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STUDIESTUDIESTUDIESTUDIE    

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

werd door de Staatssecretaris, bij brief gedateerd op 7 december 2001, verzocht een advies 

uit te brengen over een ontwerp van koninklijk besluit houdende de organisatie van de 

inzameling van gegevens betreffende de opstelling van de gasbalans, alsook over een 

ontwerp van koninklijk besluit houdende de organisatie van de inzameling van gegevens 

betreffende de opstelling van de elektriciteits- en warmtebalans. De Staatssecretaris heeft de 

wens uitgedrukt dat dit advies zou verstrekt worden voor 1 februari 2002, waarbij hij echter 

benadrukte dat deze termijn niet wettelijk bindend is. 

De ontwerpen van koninklijk besluit waarover het advies van de CREG wordt gevraagd, zijn 

opgesteld in uitvoering van artikel 29bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt, dat de Koning machtigt om operatoren te verplichten 

aan het Bestuur Energie gegevens inzake energie te verstrekken, en dit zonder afbreuk te 

doen aan de bevoegdheden van de CREG op het vlak van het inzamelen van  gegevens bij 

de operatoren. Deze wetsbepaling voorziet niet dat de ontwerpen van koninklijk besluiten 

van uitvoering voor advies moeten worden voorgelegd aan de CREG. De CREG is niettemin 

op grond van artikel 15/14, §2, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en op grond van artikel 23, §2, 

2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 

bevoegd om studies uit te voeren over respectievelijk de aardgas- en elektriciteitsmarkt. In 

uitvoering van deze wetsbepalingen heeft het Directiecomité van de CREG de hoger 

vernoemde ontwerpen van koninklijk besluit onderzocht en onderhavige studie goedgekeurd 

tijdens zijn vergadering van 31 januari 2002. 

Voorafgaandelijk aan de goedkeuring door het Directiecomité, werd een ontwerp van deze 

studie voor onderzoek overgemaakt aan vertegenwoordigers van het Bestuur Energie, het 

Federaal Planbureau, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, het 

Verbond der Gasnijverheid (FIGAS), de Beroepsfederatie van de producenten en verdelers 

van elektriciteit (BFE), en de overkoepelende vereniging van de openbare elektriciteits-, 

gas- en kabeltelevisiesector (INTER-REGIES), en INTERMIXT, die hun opmerkingen 

hebben geformuleerd tijdens een vergadering die op 21 januari 2002 door de CREG werd 

georganiseerd. 
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De termijn die aan de CREG werd toegewezen om haar studie over te maken, was echter te 

kort om de studie voorafgaandelijk aan de goedkeuring door het Directiecomité over te 

maken aan de Algemene Raad. Een kopie van de ontwerpen van koninklijk besluit werd op 

14 december 2001 naar de Algemene Raad gestuurd, die werd verzocht uiterlijk op 

24 januari 2002 zijn opmerkingen te formuleren. De door het Directiecomité goedgekeurde 

tekst van de studie wordt gelijktijdig naar de Algemene Raad en de Minister gestuurd.  

De termijn waarover de CREG beschikt om een advies uit te brengen, laat haar niet toe om 

een exhaustieve inventaris van de gewenste gegevens te maken, noch om de haalbaarheid 

van de wedersamenstelling van deze gegevens te onderzoeken, enz. De opmerkingen die 

de CREG in deze studie maakt over de inhoud van de lijsten van gegevens, maken geen 

aanspraak op volledigheid, ook al wordt daar in de mate van het mogelijke naar gestreefd. 

ALGEMENE BESCHOUWINGENALGEMENE BESCHOUWINGENALGEMENE BESCHOUWINGENALGEMENE BESCHOUWINGEN    

De wettelijke basis van de ontwerpen van koninklijk besluitDe wettelijke basis van de ontwerpen van koninklijk besluitDe wettelijke basis van de ontwerpen van koninklijk besluitDe wettelijke basis van de ontwerpen van koninklijk besluit    

1. De wetsbepaling die wordt uitgevoerd door de ontwerpen van koninklijk besluit die 

ter studie aan de CREG zijn voorgelegd (hierna : ‘de ontwerpen’), is vastgelegd in artikel 7 

van de wet van 16 juli 2001 houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 

van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992. Deze bepaling, die is ingevoegd in de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna : ‘de elektriciteitswet’), vormt op 

zich een apart hoofdstuk, « inzameling van gegevens inzake energie » getiteld en is van 

toepassing op alle energievormen. 

2. De wijziging van de elektriciteitswet beantwoordt hoofdzakelijk aan drie 

bekommernissen. 

3. Vooreerst werd, vóór de inwerkingtreding van de wet van 16 juli 2001, de inzameling 

van statistische gegevens inzake de productie, het vervoer en de distributie in de 

elektriciteitsindustrie toevertrouwd aan het Nationaal Instituut voor de Statistiek bij wet van 

4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en haar koninklijke besluiten. 

Het Bestuur Energie ging echter reeds over tot de inzameling van statistische gegevens op 

basis van artikel 5 van de wet van 4 juli 1962 dat voorschrijft dat « wanneer individuele 

inlichtingen onmisbaar zijn voor de voorbereiding, de uitwerking of de uitvoering van een 
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wet, decreet of administratieve reglementering, kan de Koning bijzondere onderzoekingen 

doen verrichten om deze inlichtingen ter beschikking te stellen van de door Hem 

aangewezen ministeriële departementen, Rijksdiensten of diensten van een Executieve, 

met uitsluiting van de fiscale besturen ». De wet van 16 juli 2001 heeft hoofdzakelijk tot doel 

een geldige wettelijke grondslag te geven waardoor het Bestuur Energie de operatoren kan 

verplichten om het de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de opstelling van de 

energiebalansen van ons land.  

4. Vervolgens, tot op vandaag werd de inzameling en verwerking van statistische 

gegevens over aardgas, en de beschikbaarstelling van deze gegevens aan overheids- en 

andere instellingen verzekerd door het Verbond der Gasnijverheid (FIGAS), een vzw die in 

1946 werd opgericht en die de ondernemingen groepeert die in België instaan voor de 

invoer, het vervoer, de opslag of de distributie van gas door middel van leidingen. De 

tegenhanger van deze vzw in de elektriciteitssector is de Beroepsfederatie van de 

producenten en verdelers van elektriciteit in België (BFE), die de gemeenschappelijke 

belangen verdedigt van de elektriciteitsmaatschappijen die zich toeleggen op de productie, 

transmissie, distributie en levering van elektriciteit in België. Elk jaar publiceert FIGAS een 

Statistisch Jaarboek, met een overzicht van de ingezamelde gegevens over de 

aardgasmarkt in België, en publiceert BFE een Statistisch Jaarboek, met een overzicht van 

de gegevens over de elektriciteitsmarkt in België. 

De liberalisering van de aardgas- en elektriciteitsmarkt leidt tot ingrijpende veranderingen in 

de inzameling, de verwerking en de publicatie van statistische gegevens. De openstelling 

van de markten zorgt immers voor de intrede van nieuwe aardgas- en elektriciteitsbedrijven 

die niet automatisch lid zullen zijn van FIGAS of BFE, en bijgevolg voor bijkomende 

statistische gegevens, die niet noodzakelijk zullen worden inzameld en verwerkt door FIGAS 

of BFE. Anderzijds moet ook rekening worden gehouden met de aanwezigheid van 

regulatoren op de aardgas- en elektriciteitsmarkt, die zowel gegevens verstrekken – doordat 

zij de vergunningen voor levering, vervoer (aardgas) en productie (elektriciteit) controleren – 

als specifieke gegevens vragen. Gezien de intrede van deze nieuwe operatoren heeft de 

wet aan het Bestuur Energie een bevoegdheid tot opvordering van gegevens willen 

verlenen. 

5. Ten slotte moet de inzameling van gegevens, zoals blijkt uit de voorbereidende 

werkzaamheden van de voornoemde wet van 16 juli 2001, België in staat stellen om 

verschillende internationale verbintenissen na te komen (onder meer het Internationaal 

Energieagentschap, de Europese Unie, de Organisatie van de Verenigde Naties), op grond 

waarvan zij binnen dwingende termijnen onder meer de samenstellende elementen van de 
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energiebalansen van het land moet overmaken1. Op 13 september 1961 bekrachtigde 

België immers de Conventie betreffende de Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling (hierna OESO genoemd), waarvan artikel 3 ons land verplicht « aan de 

Organisatie de nodige inlichtingen te verstrekken voor het vervullen van haar taken ». Op 

grond van deze bepaling heeft België de plicht om elk jaar twee vragenlijsten met als titels 

« aardgas » en « elektriciteit en warmte » in te vullen, waarin de voornaamste gegevens 

staan die in de ontwerpen zijn opgenomen. De Europese Unie van haar kant heeft onder 

meer de statistische nomenclatuur opgesteld van de economische activiteiten in de 

Europese Gemeenschap (NACE)2. 

6. De voorbereidende werkzaamheden van de wet van 16 juli 2001 doen bovendien 

uitschijnen dat artikel 29bis van de elektriciteitswet tot doel heeft gegevens te kunnen 

inzamelen die nodig zijn voor : 

• de opstelling van het indicatief programma van de productiemiddelen voor 

elektriciteit en het ontwikkelingsplan van het transmissienet, door het inzamelen van 

die gegevens bij natuurlijke of rechtspersonen die elektriciteit produceren, 

vervoeren, verkopen, invoeren, uitvoeren of leveren ; 

• het overmaken aan de Europese Commissie van de elementen die noodzakelijk zijn 

voor de berekening van het gemiddelde gemeenschappelijk aandeel van de 

minimum verplichte openingsgraad van de Europese elektriciteitsmarkt ; 

• het bepalen van de categorieën verkiesbare afnemers, om ze over te maken aan de 

Europese Commissie voor publicatie in het Publicatieblad van de Europese 

Gemeenschappen3. 

Gelet op het toepassingsgebied van artikel 29bis van de elektriciteitswet worden ook de 

gegevens beoogd die nodig zijn voor het opstellen van de gelijkaardige documenten, 

mutatis mutandis, betreffende de gasmarkt.  

                                                 
1 Parl. St.., Kamer, 2000-2001, 1052/001, 5. 
2 P.B., 24 oktober 1990, L. 293. 
3 Parl. St., Kamer, 2000-2001, 1052/001, 6. 
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Doel van de ontwDoel van de ontwDoel van de ontwDoel van de ontwerpen van koninklijk besluiterpen van koninklijk besluiterpen van koninklijk besluiterpen van koninklijk besluit    

7. De ontwerpen hebben bijgevolg tot doel om, in het licht van de hierboven vermelde 

doelstellingen, de gegevens te bepalen die nodig zijn voor de opstelling van de 

verschillende voornoemde documenten, evenals de operatoren of categorieën van 

operatoren op de energiemarkten die deze gegevens dienen te verstrekken. 

8. Aangezien één van de doelstellingen erin bestaat een geldige wettelijke en 

reglementaire grondslag te geven aan de inzameling van gegevens die tot dusver door het 

Bestuur Energie gebeurde, zijn de ontwerpen op basis van de behoeften van deze instelling 

opgemaakt. De CREG betreurt dat men zich bij de opstelling van deze ontwerpen strikt 

beperkt heeft tot de behoeften van het Bestuur Energie en dat er niet vooraf overleg is 

gepleegd met andere partijen, buiten de traditionele informatieverstrekkers. Om dit gebrek 

aan overleg te verhelpen, heeft de CREG de overheidsinstanties verenigd die betrokken zijn 

bij de inzameling en het gebruik van gegevens inzake energie. Deze instanties hebben de 

CREG van harte bedankt voor dit initiatief en hebben de wens uitgedrukt om de respectieve 

activiteiten op coherente wijze te organiseren, onder meer om het veelvuldig inzamelen van 

dezelfde gegevens te vermijden. Zij hebben ook de wens geuit om betrokken te worden bij 

de opstelling van de ministeriële besluiten. 

9. Om te vermijden dat dezelfde operatoren gedwongen worden om aan verschillende 

instanties dezelfde gegevens te verstrekken, zou men enerzijds kunnen denken aan een 

wijziging van artikel 29bis van de elektriciteitswet, teneinde het Bestuur Energie te 

verplichten tot het bekendmaken, binnen vrij korte termijnen, van de resultaten van de 

verwerkingen van de ingezamelde gegevens. De wetgever heeft trouwens al zijn voorkeur 

getoond voor een snelle bekendmaking van de informatie, vermits hij, ondanks het bezwaar 

van de CREG die vindt dat haar jaarverslag nauwkeuriger zou zijn als de uiterste datum 

voor de indiening ervan met twee maanden zou worden uitgesteld4, bij zijn oorspronkelijke 

standpunt is gebleven met betrekking tot de termijn voor de indiening van dit verslag. 

Aangezien de door het Bestuur Energie inzamelde gegevens het werkinstrument vormen 

van al degenen die de energiemarkt moeten analyseren, moeten ze zo snel mogelijk 

worden bekendgemaakt opdat de kwaliteit van de analyse van de markt niet negatief 

beïnvloed zou worden. Anderzijds zou men, om deze dubbele inzameling van gegevens te 

vermijden, kunnen denken aan een wijziging van artikel 29bis van de elektriciteitswet, 

teneinde het Bestuur Energie te verplichten tot het meedelen van de informatie die het bezit, 

ook individuele, aan de federale en gewestelijke overheidsinstanties, ondanks het feit dat 
                                                 
4 CREG, Studie (F) 010112-CDC-22 over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 12 januari 2001. 
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deze laatste instanties op hun beurt het recht zouden hebben om deze gegevens zelf op te 

vorderen. Deze wijziging zou gepaard gaan met een vertrouwelijkheidsverplichting ten 

aanzien van de instanties waaraan de gegevens zijn overgemaakt. 

10. Een tweede doelstelling van de wet is het inzamelen van de gegevens over energie 

bij alle operatoren. Uit hoofde van een administratieve vereenvoudiging meent de CREG dat 

zo veel mogelijk moet worden gestreefd naar een gecentraliseerde inzameling, en dat moet 

worden vermeden dat verschillende overheidsinstanties los van elkaar gelijktijdige 

gegevensinzamelingen houden, die elkaar in meer of mindere mate zouden overlappen. Er 

worden immers gegevensinzamelingen georganiseerd op zowel federaal niveau, bij de 

producenten en invoerders (op een ‘top down’-manier), als op gewestelijk niveau (op een 

‘bottom up’-manier). Vervolgens moeten de ondernemingen die gas en elektriciteit leveren, 

alsook de eindverbruikers van de industrie, via FIGAS en BFE, aan het Bestuur Energie 

reeds informatie meedelen die vooral betrekking heeft op de geldende prijzen (zie koninklijk 

besluit van 18 mei 1992 betreffende de mededeling van de prijzen van gas en elektriciteit 

die van toepassing is op de industriële eindverbruikers). Diezelfde energie wordt bovendien 

verwerkt door talloze operatoren (producent, vervoerder, distributeur, verkopers) alvorens 

verbruikt te worden. Wanneer eenzelfde gegeven, bijvoorbeeld over de verkochte volumes, 

gevraagd wordt aan verschillende schakels van de keten, kan het er niet gewoon worden 

bijgeteld, op straffe van het meerdere keren tellen van deze energie. 

11. De netbeheerders hebben een feitelijk of wettelijk monopolie op hun grondgebied. Zij 

bezetten dus een schakel van de keten waar de informatie gecentraliseerd wordt. Het is dus 

logisch dat op hen wordt gerekend om heel wat gegevens in te zamelen. In dat verband 

raadt de CREG aan om aan de ontwerpen een bepaling toe te voegen die de beheerders 

van de vervoers- en distributienetten verplicht in te gaan op de informatie-aanvragen van 

het Bestuur Energie, met inbegrip van de samengevoegde gegevens over de netgebruikers. 

De samenvoeging van de industriële gegevens zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren via een 

NACE-code van 4 cijfers. 

12. Aangezien de elektriciteitswet ten slotte als doel heeft België in staat te stellen zijn 

internationale verplichtingen na te komen, zou ervoor gezorgd moeten worden dat de 

gegevens die worden beoogd in de ontwerpen van koninklijk besluit, overeenstemmen met 

de gegevens die België moet overmaken aan de verschillende internationale instellingen. 

Deze overeenkomst lijkt a priori niet te bestaan. Als we namelijk de gemeenschappelijke 

jaarlijkse vragenlijst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO) en de Economische Commissie van de Verenigde Naties voor Europa raadplegen, 

merken we bijvoorbeeld dat in principe geen enkele periodiciteit is vastgelegd voor het 
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inzamelen van de gegevens. Om exact te bepalen of de ontwerpen overeenstemmen met 

de internationale vragenlijsten, zou een gedetailleerde studie moeten worden uitgevoerd, 

wat echter door de termijn die aan de CREG is toegewezen, niet mogelijk is. De CREG 

merkt daarom alleen op dat zij vindt dat de internationale vragenlijsten vaak niet goed 

aangepast zijn aan de context van de open gestelde markt, verouderd zijn en aan bijwerking 

toe zijn. De CREG geeft echter toe dat elke wijziging van de categorieën of definities van 

statistische gegevens omzichtig moet worden aangepakt, aangezien dit mettertijd tot een 

breuk in de analyses van de evolutie kan leiden. 

Bijgevolg raadt de CREG aan om een nieuwe, beter aangepaste lijst op te stellen, waardoor 

België onder meer zijn internationale verplichtingen kan vervullen. Dit advies geeft 

aanwijzingen voor de opstelling van de nieuwe lijst. 

13. In elk geval kan de Minister steeds beslissen om meer gedetailleerde gegevens te 

eisen dan degene die door de Koning zijn vastgesteld, of om een kortere periodiciteit vast te 

leggen. 

14.  Beide ontwerpen concentreren zich op de opmaak van de energiebalans. Het is 

wenselijk om expliciet te bepalen dat het Bestuur Energie (zoals hiervoor vermeld), als 

federale instantie, instaat voor het inzamelen, het centraliseren, het harmoniseren en het 

publiceren van de gegevens dienaangaande en bovendien instaat voor de actualisatie en de 

standaardisatie van de methodologie voor de opstelling van energiebalansen. Beide 

ontwerpen concretiseren evenwel niet de twee overige gegevensrubrieken die vermeld 

worden in artikel 7 van de wet van 16 juli 2001, zijnde gegevens met als doel :  

(a) de opstelling van vooruitzichten, en  

(b) de planning van de bevoorrading en de evaluatie van de bevoorradingszekerheid en 

de energetische afhankelijkheid. 

Om deze twee doeleinden te bereiken is een coherente energiebalans noodzakelijk maar 

niet voldoende. Het is wenselijk dat het Bestuur Energie ook deze taken op zich neemt naar 

analogie met het voorgestelde werkingsschema voor de opstelling van energiebalansen. 

15.  Gezien (i) de wet van 16 juli 2001 niet enkel gegevens voorziet voor de opstelling van 

energiebalansen, (ii) de lijsten van de nodige gegevens gewijzigd kunnen worden onder 

meer in functie van de openstelling van de markten, (iii) het onmogelijk is om op een 

exhaustieve wijze de gegevenslijsten te behandelen in een koninklijk besluit en (iv) er vooral 

nood is aan een gestandaardiseerde methodologie en werkwijze terzake, geeft de CREG er 

de voorkeur aan om het koninklijk besluit terzake te inspireren vanuit een resultaatgerichte 
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aanpak waarbij de verschillende doelstellingen van de gegevensinzameling gedefinieerd 

worden en waarbij het organisatorisch kader wordt afgelijnd dat borg kan staan voor een 

efficiënte werking. Dit operationeel kader dient gekenmerkt te worden door de nodige 

flexibiliteit opdat op een accurate wijze kan gereageerd worden op wijzigende 

gegevensaanvragen van internationale instanties waarmee België akkoorden heeft gesloten.  

16.  Uit voorgaande beschouwingen leidt de CREG af dat één geïntegreerd koninklijk 

besluit terzake de hoogste waarborg kan bieden voor een efficiënte en coherente 

beantwoording van de doelstellingen vermeld in artikel 7 van de wet van 16 juli 2001. 

Voorliggend advies zal pogen een geïntegreerde aanbeveling te bieden voor beide 

ontwerpen van koninklijk besluit. De CREG acht het niet nodig om twee afzonderlijke 

koninklijke besluiten op te stellen, voor gas enerzijds en voor elektriciteit en warmte 

anderzijds. De twee ontwerpen worden hierna samen besproken. 

17.  Voorliggend advies is voor wat gassen betreft uitgewerkt op basis van aardgas 

gezien de specifieke kenmerken van dit gas op het gebied van bevoorrading en vervoer. In 

dit opzicht is aardgas sterk veschillend van bijvoorbeeld hoogovengas en andere gassen. 

Opdat het koninklijk besluit coherent zou zijn voor alle gassen, kan het misschien wenselijk 

zijn om dienaangaande bijkomende artikels op te nemen. 

AfbakeninAfbakeninAfbakeninAfbakening van de inhoud van de koninklijke besluiten en de ministeriële g van de inhoud van de koninklijke besluiten en de ministeriële g van de inhoud van de koninklijke besluiten en de ministeriële g van de inhoud van de koninklijke besluiten en de ministeriële 

besluitenbesluitenbesluitenbesluiten    

18. De bepaling van de in te zamelen statistische gegevens moet resulteren uit het 

koninklijk besluit zelf en zou niet mogen voortvloeien uit een later ministerieel besluit. De 

bevoegdheden van de Minister zijn immers beperkt tot de aanneming van 

detailmaatregelen, terwijl de bepaling van bijkomende in te zamelen statistische gegevens 

verder gaat dan dat. 

In deze context moeten de koninklijke besluiten alle gegevens afbakenen die het Bestuur 

Energie kan eisen (ook inzake frequentie) zonder het te verplichten ze allemaal te eisen. De 

formulering van de ontwerpen moet dus worden herzien, zodat ze de bevoegdheden van de 

Minister afbakenen en zich niet rechtstreeks richten tot degenen die de gegevens als 

laatsten moeten verstrekken. In het algemeen stelt de CREG in de ontwerpen een gebrek 

aan definities en meeteenheden vast. Een wisselende interpretatie van de termen door de 

verstrekkers van gegevens kan leiden tot een incoherente gegevensinzameling. Als de 
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Koning niet zelf de termen definieert, wordt het aanbevolen dat het Bestuur Energie dat doet 

bij de opstelling van zijn vragenlijsten. 

Geïntegreerde bemerkingen per artikelGeïntegreerde bemerkingen per artikelGeïntegreerde bemerkingen per artikelGeïntegreerde bemerkingen per artikel    

Artikel 1 

19. Aan de definities van artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit houdende de 

organisatie van de inzameling van de gegevens betreffende het opstellen van de gasbalans 

zouden de volgende definities moeten worden toegevoegd : 

3° « rijk gas » ; 

4° « arm gas » ; 

5° « elektriciteitsbedrijven » ; 

6° « zelfproducenten » ;  

7° « autonome producenten » ; 

8° « WKK – warmtekrachtkoppeling ». 

20. Anderzijds moeten toelichtingen worden verstrekt bij het begrip  « vestiging » dat in 

artikel 4 van het ontwerp van koninklijk besluit wordt gebruikt om aan te geven welk 

organisme de verplichting heeft het Bestuur Energie te informeren. Dit begrip heeft namelijk 

op zich geen bepaalde juridische draagwijdte, zodat het ofwel gedefinieerd moet worden in 

artikel 1 van het ontwerp van koninklijk besluit, ofwel moet het vervangen worden door een 

juridisch begrip als « vennootschap » of « onderneming ». 

Artikel 2 

21.  De CREG raadt aan om deze bepaling te vervangen door wat volgt :  

“Het Bestuur staat in voor de inzameling, de harmonisatie, de centralisatie en de 
publicatie van de gegevens met als doel : 

a) de opstelling van de aardgasbalans, de elektriciteitsbalans en de warmtebalans ; 
b) de opstelling van vooruitzichten met betrekking tot de markt van de drie 

energiedragers vermeld in a) ; 
c) de planning van bevoorrading van het land met betrekking tot de markt van de drie 

energiedragers vermeld in a), met aandacht voor de bevoorradingszekerheden en de 
energetische afhankelijkheid ; 

d) het Bestuur kan bijkomende gegevens bovenop deze nodig voor het bereiken van de 
doelstellingen bedoeld in het eerste lid, a) tot c), inzamelen, centraliseren, 
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harmoniseren en publiceren om te beantwoorden aan de internationale 
rapporteringplicht." 

Hierbij wordt gestreefd naar een éénmalige bevraging van de betreffende gegevens bij 
de betrokken operatoren en wordt een overlapping met activiteiten op gewestelijk niveau 
vermeden. Onder operatoren inzake productie van elektriciteit en warmte worden zowel 
de elektriciteitsbedrijven verstaan als de zelfproducenten en de autonome producenten. 
Inzake de gegevensverstrekking zal het Bestuur zich kunnen steunen op de 
elektriciteitsnetbeheerders. Het zal het noodzakelijke overleg tussen de betrokken 
instanties organiseren. 

Artikel 3 

22. Doordat dit artikel de gegevens bepaalt die het Bestuur « met name » moet 

inzamelen, vormt een onvolledige uitvoering van artikel 29 bis van de elektriciteitswet die als 

doel heeft alle gegevens te bepalen die het Bestuur bij de marktoperatoren mag opvragen. 

De term « met name » dient dus geschrapt te worden. 

Betreffende de frequentie van de Betreffende de frequentie van de Betreffende de frequentie van de Betreffende de frequentie van de inzamelingeninzamelingeninzamelingeninzamelingen    

23. Dit artikel bepaalt dat de inzameling van de gegevens door het Bestuur Energie 

maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks gebeurt, volgens de betrokken gegevens die 

gerangschikt worden per categorie, hetgeen de volgende opmerkingen uitlokt. 

Gezien de kosten van elke gegevensbevraging raadt de CREG aan om enkel de gegevens 

in te zamelen die nuttig zijn gebleken, hetgeen ook geldt voor wat de periodiciteit van de 

inzameling betreft. De frequentie van de gegevensinzameling wordt bepaald door de 

vereisten van de verschillende overheidsdiensten, zowel op federaal als op gewestelijk vlak, 

die gebruik maken van de gegevens conform de vereisten inzake de internationale 

rapporteringsverplichtingen van België. Aangezien deze frequentie onderhevig kan zijn aan 

wijzigingen, is het niet opportuun om in het voorliggend geval een vaste frequentie voor te 

stellen. Er is evenwel een minimumfrequentie om jaarlijkse (kalenderjaar) gegevens op te 

stellen met een detail over het verloop binnen het jaar. In geen geval kunnen gegevens 

worden opgevraagd op een kleinere tijdshorizon indien deze niet verwerkt en gepubliceerd 

kunnen worden binnen een redelijke periode voorafgaand aan de publicatie van de 

gegevens van de volgende bevraging (bijvoorbeeld geen maandelijkse bevraging als de 

gegevens gelijktijdig gepubliceerd worden met de gegevens van de jaarlijkse bevraging).
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Betreffende de inhoudBetreffende de inhoudBetreffende de inhoudBetreffende de inhoud    

24. De CREG raadt aan om artikel 3 te vervangen door de vier volgende artikelen, die 

verwijzen naar de verschillende punten van artikel 2. 

1° artikel (met betrekking tot de opstelling van de aardgasbalans, de elektriciteitsbalans 
en de warmtebalans) 

Met het oog op de opstelling van balansen voor de drie energiedragers, zoals bedoeld in 
artikel 2, a), past het Bestuur een gestandaardiseerde en gecentraliseerde methodologie 
toe die beantwoordt aan volgende criteria : 

a) zij dient toe te laten om minstens de internationale verplichtingen te voldoen; het 
dient dus mogelijk te zijn om de balansen volgens uniforme regels te converteren 
naar eventueel verschillende balansstructuren ; 

b) zij dient toe te laten om aardgasbalansen, elektriciteitsbalansen en warmtebalansen 
op te stellen volgens geografische zones en dit minstens per gewest en per 
provincie ; 

c) zij dient toe te laten om aardgasbalansen op te stellen volgens aardgaskwaliteit en dit 
minstens voor ‘rijk’ gas en ‘arm’ gas ; 

d) zij dient toe te laten om aardgasbalansen, elektriciteitsbalansen en warmtebalansen 
op te stellen volgens periode en dit minstens per jaar, per seizoen, zijnde winter- en 
zomerperiode, en per maand ; 

e) zij dient toe te laten om een onderscheid te maken voor wat betreft elektriciteits- en 
warmtebalansen, tussen bruto en netto productie per productie-eenheid, dit omvat 
ook WKK, per energietype en per sector voor de elektriciteitsbedrijven, de 
zelfproducenten en de autonome producenten alsook de corresponderende hoeveel 
primaire energie per productie-eenheid en per energietype. 

Het niveau van detail van de gegevens opgenomen in de balansen moet minstens 
toelaten om : 

a) te voldoen aan de internationale rapporteringplicht van België ; 
b) te voldoen aan de gegevensnoden van de federale en gewestelijke overheden ; 
c) te voldoen aan de gegevensnoden voor de doeleinden vermeld in [artikel 2° 

(vooruitzichten)] en [artikel 3° (bevoorradingszekerheid)] ; 
d) emissietabellen op te stellen voor onder meer NOx, SOx en CO2. 

2° artikel (met betrekking tot het opstellen van vooruitzichten voor de markt van aardgas, 
elektriciteit en warmte) 

Met het oog op de inzameling van gegevens voor de opstelling van vooruitzichten 
bedoeld in artikel 2, b), past het Bestuur een gestandaardiseerde en gecentraliseerde 
methodologie toe voor de inzameling en verwerking van gegevens met tot doel de 
opstelling van vooruitzichten. Het Bestuur is gemachtigd volgende gegevens op te 
vragen.
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Met betrekking tot de aardgasbalansen , de elektriciteitsbalansen en de 
warmtebalansen : 

a) een onderscheid tussen fysische invoer-, uitvoer- en doorvoerstromen ; 
b) een onderscheid tussen de vraag naar aardgas en andere primaire energiedragers 

voor WKK bestemd voor respectievelijk het gedeelte elektriciteitsproductie en het 
gedeelte warmteproductie en dit voor de elektriciteitsbedrijven, de zelfproducenten en 
de autonome producenten ; 

c) een onderscheid tussen de aardgasvraag bestemd voor de verwarming en andere 
doeleinden ; 

d) een onderscheid tussen het eindverbruik van aardgas, elektriciteit en warmte door de 
sector volgens de NACE-code ; 

e) een onderscheid tussen huishoudelijk verbruik, verbruik door handel en diensten en 
verbruik door de openbare sector voor wat betreft aardgas, elektriciteit en warmte ; 

f) piekverbruiken van aardgas, elektriciteit en warmte. 

Met betrekking tot de onderliggende gegevens ter verklaring van de aardgasbalansen en 
die noodzakelijk zijn voor de opstelling van vooruitzichten : 

a) gegevens omtrent de karakteristieken van het productiepark voor 
elektriciteitsproductie per primaire energiedrager met een onderscheid tussen al dan 
niet gecombineerde productie van warmte en elektriciteit, en dit voor de 
elektriciteitsbedrijven, de zelfproducenten en de autonome producenten ; 

b) gegevens omtrent de energie-intensiteit in de verschillende sectoren ; 
c) gegevens omtrent de marktpenetratie van de distributienetten ; 
d) gegevens omtrent de aardgasprijzen, elektriciteitsprijzen en prijzen voor warmte en 

de vervoers- en distributieprijzen voor deze drie energiedragers ; 
e) gegevens omtrent de binnenlandse handel in aardgas en elektriciteit en handel in 

vervoerscapaciteit waaronder minstens gegevens omtrent de spot- en secundaire 
markt, de vaste en niet vaste leveringen en vervoerscapaciteit ; 

f) gegevens voor de opstelling van indicatoren voor de opvolging van de marktwerking 
waaronder minstens gegevens omtrent de leveringsondernemingen en hun 
marktaandeel, de vervoersondernemingen en hun marktaandeel, en voor elektriciteit 
en warmte tevens de producenten en hun marktaandeel, het aantal afnemers per 
verbruiksniveau en het volume geleverd aardgas, elektriciteit en warmte per 
verbruiksniveau. 
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3° artikel (met betrekking tot de bevoorrading) 

Met het oog op de planning van de bevoorrading en de beoordeling van de 
bevoorradingszekerheid en de energetische afhankelijkheid bedoeld in artikel 2, c), past 
het Bestuur een gestandaardiseerde en gecentraliseerde methodologie toe voor de 
inzameling en verwerking van gegevens. Naast de reeds opgenomen gegevens [in de 
voorgaande artikels 1° en 2°] dienen daarbij minstens de volgende elementen aan de 
orde te komen5: 

a) het overzicht van de bevoorradingsportefeuille van aardgas : land van oorsprong en 
aandeel ; 

b) het overzicht van de aardgaskwaliteiten op de Belgische markt ; 
c) het overzicht van het geïnstalleerd vermogen en het netto ontwikkelbaar vermogen 

voor de productie van elektriciteit en warmte per categorie van primaire 
energiedrager, met een onderscheid tussen elektriciteitbedrijven, zelfproducenten en 
autonome producenten en met een onderscheid tussen al dan niet gecombineerde 
productie ; 

d) het netto maximaal beschikbaar vermogen per productie-eenheid opgesplitst per 
energietype, het netto beschikbaar piekvermogen en de piekbelasting. 

4° artikel (internationale rapporteringverplichtingen) 

Met het oog op de beantwoording van de gegevensvragen door internationale instanties 
waartoe België zich verbonden heeft, zoals beschreven in artikel 2, d), zal het Bestuur 
de nodige bijkomende activiteiten verrichten naast de reeds vermelde activiteiten [in de 
3 voorgaande artikels] om naar best vermogen te antwoorden. 

TerminologieTerminologieTerminologieTerminologie    

25. Verschillende concepten die worden gebruikt in artikel 3 van de ontwerpen vragen 

om verduidelijking (hier worden geen definities gevraagd, maar enkel verduidelijkingen 

waarvoor geen plaats is in artikel 1). Dit geldt voor het concept  « gasinjectie » (artikel 3, 1°, 

b), « openbare » centrales voor elektriciteits- en/of warmteproductie (artikel 3, 1°, g), 

« verliezen » (artikel 3, 1°, h), industrie in « participatie » (artikel 3, 1°, i) en 

« detailoverzicht » van het verbruik van de transformatie (artikel 3, 2°, a). Voorts moet het 

concept van « onderbreekbare » contracten, dat tegenover vaste contracten staat (artikel 3, 

1°, i), worden vervangen door het begrip « niet vaste » contracten, waarbij steeds dient te 

worden aangestipt of het om leverings- of vervoerscontracten gaat. 

                                                 
5 In dit verband zijn gegevens omtrent aardgasinfrastructuur (vervoer, distributie, doorvoer, opslag) 
tevens van belang. Er werd voorgesteld om deze gegevens te laten inzamelen door de regulator(en). 
Hetzelfde voorstel geldt voor financiële gegevens die bovendien een strenger 
vertrouwelijkheidskarakter hebben. Gegevens omtrent het vervoers- en distributienetwerk voor 
elektriciteit kunnen het best gecentraliseerd worden bij de verschillende netbeheerders. 
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Artikel 4 

26. Dit artikel bepaalt dat de gegevens worden overgemaakt door het hoofd van elke 

vestiging die gas, elektriciteit of warmte koopt, hetgeen de volgende opmerking uitlokt. Als 

de wetgever degenen wil beogen die gas, elektriciteit of warmte kopen om het door te 

verkopen, is een verduidelijking wenselijk. 

De netbeheerders beschikken over gedetailleerde gegevens omtrent de netgebruiken. Het 

is wenselijk dat zij tevens een specifieke rol zal krijgen om gegevens in te zamelen en 

vervolgens te centraliseren bij het Bestuur Energie. 

Artikel 6 

De CREG raadt aan om artikel 6 te vervangen door de volgende bepaling : 

“Het Bestuur bezorgt gratis aan de operatoren van aardgas, elektriciteit en warmte de 
vragenlijsten waarvan de modellen door de Minister bepaald worden. Het Bestuur bezorgt 
de vragenlijsten tijdig opdat de operatoren over een redelijke termijn beschikken om de 
lijsten in te vullen.” 

Artikel 7 

27. Dit artikel bepaalt dat de gegevens worden verzonden binnen een termijn van 20 

dagen na het einde van de periode waarop de gegevens betrekking hebben. In de mate dat 

hij van toepassing is op de vestigingshoofden (zie artikel 4, §1, van het ontwerp van 

koninklijk besluit), zou deze termijn kunnen worden verkort tot tien dagen aangezien de 

waarde van een gegeven onder meer afhangt van het actuele karakter ervan. In de mate 

dat hij daarentegen van toepassing is op de federaties, verenigingen of instanties die 

worden genoemd in artikel 4, §2, van het ontwerp van koninklijk besluit, is deze termijn te 

kort om hen toe te laten de gegevens te analyseren. 

De vestigingshoofden moeten dus 10 dagen tijd krijgen om de gegevens over te maken, 

terwijl de voornoemde federaties, verenigingen en instanties meer dan 20 dagen tijd moeten 

krijgen. 

Artikel 9 

28. Doordat deze bepaling de inbreuken die zijn vastgesteld in de artikelen 4, 5 en 7 van 

het ontwerp gasbalans bestraft met een boete die kan variëren van vijftig euro tot 

twintigduizend euro, overschrijdt ze de machtiging vervat in artikel 30, §2, van de wet van 29 

april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, dat enkel boetes toelaat die 
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kunnen variëren van vijftig Belgische frank tot twintigduizend Belgische frank. Artikel 9 van 

het ontwerp van koninklijk besluit moet bijgevolg in die zin worden aangepast. 

Bijkomend artikel 

29. Gezien de vele ontwikkelingen die aan de gang zijn op het vlak van de inzameling 

van gegevens over de elektriciteits- en gasmarkt, raadt de CREG aan om aan het Koninklijk 

Besluit de volgende bepaling toe te voegen aan de ontwerpen : 

"Nadat de gegevens over een volledig boekjaar door het Bestuur ingezameld en verwerkt 
zijn, maakt de Minister een evaluatie van de toepassing van dit besluit. Dit rapport dat, 
desgevallend, een wijziging van dit besluit zal overwegen, wordt uiterlijk twee en een half 
jaar na de inwerkingtreding ervan opgesteld." 
 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Guido Camps 
Directeur 

Jean-Paul Pinon 
Directeur 

Christine Vanderveeren 
Voorzitter van het Directiecomité 

 


	STUDIE
	(F)020131-CREG-73
	STUDIE

	Betreffende de frequentie van de inzamelingen
	Betreffende de inhoud
	Terminologie

