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CREG formuleert advies over de prijs van de strategische reserve 

 

In het kader van de maatregelen genomen om de energiebevoorradingszekerheid van het land te 

verzekeren besliste de Staatssecretaris voor Energie begin april tot de aanleg van een strategische 

reserve die kan aangesproken worden op piekmomenten gedurende de winterperiode. Na het 

afsluiten van de aanbesteding heeft de beheerder van het elektriciteitstransportnet (Elia System 

Operator) vandaag een rapport overhandigd aan de CREG en aan de minister. Hierin staan de prijzen 

en de volumes die werden aangeboden alsook een technisch-economisch voorstel van combinatie 

van deze offertes. 

 

Het is nu aan de CREG  om – vanuit haar wettelijke rol in het dossier van de strategische reserve én 

haar rol als raadgever aan de overheid -  een advies uit te brengen dat “uitdrukkelijk en op 

gemotiveerde wijze aangeeft of de prijs van de door de netbeheerder voorgestelde combinatie van 

offertes voor de levering van strategische reserves al dan niet manifest onredelijk is.” Dit vertrouwelijk 

advies zal begin september aan de minister worden overgemaakt. 

 

Voor de formulering van een onderbouwd advies zal de CREG zich baseren op een inventarisatie 

van kosten opgebouwd op basis van een uitwisseling van gegevens aangevuld met individuele 

gesprekken. 

 

Indien het advies van de CREG positief is (en de prijs dus niet manifest onredelijk wordt geacht), kan 

de netbeheerder overeenkomsten sluiten met de aanbieders van deze offertes. Deze 

overeenkomsten zullen ingaan vanaf 1 november 2014. Mocht het advies negatief zijn (en de prijs 

wordt wel manifest onredelijk geacht), dan kan de minister de prijzen en volumes bij koninklijk besluit 

opleggen.  
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Over de CREG 

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar 

adviserende taak ten overstaan van de overheid is de CREG onder meer ook belast met het toezicht 

op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken 

dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, en met het 

behartigen van de essentiële consumentenbelangen.  

 

Meer informatie op www.creg.be. 
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