis, §§ 4 en 5, 15/10ter en 20/2 van de gaswet; 

4° wanneer de voorgenomen beslissing tot goedkeuring geen inhoudelijke wijzigingen betreft, 
zoals de rechtzetting van materiële vergissingen en/of het doorvoeren van louter redactionele 
verbeteringen; 

5° telkens wanneer het directiecomité met de voorgenomen beslissing een gebonden 
bevoegdheid uitoefent, dit is wanneer het niet over reële beoordelingsbevoegdheid beschikt; 

6° in het kader van beslissingen inzake de raadpleging bedoeld in artikel 23, § 1; 

7° in het kader van beslissingen over de vertrouwelijkheid van informatie bedoeld in artikel 47, 
§ 5, eerste lid, onverminderd de bepalingen van artikel 47, §§ 2 tot 4. 

Art. 40. Het directiecomité zal geen openbare raadpleging organiseren: 

1° indien het dossier en/of het ontwerp van beslissing in die mate vertrouwelijke informatie 
bevat dat een openbare raadpleging over de resterende elementen onmogelijk of nutteloos 
voorkomt; 

2° onverminderd punt 3°, wanneer de netbeheerder of één van de beheerders of een persoon 
die daartoe rechtmatig (mede) door de netbeheerder of één van de beheerders wordt belast, 
reeds een effectieve openbare raadpleging organiseerde over het voorwerp van de beslissing 
van het directiecomité. In dat geval zorgt het directiecomité ervoor dat het geheel van 
documenten en informatie betreffende de raadpleging, de antwoorden alsmede een verslag 
waarin geantwoord wordt op de ontvangen opmerkingen, aan hem worden overgemaakt; 

3° onverminderd artikel 33, § 4, in het kader van tarifaire beslissingen bedoeld in de artikelen 
12, § 7, van de elektriciteitswet en 15/5bis, § 7, van de gaswet indien de netbeheerder en de 
beheerders reeds een effectieve openbare raadpleging organiseerden op basis van een 
tarieflijst en een niet-vertrouwelijke samenvatting van hun tariefvoorstellen. In dat geval zorgt 
het directiecomité ervoor dat het geheel van documenten en informatie betreffende de 
raadpleging, de antwoorden alsmede een verslag waarin geantwoord wordt op de ontvangen 
opmerkingen, aan hem worden overgemaakt.  
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In de gevallen bedoeld in 1° en 2° kan het directiecomité nog wel beslissen tot een niet-
openbare raadpleging, in het bijzonder van diegene van wie het voorstel ter goedkeuring door 
het directiecomité uitgaat. Het directiecomité zal daartoe beslissen indien de betrokken 
persoon of personen nog niet de mogelijkheid had(den) zijn/hun opmerkingen te laten gelden 
in het kader van de voorgenomen beslissing. In de gevallen bedoeld in 3° overlegt het 
directiecomité met de netbeheerder respectievelijk de beheerders overeenkomstig de 
elektriciteitswet en de gaswet. 

In dit artikel wordt onder een « effectieve openbare raadpleging » begrepen een raadpleging 
op de website van de organisator ervan, waarbij alle partijen die geregistreerd zijn op deze 
website onverwijld per nieuwsbrief of emailbericht geïnformeerd worden van het lanceren van 
de raadpleging, die gemakkelijk toegankelijk is vanuit de startpagina van deze website, die 
voldoende gedocumenteerd is en die een redelijke antwoordtermijn laat. In geval van een 
raadpleging bedoeld in het eerste lid, 2°, door een persoon die daartoe rechtmatig (mede) door 
de netbeheerder of één van de beheerders wordt belast, is slechts sprake van een effectieve 
openbare raadpleging indien, bovenop de voorwaarden bedoeld in de vorige zin, de website 
van de netbeheerder of de betrokken beheerder een duidelijke verwijzing bevat naar deze 
raadpleging. 

Art. 41. Het directiecomité kan beslissen om een niet-openbare raadpleging te organiseren 
indien de beslissing van het directiecomité slechts rechtsgevolgen zal hebben voor één 
persoon of een beperkt aantal identificeerbare personen door de raadpleging te beperken tot 
de betrokken personen. 

Art. 42. Het directiecomité kan tenslotte beslissen om geen raadpleging te organiseren of een 
niet-openbare raadpleging te organiseren: 

1° onverminderd artikel 40, 2°, telkens wanneer reeds een raadpleging in een eerder stadium 
plaatsvond, op initiatief van het directiecomité of van een derde, en afhankelijk van de 
effectiviteit van deze raadpleging in het licht van de voorgenomen beslissing waarover het 
directiecomité oordeelt. In geval van een raadpleging door een derde zorgt het directiecomité 
ervoor dat het geheel van documenten en informatie betreffende de raadpleging, de 
antwoorden alsmede een verslag waarin geantwoord wordt op de ontvangen opmerkingen, 
aan hem worden overgemaakt. 

2° in uitzonderlijke gevallen, indien het directiecomité meent dat specifieke omstandigheden 
in verband met de voorgenomen beslissing dit rechtvaardigen, bijvoorbeeld indien het meent 
dringend maatregelen te moeten nemen. 

Art. 43. De toepassing van artikel 39, 4° en 5°, en artikelen 40 tot 42 wordt gemotiveerd in de 
beslissing inzake de raadpleging bedoeld in artikel 23, § 1. 

 

Afdeling 4 - Artikel 6 van het technisch reglement 

Art. 44. Indien het directiecomité, in het kader van de uitoefening van zijn bevoegdheid 
bedoeld in artikel 6 van het technisch reglement, vaststelt dat geen effectieve openbare 
raadpleging plaatsvond door de netbeheerder voorafgaand aan de indiening van het voorstel 
ter goedkeuring, zal het directiecomité binnen de dertig dagen na de indiening van het voorstel 
de opmerking maken aan de netbeheerder dat het directiecomité zich genoodzaakt ziet een 
openbare raadpleging te organiseren alvorens een beslissing te nemen, die de stilzwijgende 
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goedkeuring van het voorstel bedoeld in artikel 6, § 2, van het technisch reglement, in de weg 
staat.  

In dit artikel wordt onder een « effectieve openbare raadpleging » begrepen een raadpleging 
op de website van de netbeheerder, waarbij alle partijen die geregistreerd zijn op deze website 
onverwijld per nieuwsbrief of emailbericht geïnformeerd worden van het lanceren van de 
raadpleging, die gemakkelijk toegankelijk is vanuit de startpagina van deze website, die 
voldoende gedocumenteerd is en die een redelijke antwoordtermijn laat. 

 

Afdeling 5 - Diverse bepalingen 

Art. 45. § 1. Indien het directiecomité zich door concrete omstandigheden genoodzaakt ziet af 
te wijken van de regels bedoeld in afdeling 2 van dit hoofdstuk wanneer het een raadpleging 
organiseert, vermeldt het de redenen daartoe in het betrokken raadplegingsdocument en/of 
op de website van de commissie. 

§ 2. Artikel 33 laat de raadplegingen door het directiecomité van specifieke personen en/of 
andere publieke autoriteiten in het kader van nationale of grensoverschrijdende samenwerking 
(zoals onder meer van andere Belgische of Europese regulatoren, ACER, de Belgische 
Mededingingsautoriteit of FSMA), al dan niet verplicht gesteld op grond van de wet of een 
reglementaire bepaling, onverlet. Afdelingen 2 tot 4 van dit hoofdstuk vinden daarop geen 
toepassing. 

 

HOOFDSTUK 5 - PUBLICATIE VAN AKTEN EN 

VAN OPMERKINGEN VAN GERAADPLEEGDE 

PERSONEN  

Art. 46. § 1. Het directiecomité staat in voor de publicatie op de website van de commissie van 
zijn huishoudelijk reglement alsook van beslissingen die het aanneemt en van eventuele 
voorbereidende akten, expertiseverslagen en opmerkingen van de respondenten die met de 
beslissingen samenhangen.  

Het directiecomité publiceert in dit kader het aantal ontvangen antwoorden en de niet-
vertrouwelijke antwoorden met vermelding van de naam van de respondent (behoudens van 
natuurlijke personen of van zij met een geldige reden om hun identiteit niet onthuld te zien).  

De andere akten van het directiecomité dan beslissingen, zoals onder meer adviezen, 
voorstellen, richtsnoeren, aanbevelingen, verslagen, rapporten en studies, worden tevens 
bekend gemaakt op de website van de commissie. 

§ 2. Beslissingen van het directiecomité over de vertrouwelijkheid van informatie bedoeld in 
artikel 47, § 5, eerste lid, worden echter niet gepubliceerd. 
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Art. 47. § 1. In het kader van elke publicatie ziet het directiecomité erop toe dat geen 
vertrouwelijke informatie wordt verspreid. 

§ 2. Onverminderd artikel 38, § 1, tweede lid, ondervraagt het directiecomité, indien het dat 
nodig acht, daartoe de persoon op wie een informatie die het beoogt te publiceren, betrekking 
heeft. 

In geval de betrokken persoon van mening is dat de informatie die het directiecomité wenst te 
publiceren vertrouwelijke informatie bevat, dient hij in een schriftelijke verklaring nauwkeurig 
en ondubbelzinnig aan te geven welke informatie als vertrouwelijke informatie te beschouwen 
is. Tevens dienen in deze verklaring de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke 
nadeel of de mogelijke schade die de betrokken persoon meent te kunnen lijden indien toch 
tot publicatie van de vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. 
Indien de betrokken persoon (andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent 
te hebben om zijn naam niet onthuld te zien, motiveert hij dit eveneens in deze verklaring.   

Het directiecomité kan de betrokken persoon om uitleg en een niet-vertrouwelijke versie van 
de informatie vragen.  
 
§ 3. Het directiecomité evalueert het effectief vertrouwelijk karakter van de informatie, in 
voorkomend geval op basis van zijn richtsnoeren over de informatie die als vertrouwelijk te 
beschouwen is omwille van het commercieel gevoelige karakter of persoonlijke karakter ervan, 
bekend gemaakt op de website van de commissie. 

§ 4. Indien het directiecomité, na overleg met de betrokken persoon, niet overtuigd is van de 
door de betrokken persoon ingeroepen vertrouwelijkheid, zal het de redenen daartoe 
uiteenzetten in een aangetekend schrijven (of per drager) met ontvangstbewijs gericht aan de 
betrokken persoon en zal het een termijn van minimum drie werkdagen en maximaal vijf 
werkdagen (afhankelijk van onder meer de complexiteit van het dossier, de aard en de 
hoeveelheid van de gegevens, enz.) toekennen aan de betrokken persoon om de 
vertrouwelijkheid alsnog te rechtvaardigen. De betrokken persoon richt dergelijke 
rechtvaardiging per schrijven (aangetekend of per drager) met ontvangstbewijs aan het 
directiecomité. 

§ 5. Na het verstrijken van de in paragraaf 4 bedoelde termijn, neemt het directiecomité zijn 
definitieve beslissing met betrekking tot het al dan niet openbaar maken van de informatie en 
betekent deze aan de betrokken persoon.  

Het directiecomité zal slechts overgaan tot publicatie van de informatie waarover betwisting 
bestaat na verloop van een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de betekening 
aan de betrokken persoon van de definitieve beslissing van het directiecomité om te 
publiceren. 

Art. 48. Dit hoofdstuk doet geen afbreuk aan specifieke bepalingen inzake publicatie bepaald 
door of krachtens de wet. 
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HOOFDSTUK 6 - OPHEFFING, OVERGANGS-

BEPALING EN INWERKINGTREDING  

Art. 49. Het huishoudelijk reglement van het directiecomité van 29 november 2012 wordt 
opgeheven. 

In afwijking van het eerste lid, blijven artikelen 7 en 8 van het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité van 29 november 2012 van toepassing op de raadplegingen die lopende zijn op 
de datum van inwerkingtreding van dit reglement.  

Art. 50. Dit reglement treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Belgisch 
Staatsblad.  

 

 

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

 

                                             

Koen LOCQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 

 


