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

heeft op 12 december 2001 van de Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling 

een brief van 11 december 2001 ontvangen waarin hij de CREG de beslissing van de 

Ministerraad van 7 december 2001 meedeelt.  In deze brief vestigde hij vooral de aandacht 

op punt 4 van deze beslissing van de Ministerraad welke kan samengevat worden in vier 

punten : 

− de afschaffing van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas per 1 juli 2003 en 

de overdracht van zijn prerogatieven en bevoegdheden naar de CREG ; 

− het belasten van de CREG met een studie over de kosten van de distributiesector voor 

elektriciteit en met een onderzoek door een onafhankelijke deskundige van de gegevens 

inzake de tariefhandicap meegedeeld door het Beheerscomité van de 

elektriciteitsondernemingen ; 

− het ontwikkelen van een ombudsfunctie voor de elektriciteits- en gassector binnen de 

CREG naar het voorbeeld van de beste praktijken in andere sectoren ; 

− het verscherpen van de controle op het budget van de CREG. 

De Ministerraad belastte de Staatssecretaris voor Energie deze beslissing te vertalen in een 

wetsontwerp waarin hij ook het nieuwe reguleringskader voor de markt van de niet-vrije 

afnemers dient te voorzien.  Dit wetsontwerp dient hij ten laatste op 1 april 2002 aan de 

Ministerraad voor te leggen. 

 

Op 15 maart 2002 ontvangt de CREG van de Kabinetschef van de Staatssecretaris voor 

Energie en Duurzame Ontwikkeling het hierboven bedoelde wetsontwerp. 

 

Op 21 maart 2002 beslist het Directiecomité van de CREG dit wetsontwerp nader te 

onderzoeken.  De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling had trouwens in 

zijn brief van 11 december 2001 de CREG uitgenodigd om op eigen initiatief richtsnoeren of 

voorstellen te formuleren met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de elementen 

betreffende de regulering van de niet-vrije elektriciteits- en gassector zoals vervat in punt 4 

van de beslissing van de Ministerraad van 7 december 2001. 

 

Omwille van het te korte tijdsbestek heeft het Directiecomité de Algemene Raad niet kunnen 

uitnodigen zijn advies te formuleren over deze studie.  Het Directiecomité was evenwel van 

mening dat met het oog op een optimale organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt het 
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wetsontwerp diende te worden onderzocht.  Bijgevolg heeft het Directiecomité op zijn 

vergadering van 28 maart 2002 de hierna volgende studie goedgekeurd. 

 
Deze studie omvat twee delen.  Het eerste deel onderzoekt de impact van het wetsontwerp 

op de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt en gaat na of en in welke mate het 

wetsontwerp beantwoordt aan punt 4 van de beslissing van de Ministerraad van 7 december 

2001.  Het tweede deel geeft een artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp.  Dit 

wetsontwerp bevindt zich in bijlage bij deze studie. 

 
 

 
 

 

ALGEMENE ALGEMENE ALGEMENE ALGEMENE OPMERKINGENOPMERKINGENOPMERKINGENOPMERKINGEN    
 
 
1. Het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van  

8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna : het voorontwerp) 

doet vier zaken : 

• het schrapt in de wetgeving (met uitzondering van de uitvoeringsbesluiten ervan) een 

aantal referenties naar het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas (hierna : het 

Controlecomité) ; 

• het kent de bevoegdheden van het Controlecomité inzake het opleggen van 

maximumprijzen aan niet in aanmerking komende afnemers en inzake het controleren 

van de afwezigheid van kruissubsidies tussen categorieën afnemers toe aan de CREG ; 

• het richt een ombudsdienst bij de CREG op, naar analogie met de ombudsfunctie van het 

Controlecomité ; 

• het verruimt de rapporteringsverplichting van de CREG naar de minister bevoegd voor 

energie inzake de financiële aspecten van haar werking. 

 

De CREG dient op te merken dat het voorontwerp hiermee niet volledig beantwoordt aan zijn 

doelstelling.  Het schaft het Controlecomité niet af en het hevelt niet alle bevoegdheden van 

het Controlecomité naar de CREG over. 
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Het voorontwerp beantwoordt evenmin volledig aan de beslissing van de Ministerraad van 

7 december 2001 volgens welke de CREG vanaf 1 september 2002 alle informatie moet 

kunnen opvragen bij de producenten, distributeurs en leveranciers die noodzakelijk is voor 

haar controle en dat zij hun rekeningen ter plaatse moet kunnen controleren, dit alles ten 

einde een nieuwe tariefpolitiek voor te bereiden die zal ingaan vanaf 1 juli 2003. 

 

De CREG herinnert er ook aan dat de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt (hierna : de elektriciteitswet) en de wet van 12 april 1965 betreffende 

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

gaswet) op een aantal punten voor verbetering vatbaar is1.  Dit voorontwerp is ongetwijfeld 

een goede gelegenheid om deze verbeteringen door te voeren. 

 

 

 

Afschaffing van het ControlecomitéAfschaffing van het ControlecomitéAfschaffing van het ControlecomitéAfschaffing van het Controlecomité    
 
 

2. Inzake de afschaffing van het Controlecomité dient eraan te worden herinnerd dat het 

Controlecomité niet bij wet werd opgericht.  Het werd opgericht bij de overeenkomst van de 

elektriciteit en het gas van 12 mei 1964 (hierna : de overeenkomst) gesloten tussen de 

controlerende organisaties en de beantwoordende organisaties.  De controlerende 

organisaties waren de drie werknemersverbonden (A.B.V.V., A.C.V. en A.C.L.V.B.) en het 

toenmalig Verbond der Belgische Nijverheid (nu het Verbond van Belgische Ondernemingen 

(V.B.O.)).  De beantwoordende organisaties werden vertegenwoordigd door het 

Beheerscomité der Elektriciteitsondernemingen (B.C.E.O.) en de sectie van Figas voor het 

Coördineren van het Transport en de Distributie van Gas (C.T.D.-Gas) voor de private sector 

en door het Beheerscomité van de openbare sector van de elektriciteit (B.C.O.S.E.) (nu : 

Interregies) voor de openbare sector.  Nadien sloot Intermixt aan bij de overeenkomst. 

 

                                                
1 Zie : 

- CREG, voorstel C2000/002-D, 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, 
21 september 2000 ; 

- CREG, studie (F)010112-CDC-22, over het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt ; 

- CREG, voorstel (F)011018-CREG-054, van indicatief plan van bevoorrading in aardgas, pagina 6 (over het 
monopolie van de vervoerder en over het al dan niet bindend karakter van het infrastructuurplan), 18 oktober 
2001 ; 

- CRG, advies (A)020321-CDC-75, over het ontwerp van koninklijk besluit betreffende de openbare 
dienstverplichtingen in de aardgasmarkt. 
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Artikel 170 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-

1980 (hierna de wet van 8 augustus 1980) voorziet in de omvorming van het Controlecomité 

tot een autonome instelling van openbaar nut met een wettelijke opdracht en een maximum 

aan autonomie.  Zoals artikel 171 van dezelfde wet het oplegt, hebben de partijen bij de 

overeenkomst de statuten van het Controlecomité aan het statuut van instelling van 

openbaar nut aangepast.  Daartoe sloten zij op 27 april 1983 een nieuwe overeenkomst en 

dit voor een nieuwe periode van tien jaar.  Overeenkomstig het voormelde artikel 171 werd 

deze nieuwe overeenkomst goedgekeurd door de federale overheid. De meest recente 

wijziging van de overeenkomst en van de statuten dateert van 21 maart 1995.  De 

overeenkomst geldt thans voor onbepaalde tijd. 

 

 

3. Het Controlecomité werd derhalve niet opgericht bij wet, doch door middel van een 

overeenkomst tussen partijen waaraan de wetgever achteraf een bijzonder statuut en 

bepaalde bevoegdheden heeft toegekend. 

 

Het opheffen van de wetsbepalingen die het statuut van instelling van openbaar nut en 

bepaalde bevoegdheden aan het Controlecomité verlenen, resulteert bijgevolg niet in de 

afschaffing van het Controlecomité.  Het impliceert alleen dat het Controlecomité zijn 

bijzonder statuut en wettelijke bevoegdheden verliest. 

 

Indien de wetgever het Controlecomité ook wil afschaffen, zal hij een expliciete wetsbepaling 

dienen goed te keuren die de partijen bij de overeenkomst de verplichting oplegt tot 
ontbinding van de overeenkomst met ingang vanaf 1 juli 2003, dit alles eventueel onder het 

toezicht van de federale Regering. 

 

 

 

Bevoegdheden van het ControlecomitéBevoegdheden van het ControlecomitéBevoegdheden van het ControlecomitéBevoegdheden van het Controlecomité    

 

 

4. Inzake het overhevelen van de bevoegdheden van het Controlecomité naar de 

CREG, is het nuttig te herinneren aan de bevoegdheden die het Controlecomité heeft. 
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Overeenkomstig artikel 170 van de wet van 8 augustus 1980 dient het Controlecomité erover 

te waken dat de technische, economische en tarifaire toestand van de gas- en 

elektriciteitssector, alsook de evolutie ervan, beantwoordt aan het algemeen belang en past 

in het globaal energiebeleid.  Daartoe is het Controlecomité bevoegd om aanbevelingen of 

adviezen te formuleren in het raam van de toepassing van het elektriciteits- en gasbeleid, 

evenals aangaande het beheer van de betrokken sectoren.  Ook is het Controlecomité 

bevoegd om adviezen uit te brengen betreffende aanverwante aangelegenheden.  Inzake 

het beheer van de sectoren heeft het Controlecomité de bevoegdheid onder meer op het 

vlak van de bestemming van de ontvangsten, de tarifering en de technische samenwerking 

en normalisering.  Verder dient het Controlecomité een advies te formuleren over de 

ontwerpen van indicatief programma van de productiemiddelen voor elektriciteit en het plan 

voor de ontwikkeling van het transmissienet bedoeld in respectievelijk de artikelen 3 en 13 

van de elektriciteitswet.  Het Controlecomité kan ook de minister bevoegd voor economie 

aanbevelen maximumprijzen op te leggen voor de levering van elektriciteit en aardgas 

(artikel 20, § 1, van de elektriciteitswet ; artikel 15/10 van de de gaswet). Het kan dezelfde 

minister aanbevelen minimumprijzen op te leggen voor de aankoop van elektriciteit 

geproduceerd door middel van warmtekrachtkoppeling (artikel 20, § 4, van de 

elektriciteitswet).  Ook is het Controlecomité bevoegd om de afwezigheid van kruissubsidies 

tussen categorieën van afnemers van elektriciteit en aardgas na te gaan (artikel 23, § 2, 

tweede lid, 16°, van de elektriciteitswet ; artikel 15/14, § 2, tweede lid, 10°, van de gaswet).  

Tot slot is het Controlecomité, samen met de Algemene Raad, belast met de coördinatie van 

zijn activiteiten en deze van de CREG (artikel 24, § 3, tweede lid, 4°, van de elektriciteitswet).  

Al deze bevoegdheden van het Controlecomité betreffen enkel het niet-vrije gedeelte van de 

elektriciteits- en aardgasmarkt (artikel 170, § 1, tweede en derde lid, van de wet van 8 

augustus 1980). 

 

 

5. De bevoegdheden die artikel 170 van de wet van 8 augustus 1980 aan het 

Controlecomité toekent, dienden, overeenkomstig artikel 171 van dezelfde wet, te worden 

geïntegreerd in de statuten van het Controlecomité.  Dit gebeurde door het sluiten van de 

voormelde overeenkomst van 27 april 1983, welke ondertussen vervangen werd door de 

overeenkomst van 21 maart 1995. 
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Artikel 3 van de statuten van het Controlecomité herhaalt aldus het bepaalde in artikel 170 

van de wet van 8 augustus 1980. 

 

Artikel 4 van de statuten van het Controlecomité somt de specifieke opdrachten verder op.  

Aldus heeft het Controlecomité als taak : 

a. erover te waken dat de tarieven en de leveringsvoorwaarden voor alle afnemers in 

elektriciteit en gas, met inbegrip van het door de afnemers te betalen vastrecht en 

kosten, zouden vastgesteld worden in functie van het algemeen belang ; 

b. de resultaten na te gaan van de actie van de beantwoordende organisaties betreffende 

de rationalisatie van de sectoren  en de verwezenlijking van een gecoördineerd en 

éénvormig beheer ; 

c. een éénvormig federaal nationaal boekhoudplan te doen opstellen en goed te keuren dat 

door de gas- en elektriciteitsbedrijven moet toegepast worden ; 

d. de bestedingen van de ontvangst van de sectoren elektriciteit en gas te onderzoeken ; 

e. ieder technisch, economisch of ander probleem, en ondermeer de rationele aanwending 

van energie, te bestuderen dat verband houdt met het regime van de productie en de 

distributie van elektriciteit, de invoer, de productie, het transport en de distributie van gas, 

en dat tot het vervullen van zijn opdracht zou bijdragen ; 

f. de door de elektriciteits- en gasbedrijven voorgelegde investeringsprogramma’s en de 

financieringswijze ervan, ondermeer het nationaal equiperingsprogramma betreffende de 

middelen voor produktie en groot transport van elektrische energie, te onderzoeken en er 

de verwezenlijking van te volgen ; 

g. de economische en technische aspecten te onderzoeken van de aardgasbevoorrading 

van het land, evenals van de bevoorrading in brandstoffen en splijtstoffen van de sector 

van elektriciteitsproductie ; 

h. ieder verzoek om advies vanwege de bevoegde openbare besturen te beantwoorden ; 

i. na te gaan welk gevolg dient te worden gegeven aan iedere bij hem ingediende klacht in 

verband met iedere levering van elektrische energie en gas, na inlichtingen te hebben 

ingewonnen bij de betrokken beheersorganisatie ; 

j. een jaarverslag te publiceren. 

 

 

6. Teneinde de bovenvermelde algemene doelstelling en de specifieke taken uit te 

voeren heeft het Controlecomité overeenkomstig artikel 5 van de statuten de hierna 

omschreven bevoegdheden en rechten : 
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a. met het oog op de uitvoering van zijn opdracht iedere aanbeveling formuleren aan de 

betrokken sectoren en eventueel ook aan de bevoegde openbare besturen ; 

b. ieder advies uitbrengen dat bijdraagt tot de verwezenlijking van zijn opdracht ; 

c. van de beantwoordende organisaties elke inlichting bekomen, met inbegrip van 

gegevens betreffende de bedrijven, aangaande de materies die binnen zijn bevoegdheid 

en opdracht vallen ; 

d. van deze organisaties verslagen ontvangen betreffende hun activiteiten of bepaalde 

aspecten ervan ; 

e. van deze organisaties studies bekomen, betreffende ieder onderwerp dat onder hun 

bevoegdheid valt, of beslissen over de keuze van de in artikel 4 e) vooropgestelde 

studie-objecten ; 

f. beroep doen op revisoren voor de controle van de opmaak van de bestedingen van 

ontvangst van de sectoren, voor de controle van de waarde van de parameters die 

voorkomen in de tarieven of voor elk ander probleem waarvoor zij competent zijn ; 

g. beroep doen op deskundigen van buiten voor zover het gaat om het inwinnen en het 

verifiëren van inlichtingen die niet tot de bevoegdheid van de revisoren behoren. 

 

 

7. De bevoegdheden van het Controlecomité zijn duidelijk merkelijk ruimer dan de 

bevoegdheden die het voorontwerp aan de CREG toekent.  Het Controlecomité doet heel 

wat meer dan alleen maar het opleggen van maximumprijzen voor de levering van 

elektriciteit en aardgas. 

 

Daarentegen kent het voorontwerp de CREG een nieuwe opdracht toe, namelijk het 

organiseren van een ombudsdienst, welke niet alsdusdanig bij het Controlecomité bestaat.  

Het Controlecomité beschikt immers niet over een ombudsdienst.  Het enige wat artikel 4 

van de statuten bepaalt is dat het Controlecomité dient na te gaan welk gevolg dient 

gegeven te worden aan iedere bij hem ingediende klacht in verband met iedere levering van 

elektrische energie en gas, na inlichtingen te hebben ingewonnen bij de betrokken 

beheersorganisatie. 

 

 

8. Indien het voorontwerp de doelstelling die erin bestaat alle bevoegdheden van het 

Controlecomité over te dragen aan de CREG volledig wenst uit te voeren, zal het grondig 

moeten worden aangepast.  Ook mag het voorontwerp niet letterlijk de bepalingen van de 

wet van 8 augustus 1980 en van de statuten van het Controlecomité overnemen.  Het 
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voorontwerp dient de definitie van de bevoegdheden aan te passen aan de kenmerken van 

de CREG. 

 

Zo kent de CREG bijvoorbeeld, anders dan het Controlecomité, geen zogenaamde 

controlerende noch beantwoordende organisaties.  De CREG is geen contractueel verband 

tussen verbruikers en werknemers enerzijds en producenten, vervoerders en leveranciers 

anderzijds.  Daarom dient nauwkeurig te worden nagegaan of de bevoegdheid van het 

Controlecomité om aanbevelingen en adviezen te formuleren als dusdanig kan worden 

overgeheveld naar de CREG.  Immers, ingevolge de overeenkomst van 21 maart 1995 

hebben de ondertekenende partijen de verbintenis op zich genomen om alles in het werk te 

stellen om deze aanbevelingen uit te voeren.  Bovendien maakt bijna iedere aanbeveling van 

het Controlecomité met betrekking tot de tarifering van toepassing op het cliënteel van de 

openbare distributie van elektriciteit en gas het voorwerp uit van een ministerieel besluit 

gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  De adviezen en aanbevelingen van het 

Controlecomité zijn dus eerder als bindend te kwalificeren, terwijl de adviezen en 

aanbevelingen van de CREG niet bindend, maar louter raadgevend zijn (behoudens de 

uitzonderlijke zogenaamde eensluidende adviezen van de CREG). 

 

 

9. De CREG is van oordeel dat het perfect overhevelen van de bevoegdheden van het 

Controlecomité naar haar een moeilijke, waarschijnlijk zelfs onmogelijke opdracht is.  Beide 

instellingen zijn onderling immers fundamenteel verschillend : 

− het Controlecomité is ontstaan uit een overeenkomst tussen de elektriciteits- en 

gasondernemingen enerzijds en de werknemers en werkgevers anderzijds ; de CREG is 

bij wet opgericht als een onafhankelijke instelling ten opzichte van de elektriciteits- en 

gassector ; 

− het Controlecomité is een consensueel model en kan over elke materie inzake 

elektriciteit en gas een beslissing nemen voorzover er hierover een consensus bestaat 

tussen de partijen.  De bevoegdheden van het Controlecomité zijn derhalve niet beperkt 

door de wetgever.  De wetgever heeft enkel een aantal bevoegdheden van het 

Controlecomité erkend.  De CREG daarentegen heeft een exhaustief aantal wettelijk 

toegewezen bevoegdheden die worden uitgeoefend onafhankelijk van de elektriciteits- en 

gasondernemingen ; 

− het Controlecomité is opgericht om een niet-vrije elektriciteits- en gasmarkt te 

organiseren ; de CREG is opgericht om de elektriciteits- en gasmarkt te liberaliseren en 
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erop toe te zien dat de marktactoren de spelregels van een vrije elektriciteits- en 

gasmarkt eerbiedigen ; 

 

− door de nauwe samenwerking met de elektriciteits- en gassector heeft het 

Controlecomité een zeer lichte structuur in de vorm van een secretariaat en een beperkt 

budget ; door de onafhankelijkheid kenmerkend voor een regulator, heeft een CREG een 

sterker uitgebouwde structuur met een directiecomité en daarbij horend personeel en een 

ruimer budget. Het verschil in personeelsbestand en het daaruit voortvloeiende verschil 

in budget is terug te brengen tot het feit dat de elektriciteits- en gassector het 

voorbereidend werk doen voor de beslissingen van het Controlecomité, terwijl de CREG 

elk dossier van bij het begin tot het einde zelf dient te behandelen op een onafhankelijke 

manier ten opzichte van de betrokken sectoren. 

 

Hoewel een reductie van het aantal controlerende instanties een verdedigbaar doel is, dient 

toch de vraag gesteld of de gewone overheveling van de bevoegdheden van het 

Controlecomité naar de CREG, de beste oplossing is.  Deze overheveling betekent het 

afschaffen van het consensuele model van organisatie van het niet-vrije gedeelte van de 

elektriciteits- en gasmarkt.  Doordat de CREG enkel over de haar uitdrukkelijk krachtens de 

wet toegewezen bevoegdheden beschikt, bestaat het gevaar dat door het vergeten van het 

toekennen van een of meerdere bevoegdheden nodig voor de organisatie van de niet-vrije 

elektriciteits- en gasmarkt, deze organisatie niet meer optimaal zal kunnen verlopen of 

misschien zelfs helemaal onmogelijk zal worden. 

 
Het hoeft geen betoog dat de organisatie van een niet-vrije markt duurder is dan van een 

vrije markt.  In een niet-vrije markt dient alles van nabij te worden gereguleerd en 

gecontroleerd.  Daarbij komt dat in het systeem van een onafhankelijke regulator de kostprijs 

voor het organiseren van een markt volledig geëxternaliseerd wordt aangezien al het 

regulerend en controlerend werk door de regulator zelf dient te worden gedaan, 

onafhankelijk van en soms zelfs tegen de wil in van de gecontroleerde sector.  Dit is niet zo 

voor een consensuele organisatie zoals het Controlecomité waar heel wat werk en de daarbij 

horende kosten geïnternaliseerd zijn in de sector zelf en waar de sector meewerkt aan de 

totstandkoming van de regulerende maatregelen van het Controlecomité waardoor de 

controle op de naleving van deze maatregelen ook veel minder nodig is.  Bij dit alles dient 

nog te worden toegevoegd dat het voorontwerp voorziet in de oprichting van een werkelijke 

ombudsdienst bij de CREG, iets waarover het Controlecomité niet beschikt.  Het hoeft geen 

betoog dat dit een extra-kost betekent voor de CREG in vergelijking met het Controlecomité. 
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Het overhevelen van het geëxternaliseerde budget van het Controlecomité, dit is exclusief 

het werk en de daartoe nodige middelen die de sector verricht, respectievelijk aanwendt ter 

voorbereiding van de beslissingen van het Controlecomité, zal dus zeker niet voIstaan om de 

CREG in staat te stellen alle bevoegdheden van het Controlecomité over te nemen en  

bovendien een nieuwe ombudsdienst te verzorgen.  Indien het vaststellen van het totale 

jaarlijkse budget van de CREG tot de bevoegdheid van de federale Regering behoort, beslist 

de federale Regering bij het uitoefenen van deze bevoegdheid bijgevolg jaarlijks over de 

kwaliteit en de graad van de organisatie van de elektriciteits- en gasmarkt.  Het is in deze 

hypothese dus de exclusieve verantwoordelijkheid van de federale Regering of en hoe de 

elektriciteits- en gasmarkt georganiseerd worden. 

 

Doordat de organisatie van een vrije markt goedkoper is dan deze van een niet-vrije markt, 

wenst de CREG te herinneren aan haar standpunt van een onmiddellijke volledige 

liberalisering van de elektriciteits- en gasmarkt.  De organisatie van een volledige 

geliberaliseerde markt is niet alleen goedkoper voor de gemeenschap, maar ook 

eenvoudiger en transparanter voor alle marktactoren.  Daarbij komt nog dat in een vrije 

markt er geen behoefte is aan een ombudsdienst, die zoals het voorontwerp voorstelt, enkel 

bevoegd is voor conflicten tussen leveranciers en hun afnemers aangezien hier de 

concurrentie vrij speelt en afnemers vrij van leverancier kunnen wisselen indien een 

bepaalde leverancier een slechte of minder goede dienstverlening biedt.  Het niet-oprichten 

van deze ombudsdienst heeft ook een niet onaanzienlijke vermindering van de kostprijs tot 

gevolg. 

 

Indien de wetgever toch zou beslissen een ombudsdienst op te richten voor conflicten tussen 

leveranciers en afnemers, dan stelt de CREG zich de vraag of zij wel de beste plaats is om 

deze op te richten.  De CREG heeft op het vlak waarop de voorgenomen ombudsdienst 

actief zou worden, nauwelijks enige bevoegdheid.  Naar de afnemers toe concentreren de 

bevoegdheden van de CREG zich immers op de toegang tot en het gebruik van het 

transmissienet en, alleen voor wat de tarieven betreft, van de distributienetten en ten aanzien 

hiervan voorzien de elektriciteits- en gaswet reeds gespecialiseerde instanties die de 

geschillenkamer en de bemiddelings- en arbitragedienst van de CREG zijn.  Bovendien zou 

het oprichten van deze ombudsdienst binnen de CREG tot grote problemen leiden inzake het 

beroepsgeheim waartoe de personeelsleden van de CREG gehouden zijn.  Daarom stelt de 

CREG voor de ombudsdienst desgevallend op te richten binnen de overheidsadministratie. 
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Informatie en controle ter voorbereiding van de nieuwe tariefpolitiekInformatie en controle ter voorbereiding van de nieuwe tariefpolitiekInformatie en controle ter voorbereiding van de nieuwe tariefpolitiekInformatie en controle ter voorbereiding van de nieuwe tariefpolitiek    

 

 

10. De beslissing van de Ministerraad van 7 december 2001 om aan de CREG recht op 

informatievergaring en controlebevoegdheid te geven houdt verband met wat de 

Ministerraad de nieuwe tariefpolitiek noemt die zal ingaan op 1 juli 2003.  Met deze nieuwe 

tariefpolitiek bedoelt de Ministerraad ongetwijfeld de tariefpolitiek die de CREG in de plaats 

van het Controlecomité zal voeren voor de captieve elektriciteits- en aardgasmarkt.  De 

Ministerraad wil de CREG in staat stellen deze nieuwe tariefpolitiek te kunnen voorbereiden 

op basis van alle informatie die de CREG daartoe nodig acht. 

 

Momenteel is het recht op informatie en de controlebevoegdheid van de CREG beperkt tot 

haar bevoegdheden inzake de organisatie van het geliberaliseerde gedeelte van de 

elektriciteits- en de aardgasmarkt (artikel 26, § 1, van de elektriciteitswet ; artikel 15/16, § 1, 

van de gaswet).  Het is noodzakelijk om met ingang van 1 september 2002 dit recht en deze 

bevoegdheid van de CREG uit te breiden tot de bevoegdheden die ze zal krijgen met ingang 

van 1 juli 2003 ten aanzien van het niet-vrije gedeelte van de elektriciteits- en gasmarkt.  Bij 

het inschrijven van deze uitbreiding in de elektriciteits- en gaswet dient ermee rekening te 

worden gehouden dat de bevoegdheden van de CREG ten aanzien van het niet-vrije 

gedeelte van de elektriciteits- en gasmarkt tussen 1 september 2002 en 30 juni 2003 nog 

niet in werking zijn getreden. 

 

 

 

 

ARTIKELSGEWIJZE OPMERKINARTIKELSGEWIJZE OPMERKINARTIKELSGEWIJZE OPMERKINARTIKELSGEWIJZE OPMERKINGENGENGENGEN    

 

Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 2 –––– Wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het  Wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het  Wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het  Wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingenvervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingenvervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingenvervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen    
 

Artikel 3 

 

11. Artikel 3 van het voorontwerp betreft niet de afschaffing van het Controlecomité.  Het 

beoogt de procedure af te schaffen die eindafnemers dienen te volgen om het bewijs te 
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leveren dat zij in aanmerking komen.  Deze wijziging past in een beleid van administratieve 

vereenvoudiging. 

Vanuit legistiek en taalkundig standpunt dient in de Nederlandstalige versie ook het woord “, 

dat”, welk volgt op de zinsnede die artikel 3 voorstelt te schrappen, te worden geschrapt. 

 

 

Artikel 4 

 

12. Artikel 4 van het voorontwerp beoogt de minister bevoegd voor economie de 

bevoegdheid toe te kennen om maximumprijzen voor de levering van aardgas aan 

eindafnemers op te leggen.  De minister krijgt dus niet de bevoegdheid om maximumprijzen 

op te leggen voor de levering van aardgas aan distributie-ondernemingen.  Hierdoor ontstaat 

de mogelijkheid dat de prijzen die de distributie-ondernemingen dienen te betalen aan hun 

leveranciers hoger liggen dan de maximumprijzen die zij aan hun eindafnemers mogen 

aanrekenen.  Het is duidelijk dat dergelijke situatie onhoudbaar en te vermijden is.  Daarom 

stelt de CREG voor dat de bevoegdheid van de minister ook de bevoegdheid tot het 

opleggen van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de distributie-

ondernemingen zou inhouden. 

 

De bovenstaande opmerking toont aan hoe delicaat en moeilijk het is om in de werking van 

de markt, in casu de prijszetting, tussen te komen.  Daarom herinnert de CREG aan haar 

opmerking dat de minister bevoegd voor economie van zijn bevoegdheid om 

maximumprijzen in te stellen in principe geen gebruik maakt binnen een goed functionerende 

en concurrentiële markt2. 

 

 

13. De CREG stelt zich de vraag waarom haar bevoegdheid om terzake een aanbeveling 

te richten tot de minister bevoegd voor economie, veranderd wordt in een 

adviesbevoegdheid. 

 

 

Artikel 5 

 

                                                
2 CREG, studie (F) 020110-CREG-55, 10 januari 2002, over het voorontwerp van koninklijk besluit dat 
de modaliteiten van samenwerking bepaalt tussen de Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas en het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas, paragraaf 23. 
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14. In de Nederlandstalige versie dient de referentie “artikel 15/13, 1ste lid,” te worden 

vervangen door de referentie “artikel 15/13, § 1, eerste lid,”. 

 

Artikel 6 

 

15. In de Nederlandstalige versie van artikel 6, a), van het voorontwerp dienen de 

woorden “houdt toezicht” in het voorgestelde 8bis° te worden vervangen door de woorden 

“toezicht houden”. 

 

16. Samen met artikel 14 van het voorontwerp brengt artikel 6, c), van het voorontwerp 

de gas- en elektriciteitswet inzake de jaarlijkse rapporteringsverplichting van de CREG met 

elkaar in harmonie.  Dit is een goede zaak.  Nochtans wenst de CREG eraan te herinneren 

dat de datum van 1 april waarop het jaarverslag dient klaar te zijn, voor praktische 

problemen zorgt voor het aspect inzake de evolutie op de elektriciteits- en gasmarkt.  Op het 

moment van de redactie van het jaarverslag zijn de meeste beschikbare statistieken nog 

maar zeer voorlopig.  Men dient immers ook de goedkeuring van het jaarverslag door de 

beide organen van de CREG, namelijk het Directiecomité en de Algemene Raad, in rekening 

te brengen overeenkomstig de procedure vervat in artikel 7, § 3, van het huishoudelijk 

reglement van de CREG, goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 10 oktober 2001.  

Volgens deze procedure dient het ontwerp van het jaarverslag klaar te zijn twee maanden 

voor 1 april, d.i. 1 februari.  Als men dan nog in rekening brengt dat het verwerken van 

statistieken toch wel enige tijd vergt, bijvoorbeeld twee weken, betekent het dat de CREG 

voor het opstellen van haar jaarverslag de statistieken beschikbaar op 15 januari gaat dienen 

te gebruiken.  Het hoeft geen betoog dat de statistieken die op 15 januari beschikbaar zijn, 

uiterst voorlopig zijn.  Daarom herhaalt de CREG haar verzoek om de datum van 1 april te 

veranderen in deze van 1 juni. 

 

 

17. In de Nederlandstalige versie van artikel 6, c), van het voorontwerp dient het woord 

“gasmarkt” vervangen te worden door het woord “aardgasmarkt”. 

 

 

Artikel 7 

 

18. In de Nederlandstalige tekst van artikel 7 van het voorontwerp dient het woord 

“bemiddelingsdienst” vervangen te worden door het woord “ombudsdienst”. 
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19. In de Nederlandstalige versie van artikel 7 van het voorontwerp dient het woord 

“leveringsbedrijven” vervangen te worden door het woord “leveringsonderneming” ten einde 

dit artikel in overeenstemming te brengen met de terminologie van de gaswet. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 3 –––– Wijziging in de wet van 8 augustus 1980 betreffende de  Wijziging in de wet van 8 augustus 1980 betreffende de  Wijziging in de wet van 8 augustus 1980 betreffende de  Wijziging in de wet van 8 augustus 1980 betreffende de 
budgettaire voorstellen 1979budgettaire voorstellen 1979budgettaire voorstellen 1979budgettaire voorstellen 1979----1980198019801980    
 

Artikel 8 

 

20. Artikel 8 van het voorontwerp beoogt de eenvoudige opheffing van de artikelen 170 

tot 172 van de wet van 8 augustus 1980.  De CREG acht de opheffing van deze artikelen 

raadzaam, maar stelt vast dat de bevoegdheden van het Controlecomité vervat in deze 

artikelen 170 tot 172 van de wet van 8 augustus 1980 niet worden overgeheveld aan de 

CREG.  Rekening houdend met de verschillen tussen de CREG en het Controlecomité 

zouden er in de elektriciteits- en gaswet nieuwe bepalingen dienen te worden ingevoegd om 

ervoor te zorgen dat de CREG inhoudelijk minimaal evenveel bevoegdheden krijgt als het 

Controlecomité momenteel heeft op het niet-vrije gedeelte van de elektriciteits- en 

aardgasmarkt. 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4 –––– Wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de  Wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de  Wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de  Wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarktorganisatie van de elektriciteitsmarktorganisatie van de elektriciteitsmarktorganisatie van de elektriciteitsmarkt    
 

Artikel 9 

 

21. Artikel 9 van het voorontwerp beoogt artikel 2, 27°, van de elektriciteitswet op te 

heffen. 

 

Het voorontwerp stelt echter niet voor artikel 37 van de elektriciteitswet op te heffen waarin 

er sprake is van het Controlecomité.  Aangezien artikel 37 van de elektriciteitswet niet mag 
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opgeheven worden om de rechtsgrond van de eventuele uitvoeringsbesluiten die op basis 

van artikel 37 van de elektriciteitswet werden genomen, te behouden, dient ook artikel 2, 27°, 

van de elektriciteitswet behouden te blijven.  Alleen indien men absoluut zeker is dat er geen 

enkel uitvoeringsbesluit op basis van artikel 37 van de elektriciteitswet genomen is, kan men 

artikel 2, 27°, van de elektriciteitswet opheffen en is het ook logisch dat artikel 37 van de 

elektriciteitswet opgeheven wordt. 

 

Het voorontwerp stelt ook niet voor om in artikel 20, § 4, van de elektriciteitswet de 

bevoegdheid van het Controlecomité om bepaalde minimumprijzen aan te bevelen, over te 

hevelen aan de CREG.  Het stelt evenmin voor om artikel 24, § 3, tweede lid, 4°, en26, § 3, 

van de elektriciteitswet op te heffen die de samenwerking tussen de CREG en het 

Controlecomité regelen en welke na de afschaffing van het Controlecomité zonder voorwerp 

zullen zijn. 

 

 

Artikel 12 

 

22. Artikel 12 van het voorontwerp betreft niet de afschaffing van het Controlecomité.  

Het beoogt de procedure af te schaffen die eindafnemers dienen te volgen om het bewijs te 

leveren dat zij in aanmerking komen.  Deze wijziging past in een beleid van administratieve 

vereenvoudiging.  Vanuit legistiek en taalkundig standpunt dient in de Nederlandstalige 

versie ook het woord “, dat”, welk volgt op de zinsnede die artikel 12 voorstelt te schrappen, 

te worden geschrapt. 

 

 

Artikel 13 

 

23. Artikel 13 van het voorontwerp beoogt de minister bevoegd voor economie de 

bevoegdheid toe te kennen om maximumprijzen voor de levering van elektriciteit (zie 

paragrafen 1 en 7 van deze studie) aan eindafnemers op te leggen.  De minister krijgt dus 

niet de bevoegdheid om maximumprijzen op te leggen voor de levering van elektriciteit aan 

distributie-ondernemingen.  Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat de prijzen die de 

distributie-ondernemingen dienen te betalen aan hun leveranciers hoger liggen dan de 

maximumprijzen die zij aan hun eindafnemers mogen aanrekenen.  Het is duidelijk dat 

dergelijke situatie onhoudbaar en te vermijden is.  Daarom stelt de CREG voor dat de 
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bevoegdheid van de minister ook de bevoegdheid tot op het opleggen van maximumprijzen 

voor de levering van elektriciteit aan de distributie-ondernemingen zou inhouden. 

 

De bovenstaande opmerking toont aan hoe delicaat en moeilijk het is om in de werking van 

de markt, in casu de prijszetting, tussen te komen.  Daarom herinnert de CREG aan haar 

opmerking dat zij het wenselijk acht dat de minister bevoegd voor economie in principe geen 

gebruik maakt van zijn bevoegdheid om maximumprijzen op te leggen binnen een goed 

functionerende en concurrentiële markt3. 

 

 

24. De CREG stelt zich de vraag waarom haar bevoegdheid om terzake een aanbeveling 

te richten tot de minister bevoegd voor economie, veranderd wordt in een 

adviesbevoegdheid. 

 

 

25. In de Nederlandstalige versie van artikel 13 van het voorontwerp dient het woord 

“behoort” te worden geschrapt en dient het woord “aardgas” vervangen te worden door het 

woord “elektriciteit”. 

 

 

Artikel 14 

 

26. In de inleidende zin van artikel 14, a) en b), van het voorontwerp dienen de woorden 

“in § 2” te worden vervangen door de woorden “in § 2, tweede lid,”. 

 

 

27. In de Nederlandstalige versie van artikel 14, a), van het voorontwerp, waar het 

beoogt een § 11bis in artikel 23, § 2, tweede lid, van de elektriciteitswet in te voegen, dient 

het woord “aardgas” te worden vervangen door het woord “elektriciteit”. 

 

 

28. Via het invoegen van een 3bis in artikel 23, § 2, tweede lid, van de elektriciteitswet 

beoogt artikel 14, a), van het voorontwerp aan de CREG de taak toe te vertrouwen om een 

ombudsdienst te organiseren (over behoefte aan deze ombudsdienst en over de 
                                                
3 CREG, studie (F) 020110-CREG-55, 10 januari 2002, over het voorontwerp van koninklijk besluit dat 
de modaliteiten van samenwerking bepaalt tussen de Commissie voor de Regulering van de 
Elektriciteit en het Gas en het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas, paragraaf 23. 
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geschiktheid van de CREG als plaats voor deze ombudsdienst, zie paragrafen 1 en 9 van 

deze studie).  Deze ombudsdienst wordt opgericht door artikel 16 van het voorontwerp. 

Uit dit artikel 16 blijkt dat de hele organisatie van de ombudsdienst gebeurt door de wetgever 

zelf of door de Koning.  De CREG heeft alleen de taak de kosten die dit alles veroorzaakt, te 

dragen, alsook het secretariaat van de ombudsdienst te verzorgen.  Het betalen van een 

factuur voor kosten gemaakt door anderen en het verzorgen van een secretariaat kan 

moeilijk vallen onder de normale betekenis van het werkwoord “organiseren”.  Daarom dient 

de in te voegen 3bis° in artikel 23, § 2, tweede lid, van de elektriciteitswet te worden 

herschreven waarbij de taak van de CREG beperkt wordt tot het waarnemen van het 

secretariaat van de ombudsdienst.  Indien de wetgever van oordeel is dat de CREG de 

ombudsdienst dient te organiseren, dan dient artikel 16 van het voorontwerp grondig 

herschreven te worden.  Meer bepaald dient dit artikel dan te worden beperkt tot de 

omschrijving van de bevoegdheden die de ombudsdienst dient uit te oefenen. 

 

Indien deze ombudsdienst bij de CREG zou worden opgericht, dient de CREG erop te wijzen 

dat de ombudsdienst nieuwe kosten voor de CREG met zich zal meebrengen.  In dit verband 

herhaalt de CREG dat bij het Controlecomité geen uitgewerkte structuur van een 

ombudsdienst zoals nu door het voorontwerp wordt voorgesteld, bestond.  Het 

Controlecomité rekende het gewoon tot zijn taken binnenkomende klachten te onderzoeken.  

Als het voorontwerp niets meer dan de bevoegdheden van het Controlecomité naar de 

CREG beoogt over te hevelen, dan past de oprichting van een sterk gestructureerde 

ombudsdienst hierin niet.  Hierbij mag men niet uit het oog verliezen dat de lichte structuur 

voor klachtenbehandeling bij het Controlecomité uiteraard veel goedkoper uitvalt dan een 

sterk uitgebouwde ombudsdienst.  Uiteraard staat het de wetgever vrij te beslissen dat de 

CREG, anders dan het Controlecomité, over een sterk structureel uitgebouwde 

ombudsdienst dient te beschikken.  Hij dient daarbij na te gaan of de kosten de baten van 

een dergelijke ombudsdienst niet overstijgen. 

 

Indien de wetgever zou beslissen tot het uitbouwen van een echte structuur van een 

ombudsdienst, is het in de hypothese dat de federale Regering bevoegd is om het totale 

jaarlijkse budget van de CREG te bepalen, wel de verantwoordelijkheid van de federale 

Regering om de CREG voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen opdat zij 

haar huidige taken en de nieuwe taken die zij haar door het voorontwerp worden toegekend, 

behoorlijk kan uitvoeren.  In deze hypothese kan de CREG niet verantwoordelijk worden 

gesteld voor bepaalde eventuele dysfuncties die veroorzaakt worden door een gebrek aan 

financiële middelen. 
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De CREG zal de federale Regering steeds punctueel op de hoogte brengen van dergelijke 

dreigende of zich reeds voordoende dysfuncties ingevolge een gebrek aan financiële 

middelen om de federale Regering in staat te stellen tijdig de nodige maatregelen te treffen 

opdat de CREG haar wettelijke opdrachten correct kan vervullen. 

 

 

29. In de Nederlandstalige versie van artikel 14, a), van het voorontwerp dienen de 

woorden “houdt toezicht” in het voorgestelde 11bis° te worden vervangen door de woorden 

“toezicht houden”.  Het voorgestelde 3bis° dient in dezelfde zin te worden herschreven. 

 

 

30. De invoeging van een 11bis° in artikel 23, § 2, tweede lid, van de elektriciteitswet 

dient ook in rekening te worden gebracht voor de verdeling van de bevoegdheden tussen de 

directies van de CREG.  Zo is het raadzaam in artikel 25, § 1, 3°, van de elektriciteitswet de 

woorden “13° tot 16°” te vervangen door de woorden “11bis° en 13° tot 16°”.  Nog beter zou 

zijn om de betrokken bepaling niet als een § 11bis in artikel 23, § 2, tweede lid, van de 

elektriciteitswet in te voegen, maar wel als een § 12bis.  Hierdoor staan de bevoegdheden 

van een en dezelfde directie in de opsomming van artikel 23, § 2, tweede lid, van de 

elektriciteitswet mooi gegroepeerd.  In dit geval zou in artikel 25, § 1, 3°, van de 

elektriciteitswet enkel het getal “13°” dienen vervangen te worden door het getal “12bis°”. 

 

 

31. In de Nederlandstalige versie van de nieuwe bepaling van artikel 23, § 2, tweede lid, 

16°, van de elektriciteitswet die artikel 14, b), van het voorontwerp voorstelt, dient in fine het 

woord “nagaan” te worden toegevoegd. 

 

 

32. Artikel 14, c), van het voorontwerp is het equivalent voor de elektriciteitsmarkt van 

artikel 6, c), van het voorontwerp dat de aardgasmarkt betreft.  De opmerkingen gemaakt bij 

artikel 6, c), van het voorontwerp gelden evenzeer voor artikel 14, c), van het voorontwerp 

(zie paragraaf 16 van deze studie). 
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33. In de Nederlandstalige versie artikel 14, c), van het voorontwerp dient het woord 

“gasmarkt” vervangen te worden door het woord “elektriciteitsmarkt”. 

 

Artikel 15 

 

34. De CREG begrijpt niet goed wat de zinsnede “non repris dans la liste des réviseurs 

d’entreprises agréés par elle” in artikel 15 van het voorontwerp betekent.  De CREG heeft 

immers geen enkele bevoegdheid om bedrijfsrevisoren te erkennen en houdt dan ook geen 

lijst bij van bedrijfsrevisoren die door haar erkend zouden zijn.  Zij is daarentegen van 

mening dat de bedrijfsrevisor die zij aanduidt, juist wel een erkende bedrijfsrevisor dient te 

zijn.  Daarom stelt zij voor de hierboven geciteerde zinsnede te vervangen door de woorden 

“ingeschreven op de lijst van het Instituut der Bedrijfsrevisoren overeenkomstig de wet van 

22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren”. 

 

De CREG wenst hierbij te onderstrepen dat zij sinds haar oprichting op eigen vrijwillig 

initiatief steeds een beroep gedaan heeft op de diensten van een erkend bedrijfsrevisor om 

haar financiële toestand en haar jaarrekeningen te controleren.  Het verslag van de 

bedrijfsrevisor wordt trouwens in extenso opgenomen in haar jaarverslag. 

 

 

Artikel 16 

 

35. In de Nederlandstalige tekst van artikel 16 van het voorontwerp dient het woord 

“bemiddelingsdienst” vervangen te worden door het woord “ombudsdienst”. 

 

 

36. De ombudsdienst die artikel 16 van het voorontwerp beoogt op te richten, is enkel 

bedoeld om geschillen tussen enerzijds een eindafnemer en anderzijds zijn leverancier te 

helpen oplossen.  Geschillen tussen distributeurs en hun leveranciers vallen bijgevolg niet 

onder het takenpakket van de ombudsdienst.  Nochtans lijkt het niet zo onzinnig om de 

ombudsdienst ook voor deze geschillen bevoegd te maken.  De problemen waarmee 

distributeurs ten aanzien van hun leveranciers kunnen te maken hebben, kunnen immers 

een negatieve weerslag hebben op de bevoorrading van de kleinere verbruikers die 

bevoorraad worden door de distributeurs. 
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37. Artikel 16 van het voorontwerp is geschreven alsof de producent, distributeur of de 

tussenpersoon in het geschil ongelijk hebben.  Zo bepaalt dit artikel dat de ombudsdienst 

een aanbeveling kan richten aan de producent, distributeur of tussenpersoon wanneer geen 

minnelijke schikking tussen hen en de eindafnemer kon worden bereikt.  Nochtans is het niet 

altijd zo dat de producent, distributeur of tussenpersoon ongelijk hebben telkens wanneer 

een eindafnemer een klacht bij de ombudsdienst tegen hen indient ; de klacht van de 

eindafnemer is soms ook al eens onterecht.  Artikel 16 van het voorontwerp zou daarom op 

een neutrale manier dienen herschreven te worden. 

 

 

38. De bepaling van artikel 27, § 1, 4°, zoals voorgesteld door artikel 16 van het 

voorontwerp komt vreemd over.  Een ombudsdienst is immers geen arbitragedienst.  Een 

ombudsdienst neemt geen bindende beslissingen, maar dient enkel om de rechtszoekenden 

te helpen in hun zoektocht naar gerechtigheid en kan daarbij enkel de rol van bemiddelaar 

op zich nemen. 

 

 

39. De bepaling van artikel 27, § 2, zoals voorgesteld door artikel 16 van het voorontwerp 

is overbodig want het overlapt met artikel 26 van de elektriciteitswet. 

 

 

40. De CREG wenst op te merken dat de leden van de ombudsdienst voor een periode 

van vijf jaar zullen worden benoemd, terwijl de leden van het directiecomité van de CREG 

voor een periode van zes jaar worden benoemd.  Indien de wetgever ervoor opteert om een 

ombudsdienst op te richten bij de CREG en om deze ombudsdienst zelf te organiseren in 

plaats van de CREG, vraagt de CREG zich af of het niet beter is om de leden van de 

ombudsdienst ook voor een periode van zes jaar te benoemen. 

 

 

41. Overeenkomstig de bepaling van artikel 27, § 3, eerste lid, laatste zin, zoals 

voorgesteld door artikel 16 van het voorontwerp, handelt de ombudsdienst als een college.  

De vraag dient gesteld naar de besluitvormingsregels van dit college dat slechts uit twee 

personen zal bestaan.  Zo dient in ieder geval te worden bepaald wat er gebeurt ingeval van 
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staking van stemmen.  Deze besluitvormingsregels dienen bij voorkeur niet in de wet zelf te 

worden bepaald, maar hun uitwerking kan aan de Koning worden toevertrouwd. 

 

 

42. De bepaling vervat in artikel 27, § 3, derde lid, zoals voorgesteld door artikel 16 van 

het voorontwerp is overbodig.  Deze regel is immers niet voorzien voor de leden van het 

directiecomité van de CREG die over een even grote onafhankelijkheid dienen te beschikken 

als de leden van de ombudsdienst.  Door deze bepaling alleen voor de ombudsdienst te 

voorzien, zou men kunnen beweren dat de leden van het directiecomité wel willekeurig 

kunnen worden afgezet.  Het hoeft geen betoog dat dergelijke interpretatie of het openen van 

de mogelijkheid om tot dergelijke interpretatie te komen, de onafhankelijkheid van het 

directiecomité van de CREG en dus van de CREG in haar geheel ernstig op de helling zet. 

 

 

43. De bepaling vervat in artikel 27, § 4, vierde lid, zoals voorgesteld door artikel 16 van 

het voorontwerp is overbodig.  Elk orgaan of elke afdeling van de CREG dient te worden 

gefinancierd vanuit het budget van de CREG. 

 

 

Artikel 17 

 

44. Gelet op de beslissing van de Ministerraad van 7 december 2001 staat nu reeds de 

inwerkingtreding van de wijzigingen die het voorontwerp voorstelt, vast.  Zo dienen de 

bepalingen die de afschaffing van het Controlecomité en de overdracht van zijn 

bevoegdheden naar de CREG beogen, in werking te treden op 1 juli 2003.  De nog in te 

voegen bepalingen betreffende de bevoegdheid van de CREG om informatie te verzamelen 

met het oog op de voorbereiding van haar tariefpolitiek voor het niet-vrije gedeelte van de 

elektriciteits- en gasmarkt, dienen in werking te treden op 1 september 2002.  De overige 

bepalingen die de afschaffing van de procedure beogen betreffende het te leveren bewijs 

van eligibiliteit van de eindafnemers, kunnen onmiddellijk in werking treden.  Omdat de 

diverse data van inwerkingtreding nu reeds vaststaan, is het verkieslijk dat de wet de 

inwerkingtreding zelf regelt. 
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Opheffingsbepaling 

 

45. In het voorontwerp dient tussen de artikelen 16 en 17 een artikel te worden 

ingevoegd dat de artikelen 24, § 3, tweede lid, 4°, en 26, § 3, van de elektriciteitswet opheft.  

Artikel 24, § 3, tweede lid, 4°, van de elektriciteitswet regelt de coördinatie van de activiteiten 

tussen de CREG en het Controlecomité.  Artikel 26, § 3, van de elektriciteitswet regelt de 

overdracht van informatie van de CREG aan het Controlecomité.  Beide artikelen worden 

overbodig door de afschaffing van het Controlecomité. 

 

 

 
 

 

 

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

Christine VANDERVEEREN 
Voorzitter van het Directiecomité 
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