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STUDIE 
 

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

heeft ter gelegenheid van het Forum van Firenze van 7 en 8 mei 2001 officieel 

kennisgenomen van de intentie van de Europese Commissie om de richtlijnen 96/92/EG en 

98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit en 

aardgas te wijzigen (zie bijlage). 

 

Het hoeft geen betoog dat dit initiatief van de Europese Commissie van belang is voor de 

organisatie van de Belgische elektriciteits- en gasmarkt.  Daarom heeft het Directiecomité 

van de CREG op zijn vergadering van 1 juni 2001 beslist het voorstel van de Europese 

Commissie van richtlijn tot wijziging van de richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit en aardgas nader te 

onderzoeken.  Artikel 23, § 2, tweede lid, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/14, § 2, tweede lid, 2°, van de wet van 12 

april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 

leidingen verleent de CREG immers de bevoegdheid om op eigen initiatief studies in verband 

met de elektriciteits- en gasmarkt uit te voeren. 

 

 
 

 

 

VOORWERP VAN HET VOORSTEL VAN RICHTLIJN 

 

1. Het voorstel van richtlijn tot wijziging van de richtlijnen 96/92/EG en 98/30/EG 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt van elektriciteit en aardgas 

(hierna : ‘het voorstel van richtlijn’) bevat kwantitatieve en kwalitatieve elementen.  De 

kwantitatieve elementen betreffende de kalender voor de vrijmaking van de elektriciteits- en 

gasmarkt langs de vraagzijde.  De kwalitatieve elementen hebben betrekking op de 

aanbodzijde.  Deze kwalitatieve elementen betreffen de unbundling tussen transport en de 

andere activiteiten van een geïntegreerde elektriciteits- en gasonderneming, de toegang tot 

het transport- en distributienetwerk, de regulering, de handel met landen buiten de Europese 

Unie en de openbare dienstverplichtingen. 
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Deze studie onderzoekt al deze elementen en gaat na of zij een wijziging van de bestaande 

Belgische wetgeving vergen. 

 

 

 
 
VRIJMAKING VAN DE VRAAGZIJDE 
 

Openingskalender 
 

2. Artikel 1(12) en (13) van het voorstel van richtlijn stelt voor de elektriciteitsmarkt vrij te 

maken in twee etappes : 

− voor niet-huishoudelijke consumenten : 1 januari 2003 ; 

− voor iedereen : 1 januari 2005. 

 

Voor de gasmarkt stelt artikel 2, waar het voorstelt artikel 18 van de gasrichtlijn te wijzigen, 

van het voorstel van richtlijn ook een gelijkaardige vrijmaking in twee etappes voor : 

− voor niet-huishoudelijke consumenten : 1 januari 2004 ; 

− voor iedereen : 1 januari 2005. 

 

Het voorstel van richtlijn komt er dus op neer dat iedereen op 1 januari 2005 vrij zijn 

leverancier van elektriciteit en gas zal kunnen kiezen.  Het verschil in vrijmakingskalender 

tussen elektriciteit en gas, namelijk dat de niet-huishoudelijke consumenten voor aardgas 

één jaar later dan de niet-huishoudelijke consumenten van elektriciteit vrije keuze krijgen 

inzake hun leverancier, motiveert de Europese Commissie door de vaststelling dat de 

liberalisering van de gasmarkten in Europa achterop loopt ten opzichte van deze van de 

elektriciteitsmarkten en dat de gasondernemingen minder tijd gehad hebben om zich voor te 

bereiden op deze vrijmaking.  Opmerkelijk is wel dat dit geen argumenten zijn voor het 

vertragen van de stap naar de volledige liberalisering van de gasmarkt.  Daarvoor krijgen de 

gasondernemingen slechts één jaar de tijd om er zich op voor te bereiden, terwijl de 

elektriciteitsondernemingen er twee jaar voor krijgen.  De Europese Commissie stelt dat een 

jaar voldoende is om deze stap op de aardgasmarkt te zetten, waarbij dan uiteraard de vraag 

rijst waarom de elektriciteitsondernemingen dan over twee jaar dienen te beschikken.  Een 

ander argument van de Europese Commissie om te komen tot een volledige vrijmaking van 

beide energiemarkten op dezelfde datum verwijst naar de toenemende convergentie tussen 

beide markten.  In de mate dat dit argument geldig is,  dient men zich af te vragen waarom 
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dit argument alleen speelt ten aanzien van de volledige vrijmaking en niet ten aanzien van de 

gedeeltelijke vrijmaking, vooral omdat dit argument grotere relevantie vertoont voor de 

gedeeltelijke vrijmaking van de niet-huishoudelijke consumenten, waaronder de 

elektriciteitsproducenten, die aardgas als primaire energiebron voor het aanmaken van 

elektriciteit gebruiken. 

 

De argumenten van de Europese Commissie overtuigen dus niet of zeer weinig.  Daarom 

houdt de CREG zich aan haar adviezen betreffende versnelling van de vrijmaking van de 

elektriciteitsmarkt1 en van de gasmarkt2 waarin zij ervoor pleit dat de federale overheid alle 

verbruikers, inclusief de distributie-ondernemingen, waarvoor ze bevoegd is onmiddellijk 

vrijmaakt.  Ook herinnert de CREG eraan dat zij van mening is dat de gewesten de afnemers 

waarvoor zij bevoegd zijn, zo spoedig mogelijk in aanmerking moeten laten komen. 

 

 

3. Indien het voorstel van richtlijn van kracht zou worden, zal dit een grondige wijziging 

impliceren van de openingskalender vervat in artikel 16 van de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna : de ‘elektriciteitswet’) en van 

artikel 15/6 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 

en andere door middel van leidingen (hierna : de ‘gaswet’).  Het koninklijk besluit van 11 

oktober 2000 tot in aanmerking komen van andere categorieën eindafnemers, genomen in 

uitvoering van het voormelde artikel 16 van de elektriciteitswet, zal moeten aangepast of 

opgeheven worden. 

 

Het feit dat het al dan niet huishoudelijk karakter van de consumenten bepalend zal zijn voor 

de openingskalender voorgesteld door het ontwerp van richtlijn, kan ook een effect hebben 

op artikel 2 van de elektriciteitswet en op artikel 1 van de gaswet.  In de mate dat de 

gebruikers van het transportnet en het distributienet waarvoor de federale overheid bevoegd 

is, niet allen niet-huishoudelijke consumenten zouden zijn en indien de federale overheid 

alleen de niet-huishoudelijke consumenten in aanmerking wil laten komen, zal in beide 

artikelen het begrip ‘niet-huishoudelijke consument’ dienen te worden opgenomen en 

gedefinieerd en zal het begrip ‘eindafnemer’ in artikel 2, 14°, van de elektriciteitswet en 

artikel 1, 23°, van de gaswet dienen geherdefinieerd te worden. 

 

 
                                                
1 Advies A 2000/05, 18 mei 2000, over het ontwerp van koninklijk besluit verklarend verkiesbaar 
andere categorieën eindafnemers, genomen in uitvoering van artikel 16, § 3, van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
2 Advies A 2000/06-D, 4 mei 2000, betreffende de versnelde liberalisering van de gasmarkt. 
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4. Bij het herzien van de openingskalender, pleit de CREG om ervoor te zorgen dat in 

de elektriciteits- en gasrichtlijnen de nodige overgangsmaatregelen voorzien worden opdat 

de huidige graad van openstelling van de elektriciteits- en gasmarkt niet zou verminderd 

worden.  Dat gevaar is reëel.  Inderdaad, de manier waarop het voorstel van richtlijn de 

openingskalender voor de gasmarkt stipuleert, komt erop neer dat er op de Lid-Staten tot 1 

januari 2004 geen enkele verplichting meer rust om ook maar enige gasverbruiker in 

aanmerking te doen komen.  Dit betekent dat de Lid-Staten hun gasmarkt volledig gesloten 

kunnen houden tot 1 januari 2004.  Dit betekent een stap achteruit want de huidige 

gasrichtlijn verplicht de Lid-Staten hun gasmarkt te liberaliseren voor verbruikers met een 

bepaald jaarlijks gasverbruik.  Dergelijke stap is niet wenselijk.  Daarom acht de CREG het 

raadzaam om in de gasrichtlijn voor de periode tot 1 januari 2004 een minimum-

verbruikersdrempel te voorzien (van bijvoorbeeld 5 miljoen m³) boven welke de 

gasverbruikers automatisch in aanmerking komen. 

 

 

 

 

REGULERING VAN DE AANBODZIJDE 

 

Transportnetbeheerders 
 

5. Een van de belangrijkste stappen in de richting van een daadwerkelijke vrijmaking 

van elektriciteits- en gasmarkten zet het voorstel van richtlijn, waar het artikel 7 van de 

elektriciteitsrichtlijn en de gasrichtlijn wijzigt en een nieuw artikel 7a in de gasrichtlijn invoegt, 

door de volledige juridische ontbundeling op te leggen tussen de transportactiviteiten en de 

andere activiteiten die geen verband houden met het transport.  Vooral voor de gasmarkt 

betekent dit een enorme stap voorwaarts.  De huidige gasrichtlijn voorziet immers enkel in 

een boekhoudkundige ontbundeling, samen met enkele maatregelen betreffende de 

vertrouwelijkheid van commercieel gevoelige informatie.  De CREG deelt volkomen de 

mening van de Europese Commissie dat een volledige ontbundeling ook voor de gasmarkt 

raadzaam is3. 

 

De elektriciteits- en gasrichtlijn worden aldus identiek wat het principe van de ontbundeling 

betreft als het voorstel van richtlijn aanvaard wordt.  Er zijn echter twee verschillen in de 

uitwerking van dit principe : 

                                                
3 Advies A 2000/06-D, 4 mei 2000, betreffende de versnelde liberalisering van de gasmarkt. 
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− waar er slechts één netbeheerder voor de transmissie van elektriciteit kan zijn, kunnen 

de Lid-Staten vrij beslissen of er één of meerdere netbeheerders voor het vervoer van 

gas zullen worden aangewezen ; 

− inzake aardgas betreft de ontbundeling niet alleen het vervoer, maar ook de opslag en de 

LNG-faciliteiten.  De netbeheerders kunnen voor een of meerdere van deze activiteiten 

aangewezen worden.  Men kan dus een netbeheerder voor het gasvervoer hebben, een 

voor LNG-faciliteiten en een voor opslag. 

 

 

6. Inzake het principe van de ontbundeling vergt het voorstel van richtlijn geen wijziging 

aan de elektriciteitswet.  De gaswet zal echter grondig dienen te worden gewijzigd.  De 

gaswet zal voor een groot deel de elektriciteitswet kunnen copiëren inzake de aanwijzing van 

de netbeheerders.  Ze zal zelfs de elektriciteitswet volledig kunnen copiëren indien de 

federale overheid zou beslissen dat er voor België slechts één netbeheerder voor het 

vervoer van gas, de opslag en de LNG-faciliteiten zal worden aangewezen.  De CREG 

herinnert aan haar pleidooi om voor België niet meer dan één gasnetbeheerder aan te 

wijzen4. 

 

 

7. Het voorstel van richtlijn, waar het artikel 7 van de elektriciteitsrichtlijn wijzigt en het 

nieuwe artikel 7a in de gasrichtlijn invoegt, schrijft een viertal criteria voor die de 

onafhankelijkheid van de netbeheerders dienen te garanderen : 

− de personen verantwoordelijk voor het management van het transportsysteem mogen 

niet deel uitmaken van bedrijfsstructuren van de geïntegreerde elektriciteits- of 

gasonderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks verantwoordelijk zijn voor het 

dagelijkse beheer van de productie, distributie en levering van respectievelijk elektriciteit 

of gas ; 

− passende maatregelen dienen te worden genomen om te garanderen dat met de 

persoonlijke belangen van het management van de netbeheerder rekening wordt 

gehouden op een manier die verzekert dat zij in staat zijn onafhankelijk te handelen ; 

− de netbeheerder dient een volledige controle te hebben over alle activa die noodzakelijk 

zijn om het netwerk te onderhouden en te ontwikkelen ; 

− de netbeheerder moet een nalevingsprogramma opstellen dat de maatregelen uiteenzet 

die genomen werden om te verzekeren dat discriminerend gedrag is uitgesloten.  Dit 

programma moet de specifieke verplichtingen van het personeel uiteenzetten om aan 

                                                
4 Advies A 2000/06-D, 4 mei 2000, betreffende de versnelde liberalisering van de gasmarkt. 
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deze doelstelling te beantwoorden.  Een nalevingsagent (‘compliance officer’) dient dit 

programma op te stellen en de naleving ervan op te volgen.  Deze agent wordt 

aangeduid door en rapporteert aan de voorzitter/algemeen directeur van de 

geïntegreerde elektriciteits- of gasonderneming waartoe de netbeheerder behoort.  De 

nalevingsofficier dient een jaarlijks verslag, waarin de genomen maatregelen worden 

uiteengezet, voor te leggen aan de nationale energieregulator en te publiceren. 

 

Waar de eerste drie criteria geen bijzondere vragen oproepen, dient bij het vierde criterium 

de vraag te worden gesteld naar de ratio ervan.  De figuur van de nalevingsofficier is immers 

typerend voor een geïntegreerde onderneming met een onderdeel waarvan een hoge graad 

van onafhankelijkheid en onpartijdigheid vereist is.  Doordat het voorstel van richtlijn oplegt 

dat de netbeheerder een volledig juridisch afgescheiden entiteit is, zal de netbeheerder dus 

geen deel meer kunnen uitmaken van een geïntegreerde onderneming. 

 

 

8. De eerste twee criteria impliceren geen wijziging aan de elektriciteitswet op 

voorwaarde dat zij niet dienen geïnterpreteerd te worden als een maximale Europese 

harmonisatie die de Lid-Staten verbiedt maatregelen te nemen die verder gaan dan de 

Europese regels.  Artikel 9 van de elektriciteitswet en, ter uitvoering van dit artikel, het 

koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende het beheer van het nationaal transmissienet 

voor elektriciteit, gewijzigd door het koninklijk besluit van 6 oktober 2000, bevatten immers 

verdergaande maatregelen inzake onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de netbeheerder, 

namelijk de regels inzake corporate governance.  Indien het voorstel van richtlijn zou 

impliceren dat een Lid-Staat geen strengere corporate governance-maatregelen mag 

opleggen, zal de Belgische wetgever de bestaande strengere corporate governance-regels 

moeten opheffen.  De CREG pleit er echter voor dat erop wordt toegezien dat het voorstel 

van richtlijn geen stap achterwaarts zou meebrengen voor België inzake onafhankelijkheid 

en onpartijdigheid van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit. 

 

Van het derde criterium kan niet worden gezegd dat het heel duidelijk geformuleerd is.  De 

vraag is wat onder het begrip ‘volledige controle’ dient te worden begrepen.  Het volle 

eigendomsrecht valt hieronder zeker.  De vraag is of andere rechten, zoals huur of leasing, 

ook beantwoorden aan het begrip ‘volledige controle’.  Waarschijnlijk zullen ook andere 

rechten dan alleen het volle eigendomsrecht onder het begrip ‘volledige controle’ vallen ; 

men mag aannemen dat het voorstel van richtlijn anders gewoonweg het begrip ‘eigendom’ 

zou hebben gebruikt.  Als dit vermoeden correct is, dan hoeft de elektriciteitswet niet te 

worden gewijzigd.  De elektriciteitswet bepaalt immers niet precies hoe het transmissienet ter 
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beschikking dient te worden gesteld van de netbeheerder.  Artikel 9, § 3, van de 

elektriciteitswet handelt wel over twee mogelijkheden, namelijk een inbreng in eigendom en 

een inbreng in genot, maar stelt deze niet voor als de enig mogelijke manieren waarop het 

transmissienet ter beschikking wordt gesteld.  Uit artikel 8 van de elektriciteitswet volgt 

echter dat de netbeheerder over alle bevoegdheden dient te beschikken om het 

transmissienet te exploiteren, te onderhouden en te ontwikkelen.  Dit artikel legt de 

exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het transmissienet immers als taken op 

aan de netbeheerder.  Het artikel zou een lege doos zijn indien de netbeheerder niet over de 

nodige bevoegdheden zou beschikken om deze taken uit te voeren.  Het kan niet de 

bedoeling van de wetgever geweest zijn een artikel goed te keuren dat zonder inhoud is.  

Daarom kan gesteld worden dat uit artikel 8 van de elektriciteitswet volgt dat de 

netbeheerder over alle bevoegdheden dient te beschikken om het transmissienet te 

onderhouden en te ontwikkelen overeenkomstig het derde criterium vervat in het voorstel 

van richtlijn. 

 

Het vierde criterium valt binnen de delegatie van bevoegdheid die artikel 9, § 2, van de 

elektriciteitswet aan de Koning toekent om de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van 

het beheer van het transmissienet te waarborgen.  Een wijziging van het uitvoeringsbesluit 

van dit artikel 9, § 2, van de elektriciteitswet, namelijk het koninklijk besluit van 3 mei 1999 

betreffende het beheer van het nationaal transmissienet voor elektriciteit, dringt zich hier dus 

op. 

 

 

9. Elk van de vier criteria vergen bij voorkeur een wijziging van de gaswet ; eventueel 

zouden het eerste, tweede en vierde criterium in de gedragscode bedoeld in artikel 15/5, § 3, 

van de gaswet kunnen worden ingeschreven zonder enige wijziging aan de gaswet zelf5.  

Het derde criterium daarentegen is niet opgenomen in de gaswet, wat trouwens logisch is 

aangezien de gaswet niet voorzag in een netbeheerder die juridisch afgescheiden is van de 

geïntegreerde gasonderneming die eigenaar is van het vervoersnet en waarvan de 

netbeheerder deel uitmaakt. 

 

In de voorgaande paragraaf werd erop gewezen dat de elektriciteitswet verder gaat dan het 

voorstel van richtlijn inzake het garanderen van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid 

van de netbeheerder op de elektriciteitsmarkt via verregaande corporate-

governancemaatregelen.  De CREG is van oordeel dat dezelfde corporate-

                                                
5 Voorstel C 2000/003-D, 19 oktober 2000, van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake 
toegang tot de vervoersnetten voor aardgas. 
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governancemaatregelen best worden opgelegd aan de netbeheerder(s) op de gasmarkt.  De 

CREG ziet trouwens geen enkele reden waarom deze netbeheerders aan minder strenge 

regels zou onderworpen worden dan de netbeheerder van het elektrisch transmissienet. 

 

 

 

Distributienetbeheerders 
 

10. Het voorstel van richtlijn, waar het artikel 10 van de elektriciteits- en gasrichtlijnen 

wijzigt, legt dezelfde ontbundeling inzake distributie op als inzake transport.  Aangezien de 

distributie van elektriciteit een gewestelijke bevoegdheid is, vergt deze nieuwe Europese 

verplichting geen aanpassing van de (federale) elektriciteitswet.  De nieuwe bepalingen die 

in de gaswet zullen moeten worden ingevoegd om de ontbundeling inzake gasvervoer, 

opslag en LNG-faciliteiten op te leggen, kunnen tegelijk de ontbundeling inzake distributie 

regelen in de mate dat de distributie een federale aangelegenheid is.  Er is immers geen 

reden om een andere regeling voor de ontbundeling inzake distributie te voorzien, vooral niet 

omdat het voorstel van richtlijn dezelfde ontbundeling voorziet voor vervoer en distributie en 

uitdrukkelijk toelaat dat een en dezelfde netbeheerder actief is in zowel transport als 

distributie. 

 

 

11. De laatste van de vier criteria waarmee het voorstel van richtlijn, waar het een vierde 

paragraaf in artikel 10 van de elektriciteits- en gasrichtlijnen invoegt, de onafhankelijkheid 

van zowel de transport- als de distributienetbeheerders beoogt te garanderen, betreft het 

cumulverbod tussen transport en distributie binnen een geïntegreerde onderneming door 

leden van het management van een transport- en distributienetbeheerder.  Het voorstel van 

richtlijn, waar het een vijfde paragraaf invoegt in artikel 10 van de elektriciteits- en 

gasrichtlijnen, bepaalt echter hierop de uitzondering dat een Lid-Staat dezelfde onderneming 

tegelijk als transport- en distributienetbeheerder mag aanduiden.  De CREG acht het 

raadzaam dat de elektriciteits- en gaswet ook deze mogelijkheid voorzien, zelfs indien de 

aanduiding door verschillende overheden (federale overheid en gewesten) dient te 

gebeuren6. 

 

 
                                                
6 Zie in dit verband : Beslissing, B 2000/01-D, 4 juli 2000, betreffende de ontwerp-statuten van de 
kandidaat-netbeheerder, paragraaf 13 ; Studie, F 2000/01-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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Beheer en ontwikkeling van het transportnet 
 

12. Volgens het voorstel van richtlijn, waar het een vijfde paragraaf in artikel 8 van de 

elektriciteitsrichtlijn invoegt en waar het artikel 7a(1) in de gasrichtlijn invoegt, kunnen de Lid-

Staten de transportnetbeheerders verplichten tot een minimum-investeringsniveau voor het 

behoud en de ontwikkeling van het transportnet, inclusief de interconnectiecapaciteit en, voor 

wat gas betreft, met uitsluiting van de opslag en de LNG-faciliteiten. 

 

Deze nieuwe Europese bepaling vergt geen aanpassing aan de elektriciteitswet waarvan 

artikel 13 voorziet in een ontwikkelingsplan van het transmissienet voor elektriciteit dat 

dwingend is voor de transmissienetbeheerder. 

 

Artikel 15/2 van de gaswet bepaalt dat de minister bevoegd voor energie, na advies van de 

CREG, elke vervoersonderneming kan verplichten om bepaalde investeringen te doen.  

Deze bepaling zou eventueel kunnen volstaan om aan deze nieuwe Europese verplichting te 

beantwoorden.  Ze getuigt echter eerder van een casuïstische aanpak, namelijk dat de 

minister tussenkomt telkens er zich een concreet probleem stelt.  Artikel 15/2 van de gaswet 

garandeert niet noodzakelijk een algemene visie op de ontwikkeling van het gasvervoersnet.  

Toch mag een algemene visie achter de concrete toepassingen van artikel 15/2 van de 

gaswet niet worden uitgesloten.  Men kan zich immers moeilijk inbeelden dat de minister 

geen rekening zou houden met het indicatief plan van bevoorrading in aardgas, voorzien 

door artikel 15/13 van de gaswet dat ondermeer een investeringsprogramma met het oog op 

het behoud en de ontwikkeling van de infrastructuur voor vervoer en opslag omvat.  Indien 

de minister zich echter volledig zou laten leiden door dit bevoorradingsplan, dan zou dit plan 

in de feiten dwingend van aard worden en zijn indicatief karakter verliezen.  De CREG is van 

oordeel dat de gaswet best zou worden verduidelijkt door het bevoorradingsplan een 

dwingend karakter te verlenen voor wat betreft het investeringsprogramma inzake het 

gasvervoer. 

 

13. Overeenkomstig het voorstel van richtlijn, waar het een zesde paragraaf in artikel 8 

van de elektriciteitsrichtlijn invoegt en artikel 7(3) van de gasrichtlijn wijzigt, dienen de 

netbeheerders transparante en niet-discriminatoire regels aan te nemen betreffende het 

vrijwaren van het evenwicht tussen injectie en afname op het transportnet. 

 

De elektriciteitswet behoeft op dit punt geen aanpassing aangezien volgens artikel 11 van 

deze wet het technisch reglement deze regels dient te bepalen.  Dit technisch reglement 
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wordt bepaald bij koninklijk besluit wat op zich een garantie is voor niet-discriminatie en, bij 

behoorlijke wetgeving, voor transparantie. 

 

Artikel 15/1, eerste lid, 2°, van de Belgische gaswet legt de vervoersondernemingen op zich 

te onthouden van discriminatie tussen netgebruikers of categorieën van netgebruikers.  Ook 

de gedragscode inzake de toegang tot de vervoersnetten dient, overeenkomstig artikel 15/5, 

§ 3, eerste lid, 5°, van de gaswet, de maatregelen ter voorkoming van elke discriminatie 

tussen netgebruikers of categorieën netgebruikers te bevatten.  Bovendien zijn de 

vervoersondernemingen op grond van artikel 15/5, § 2, van de gaswet, verplicht hun 

belangrijkste commerciële voorwaarden te publiceren, waaronder de technische 

minimumvereisten voor de toegang tot het net en de verschillende soorten diensten die in 

het kader van de toegang tot het net door de vervoersonderneming worden aangeboden.  

Een wijziging van de gaswet dringt zich bijgevolg niet op (behalve dat de 

vervoersondernemingen voortaan netbeheerders zullen heten). 

 

 

14. Volgens het ontwerp van richtlijn, waar het een zesde paragraaf in artikel 8 van de 

elektriciteitsrichtlijn invoegt en artikel 7(3) van de gasrichtlijn wijzigt, dienen de tarieven en de 

voorwaarden voor het verstrekken van de diensten in verband met het evenwicht op het 

transportnet niet-discriminatoir zijn, de geldende marktprijzen te weerspiegelen en 

vastgesteld of goedgekeurd te zijn door de nationale energieregulator voorafgaand aan hun 

inwerkingtreding. 

 

De artikelen 11 en 12, § 2, 1°, van de elektriciteitswet en de artikelen 15/1, eerste lid, 2°, en 

15/5, § 3, 5°, van de gaswet garanderen het niet-discriminerend karakter van deze tarieven 

en voorwaarden.  Enige referentie naar de geldende marktprijzen bevat geen van beide 

wetten echter, zodat zij op dit punt dienen te worden aangepast.  Wat de vaststelling of 

voorafgaande goedkeuring door de nationale energieregulator betreft, voldoet alleen de 

elektriciteitswet en dit alleen voor wat betreft de tarieven (zie artikel 12, § 1).  De gaswet 

dient derhalve te worden gewijzigd om de CREG de bevoegdheid te verlenen om de tarieven 

en de voorwaarden vast te stellen of voorafgaandelijk goed te keuren.  De elektriciteitswet 

dient ook te worden aangepast om de CREG de bevoegdheid te geven de voorwaarden 

waaronder deze diensten verstrekt worden, zelf vast te stellen of voorafgaandelijk goed te 

keuren.  Het volstaat niet deze voorwaarden op te nemen in het technisch reglement voor 

het beheer van het transmissienet en de toegang ertoe aangezien het technisch reglement 

niet door de CREG wordt vastgesteld of goedgekeurd, maar door de Koning, weliswaar na 

advies van de CREG. 
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Toegang tot het transport- en distributienet 
 

15. Waar de elektriciteits- en gasrichtlijnen de Lid-Staten de vrije keuze gaven tussen 

onderhandelde (NTPA) en gereguleerde (RTPA) toegang, kiest het voorstel van richtlijn, 

waar het artikel 16(1) van de elektriciteitsrichtlijn en de artikelen 14 en 15 van de gasrichtlijn 

wijzigt, nu resoluut voor de RTPA, behalve voor de opslag van aardgas en daarmee 

equivalente diensten waar de Lid-Staten nog steeds kunnen kiezen tussen NTPA en RTPA.  

RTPA zal dus van toepassing zijn niet alleen op de transport- en distributienetten, inclusief 

de grensoverschrijdende doorvoer, maar ook op de LNG-faciliteiten.  De RTPA-tarieven 

dienen, volgens het voorstel van richtlijn, gepubliceerd te worden en door de nationale 

energieregulator te worden goedgekeurd voorafgaand aan hun inwerkingtreding.  Bij dit 

laatste dient te worden opgemerkt dat het voorstel van richtlijn waar het via een wijziging van 

artikel 22 van de elektriciteits- en gasrichtlijnen de minimale bevoegdheden van de 

onafhankelijke nationale energieregulator opsomt, de Lid-Staten de keuze tussen een 

voorafgaande goedkeuring van de transmissie- en distributietarieven en de vaststelling ervan 

door de regulator.  Het voorstel van richtlijn dient, waar het RTPA invoert, best rekening te 

houden met de bevoegdheidsomschrijving van de energieregulator en dus de keuze te 

behouden tussen vaststellen van de tarieven en voorafgaande goedkeuring. 

 

De artikelen 12 en 15 van de elektriciteitswet voorziet reeds RTPA voor de toegang tot de 

transport- en distributienetten waarbij de CREG de tarieven voorafgaand goedkeurt, en 

behoeft derhalve geen aanpassing.  De gaswet daarentegen voorziet in NTPA.  De CREG 

heeft reeds op 4 mei 2000 de federale Regering geadviseerd om volledig over te stappen 

naar RTPA7.  Op 20 december 2000 heeft de federale Regering beslist over te stappen naar 

RTPA, behalve voor de doorvoer van gas.  De uitzondering inzake de doorvoer van gas zal, 

ingevolge het voorstel van richtlijn, moeten geschrapt worden.  Met andere woorden de 

gaswet zal, omwille van het voorstel van richtlijn, RTPA dienen te voorzien, behalve voor de 

opslag van gas.  De CREG is evenwel van oordeel dat met deze wijziging aan de gaswet 

best ook onmiddellijk RTPA voor de opslag en daarmee equivalente diensten zouden 

worden ingevoerd. 

 

 

                                                
7 Advies A 2000/06-D, 4 mei 2000, betreffende de versnelde liberalisering van de gasmarkt. 
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16. Het document ‘Communication from the European Commission to the Council and 

the European Parliament’ bepleit het recht van toegang tot het vervoersnet upstream tot aan 

de productiesite.  De CREG sluit zich aan bij dit pleidooi.  De huidige gasrichtlijn, noch het 

voorstel van richtlijn kennen dit recht van toegang toe.  De CREG vraagt dat dit recht van 

toegang in de gasrichtlijn en dat vervolgens het koninklijk besluit zou worden uitgevaardigd 

dat uitvoering geeft aan artikel 15/9 van de gaswet. 

 

 

 

Afzonderlijke boekhoudkundige rekeningen 
 

17. Het voorstel van richtlijn, waar het artikel 14(3) van de elektriciteitsrichtlijn en artikel 

13(3) van de gasrichtlijn wijzigt, beoogt op te leggen dat de interne boekhouding van 

geïntegreerde ondernemingen afzonderlijke rekeningen bevat voor niet alleen de productie-, 

transmissie- en distributie-activiteiten (zoals de huidige richtlijn dit voorziet), maar ook voor 

de leveringsactiviteiten.  Het voorstel van richtlijn slaagt hierin slechts onvolkomen doordat 

het inzake de elektriciteitsmarkt geen afzonderlijke rekeningen meer vraagt voor de 

transmissie-activiteiten.  Aangezien de huidige elektriciteitsrichtlijn wel afzonderlijke 

rekeningen oplegt voor de transmissie-activiteiten en het voorstel van richtlijn ook 

afzonderlijke rekeningen eist voor de vervoersactiviteiten in de gasmarkt, betreft het hier 

vermoedelijk een fout in het voorstel van richtlijn die best wordt recht gezet. 

 

 

18. Waar artikel 22, § 2, van de elektriciteitswet en artikel 15/12, § 2, van de gaswet een 

getrouwe kopij zijn van de huidige richtlijn, zullen zij dienen aangepast te worden om ook 

afzonderlijke rekeningen te eisen van de leveringsactiviteiten. 

 

 

19. De CREG is van oordeel dat de Lid-Staten inzake het opleggen van afzonderlijke 

rekeningen de mogelijkheid dienen te hebben verder te gaan dan het voorstel van richtlijn.  

Zo dienen de Lid-Staten de mogelijkheid te hebben om afzonderlijke rekeningen te eisen 

inzake LNG, opslag en andere diensten die de netbeheerder aan zijn netgebruikers kan 

bieden. 
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Openbare dienstverplichtingen 
 

20. Het voorstel van richtlijn, waar het artikel 3 van de elektriciteits- en gasrichtlijnen 

wijzigt, laat niet alleen, zoals de elektriciteits- en gasrichtlijnen nu, de Lid-Staten toe 

openbare dienstverplichtingen op te leggen ; het verplicht de Lid-Staten de universele 

dienstverlening inzake elektriciteit (niet inzake aardgas) te verzekeren, d.i. ervoor te zorgen 

dat alle verbruikers het recht hebben op bevoorrading van elektriciteit van een zekere 

kwaliteit tegen betaalbare en redelijke prijzen.  Ook worden de Lid-Staten verplicht een hoog 

niveau van consumentenbescherming op de elektriciteits- en gasmarkt te verzekeren, 

namelijk de transparantie van de contractuele bepalingen en voorwaarden, algemene 

informatie en geschillenbeslechting.  De Lid-Staten dienen de invulling van alle openbare 

dienstverplichtingen, d.i. niet alleen deze die het voorstel van richtlijn oplegt (namelijk de 

universele dienst en de consumentenbescherming), maar ook de openbare 

dienstverplichtingen die de Lid-Staten op eigen initiatief opleggen, om de twee jaar mee te 

delen aan de Europese Commissie, ongeacht of deze verplichtingen afwijken van de 

bepalingen van de richtlijn. 

 

 

21. De hierboven vermelde bepalingen van het voorstel van richtlijn vergen enkele 

aanpassingen aan de elektriciteits- en gaswet.  De artikelen 20 en 21 van de elektriciteitswet 

en de artikelen 15/10 en 15/11 van de gaswet geven aan de Koning de mogelijkheid om 

openbare dienstverplichtingen, inclusief maximumprijzen, op te leggen.  Het voorstel van 

richtlijn legt echter de universele dienstverlening inzake elektriciteit en de 

consumentenbescherming inzake elektriciteit en aardgas verplichtend op.  De Belgische 

wetgever zal dus ofwel zelf deze twee openbare dienstverplichtingen moeten opleggen, 

ofwel de Koning moeten verplichten ze op te leggen.  Hierbij dient wel te worden opgemerkt 

dat de elektriciteits- en gaswet reeds inzake consumentenbescherming voldoen aan de 

vereiste te voorzien in een aangepaste geschillenbeslechting : de Beroepskamer (artikel 29 

van de elektriciteitswet en artikel 15/18 van de gaswet) en de bemiddelings- en 

arbitragedienst van de CREG (artikel 28 van de elektriciteitswet en artikel 15/17 van de 

gaswet) bieden een specifieke rechtsbescherming aan de consumenten inzake toegang tot 

de transportnetten. 

 

 

22. Het voorstel van richtlijn besteedt bijzondere aandacht aan de continuïteit van de 

voorziening.  Zo laat het voorstel van richtlijn, waar het artikel 3(2) van de elektriciteits- en 

gasrichtlijn wijzigt, zowel voor de elektriciteits- als voor de gasmarkt lange-termijnplanning 
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toe alleen in verband met de continuïteit van de bevoorrading, daar waar de huidige richtlijn 

lange-termijnplanning toelaat in verband met alle openbare dienstverplichtingen.  Ook nieuw 

is dat het voorstel van richtlijn de Lid-Staten die een lange-termijnplanning invoeren, verplicht 

rekening te houden met de mogelijkheid dat derde partijen toegang tot het systeem zoeken.  

Tenslotte voorziet het voorstel van richtlijn, waar het het nieuwe artikel 6a in de 

elektriciteitsrichtlijn en het nieuwe artikel 4a in de gasrichtlijn invoegt, dat elke nationale 

energieregulator het evenwicht tussen vraag en aanbod op de nationale markt dient op te 

volgen, alsook het niveau van de verwachte toekomstige vraag en de geplande of in 

aanbouw zijnde productiecapaciteit.  Hierover dient de nationale energieregulator jaarlijks op 

31 juli een rapport met zijn bevindingen te publiceren en aan de Europese Commissie over 

te maken.  Dit rapport dient ook reeds genomen of geplande maatregelen op te geven in 

verband met het evenwicht tussen vraag en aanbod op de nationale markt van de betrokken 

Lid-Staat. 

 

Verder verplicht het voorstel van richtlijn, waar het artikel 6 (1) van de elektriciteitsrichtlijn 

wijzigt, de Lid-Staten de nodige maatregelen te treffen die toelaten om, in het belang van de 

continuïteit van de bevoorrading van elektriciteit (en dus niet van aardgas), een 

aanbestedingsprocedure op te starten voor nieuwe capaciteit op basis van gepubliceerde 

criteria.  Volgens het voorstel van richtlijn kan deze aanbestedingsprocedure echter alleen 

opgestart worden indien, op basis van het vergunningensysteem voor de bouw van de 

installaties voor de productie van elektriciteit, de capaciteit die wordt gebouwd, niet 

voldoende is om de continuïteit van de bevoorrading te garanderen. 

 

 

23. Inzake de continuïteit van de bevoorrading voorziet artikel 3 van de elektriciteitswet in 

het opstellen door de CREG van een tienjarig indicatief programma van de 

productiemiddelen voor elektriciteit, dat de CREG om de drie jaar dient te herzien.  De 

elektriciteitswet maakt dus nu reeds gebruik van de mogelijkheid van lange-termijnplanning.  

Zij verbindt deze niet expliciet aan de openbare dienstverplichting inzake de continuïteit van 

de bevoorrading.  Ook maakt de elektriciteitswet geen referentie naar nieuwe spelers op de 

Belgische elektriciteitsmarkt.  De vraag kan echter gesteld worden of deze laatste twee 

elementen in de elektriciteitswet dienen opgenomen te worden.  Het indicatief programma 

dient logischerwijze rekening te houden met alle huidige en toekomstige marktspelers.  Ook 

lijkt het indicatief programma vooral, om niet te zeggen uitsluitend aandacht te besteden aan 

de bevoorrading van het land.  Dit laatste blijkt uit artikel 5 van de elektriciteitswet die in de 

mogelijkheid voorziet om berichten bekend te maken indien de CREG vaststelt dat de 
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aanvragen van vergunningen voor nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie te kort 

schieten in verhouding tot de productiemiddelen voorzien in het indicatief programma. 

 

Wat betreft de rapporteringsverplichting omtrent de evolutie in de verhouding tussen vraag 

en aanbod dienen twee aspecten van de elektriciteitswet te worden vermeld.  Vooreerst 

voorziet artikel 3 van de elektriciteitswet in de driejaarlijkse aanpassing van het indicatief 

programma van de productiemiddelen voor elektriciteit.  Hiermee voldoet de elektriciteitswet 

echter niet aan de jaarlijkse rapporteringsverplichting die het voorstel van richtlijn oplegt aan 

de nationale energieregulatoren.  Ten tweede verplicht artikel 23, § 3, van de elektriciteitswet 

de CREG een jaarlijks verslag op te stellen over de evolutie van de elektriciteitsmarkt.  De 

evolutie van de elektriciteitsmarkt omvat ongetwijfeld ook de evolutie in de verhouding tussen 

de vraag naar en het aanbod van elektriciteit en de maatregelen die genomen of gepland zijn 

met het oog op het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit.  Via het jaarlijkse 

verslag van de CREG zal de elektriciteitswet waarschijnlijk voldoen aan de 

rapporteringsverplichting die het voorstel van richtlijn oplegt, hoewel de vraag moet gesteld 

worden of er niet beter voorzien wordt in een afzonderlijke rapportering los van het jaarlijks 

verslag van de CREG.  Wel zal de elektriciteitswet moeten worden aangepast om een 

rechtstreekse rapportering van de CREG aan de Europese Commissie te voorzien.  Nu 

voorziet de elektriciteitswet immers enkel in een rapportering van de CREG aan de 

Belgische federale minister bevoegd voor energie.  Ook dient de datum van 31 juli van elk 

jaar als rapporteringsdatum in de elektriciteitswet te worden ingeschreven. 

 

Verder kent de elektriciteitswet de CREG de bevoegdheid niet toe om het evenwicht tussen 

vraag en aanbod op te volgen, tenzij het toetsen van de aanvragen van vergunningen voor 

nieuwe installaties voor elektriciteitsproductie aan het indicatief programma zou volstaan.  

Wat echter zeker niet volstaat, is de gewone berichtgeving, die artikel 5 van de 

elektriciteitswet voorziet, over een onvoldoende toename van het aanbod in verhouding tot 

de vraag ; de elektriciteitswet zal derhalve moeten worden gewijzigd om te voorzien in een 

aanbestedingsprocedure voor de bouw van nieuwe installaties voor de productie van 

elektriciteit indien het aanbod de vraag niet zouden volgen. 

 

24. Het voorstel van richtlijn impliceert op het vlak van de continuïteit van de 

voorzieningen ook aanpassingen aan de gaswet.  Artikel 15/13 van de gaswet voorziet 

immers alleen in een tienjarig indicatief plan van bevoorrading in aardgas, dat om de drie 

jaar en telkens wanneer onvoorziene marktontwikkelingen het vereisen, dient te worden 

geactualiseerd.  Net zoals de elektriciteitswet voorziet de gaswet dus in een lange-

termijnplanning.  Zij is ook identiek aan de elektriciteitswet waar zij deze planning niet 
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verbindt aan de openbare dienstverplichting inzake de continuïteit van de bevoorrading en 

waar zij niet refereert naar nieuwe spelers op de Belgische elektriciteitsmarkt.  De vraag kan 

echter gesteld worden of die laatste twee elementen in de gaswet dienen opgenomen te 

worden.  Het indicatief plan dient logischerwijze rekening te houden met alle huidige en 

toekomstige marktspelers.  Ook lijkt het indicatief plan vooral, om niet te zeggen uitsluitend 

aandacht te besteden aan de bevoorrading van het land.  Dit laatste blijkt uit zijn naam dat 

uitdrukkelijk refereert naar de bevoorrading van aardgas. 

 

De gaswet voorziet echter niets inzake de opvolging door de CREG van het evenwicht 

tussen vraag en aanbod van aardgas.  Inzake de rapporteringsverplichting voorziet artikel 

15/14, § 3, van de gaswet, net zoals de elektriciteitswet, dat de CREG jaarlijks een verslag 

dient op te stellen over de evolutie van de gasmarkt en dit verslag alleen aan de Belgische 

federale minister bevoegd voor energie dient over te maken.  De gaswet bepaalt echter dat 

dit verslag uiterlijk op 31 maart van elk jaar dient klaar te zijn.  De gaswet zal derhalve 

dezelfde wijziging behoeven als de elektriciteitswet (zie paragraaf 23 van deze studie). 

 

 

 

Productie van elektriciteit 
 

25. Door de opheffing van artikel 4 van de elektriciteitsrichtlijn schrapt het voorstel van 

richtlijn de keuze tussen een vergunningensysteem en een aanbestedingsprocedure voor de 

bouw van nieuwe productie-installaties.  Alleen een vergunningensysteem zal nog mogelijk 

zijn.  De reden hiervoor is dat geen enkele Lid-Staat gebruik heeft gemaakt van de 

aanbestedingsprocedure.  Deze wijziging leidt tot geen aanpassing van de elektriciteitswet 

die in zijn artikel 6 nu al voorziet in een vergunningensysteem voor de bouw van nieuwe 

installaties voor de productie van elektriciteit, alsook, gelet op de interpretatie gegeven aan 

de domeinconcessies voor de productie-installaties in de Noordzee door het koninklijk besluit 

van 20 december 2000, voor de bouw van installaties voor de productie van elektriciteit uit 

water, stromen of winden, in de zeegebieden waarin België rechtsmacht kan uitoefenen 

overeenkomstig het internationaal zeerecht. 
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Onafhankelijke energieregulator 
 

26. Waar de huidige elektriciteits- en gasrichtlijn de Lid-Staten vrijlaat in de keuze van de 

passende en doelmatige mechanismen voor regulering, controle en transparantie, kiest het 

voorstel van richtlijn, via de wijziging van artikel 22 van de elektriciteits- en gasrichtlijnen, 

resoluut voor regulering en controle via een onafhankelijke energieregulator.  Het voorstel 

van richtlijn bepaalt dat deze energieregulator volledig onafhankelijk van de belangen van de 

elektriciteits- en gasindustrie dient te zijn.  Wat deze ‘volledige onafhankelijkheid’ inhoudt, 

wordt niet nader gedefinieerd of uitgelegd.  De vraag is of de CREG, inzonderheid haar 

Algemene Raad, hieraan voldoet aangezien zij vertegenwoordigers van de 

elektriciteitsproducenten, van de distributie-ondernemingen en van de gasondernemingen 

omvat.  De vraag is of de volledige onafhankelijkheid van de CREG voldoende gewaarborgd 

is door aan deze vertegenwoordigers slechts raadgevende stem toe te kennen. 

 

 

27. Het voorstel van richtlijn, waar het artikel 22 van de elektriciteits- en gasrichtlijnen 

wijzigt, geeft ook een opsomming van de minimale bevoegdheden waarover de 

energieregulator dient te beschikken, namelijk : 

− het vaststellen of goedkeuren van de voorwaarden voor aansluiting op en toegang tot de 

nationale netwerken, met inbegrip van de transport- en distributietarieven ; 

− het vaststellen of goedkeuren van tarieven, of wijzigingen erin, welke de kosten en 

inkomsten in verband met de grensoverschrijdende elektriciteitstransporten dienen te 

weerspiegelen ; 

− het definiëren van de regels inzake het beheer en de allocatie van de 

koppelingscapaciteit ; 

− het vaststellen of goedkeuren van de mechanismen betreffende het beheer van 

congesties ; 

− het verzekeren van de naleving van de openbare dienstverplichtingen inzake universele 

dienstverlening voor elektriciteit (en niet voor gas) en inzake consumentenbescherming. 

 

Momenteel beschikt de CREG slechts over twee van deze bevoegdheden : 

− de goedkeuring van de transmissie- en distributietarieven voor de elektriciteitsmarkt 

(artikel 12 van de elektriciteitswet) ; 

− het verzekeren van de naleving van de openbare dienstverplichtingen via de mogelijkheid 

tot het opleggen van administratieve boeten, alsook, voor wat de elektriciteitsmarkt 
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betreft, via het beheer van de betrokken fondsen (artikelen 21 en 31 van de 

elektriciteitswet en artikel 20/2 van de gaswet). 

 

In al de andere materies heeft de CREG immers geen beslissingsbevoegdheid, maar is zij 

alleen de raadgever van de federale regering.  De elektriciteits- en gaswet dienen derhalve 

op meerdere punten te worden aangepast. 

 

 

28. Het voorstel van richtlijn roept ook de vraag op naar de relatie tussen de 

energieregulator en de mededingingsautoriteit.  Na eerst de bevoegdheden van de 

energieregulator om ex ante de tarieven e.d. vast te stellen of goed te keuren, te hebben 

opgesomd, gaat de toelichting bij het voorstel van richtlijn verder met te stellen dat de 

mededingsautoriteiten de bevoegheid behouden om de andere soorten van geschillen met 

betrekking tot TPA, zoals discriminatie in individuele gevallen, te beslechten.  De vraag bij 

deze passage in de toelichting bij het voorstel van richtlijn is of de mededingsautoriteiten 

voor de controle ex post exclusief bevoegd zijn, dan wel of de energieregulatoren ook enige 

controle ex post kunnen uitoefenen.  De vraag stelt zich concreet in België waar artikel 29 

van de elektriciteitswet een autonoom administratief rechtscollege bij de CREG, namelijk de 

Beroepskamer, opricht met de bevoegdheid tot het beslechten van niet-contractuele 

geschillen tussen de netbeheerder en de netgebruikers betreffende de toegang tot het 

elektrisch transmissienet.  Artikel 15/18 van de gaswet kent de Beroepskamer ook de 

bevoegdheid toe tot het beslechten van niet-contractuele geschillen betreffende de toegang 

tot de vervoersnetten of de upstream-installaties en betreffende de toepassing van de 

gedragscode van toepassing op de gasvervoersondernemingen.  Bovendien beschikt de 

CREG over de bevoegdheid om administratieve boeten op te leggen aan al wie de 

elektriciteits- of gaswet overtreedt (artikel 31 van de elektriciteitswet en artikel 20/2 van de 

gaswet). 
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De CREG is van oordeel dat de energieregulator de bevoegdheid dient te hebben om de 

naleving van zijn beslissingen ex post te controleren, al was het maar omwille van de hoge 

graad van techniciteit kenmerkend voor de elektriciteits- en gasmarkt, alsook omwille van het 

bijzondere gegeven dat men op deze markten evolueert van een gemonopoliseerde situatie 

naar concurrentie die dan bovendien gekenmerkt wordt door een bijzondere regulering.  

Daarbij komt nog dat de Beroepskamer bij de CREG perfect beantwoordt aan de 

consumentenbescherming en, in het bijzonder, de geschillenbeslechting terzake die het 

voorstel van richtlijn als openbare dienstverplichting oplegt. 
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