
 
 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 
Tel. 02/289.76.11 
Fax 02/289.76.99 
 
 
 
COMMISSIE VOOR DE REGULERING 
VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 
 
 
 
 
 

STUDIE 
(F)010112-CDC-22 
 
 
over 
 
 

‘het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt’ 
 
 
gedaan met toepassing van artikel 23, § 2, tweede lid, 
2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt  
 
 
 
 
 
12 januari 2001  

CREG 



 2/16

STUDIE   
 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

ontving van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling het verzoek bij brief, 

gedateerd op 31 augustus 2000, hem advies te geven over ‘de technische en wettelijke 

mogelijkheid om de elektriciteitsproducenten te verplichten afzonderlijke rekeningen op te stellen 

voor de nucleaire centrales’. 

 

Op 11 december 2000 ontving de CREG een nieuwe brief van de Staatssecretaris, gedateerd 

op 7 december 2000, met in bijlage het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt dat onder meer de elektriciteitsproducenten 

de verplichting oplegt om afzonderlijke rekeningen bij te houden voor de productie van nucleaire 

oorsprong. 

 

De Staatssecretaris deelde mee dat de Ministerraad besloten had om het voormelde 

wetsontwerp goed te keuren en het op 15 januari aanstaande bij het Parlement neer te leggen.  

De CREG werd uitgenodigd om tegen die datum haar advies uit te brengen over de technische 

en wettelijke mogelijkheid om de elektriciteitsproducenten te verplichten afzonderlijke 

rekeningen op te stellen voor de nucleaire centrales. 

 

Op zijn vergadering van 14 december 2000 besliste het Directiecomité van de CREG gevolg te 

geven aan het verzoek van de Staatssecretaris en een studie uit te voeren over ‘het 

wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt’.  

 

Het advies van de CREG is niet vereist vooraleer de elektriciteitswet wordt gewijzigd, doch 

overeenkomstig artikel 23, §2, tweede lid, 2°, van de elektriciteitswet, kan de CREG  op eigen 

initiatief onderzoeken en studies uitvoeren in verband met de elektriciteitsmarkt. 

  

Op zijn vergadering van 12 januari 2001 heeft het Directiecomité van de CREG de hierna 

volgende studie goedgekeurd. 
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Het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en zijn memorie van toelichting zijn in bijlage bij deze studie gevoegd. 

 
 

ALGEMENE OPMERKING  
 

1.      De wijziging van de elektriciteitswet, die de federale Regering zeer binnenkort wil 

voorstellen, is een goede gelegenheid om een aantal technische wijzigingen te overwegen die 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt zouden verbeteren.   De CREG heeft reeds in tal van 

haar adviezen en voorstellen een aantal voorstellen in deze zin gedaan. 

 

Deze studie omvat drie luiken. Een eerste luik bevat een aantal tekstuele opmerkingen over de 

artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

elektriciteitswet (hierna : het wetsontwerp). Het tweede luik maakt een aantal inhoudelijke 

opmerkingen over deze artikelen. In het derde luik tenslotte worden enkele voorstellen gedaan 

teneinde de elektriciteitswet te verbeteren die niet in het wetsontwerp figureren, maar er 

gemakkelijk kunnen worden in opgenomen. 

 

De CREG heeft niet steeds een concrete wettelijke formulering voorgesteld. Ze houdt zich ter 

beschikking van de Staatssecretaris voor Energie om de suggesties die in onderhavige studie 

werden gedaan, verder uit te diepen. 

 

 

TEKSTUELE OPMERKINGEN 
 
2.      In de Nederlandstalige versie van artikel 2, eerste lid, van het wetsontwerp tot wijziging 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna : de 

elektriciteitswet) dient het woord  “juli” vervangen te worden door het woord “april”. 

 

 

3.       In de Nederlandstalige versie van artikel 2, 1° en 2°, van het wetsontwerp dient de term 

“gescheiden rekeningen” vervangen te worden door de term “afzonderlijke rekeningen”, die 

trouwens het Nederlands equivalent is van de Franse term “comptes séparés”. 
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Onder “gescheiden rekeningen” verstaat men eerder een opsplitsing binnen één rekeningstelsel 

teneinde analytische informatie te bekomen, terwijl de term “afzonderlijke rekeningen” benadrukt 

dat een apart rekeningplan vereist is.  

 

In artikel 22, § 2, eerste lid, van de elektriciteitswet is trouwens wel sprake van “afzonderlijke 

rekeningen”. 

 

 

4.     In de Nederlandstalige versie van artikel 5 van het wetsontwerp dient het woord  “Voorziter”  

vervangen te worden door “Voorzitter”.  Het woord “et” tussen de cijfers 15° en 17° moet 

vervangen worden door het woord “en”. 

 

 

5.      In de Nederlandstalige versie van artikel 7 van het wetsontwerp moet de laatste zin van 

het nieuwe artikel 29bis, § 2, eerste lid, herschreven worden. De zin “Elk ander gebruik van de 

gegevens, dan die verzameld in het kader van § 1 is verboden” is geen correcte vertaling van de 

zin “Toute utilisation des données recueillies à des fins autres que celles prévues par le §1 er 

est interdite”. De CREG stelt de volgende formulering voor :  

 

“Elk gebruik van de verzamelde gegevens voor andere doeleinden dan voorzien door § 1 
is verboden.”    

 
 

INHOUDELIJKE OPMERKINGEN 
 
AFZONDERLIJKE REKENINGEN VOOR NUCLEAIRE ACTIVITEIT 
 

 

6.       Er is thans geen enkele wettelijke bepaling die de elektriciteitsproducenten de verplichting 

oplegt afzonderlijke rekeningen op te stellen voor hun nucleaire productie.  

 

Artikel 22, § 2, van de elektriciteitswet bepaalt enkel dat de ondernemingen die verticaal of 

horizontaal geïntegreerd zijn, in hun interne boekhouding afzonderlijke rekeningen moeten 

houden voor hun productie-, transmissie- en distributieactiviteiten. 
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Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen productie van nucleaire en/of andere oorsprong.  

 

Teneinde uitvoering te geven aan de beleidskeuze van de Ministerraad van 5 april 2000 dringt 

een wetswijziging zich aldus op. 

 

 

7.      Artikel 3, tweede lid, van wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de 

jaarrekening van de ondernemingen stelt dat, indien een onderneming onderscheiden bedrijven 

in economische zin uitoefent, er voor elk van die bedrijven een afzonderlijk systeem van 

rekeningen wordt aangelegd.  De term “onderscheiden bedrijven in economische zin” wordt in 

de voormelde wet van 17 juli 1975 zelf, noch in de memorie van toelichting bij het wetsontwerp 

dat deze wet is geworden, verduidelijkt. 

 

In de commentaar van de ministers op dit artikel lezen we dat het niet mogelijk is te verwijzen 

naar een bestaande nomenclatuur van de economische activiteiten.1 

 

Er bestaat met andere woorden geen nomenclatuur waaruit afgeleid kan worden wanneer er 

sprake is van “onderscheiden bedrijven in economische zin” binnen dezelfde of verwante 

sectoren. 

 

Teneinde interpretatieproblemen te vermijden voorziet artikel 22, § 2, eerste lid, van de 

elektriciteitswet reeds expliciet dat productie-, transmissie- en distributieactiviteiten als “juridisch 

onderscheiden bedrijven” beschouwd worden voor wat betreft het houden van afzonderlijke 

rekeningen. 

 

 

8.      De CREG acht het wenselijk om in artikel 22, § 2, eerste lid, van de elektriciteitswet 

enerzijds de woorden “verschillende categorieën van” in te voegen tussen de woorden “voor 

hun” en de woorden “productie-, transmissie- en distributieactiviteiten” en anderzijds de woorden 

“zoals zij zouden moeten doen indien” te vervangen door het woord “alsof”, teneinde de 

verplichting opgelegd door artikel 22, § 2, tweede lid, van de elektriciteitswet beter te 

benadrukken.  

Artikel 22, § 2, eerste lid, van de elektriciteitswet zou dan als volgt luiden :  

 
                                                
1 Codex van de Accountant, Instituut der Accountants, boek 1, Boekhouding, p. 8, nr. 42 
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“De ondernemingen bedoeld in § 1 die verticaal of horizontaal geïntegreerd zijn, houden 
in hun interne boekhouding afzonderlijke rekeningen voor hun verschillende categorieën 
van productie-, transmissie- en distributieactiviteiten en, in voorkomend geval, voor het 
geheel van hun activiteiten buiten de elektriciteitssector, alsof deze activiteiten door 
juridisch onderscheiden ondernemingen werden uitgevoerd.”  

 

 

9.      Rekening houdend met bovenvermelde opmerkingen dient artikel 2 van het wetsontwerp 

als volgt te luiden : 

 
“In artikel 22 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt worden de volgende wijzigingen aangebracht :  

 
1°  in § 2, eerste lid, worden de woorden “verschillende categorieën van” ingevoegd 
tussen de woorden “voor hun” en de woorden “productie -, transmissie - en 
distributieactiviteiten”;  

 
2° in § 2, eerste lid, worden de woorden “zoals zij zouden moeten doen indien” 
vervangen door het woord “alsof”;   

 
3°  in § 2 wordt tussen het eerste en het tweede lid het volgend lid ingevoegd : 
“Wat de afzonderlijke rekeningen voor hun productie-activiteiten betreft, wordt een 
onderscheid gemaakt tussen de productie van nucleaire oorsprong en de productie van 
fossiele of andere oorsprong”;  

 
4°  in § 3, eerste lid, worden de woorden “hun afzonderlijke rekeningen of” ingevoegd 
tussen de woorden “betreffende” en de woorden “hun financiële of commerciële 
betrekkingen”. 

 

 

CONTROLE OP KRUISSUBSIDIES 
 
10.   Op pagina 2 van de memorie van toelichting bij het wetsontwerp lezen we bij de 

commentaar bij artikel 2, tweede lid, het volgende :  

 

“ Dit artikel  voorziet de mogelijkheid voor de CREG boekhoudkundige inlichtingen in te 
winnen die nuttig zijn voor de controle van de afwezigheid van gekruiste subsidies tussen 
de verschillende categorieën gebruikers”. 

 

Overeenkomstig artikel 23, § 2, 15°, van de elektriciteitswet is de CREG bevoegd om de 

afwezigheid van gekruiste subsidies tussen verschillende categorieën van activiteiten 

(productie-, transmissie- en distributieactiviteiten) te controleren.   
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De controle op de afwezigheid van kruissubsidies tussen de verschillende categorieën van 

gebruikers is echter toegewezen aan het Controlecomité voor de elektriciteit en het gas.  Artikel 

23, § 2, 16°, van de elektriciteitswet bepaalt immers dat de CREG samenwerkt met het 

Controlecomité voor de elektriciteit en het gas, overeenkomstig de nadere regels bepaald door 

de Koning, teneinde het Controlecomité voor de elektriciteit en het gas in de mogelijkheid te 

stellen om de afwezigheid van kruissubsidies na te gaan tussen categorieën van afnemers. 

 

Indien het de bedoeling van de wetgever is om de controle over de afwezigheid van gekruiste 

subsidies tussen de verschillende categorieën van gebruikers aan de CREG toe te vertrouwen, 

hetgeen blijkt uit de memorie van toelichting, dan dient artikel 23, §2, 16°, van de 

elektriciteitswet in die zin aangepast te worden. Tevens vervalt dan de noodzaak om een 

koninklijk besluit op te stellen dat de nadere regels bepaalt van de samenwerking tussen de 

CREG en het Controlecomité voor de elektriciteit en het gas betreffende deze vorm van 

kruissubsidies. 

 

 

TERMIJNEN OPGELEGD AAN DE CREG 
 

11.     Artikel 4, 1°, van het wetsontwerp stelt voor om een nieuw lid toe te voegen aan artikel 23, 

§ 2, van de elektriciteitswet dat termijnen oplegt waarbinnen de CREG haar adviezen moet 

uitbrengen. 

 

Er werd reeds een gelijkaardig initiatief genomen om in de wet van 12 april 1965 betreffende het 

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

een artikel 15/14, § 2bis, op te nemen dat de CREG verplicht haar adviezen binnen een 

bepaalde termijn uit te brengen. 

 

Artikel 4, 1°, van het wetsontwerp bepaalt dat de CREG haar adviezen uitbrengt binnen veertig 

kalenderdagen na het verzoek ertoe. Het staat de minister evenwel vrij om een langere termijn 

te verlenen. Hij kan ook een kortere termijn voorzien doch enkel voor de adviezen aangevraagd 

in het kader van de artikelen 19 en 32.   

 

Artikel 5 van het ontwerp van wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten voorziet 

daarentegen dat de CREG haar adviezen uitbrengt binnen de maand na het verzoek ertoe. 
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Indien er geen hoogdringendheid is, kan de minister een langere termijn verlenen. In geval van 

hoogdringendheid kan hij een kortere termijn voorzien, doch deze termijn mag niet minder dan 

drie dagen bedragen.  

 

In haar voorstel C 2000/002-D van 21 september 20002 heeft de CREG hieromtrent reeds 

enkele bedenkingen geformuleerd.  Zij stelde zich onder andere de vraag welke het nut is om in 

de wet een algemene termijn in te schrijven waarbinnen de adviezen van de CREG moeten 

worden uitgebracht, wanneer de wet de minister tevens de bevoegdheid verleent om hiervan af 

te wijken. Bovendien zal de minister zijn beslissing om af te wijken van de wettelijke termijn 

steeds moeten motiveren en het lijkt niet evident te argumenteren dat een advies niet 

onmiddellijk vereist is. 

   

De CREG is tevens de mening toegedaan dat een verschil in behandeling tussen adviezen 

betreffende de elektriciteitswet en adviezen betreffende de gaswet niet afdoende 

gerechtvaardigd wordt en de procedure enkel nodeloos bemoeilijkt. In het licht van de 

harmonisatie van beide wetten dringt zich een analoge wetswijziging op. 

 

De CREG opteert daarom voor één systeem waarin de minister enkel in het geval van 

gemotiveerde hoogdringendheid een termijn van veertig werkdagen kan opleggen aan de CREG 

om haar advies uit te brengen.  Deze termijn kan verkort worden in de gevallen voorzien door 

respectievelijk de artikelen 19 en 32 van de elektriciteitswet en de artikelen 15/8 en 23 van de 

gaswet, doch moet minimaal drie werkdagen bedragen. 

Artikel 23, § 2, laatste lid, van de elektriciteitswet zou dan als volgt luiden :   

 
“In het geval van hoogdringendheid, met bijzondere redenen omkleed in het verzoek                       
van de minister, geeft de commissie haar adviezen binnen een termijn van veertig                  
werkdagen. Indien één of meer van de hypotheses bedoeld in de artikelen 19 en 32,                 
een geval van hoogdringendheid uitmaken, kan de minister beslissen dat de                 
commissie haar adviezen binnen een kortere termijn moet uitbrengen. Deze termijn                  
moet ten minste drie werkdagen bedragen.”    
De motivatie vermeld in de aanvraag wordt overgenomen in de aanhef van het                 
koninklijk besluit. Het advies van de commissie wordt bij de verslagen aan de Koning                 
gevoegd.”       

 

Teneinde de eenvormigheid te bewaren dient ook de gaswet naar analogie gewijzigd te worden. 

Artikel 15/14, § 2, laatste lid, van de gaswet zou dan als volgt luiden :   

                                                
2 CREG, voorstel C 2000/002-D, 21 september 2000, over de aanpassingen aan de wet van 12 april 1965 betreffende 
het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, gewijzigd door de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten, paragraaf 18. 
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“In het geval van hoogdringendheid, met bijzondere redenen omkleed in het verzoek                  
van de minister, geeft de commissie haar adviezen binnen een termijn van veertig                   
werkdagen. Indien één of meer van de hypotheses bedoeld in de artikelen 15/8 en                   
23 een geval van hoogdringendheid uitmaken, kan de minister beslissen dat de                  
commissie haar adviezen binnen een kortere termijn moet uitbrengen. Deze termijn                  
moet ten minste drie werkdagen bedragen. 
De motivatie vermeld in de aanvraag wordt overgenomen in de aanhef van het                  
koninklijk besluit. Het advies van de commissie wordt bij de verslagen aan de Koning                  
gevoegd.”        

 
DATUM VAN HET JAARVERSLAG  
 
12.      Artikel 4, 2°, van het wetsontwerp verduidelijkt artikel 23, § 3, van de elektriciteitswet en 

bepaalt dat het jaarverslag van de CREG betreffende de uitvoering van haar taken en de 

evolutie van de elektriciteitsmarkt vóór 1 april moet worden voorgelegd aan de minister. 

 

Op die manier wordt het derde lid van artikel 23 van de elektriciteitswet in overeenstemming 

gebracht met artikel 15/14, § 3, van de gaswet, ingevoegd door artikel 15 van de wet van 29 

april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 

elektriciteitsproducenten.  De CREG is voorstander van een harmonisatie van de elektriciteits- 

en gaswet. Zij acht het aangewezen dat één enkel jaarverslag betreffende de uitvoering van al 

haar taken en de evolutie van de elektriciteits- en gasmarkt zou voorgelegd worden aan de 

minister. 

 

De vooropgestelde datum van 1 april laat de CREG echter niet toe om de evolutie van deze 

markten in het voorbije jaar te beschrijven aan de hand van enkele betekenisvolle statistieken.   

Deze datum valt immers te vroeg om in het jaarverslag statistieken op te nemen over de 

evoluties gedurende het voorbije jaar. De CREG zal bijgevolg genoodzaakt zijn om in haar 

jaarverslag te verwijzen naar het voorlaatste jaar.  

 

Om deze reden stelt de CREG voor om artikel 4, 2°, van het wetsontwerp aan te passen in die 

zin dat het jaarverslag ten vroegste op 1 juni wordt voorgelegd aan de minister.  Naar analogie 

dient ook de gaswet in deze zin gewijzigd te worden.  
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BIJSTAND VAN DE AMBTENAREN  
 
13.     Artikel 5 van het wetsontwerp vult artikel 23 van de elektriciteitswet aan met het volgende 

lid :   

 
“§ 4. In het kader van de uitvoering van de taken die haar zijn toegewezen in uitvoering           
van § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° en 17°, kan de Voorzitter van het directiecomité van de           
commissie de bijstand vorderen van de ambtenaren van het Bestuur Energie en het           
Bestuur Economische Inspectie van het Ministerie van Economische Zaken, die           
gevolmachtigd zijn overeenkomstig artikel 30bis.”    

 
Artikel 26, § 1, van de elektriciteitswet verleent de CREG de bevoegdheid om alle nodige 

inlichtingen te vorderen van de netbeheerder, de distributienetbeheerders, alsook van de 

producenten, distributeurs en tussenpersonen die actief zijn op de Belgische markt. De CREG 

kan tevens overgaan tot een controle van hun rekeningen ter plaatse. 

 

Aangezien deze bevoegdheid essentieel is opdat de CREG de haar toevertrouwde taken naar 

behoren zou kunnen uitvoeren,  is het raadzaam om ook in dit geval de mogelijkheid te voorzien 

om de bijstand van bovenvermelde ambtenaren te vorderen. 

 

Artikel 5 van het wetsontwerp zou dan als volgt luiden :  

 
“§ 4. In het kader van de uitvoering van de taken die haar zijn toegewezen in uitvoering            
van § 2, 6°, 8°, 9°, 10°, 11°, 15° en 17° en artikel 26, § 1, kan de Voorzitter van het             
directiecomité van de commissie de bijstand vorderen van de ambtenaren van het            
Bestuur Energie en het Bestuur Economische Inspectie van het Ministerie van            
Economische Zaken, die gevolmachtigd zijn overeenkomstig artikel 30bis.      

 

VERZAMELING VAN GEGEVENS INZAKE ENERGIE 
 
14.    Artikel 7 van het wetsontwerp beoogt de invoering van een nieuw Hoofdstuk VIbis – 

Verzameling van gegevens inzake energie - in de elektriciteitswet.  Artikel 29bis, § 1, bepaalt dat 

de Koning de verplichting kan opleggen aan het geheel of aan objectief omschreven categorieën 

van operatoren op de energiemarkten, om aan het Bestuur Energie van het Ministerie van 

Economische Zaken, mededeling te doen van een aantal specifiek omschreven gegevens 

inzake energie. 
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Deze bepaling mag echter geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van de CREG om  dezelfde 

gegevens op te vragen van de operatoren actief op de Belgische elektriciteits- en  gasmarkt 

overeenkomstig respectievelijk de artikelen 26, § 1, en 15/16 van de elektriciteits- en gaswet. 
 

Om deze reden acht de CREG het raadzaam dat artikel 29bis, § 1, als volgt zou worden 

opgesteld : 

  
“De Koning kan op voorstel van de minister en tegen de voorwaarden die Hij  bepaalt, de 
verplichting opleggen aan het geheel of aan objectief omschreven categorieën van 
operatoren op de energiemarkten, om aan het Bestuur Energie van het Ministerie van 
Economische Zaken, mededeling te doen van de  noodzakelijke gegevens voor het 
opmaken van energiebalansen, alsook voor het periodiek opmaken van vooruitzichten op 
korte, middellange en lange termijn, die toelaten om de energieprestaties van het land te 
situeren in het internationaal kader en de behoeften te evalueren die zijn verbonden met 
de dekking van haar energiebevoorrading en met de vermindering van haar 
afhankelijkheid van energie, onverminderd de bevoegdheid van de Commissie om bij de 
uitvoering van  de taken die haar worden opgelegd deze gegevens van de operatoren op 
te  vragen.”   
 

Hoewel de CREG kan begrijpen dat het Bestuur Energie moet in staat zijn om zijn wettelijke 

taken te vervullen, voelt zij zich verplicht erop te wijzen dat de invoeging van artikel 29bis tot een 

extra-belasting van de marktoperatoren kan leiden.  Het valt immers niet uit te sluiten dat zij 

dezelfde gegevens tweemaal zullen moeten meedelen, eenmaal aan het Bestuur Energie en 

eenmaal aan de CREG.  Het nieuwe artikel 29bis is daarom moeilijk te verzoenen met de trend 

naar administratieve vereenvoudiging, waarvoor trouwens ook de CREG pleit.  Tegenover de 

behoefte van het Bestuur Energie aan informatie, staat de behoefte van de CREG om, als 

onafhankelijke regulator, rechtstreeks toegang te hebben tot de gegevens die zij nodig heeft om 

haar taken te vervullen.  Deze rechtstreekse toegang tot informatie voor de CREG is trouwens 

geregeld door de elektriciteitswet en wordt door artikel 5 van het wetsontwerp versterkt.  De 

enige manier om een eventuele administratieve overlast voor de marktoperatoren te vermijden, 

bestaat in een samenwerking terzake tussen de CREG en het Bestuur Energie.  De CREG is er 

zeker van dat het Bestuur Energie dezelfde bereidheid tot samenwerking heeft als de CREG 

aan de dag legt. 
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DIVERSE VERBETERINGEN VAN DE DIVERSE VERBETERINGEN VAN DE DIVERSE VERBETERINGEN VAN DE DIVERSE VERBETERINGEN VAN DE 

ELEKTRICITEITSWETELEKTRICITEITSWETELEKTRICITEITSWETELEKTRICITEITSWET    
 

 
OPSPLITSING VAN HET TRANSMISSIENET 
 

15.         In haar beslissing B 2000/001-D van 4 juli 20003 stelde de CREG vast dat artikel 9, § 1, 

juncto artikel 2, 12°, van de elektriciteitswet zich ertegen verzet dat de netbeheerder een 

elektrisch net zou beheren dat werkt aan een spanning die gelijk is aan of lager is dan 70 kV. 

 

De wettelijke onmogelijkheid dat een en dezelfde netbeheerder alle lijnen en kabels gebruikt 

voor de transmissie van elektriciteit, ongeacht hun spanning zou beheren, stelt grote problemen 

zoals de CREG in haar studie F 2000/001-D van 15 december 2000 opmerkt :   

 
“Uit de contacten tussen enerzijds de vertegenwoordigers van de neteigenaars en 
anderzijds de bedrijfsrevisoren heeft de CREG vastgesteld dat de neteigenaars de 
opsplitsing van het elektrisch net op basis van het spanningsniveau van 70 kV sterk 
bekritiseren. Meer nog, zij verzetten zich ten zeerste tegen deze opsplitsing omdat de 
spanningsniveaus van 30 kV tot en met 380 kV één enkele technische eenheid vormen. 

 
In haar voormelde beslissing van 4 juli 2000 had ook de CREG er reeds op gewezen dat 
“vanuit het operationele standpunt, de transmissiefunctie van het net niet enkel beperkt 
blijft tot de lijnen en kabels van het transportnet zoals het gedefinieerd werd in de 
elektriciteitswet. Met andere woorden, niet enkel de netten met een spanningsniveau 
hoger dan 70 kV, maar ook sommige lijnen en kabels van netten uitgebaat op een 
spanning gelijk aan of lager dan 70 kV kunnen een transmissiefunctie hebben”. Om dit 
onoverkomelijke technische probleem op te lossen pleitte de CREG ervoor dat de 
elektriciteitswet zou worden aangepast om de netbeheerder ook toe te laten de 
spanningsniveaus van 30 kV tot en met 70 kV te beheren.  

 
De CREG stelt vast dat dergelijk wetgevend initiatief nog niet werd genomen en wenst 
erop te wijzen dat dit wetgevend initiatief hoogdringend is indien de federale Regering 
inderdaad de intentie heeft om de netbeheerder in de lente van 2001 aan te duiden 
overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 22 november 2000. 

 
De CREG acht het ook noodzakelijk erop te wijzen dat dergelijk wetgevend initiatief op 
zich onvoldoende is. Het neemt enkel een wettelijke barrière weg. Daarnaast dringt zich 
ook dringend een overleg tussen de federale overheid en de drie gewesten op. Deze 
laatste zijn immers exclusief bevoegd voor de spanningsniveaus lager dan en gelijk aan 
70 kV, wat impliceert dat de federale overheid niet bevoegd is om het beheer van deze 

                                                
3 CREG, beslissing B 2000/001-D, 4 juli 2000, betreffende de ontwerp-statuten van de kandidaat-netbeheerder, 
paragraaf 13. 



 13/16

spanningsniveaus toe te kennen aan enige netbeheerder. Met dit overleg dienen de 
federale overheid en de drie gewesten ernaar te streven dat zij dezelfde netbeheerder 
aanduiden voor het beheer van alle lijnen en kabels die een transmissiefunctie hebben, 
zoniet dreigt de veiligheid en de goede werking in het gedrang te komen op het gevaar af 
dat er misschien wel eens geen kandidaat meer is voor het netbeheer. Deze 
samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten staat zeker niet in de weg 
dat het toezicht op het netbeheer van de spanningsniveaus tot en met 70 kV uitgeoefend 
wordt door de gewestelijke overheden en dat het toezicht op het netbeheer van de 
hogere spanningsniveaus uitgeoefend wordt door de federale overheid. De CREG schrijft 
zich nu al  in voor overleg en nauwe samenwerking met de gewestelijke 
energieregulatoren of, bij hun ontstentenis, met de gewestelijke administraties bevoegd 
voor energie om samen op voet van gelijkheid en met eerbiediging van elkeen zijn 
bevoegdheden het toezicht op het netbeheer te organiseren en uit te oefenen.”4 

 

 

BEVOEGDHEDEN VAN DE BEMIDDELINGS- EN ARBITRAGEDIENST 
 

16.    Artikel 28 van de elektriciteitswet beperkt de bevoegdheid van de op te richten 

bemiddelings- en arbitragedienst tot het behandelen van drie categorieën geschillen, meer 

bepaald geschillen betreffende de toegang tot het transmissienet, de toepassing van het 

technisch reglement en de tarieven bedoeld in artikel 12 van dezelfde wet. 

 

Er bestaan echter een hele reeks geschillen die niet tot bovenstaande categorieën behoren. In 

een precontractuele of contractuele relatie kunnen er immers allerlei zaken verkeerd lopen. 

Dergelijke geschillen zullen niet noodzakelijk specifiek zijn voor de sector. Dit is echter wel het 

geval voor de categorieën van geschillen opgesomd in de originele tekst. 

 

Met het invoeren van artikel 28, heeft men geopteerd voor een buitengerechtelijke 

geschillenbeslechting. De noodzaak aan een snelle afhandeling van dergelijke geschillen, vooral 

in de energiesector, was ongetwijfeld de belangrijkste beweegreden voor de oprichting van deze 

bemiddelings- en arbitragedienst. De behandeling van geschillen voor de gewone rechtbanken 

kan jaren aanslepen, terwijl deze termijnen via bemiddeling en arbitrage aanzienlijk kunnen 

worden verkort.  

 

Een bijkomende reden is de specificiteit van de materie. Het gaat hier dikwijls om heel 

technische materies, waarover experten-arbiters, die veelal bijzonder onderlegd zijn in de  

                                                
4 CREG, studie F 2000/001-D, 15 december 2000, over ‘de verslagen van de drie bedrijfsrevisoren ter bepaling van 
de waarde van de bedrijfstak ‘transmissie van elektriciteit’ en ter evaluatie van de afschrijvingen van deze bedrijfstak’, 
paragraaf 29. 
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materie, veel sneller een oordeel kunnen vellen dan de gewone rechtbanken. Tenslotte biedt de 

door artikel 28 ingestelde procedure het voordeel dat men gebruik kan maken van de expertise 

van de CREG. 

 

Het is onduidelijk waarom de bevoegdheden van de bemiddelings- en arbitragedienst beperkt 

worden tot de voornoemde categorieën. Op die manier worden de voordelen van bemiddeling 

en arbitrage immers beperkt tot een klein deel van de geschillen die zich kunnen voordoen in de 

sector. Wanneer een geschil niet tot een van de drie voormelde categorieën behoort, dan moet 

het aan de gewone rechtbanken, of aan een andere bemiddelings- of arbitrage-instelling worden 

voorgelegd, met alle nadelen van dien (traagheid, gebrek aan expertise,…).  Bovendien zal de 

noodzakelijke classificatie van de geschillen (valt het geschil onder de categorieën opgesomd in 

artikel 28 van de elektriciteitswet of niet) aanleiding geven tot allerlei problemen van interpretatie 

en onontvankelijkheid, hetgeen ongetwijfeld, al dan niet opzettelijk, tot vertraging zal leiden in  

de afhandeling van de geschillen. Dit druist in tegen de geest zelf van arbitrage, die een snelle 

afhandeling van geschillen zonder procedurele moeilijkheden beoogt. 

 

Er zijn talrijke redenen om te pleiten voor de uitbreiding van de bevoegdheden van de 

bemiddelings- en arbitragedienst tot alle geschillen die betrekking hebben op transmissie-

activiteiten. Op die manier zou een snelle en efficiënte behandeling van eender welk geschil in 

verband met de transmissie van elektriciteit verzekerd kunnen worden, hetgeen voor de sector 

van zeer groot belang is. Bovendien wordt een normale procedure hierdoor niet uitgesloten : 

beide partijen moeten immers akkoord gaan om hun geschil aan de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de CREG te onderwerpen. Zij zijn dit niet verplicht.  Zij kunnen evengoed 

naar de gewone rechtbank stappen, of zelfs naar een andere arbitrage-instelling. 

 

Een uitbreiding van artikel 28 van de elektriciteitswet tot alle geschillen die betrekking hebben op 

transmissieactiviteiten, impliceert logischerwijze ook een wijziging van artikel 9, § 2, tweede lid, 

6°, van de elektriciteitswet dat bepaalt dat de Koning de netbeheerder de verplichting kan 

opleggen te aanvaarden dat geschillen betreffende de toegang tot het transmissienet, de 

toepassing van het technisch reglement en de tarieven bedoeld in artikel 12 aan de 

bemiddelings- en arbitragedienst worden voorgelegd. Wanneer de materiële bevoegdheid van 

de arbitragedienst wordt uitgebreid, moet ook artikel 9, § 2, tweede lid, 6°, van de 

elektriciteitswet uitgebreid worden tot alle geschillen in verband met transmissieactiviteiten. Dit 

komt vooreerst de coherentie van het systeem ten goede : men creëert geen doolhof van 

gerechtelijke procedures waarin de klanten van de netbeheerder hun weg niet vinden. Ten 
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tweede stellen zich met de huidige omschrijving dezelfde problemen van interpretatie en 

onontvankelijkheid zoals hoger beschreven voor artikel 28 van de elektriciteitswet. Tenslotte 

heeft de uitbreiding van dit artikel als voordeel dat alle geschillen met de netbeheerder van de 

voordelen van arbitrage kunnen genieten. 

 

17.    In het licht van deze opmerkingen zou artikel 9, § 2, tweede lid, 6 °, van de elektriciteitswet 

als volgt moeten gewijzigd worden :   

 
“6° de eventuele verplichting van de netbeheerder om te aanvaarden dat geschillen 
betreffende transmissie-activiteiten, die onder meer betrekking kunnen hebben op de 
toegang tot het transmissienet, de toepassing van het technisch reglement of de tarieven 
bedoeld in artikel 12, worden voorgelegd aan bemiddeling of arbitrage overeenkomstig het 
reglement bedoeld in artikel 28.”  
 

Artikel 28 van de elektriciteitswet zou als volgt moeten gewijzigd worden :  

 
“De commissie richt een bemiddelings- en arbitragedienst in voor de geschillen die   
betrekking hebben op transmissie-activiteiten. Deze geschillen kunnen ondermeer          
betrekking hebben op de toegang tot het transmissienet, de toepassing van het          
technisch reglement en de tarieven bedoeld in artikel 12. De commissie neemt het          
secretariaat van deze dienst waar. De Koning stelt er het reglement van vast op           
voorstel van op voorstel van de commissie, en de minister stelt een lijst op van          
deskundigen die als bemiddelaars of arbiters kunnen optreden. De leden van de           
organen en de personeelsleden van de commissie kunnen niet als arbiters worden          
aangewezen.”   
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Als gevolg van de hierboven voorgestelde wijziging van artikel 9, § 2, tweede lid, 6° van de 

elektriciteitswet, zal ook artikel 14 van het koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het 

beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit dienen gewijzigd te worden. Dit artikel 

zou dan als volgt geformuleerd moeten worden :  

 
“Op verzoek van de betrokken netgebruiker houdt de overeenkomst betreffende de            
toegang tot het transmissienet een clausule in volgens welke de geschillen betreffende            
transmissie-activiteiten, die onder meer betrekking kunnen hebben op de toegang tot            
het transmissienet, de toepassing van het technisch reglement of de tarieven bedoeld            
in artikel 12 van voornoemde wet van 29 april 1999, worden voorgelegd aan            
bemiddeling of arbitrage overeenkomstig het reglement bedoeld in artikel 28 van            
dezelfde wet.”    

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas : 
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