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STUDIE 

 

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

heeft onderhavige studie op eigen initiatief uitgevoerd overeenkomstig 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. 

 

Artikel 23, § 2, tweede lid, 3°, van de voormelde wet van 29 april 1999 en artikel 15/14, § 2, 

tweede lid, 3°, van de voormelde wet van 12 april 1965 bepalen dat de CREG zal 

samenwerken met de Dienst voor de Mededinging bij het onderzoek van de zaken ingeleid 

krachtens de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging, 

overeenkomstig de nadere regels bepaald door de Koning.  

 

Gelet op de concentraties en de meldingen van vermeend misbruik van machtspositie van 

een aantal spelers op de elektriciteits- en aardgasmarkt acht de CREG het opportuun om 

een studie betreffende de samenwerking met de Dienst voor de Mededinging uit te voeren. 

 

De CREG heeft er aan gehouden contacten te leggen met de Dienst voor de Mededinging 

om zo mogelijk tot een gemeenschappelijk standpunt te komen. Op 15 februari, 28 mei en 5 

en 19 juni 2002 werden er gemeenschappelijke werkvergaderingen gehouden met de Dienst 

voor de Mededinging en het korps verslaggevers, beiden opgericht door de wet tot 

bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999.  De tekst van 

het voorstel van koninklijk besluit vervat in onderhavige studie draagt de instemming weg 

niet alleen van de CREG, maar ook van de Dienst voor de Mededinging en het korps 

verslaggevers. 

 

Op zijn vergadering van 11 juli 2002 keurde het Directiecomité van de CREG de 

hiernavolgende studie goed.  Ingevolgde zijn beslissing van 17 juli 2002 draagt de 

hiernavolgende studie de goedkeuring van de Algemene Raad weg. 

 

Het eerste deel van deze studie bevat een aantal beschouwingen over de liberalisering van 

de elektriciteits- en gasmarkt, over de verhouding tussen de sector-specifieke regelgeving en 

het algemene mededingingsrecht en over de specifieke rol van de CREG enerzijds en de 

Dienst voor de Mededinging anderzijds.  Het tweede deel van deze studie bevat een voorstel 

van koninklijk besluit houdende samenwerkingsregels tussen de CREG en de Dienst voor de 
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Mededinging, samen met een daaraan voorafgaande toelichting bij dit voorstel van koninklijk 

besluit. 

 

 
 

 

 

ALGEMENE OPMERKINGEN 

 

De kenmerken van de liberalisering van de elektriciteits- en aardgasmarkt 

 

1. De richtlijn 96/92/EG van het Europees Parlement en de Raad  van 19 december 

1996 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (hierna : 

de elektriciteitsrichtlijn) en de richtlijn 98/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 

22 juni 1998 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt van aardgas 

(hierna : de gasrichtlijn) beogen de productie en levering van elektriciteit en de levering van 

aardgas open te stellen voor concurrentie zodat de consumenten vrij hun elektriciteits- en 

gasleverancier kunnen kiezen.  De bedoeling is dat eenieder die elektriciteit wenst te 

produceren, vrij en op voet van gelijkheid tot de markt kan toetreden en dat eenieder die 

elektriciteit of aardgas wenst te verhandelen ook vrij en op voet van gelijkheid tot de markt 

kan toetreden. 

 

Het verwezenlijken van deze doelstelling vergt vooreerst de opheffing van de exclusieve 

rechten die aan de vroegere dominante marktspelers werden toegekend, zoals bijvoorbeeld 

leveringsmonopolies.  In de plaats daarvan kunnen vergunningensystemen worden ingesteld 

die elke belanghebbende op voet van gelijkheid behandelen : elkeen die een vergunning 

voor de productie van elektriciteit of voor de levering van elektriciteit of aardgas wenst te 

verkrijgen, moet deze ook verkrijgen indien hij aan de voorafbepaalde, objectieve en niet-

discriminatoire voorwaarden voldoet. 

 

De openstelling van de elektriciteits- en gasmarkt vergt ten tweede dat eenieder vrij en op 

voet van gelijkheid toegang heeft tot de transportnetwerken voor elektriciteit en aardgas.  

Men kan immers maar elektriciteit en aardgas verhandelen en in de meeste gevallen maar 

elektriciteit produceren, indien men zijn elektriciteit en aardgas kan transporteren over deze 

netwerken.  In de meeste landen zijn deze transportnetwerken een feitelijk en zelfs een 

natuurlijk monopolie dat in handen is van de vroegere dominante marktspelers.  
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Concurrentie op het vlak van deze netwerken valt maar in beperkte mate te verwachten en 

zelfs helemaal niet in het geval van natuurlijke monopolies.  De eigenaars en beheerders van 

deze netwerken worden daarom voortaan verplicht hun netwerken open te stellen voor 

derden op een niet-discriminatoire wijze.  Daartoe wordt een doorgedreven regulering 

voorzien voor de tarifering van hun diensten, van de technische aspecten van het beheer 

van hun netwerken en van de investeringen in hun netwerken.  Bovendien worden zij 

verplicht, via ontbundeling en zogenaamde Chinese walls tussen hun vervoersafdeling en 

hun andere afdelingen, zoals hun productie- en verkoopsafdelingen, zich zo te organiseren 

dat de informatie over hun concurrenten, waarover zij beschikken via het gebruik van hun 

netwerken door deze derden, niet kan ter beschikking komen van hun andere afdelingen. 

 

 

2. De elektriciteits- en gasrichtlijnen voorzien dat de Lid-Staten passende en doelmatige 

mechanismen zouden creëren voor regulering, controle en transparantie teneinde misbruik 

van machtsposities, met name ten nadele van de verbruiker, en marktondermijnende 

praktijken te voorkomen1. Met uitzondering van Duitsland hebben alle Lid-Staten geopteerd 

voor de oprichting van een gespecialiseerde regulator belast met de controle ex ante op de 

geliberaliseerde energiemarkt. In sommige van deze Lid-Staten maakt deze regulator 

integraal deel uit van de administratie ; in de andere Lid-Staten is deze regulator een 

onafhankelijk orgaan.  Duitsland steunt daarentegen volledig op de naleving van het gemeen 

mededingingsrecht via de ex-post-controle door het Bundeskartellamt. Duitsland 

verantwoordt zijn afwijkende keuze door de omstandigheid dat de Duitse markt traditioneel 

gedecentraliseerd en gefragmenteerd was, hoewel de Duitse markt veel meer 

geconcentreerd is dan haar gefragmenteerde structuur doet vermoeden2.  De praktijk wijst 

echter uit dat de Duitse markt een zeer gesloten systeem is.  In ieder geval dient te worden 

opgemerkt dat het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van de elektriciteits- en de 

gasrichtlijnen3 de Lid-Staten verplicht een onafhankelijke nationale regelgevende instantie op 

te richten. 

 

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) voorzien in de oprichting 

                                                
1 Artikel 22 van de elektriciteitsrichtlijn ; artikel 22 van de gasrichtlijn. 
2 EBERLEIN, B., “To regulate or not to regulate electricity: explaining the German Sonderweg in the 
EU context”, Journal of Network Industries, 2001, p. 358. 
3 Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijn 
96/92/EG en Richtlijn 98/30/EG betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
elektriciteit en aardgas, COM(2001) 125 final, voorstel tot wijziging van artikel 22. 
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van de CREG als de regulerende instantie van de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt.  

De wetgever heeft dus ervoor geopteerd om één regulator te creëren voor zowel de 

elektriciteits- als de aardgasmarkt.  Ook heeft de wetgever ervoor gekozen om een 

autonome gespecialiseerde reguleringsinstantie met rechtspersoonlijkheid in te richten. Dit 

wekt geen verbazing. Er bestond reeds een en dezelfde gespecialiseerde toezichtsinstantie 

voor de captieve elektriciteits- en aardgasmarkt, namelijk het Controlecomité voor de 

Elektriciteit en het Gas. Voor wat betreft het autonome karakter van de CREG heeft de 

wetgever zich laten inspireren door het model van de Commissie voor Bank- en 

Financiewezen. Tenslotte kadert de oprichting van een autonoom organisme in de actuele 

stroming die men in vele Europese landen aantreft, namelijk de delegatie door overheden 

van bevoegdheden aan onafhankelijke instellingen4. 

 

 

 

 

Verhouding tussen sector-specifieke regels en mededingingsrecht 
 

3. De opening van de elektriciteits- en aardgasmarkt voor concurrentie veronderstelt 

een zekere mate van sector-specifieke regulering5.  De sector-specifieke regelgeving is 

immers noodzakelijk om marktmacht te controleren en desgevallend te corrigeren van de 

diverse marktactoren, namelijk enerzijds de producenten en leveranciers en anderzijds de 

netwerkbeheerders.  Ook is de sector-specifieke regelgeving noodzakelijk om bepaalde 

sociale en milieubeleidsdoelstellingen te verwezenlijken6. 

 

Vooraleer verder in te gaan op de taak die de sector-specifieke regelgeving te vervullen 

heeft, dient opgemerkt te worden dat het bestaan van sector-specifieke regelgeving de 

toepassing van het algemene mededingingsrecht op de elektriciteits- en aardgasmarkt niet 

uitsluit, integendeel : de algemene mededingingsregels zullen, samen met de sector-

specifieke regels bijdragen aan de creatie van een concurrentiële elektriciteits- en 

aardgasmarkt.  Het is dus belangrijk dat de marktspelers beseffen dat het naleven van de 

                                                
4 GILARDI, F., “Policy credibility and delegation to independent regulatory agencies: a comparative 
empirical analysis”, Journal of European Public Policy, 2002, vol. 9. 
5 De sector-specifieke regulering is niet noodzakelijk regulering opgelegd door de overheid, maar kan 
ook zelfregulering zijn, dit is regulering die de sector aan zichzelf oplegt. 
6 GERADIN, G., “Institutional aspects of EU regulatory reforms in the Telecommunications sector: an 
analysis of the role of national regulatory authorities”, Journal of Network Industries, 2000, p. 7. 
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sector-specifieke regels hen niet vrijstelt van het naleven van het algemene 

mededingingsrecht7. 

 

 

De producenten en leveranciers 
 

4. Op het vlak van de productie en levering van elektriciteit en van de levering van 

aardgas veronderstelt de liberalisering onbetwistbaar de afschaffing van bepaalde 

monopolierechten en enkele van de daarmee samenhangende controlemechanismen.  Dit is 

evenwel niet voldoende om de markt effectief voor concurrentie open te stellen.  De 

marktaandelen van de historisch dominante marktspelers zijn immers zeer groot.  Bovendien 

worden de nieuwkomers geconfronteerd met aanzienlijke toetredingsdrempels.  Zo dienen zij 

gebruik te maken van de doorgaans unieke netwerkinfrastructuur die vaak in handen is van 

de historisch dominante marktspelers.  Ook wordt de energiesector gekenmerkt door hoge 

sunk costs en zijn de investeringen er omvangrijk.  Om nieuwe investeerders aan te trekken 

is derhalve een redelijk vooruitzicht van kostenrecuperatie vereist8.  Het komt er derhalve op 

aan om deze toetredingsdrempels in het algemeen af te bouwen en de eventuele misbruiken 

door de historisch dominante marktspelers van hun machtspositie op de markt in het 

bijzonder te voorkomen.  Alleen zo worden de voorwaarden gecreëerd waaronder 

mededinging kan ontstaan.  Bovendien moet een beleid uitgestippeld worden zodat 

mededinging kan blijven bestaan. 

 

Het algemene mededingingsrecht voorziet slechts beperkte mogelijkheden om nieuwe 

sectorstructuren op te leggen met als doel de mededinging te bevorderen9.  Hoewel het 

belang van het mededingingsrecht zeker niet onderschat mag worden, is het op zich niet 

toereikend om de vaak zeer specifieke overgangsproblemen naar een geliberaliseerde 

elektriciteits- en aardgassector op te lossen. Het Europese zowel als het Belgische 

mededingingssysteem is ontworpen om individuele zaken aan te pakken op een individuele 

basis. De benadering is sterk op de feiten georiënteerd, zodat de precedentwaarde van een 

individuele uitspraak niet altijd duidelijk is in een afwijkende feitelijke situatie. De controles ex 

post in individuele dossiers zijn ook ontoereikend om het klimaat van zekerheid en stabiliteit 

                                                
7 Hof van Justitie, zaak 66/86, Ahmed Saeed, Jur. H.v.J., 1989, p. 838. 
8 VAN DIJK, T., “General or specific competition rules for network utilities?”, Journal of Network 
Industries, 2001, p. 109. 
9 VAN DIJK, T., “General or specific competition rules for network utilities?”, Journal of Network 
Industries, 2001, p. 97. 
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te vestigen dat noodzakelijk is om bijvoorbeeld lange-termijninvesteringen aan te moedigen. 

Daarenboven zijn mededingingsprocedures vaak tijdrovend10. 

 

Vooral in de eerste fase van de openstelling van de markt inzake productie en levering is er 

duidelijk een taak weggelegd voor een sector-specifieke regulator.  Hij zal een doorgedreven 

technische know-how over de elektriciteits- en gasmarkt opbouwen.  Met gebruik hiervan zal 

hij permanent de ontwikkelingen en gedragingen op de betrokken markten van nabij volgen 

en zal hij de misbruiken vermomd achter sector-specifieke technische argumenten snel en 

efficiënt kunnen detecteren en vervolgens er de gepaste acties tegen ondernemen.  

Naarmate de liberalisering voortgang vindt en de typische overgangsproblemen opgelost 

geraken, kan de nadruk meer weg van de sector-specifieke regelgeving in de richting van het 

algemene mededingingsrecht verschuiven, althans wat betreft de productie en de levering 

van elektriciteit en aardgas. 

 

 

De netwerkbeheerders 
 

5. Waar voor de productie en levering op de elektriciteits- en aardgasmarkt de sector-

specifieke regelgeving in principe op termijn kan verdwijnen en het algemene 

mededingingsrecht zou moeten kunnen volstaan om een effectieve concurrentiële markt te 

garanderen, is dit niet het geval voor de netwerkinfrastructuur waarop de elektriciteit en het 

aardgas vervoerd worden.  De transportnetwerken zijn doorgaans een monopolie en zullen 

dit naar alle waarschijnlijkheid ook in de toekomst blijven : de beheerder van het 

transmissienet voor elektriciteit beschikt over een wettelijk monopolie en de duplicatie van 

het vervoersnet voor aardgas is slechts beperkt economisch haalbaar zodat ook de 

gasvervoerders over quasi-monopolierechten beschikken.  Nochtans is de toegang tot en het 

gebruik van deze netwerken cruciaal in de elektriciteits- en aardgasmarkt : een leverancier 

heeft geen markt indien hij zijn energie niet kan vervoeren tot bij de consument.  Een 

doorgedreven specifieke regulering en toezicht op de naleving van deze regulering is dan 

ook noodzakelijk.  Dit is des te noodzakelijker wanneer, zoals meestal het geval is,  deze 

netwerken in handen zijn van de historisch dominante marktspelers. 

 

De tekortkomingen van het algemene mededingingsrecht om de productie en de levering op 

de elektriciteits- en aardgasmarkt op duurzame wijze aan concurrentie bloot te stellen, doen 
                                                
10 HANCHER, L., “Cross-border transmission of electricity in the European Energy Market: regulatory 
issues”, Journal of Network Industries, 2000, p. 149-150; ALBERS, M., “Competition law issues arising 
from the liberalisation process”, Journal of Network Industries, 2000, p. 275. 
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zich immers ook voor ten aanzien van het netwerkbeheer (zie paragraaf 4 van deze studie).  

Ze laten zich zelfs nog scherper voelen op het vlak van het netwerkbeheer.  Vooreerst valt 

het te verwachten dat de netwerken zich voor lange tijd en misschien zelfs voor altijd in een 

monopoliesituatie zullen blijven bevinden.  Ten tweede biedt zelfs op termijn het 

mededingingsrecht geen antwoord op een aantal essentiële keuzes die dienen te worden 

gemaakt inzake het netwerkbeheer.  Zo geeft het algemene mededingingsrecht geen klare 

aanduiding of in een omgeving zonder perfecte mededinging de beperkte netwerkcapaciteit 

best wordt toegewezen op basis van het first-come-first-served-principe, de veilingsmethode 

of de pro-ratatoewijzing, dit alles met of zonder toepassing van het use-it-or-lose-it-principe.  

Zo kan het algemene mededingingsrecht een economisch efficiënt beheer van de netwerken 

niet garanderen : de netwerkbeheerder wordt niet of nauwelijks bedreigd door enige 

concurrentie waardoor hij ongeremd al zijn kosten, ook al zijn deze onredelijk hoog of betreft 

het nutteloze uitgaven, kan doorrekenen aan zijn klanten.  Daar waar afspraken tussen 

vervoersondernemingen betreffende het niet-uitbreiden van de capaciteit van hun 

vervoersnetten, het niet-gebruiken van capaciteit of betalingen als compensatie voor het 

onder- of overgebruiken van capaciteit, hoogstwaarschijnlijk strijdig worden bevonden met 

het algemene mededingingsrecht11 en als zodanig nietig zijn, vermag het algemene 

mededingingsrecht, bij gebrek aan juridische grondslag om op te treden, ook niets tegen een 

netwerkbeheerder die niet spontaan de nodige investeringen doet die beantwoorden aan de 

normaal te verwachten toename in de vraag naar capaciteit. Dit kan op termijn echter de 

voorzieningszekerheid van het land in gevaar brengen.  Bovendien kan het niet-uitvoeren 

van bepaalde investeringen de concurrentie op de markt voor de productie of levering van 

elektriciteit of aardgas scheeftrekken omdat hierdoor bepaalde marktactoren in vergelijking 

tot hun concurrenten niet of tegen ongunstige voorwaarden toegang krijgen tot het netwerk. 

 

Het is de taak van de sector-specifieke regelgeving voor al deze en nog vele andere 

problemen een antwoord te bieden.  Zo zal de regulator met toepassing van de sector-

specifieke regelgeving uit verschillende goede methodes dienen te kiezen welke methode 

voor de allocatie van beperkte netwerkcapaciteit het best geschikt is voor de markt waarop 

hij toezicht uitoefent.  Zo zal de regulator via gereguleerde tarieven onredelijke en nutteloze 

uitgaven dienen te voorkomen.  Tegelijk zal hij de juiste vergoeding moeten garanderen voor 

de investeringen die nodig zijn in het netwerk, terwijl hij ook er moet op toezien dat de 

netwerkbeheerders tijdig en met de juiste prioriteiten de nodige investeringen aan hun 

netwerk uitvoeren. 

                                                
11 RITTER, L., DAVID BRAUN, W., RAWLINSON, F., European Competition Law: a practitioner’s 
guide, Kluwer Law International, 2000, p. 156. 
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Sociale en milieudoelstellingen 

 

6. Het hoeft geen betoog dat elektriciteit en aardgas basisgoederen zijn.  De 

openstelling van de elektriciteits- en aardgasmarkt voor concurrentie zal de efficiëntie op 

deze markten verhogen, maar daarom nog niet garanderen dat iedereen voldoende en tegen 

de juiste voorwaarden bevoorraad wordt in elektriciteit en/of aardgas.  Om dit laatste te 

bereiken dient de liberalisering gepaard te gaan met een aantal sector-specifieke 

begeleidingsmaatregelen die een sociaal of milieuoogmerk nastreven.  Het algemene 

mededingingsrecht is hiertoe immers niet geschikt.  Zo kan het algemene mededingingsrecht 

niet garanderen dat de vervoersnetwerken zo worden uitgebouwd dat elke inwoner zich 

tegen een redelijke prijs kan aansluiten op deze netwerken.  In bepaalde streken, zoals deze 

met een lage bevolkingsdensiteit, zijn netwerkinvesteringen immers per inwoner zeer duur 

en niet voldoende rendabel indien de betrokken inwoners niet bereid zijn de werkelijke 

kosten integraal zelf te dragen.  Het algemene mededingingsrecht kan de netwerkbeheerder 

niet verplichten toch deze investeringen te doen.  De sector-specifieke regelgeving kan dit 

wel door ervoor te zorgen dat de kosten voor deze investeringen verdeeld worden onder alle 

netwerkgebruikers.  Ook om de bevoorradingszekerheid van het land in zijn geheel te 

garanderen is sector-specifieke regelgeving nodig die ervoor zorgt dat de capaciteit van de 

netwerken steeds en overal voldoende is om de nodige elektriciteit en het nodige gas op tijd 

te vervoeren naar de juiste bestemmingen. 

 

Niet alleen op het vlak van het netwerkbeheer en het sociale beleid dient het algemene 

mededingingsrecht te worden aangevuld met sector-specifieke regelgeving.  Ook op het vlak 

van bijvoorbeeld de productie van elektriciteit en van het milieubeleid is dit het geval.  Het 

algemene mededingingsrecht kan bijvoorbeeld immers niet bereiken dat 

elektriciteitsproducenten een minimum-hoeveelheid productie halen uit hernieuwbare 

energiebronnen.  Het algemene mededingingsrecht beoogt enkel de vrije mededinging te 

beschermen.  Daar elektriciteit een homogeen goed is, zal de concurrentie zich voornamelijk 

beperken tot prijsconcurrentie.  Het algemene mededingingsrecht zal zich derhalve beperken 

tot de controle of de historische dominante marktspeler zich niet schuldig maakt aan 

predatory pricing.  Prijzenconcurrentie verhindert echter dat producenten zullen investeren in 

de ontwikkeling van groene elektriciteit, die zeker in de beginfase veel duurder is dan 

klassiek opgewekte elektriciteit.  In de mate dat de samenleving van oordeel is dat omwille 

van milieubescherming een bepaalde hoeveelheid elektriciteit dient geproduceerd te worden 

op basis van hernieuwbare energiebronnen, is er nood aan sector-specifieke regelgeving die 

een voldoende hoeveelheid van groene elektriciteit garandeert. 
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De samenwerking tussen de CREG en de Dienst voor de Mededinging en 
het korps verslaggeverskorps verslaggevers 
 

7. Het koninklijk besluit bedoeld in artikel 23, § 2, tweede lid, 3°, van de elektriciteitswet 

en artikel 15/14, tweede lid, 3°, van de gaswet dat de samenwerking tussen de CREG en de 

Dienst voor de Mededinging (hierna : de Dienst) dient te regelen, dient de wettelijke 

bevoegdheden van zowel de CREG als de Dienst te eerbiedigen en kan de ene instelling 

niet belasten met de uitoefening van de bevoegdheden van de andere instelling.  Anders zou 

het koninklijk besluit in strijd met de wet zijn.  Om elke onwettigheid te vermijden past het na 

te gaan waarin de bevoegdheden van de CREG bestaan, waarin de bevoegdheden van de 

Dienst bestaan en waarin de samenwerking, met het volle respect van de wederzijdse 

bevoegdheden, kan bestaan. 

 

 

8. In algemene bewoordingen kan gesteld worden dat de CREG belast is met een 

raadgevende taak ten behoeve van de overheid inzake de organisatie en de werking van de 

elektriciteits- en de aardgasmarkt enerzijds, en met een algemene taak van toezicht en 

controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen anderzijds12. 

 

De raadgevende taak van de CREG bestaat er onder meer in de sector-specifieke 

regelgeving voor te bereiden, in de gevallen en op de wijze in de elektriciteits- en de gaswet 

bepaald.  Hierbij gaat het vooral om maatregelen aangaande het beheer van en het gebruik 

van het net.  Ook voor de redactie en de toepassing van diverse vergunningensystemen voor 

bijvoorbeeld het vervoer en de levering van aardgas en voor de productie en bepaalde 

vormen van levering van elektriciteit vervult de CREG een raadgevende taak. 

 

Voor wat betreft de taak van controle en toezicht, heeft de CREG vier verschillende 

bevoegdheden indien zij inbreuken vaststelt op de sector-specifieke regelgeving. De CREG 

heeft vier mogelijkheden indien zijzelf inbreuken vaststelt.  Ten eerste kan de CREG 

administratieve geldboeten opleggen aan in België gevestigde natuurlijke of rechtspersonen 

bij niet-naleving van specifieke bepalingen van de elektriciteits- en de gaswet en hun 

uitvoeringsbesluiten13. Ten tweede zijn bepaalde inbreuken op de sector-specifieke 

regelgeving strafrechtelijk gesanctioneerd, zodat de CREG desgevallend de 

onderzoeksrechter kan vatten14. Ten derde kan de CREG op eigen initiatief studies 

                                                
12 Artikel 23, § 1, van de elektriciteitswet ; artikel 15/14, §2, van de gaswet. 
13 Artikel 31 van de elektriciteitswet ; artikel 20/2 van de gaswet. 
14 Artikel 30 van de elektriciteitswet ; artikelen 19 en 20 van de gaswet. 
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uitbrengen in verband met de elektriciteitsmarkt en aardgasmarkt. Deze studies kunnen 

bepaalde problemen in de elektriciteits- en aardgasmarkt aankaarten en oplossingen 

suggereren15. Tenslotte kan de CREG de Dienst verzoeken een onderzoek in te stellen naar 

inbreuken op de artikelen 2, § 1, 3 en 12, § 1, van de wet tot bescherming van de 

economische mededinging, gecoördineerd op 1 juli 1999 (hierna : de mededingingswet)16. 

 

Daarnaast beschikt de CREG over een eigen administratief rechtscollege, namelijk de 

Geschillenkamer, en een eigen bemiddelings- en arbitragedienst die op verzoek van de 

partijen elk geschil dat bij hen aanhangig is gemaakt en waarvoor zij bevoegd zijn, 

beslechten of, ingeval van bemiddeling, trachten in der minne op te lossen17. 

 

 

9. De Dienst is ingesteld door artikel 14, § 1, van de mededingingswet. Zij maakt deel 

uit van het Ministerie van Economische Zaken.  De Dienst heeft tot wettelijke taak bij te 

dragen tot het creëren van een economische ruimte waarin de consument bij het verwerven 

van goederen of het aanwenden van diensten zijn keuze kan maken binnen normale 

voorwaarden. 

 

De belangrijkste taken die hieruit voortvloeien zijn het onderzoek van restrictieve 

mededingingspraktijken (overeenkomsten en misbruik van machtspositie), het onderzoek 

van concentratiedossiers en het volgen van de Europese en internationale werkzaamheden 

(bijvoorbeeld de OESO en de WHO) op het vlak van de mededinging. 

 

Bij de Dienst is een korps verslaggevers (hierna : het korps) ingesteld overeenkomstig artikel 

14, § 2, van de mededingingswet. De verslaggevers zijn belast met het leiden en het 

organiseren van het onderzoek. 

 

Bij het Ministerie van Economische Zaken is ook een Raad voor de Mededinging ingesteld 

overeenkomstig artikel 16 van de mededingingswet. De Raad is een administratief 

rechtscollege.  De Raad heeft de bevoegdheid van beslissing, voorstel en advies zoals de 

wet hem toekent. Het verleent individuele vrijstellingen van aangemelde restrictieve 

mededingingspraktijken en negatieve verklaringen met betrekking tot aangemelde 

mededingingspraktijken ; het stelt het bestaan van restrictieve mededingingspraktijken vast 

en beveelt de beëindiging ervan ; het stelt vast of concentraties al dan niet toelaatbaar zijn 
                                                
15 Artikel 23, §2, 2°, van de elektriciteitswet ; artikel 15/14, §2, 2°, van de gaswet. 
16 Artikel 23, §1, d), van de mededingingswet. 
17 Artikelen 28 en 29 van de elektriciteitswet ; artikelen 15/17 en 15/18 van de gaswet. 
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en verleent desgevallend vrijstelling aan niet-toelaatbare concentraties. De Raad geeft 

tevens advies aan de Minister van Economische Zaken betreffende het algemene 

mededingingsbeleid. Tenslotte kan de Raad de onderzoeksprocedure op eigen initiatief op 

gang brengen. 

 

 

10. De complementariteit tussen de elektriciteits- en gaswet enerzijds en het 

mededingingsrecht geldt eveneens voor de CREG en de Dienst, met inbegrip van het korps.  

Een samenwerking tussen beide is dan ook een evidentie en deze samenwerking dient zo te 

zijn georganiseerd dat de CREG enerzijds en de Dienst en het korps anderzijds hun kennis 

en competenties aan elkaar ter beschikking stellen. 

 

Concreet betekent dit dat er een intense uitwisseling van informatie dient te zijn.  Informatie 

is immers essentieel voor zowel de CREG als de Dienst en het korps om hun respectieve 

taken zo goed mogelijk te vervullen.  Gebrek aan informatie kan immers tot gevolg hebben 

dat men niet optreedt terwijl een optreden wettelijk vereist is of dat men beslist tot een 

verkeerde interventie in het marktgebeuren.  De uitwisseling van informatie dient volledig te 

zijn en dus ook vertrouwelijke informatie te omvatten.  Zulks is mogelijk omdat de betrokken 

instellingen elk aan een strenge geheimhoudingsverplichting onderworpen zijn.  Wel is het 

essentieel dat het koninklijk besluit dat de samenwerking tussen de betrokken instellingen 

zal regelen, de wettelijk opgelegde vertrouwelijkheid bij deze informatie-uitwisseling van de 

ene instelling uitbreidt tot de andere. 

 

Andere schaalvoordelen kunnen bereikt worden wanneer de CREG, de Dienst en het korps 

hun competenties aan elkaar ter beschikking stellen.  Dit betekent echter niet dat de ene 

instelling de bevoegdheden van de andere zou kunnen uitoefenen.  Het betekent enkel dat 

de ene instelling de andere met haar kennis en competenties zal bijstaan wanneer de andere 

instelling daaraan behoefte heeft.  Het betekent ook niet dat de ene instelling zich mag 

mengen in het beleid van de andere instelling.  Zo heeft de CREG nog andere wettelijke 

taken dan samen te werken met de Dienst en het korps en is het haar verantwoordelijkheid 

te bepalen hoe zij haar middelen verspreidt over haar diverse wettelijke opdrachten.  

Hetzelfde geldt voor de Dienst en het korps : hun taken beperken zich niet tot de 

elektriciteits- en de gasmarkt en zij bepalen hoeveel van hun middelen zij besteden aan deze 

markten. 
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Door hun onderlinge samenwerking zullen de CREG, de Dienst en het korps ook elkaars 

wettelijke bevoegdheden en de invulling die zij eraan geven, beter leren kennen.  Dit komt 

uiteraard de onderlinge samenwerking ten goede en de efficiëntie van hun optreden.  De 

samenwerking zal daarenboven ook een positief effect hebben op de rechtszoekende.  

Dankzij de samenwerking zullen de CREG en de Dienst de rechtszoekende kunnen helpen 

bij het zoeken naar de juiste instantie die bevoegd is voor het behandelen van zijn probleem.  

Concreet betekent dit dat de CREG een rechtszoekende die bij haar een klacht indient 

waarvoor de Dienst bevoegd is, zal doorverwijzen naar de Dienst en dat omgekeerd de 

Dienst de rechtszoekende zal doorverwijzen naar de CREG wanneer zijn probleem onder de 

bevoegdheden van de CREG ressorteert. 

 

 

 

VOORSTEL VAN KONINKLIJK BESLUIT 

 

Toelichting 

 

Artikel 2 

 

11. Artikel 2, eerste lid, van het voorstel van koninklijk besluit betreffende de 

samenwerking tussen de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en 

de Dienst voor de Mededinging en het korps verslaggevers (hierna : het voorstel) stelt het 

algemene principe in dat de CREG, de Dienst en het korps hun respectieve competenties 

aan elkaar ter beschikking moeten stellen wanneer de ene instelling de andere daarom 

verzoekt.  Zo dient de CREG met het mededingingsrecht rekening te houden wanneer zij de 

elektriciteits- en gaswet toepast. De elektriciteits- en gaswet laten soms immers meerdere 

interpretaties toe. Het komt er dan op aan deze interpretatie te kiezen die het meest in 

harmonie is met het mededingingsrecht.  Omgekeerd kan het ook zo zijn dat de Dienst en 

het korps van de CREG wensen te vernemen hoe de elektriciteits- of gaswet wordt 

geïnterpreteerd en toegepast ten einde hiermee rekening te houden bij de invulling die zij 

geven aan de mededingingswet. 

 

 

12. Artikel 2, tweede lid, van het voorstel voorziet een geregeld overleg tussen de CREG, 

de Dienst en het korps.  Dit overleg moet dienen om de samenwerkingsregels vervat in het 

voorstel te evalueren en te verbeteren.  Uiteraard impliceert deze bepaling niet dat de 
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CREG, de Dienst en het korps de samenwerkingsregels vervat in het voorstel kunnen 

wijzigen ; dit is een exclusieve bevoegdheid van de Koning.  Het betekent enkel dat zij de 

toepassing die zij aan deze regels geven, geregeld gezamenlijk evalueren en eventueel 

verbeteren.  Het betekent ook dat als resultaat uit dit overleg een aanbeveling aan de 

bevoegde ministers kan worden gericht om de samenwerkingsregels te veranderen. 

 

 

Artikel 3 

 

13. Artikel 3 van het voorstel regelt de informatie-uitwisseling van de CREG naar de 

Dienst en het korps.  Het legt de CREG de verplichting op niet alleen de Dienst en het korps 

te informeren telkens wanneer zij informatie heeft van marktgedragingen die een inbreuk op 

de mededingingswet kunnen uitmaken, maar ook wanneer zij informatie heeft over de 

toepassing die zij, inclusief haar Geschillenkamer en bemiddelings- en arbitragedienst, geeft 

aan de elektriciteits- en gaswet. 

 

Deze vorm van samenwerking is alleen maar zinvol indien de informatie tijdig wordt 

overgemaakt.  De CREG heeft dus de opdracht om haar informatie zo spoedig mogelijk over 

te maken.  Wel verplicht artikel 3, § 1, van het voorstel de CREG expliciet de informatie die 

zij heeft over mogelijke inbreuken op de mededingingswet onverwijld over te maken aan de 

Dienst en het korps.  Hiermee beoogt artikel 3, § 1, van het voorstel te garanderen dat de 

Dienst en het korps onmiddellijk over alle informatie beschikken die nodig is om hun wettelijk 

opdracht te vervullen. 

 

 

14. Hoewel de CREG niet bevoegd is om de naleving van de mededingingswet af te 

dwingen, is zij als toezichthouder van de geliberaliseerde elektriciteits- en aardgasmarkt 

goed geplaatst om gedragingen van marktspelers op te merken die de goede werking van 

deze markten verstoren. Het kan zijn dat deze gedragingen, hoewel manifest storend, geen 

inbreuk uitmaken op enige sector-specifieke regel. Dit kan zijn omdat de sector-specifieke 

regel nog in voorbereiding is, maar dit kan evenzeer het geval zijn omdat men niet iedere 

mogelijke gedraging in een sector-specifieke regel wil of kan vatten. Indien in dergelijk geval 

opgetreden moet worden omdat de  gedraging de goede werking van de markt verstoort, zal 

het algemene mededingingsrecht de maatstaf zijn om de toelaatbaarheid van de gedraging 

te toetsen. De CREG kan omtrent een marktverstorende gedraging die geen inbreuk 

uitmaakt op een sector-specifieke regel doch die prima facie de algemene 
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mededingingsregels schendt, weliswaar een studie uitbrengen, doch zij kan geen sancties 

uitvaardigen. In dergelijke gevallen verplicht het voorstel de CREG om een verzoek tot 

instelling van een onderzoek in de zin van artikel 23, §1, d), wet tot bescherming van de 

mededinging te richten tot de Dienst. De CREG zal dergelijk verzoek naar best vermogen 

staven en ook tijdens het onderzoek de Dienst zoveel als mogelijk bijstaan. 

 

 

15. Soms overlappen de elektriciteits- en gaswet enerzijds en de mededingingswet 

elkaar.  Zo verbieden de elektriciteits- en gaswet de netwerkbeheerders tussen 

netgebruikers of categorieën van netgebruikers te discrimineren. Ook verbieden zij de 

netwerkbeheerders kruissubsidiëring.  Een schending van deze verboden is duidelijk een 

inbreuk op de elektriciteits- en gaswet.  Ze is echter evenzeer een inbreuk op het 

mededingingsrecht. 

 

Een klager heeft in dat geval twee keuzes indien hij wenst te ageren op nationaal niveau.  Hij 

kan zich baseren op de schending van de elektriciteits- of gaswet of op de schending van de 

mededingingswet.  Indien hij zich baseert op de elektriciteits- of gaswet, kan hij zich wenden 

tot de gewone rechtbanken of kan hij beroep doen op de procedures die bij de CREG zijn 

ingesteld voor inbreuken op het sector-specifieke recht. Het betreft hier de procedure voor de 

Geschillenkamer, de procedure voor de Bemiddelings- en Arbitragedienst, alsook de 

hierboven vermelde actiemogelijkheden van de CREG zelf (zie paragraaf 8 van deze studie). 

Indien hij zich daarentegen baseert op de mededingingswet, kan hij een actie instellen bij de 

gewone rechtbanken of de nationale mededingingsautoriteit. 

 

Wanneer nu de klager beroep doet op een tussenkomst van de CREG waarvoor hij ook een 

actie zou kunnen instellen bij de Dienst, zal de CREG de Dienst en het korps van dit beroep 

op de hoogte brengen.  Dat betekent echter niet dat de klacht van de CREG naar de Dienst 

en het korps wordt overgeheveld.  De keuze van de klager wordt gerespecteerd en de door 

de klager gevatte instantie blijft de dossierbeheerder. Enkel wanneer een klager zich vergist 

en de CREG vat bij een inbreuk op het algemene mededingingsrecht of de Dienst bij een 

inbreuk op het sector-specifieke recht, zal de CREG, respectievelijk de Dienst de klager 

doorverwijzen naar de Dienst, respectievelijk de CREG. 

 

Op de algemene verplichting tot informatie-uitwisseling over het beroep dat gedaan wordt op 

interventies van de CREG voorziet artikel 3 een uitzondering.  Voor wat betreft de zaken 

ingeleid voor de Geschillenkamer of de Bemiddelings- en Arbitragedienst zal de CREG, gelet 
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op het feit dat zij enkel het secretariaat van deze beide instellingen waarneemt en het hier 

jurisdictionele procedures betreft, de Dienst en het korps hiervan niet op de hoogte brengen. 

De CREG is wel verplicht de Dienst en het korps een afschrift te bezorgen van de arbitrale 

uitspraken, alsook van de beslissingen van de Geschillenkamer. Wanneer de CREG 

daarentegen overweegt een administratieve geldboete op te leggen, brengt zij de Dienst 

hiervan op de hoogte, alsook van de uiteindelijke beslissing van het directiecomité van de 

CREG. 

 

 

16. Artikel 3, § 4, van het voorstel verleent de CREG de mogelijkheid om de Dienst en 

het korps om advies te verzoeken.  Deze bepaling legt aldus aan de Dienst en het korps de 

verplichting op in te gaan op deze adviesaanvraag.  Het past hierbij op te merken dat de 

CREG ongehinderd haar bevoegdheden kan uitoefenen en niet gehouden is tot in het 

oneindige te wachten op het gevraagde advies.  Het ontbreken van het gevraagde advies na 

afloop van een redelijke termijn kan de CREG ook niet aanwenden als excuus om haar 

bevoegdheden niet te hebben uitgeoefend. 

 

 

Artikel 4 

 

17. Artikel 4 van het voorstel regelt de informatie-uitwisseling van de Dienst en het korps 

naar de CREG op gelijkaardige wijze als de informatie-uitwisseling van de CREG naar de 

Dienst en het korps. 

 

 

Artikel 7 

 

18. Artikel 7 van het voorstel verzekert dat geen afbreuk wordt gedaan aan de regels van 

vertrouwelijkheid. Zowel de CREG als de Dienst en het korps zijn onderworpen aan de wet 

van 11 april 1994 op de openbaarheid van bestuur. De omstandigheid dat in een dossier van 

de ene instantie de bijstand wordt gevraagd van de andere, onttrekt een dossier uiteraard 

niet aan het toepassingsgebied van de wet op de openbaarheid van bestuur. 

 

De omstandigheid dat bestuursdocumenten in beginsel onderworpen zijn aan de 

openbaarheid van bestuur, neemt niet weg dat de leden van het directiecomité en de 

Algemene Raad , alsook de personeelsleden van de CREG gebonden zijn door het 
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beroepsgeheim, overeenkomstig artikel 26, § 2, elektriciteitswet. Overeenkomstig artikel 15, 

§ 4, van het koninklijk besluit van 10 oktober 2001 tot goedkeuring van het huishoudelijk 

reglement van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas worden 

individuele dossiers bovendien niet voor advies voorgelegd aan de Algemene Raad  van de 

CREG.  De leden van de Dienst zijn onderworpen aan het beroepsgeheim voorzien in artikel 

44, § 1, van de mededingingswet. Het is gepast dat het voorstel uitdrukkelijk voorziet dat dit 

beroepsgeheim ook geldt voor de vertrouwelijke gegevens waarvan de leden van de CREG 

en van de Dienst kennis nemen in het kader van hun wederzijdse samenwerking.  Het is 

evenzeer gepast dat het beroepsgeheim van de CREG wordt uitgebreid tot de Dienst en het 

korps wanneer zij vertrouwelijke informatie van de CREG krijgen en omgekeerd. 

 

 

Artikel 8 

 

19. Overeenkomstig artikel 23, § 3, laatste lid, van de mededingingswet kan het korps 

deskundigen aanstellen.  Artikel 8 van het voorstel maakt het mogelijk dat het korps beroep 

doet op een of meerdere personeelsleden als deskundige.  Dit artikel dient uiteraard 

geïnterpreteerd te worden op een manier die in overeenstemming is met artikel 24, § 2, 

eerste lid, van de elektriciteitswet welke inhoudt dat het een exclusieve bevoegdheid van het 

directiecomité van de CREG is om te bepalen hoeveel en welke van de middelen waarover 

de CREG beschikt, voor de diverse wettelijke opdrachten van de CREG worden ingezet. 
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Voorstel van koninklijk besluit betreffende de samenwerking tussen de 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas en de Dienst 
voor de Mededinging en het korps verslaggevers 
 
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, in het 
bijzonder artikel 23, § 2, tweede lid, 2° ; 
 
Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen, zoals laatst gewijzigd door de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de 
elektriciteitsproducenten, in het bijzonder artikel 15/14, § 2, tweede lid, 2°; 
 
Gelet op het advies van de Raad van State gegeven op ……………; 
 
Op voorstel van ... ... ... ... ...; 
 
Hebben Wij besloten en besluiten wij : 
 
Hoofdstuk I: Definities 
 
Art. 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
1° mededingingswet: wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd 
op 1 juli 1999; 
2° elektriciteitswet: de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt; 
3° gaswet: de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 
andere door middel van leidingen. 
4° Raad: de Raad voor de Mededinging ingesteld bij het Ministerie van Economische Zaken 
door artikel 16 van de mededingingswet; 
5° Korps: het korps verslaggevers ingesteld bij de Dienst voor de Mededinging door artikel 
14, §2, van de mededingingswet; 
6° Dienst: de Dienst voor de Mededinging bedoeld in artikel 14, § 1, van de 
mededingingswet; 
7° Commissie: Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, opgericht door 
artikel 23 van de elektriciteitswet. 
 
 
Hoofdstuk II: Advies en wederzijdse bijstand 
 
Art. 2. De Commissie, het korps en de Dienst komen in de mate van hun deskundigheid 
tegemoet aan ieder verzoek tot wederzijdse bijstand en advies. 
 
Er vindt overleg plaats tussen de directeur van de directie voor marktcontentieux binnen de 
Commissie, de korpschef van het korps en de leidende ambtenaar van de Dienst, zoveel als 
nodig is en minstens twee maal per jaar, in het bijzonder om de werking van de onderhavige 
samenwerkingsregels te evalueren en te verbeteren. 
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Hoofdstuk III: Uitwisseling van informatie 
 
Art. 3. §1. De Commissie brengt het korps en de Dienst onverwijld op de hoogte van het 
bestaan, zelfs vermeend, van restrictieve mededingingspraktijken en van concentraties in de 
zin van de artikelen 2, §1, 3, en 12, §1, van de mededingingswet in de elektriciteits- en 
aardgassector waarvan zij kennis heeft. De Commissie verbindt er zich toe telkens zij het 
nodig acht, een verzoek in de zin van artikel 23, §1, d), van de voormelde wet te richten tot 
de Raad.  
 
§2. De Commissie maakt een kopie van de arbitrale uitspraken gedaan in het kader van de 
bemiddelings- en arbitragedienst over aan het korps en de Dienst. De Commissie duidt 
desgevallend de delen van de arbitrale uitspraak aan die overeenkomstig de bepalingen in 
het Bemiddelings- en Arbitragereglement als vertrouwelijk worden beschouwd. 
 
De Commissie maakt een kopie van de beslissingen van de Geschillenkamer over aan het 
korps en de Dienst. De Commissie duidt desgevallend de delen van de beslissing aan die 
overeenkomstig de bepalingen in het reglement van de Geschillenkamer als vertrouwelijk 
worden beschouwd. 
 
§3. De Commissie brengt het korps en de Dienst op de hoogte wanneer zij een procedure 
overeenkomstig artikel 31 van de elektriciteitswet en artikel 20/2 van de gaswet, opstart. De 
Commissie brengt het korps en de Dienst eveneens op de hoogte van haar uiteindelijke 
beslissing in deze procedure. 
 
§4. Wanneer de Commissie het korps en de Dienst om een advies verzoekt, vermeldt het 
verzoek om advies desgevallend een redelijke termijn waarbinnen zij hun advies moeten 
uitbrengen. Deze termijn moet verenigbaar zijn met de termijnen die krachtens de 
elektriciteits- en de gaswet worden opgelegd. 
 
Art. 4. §1. Het korps en de Dienst brengen de Commissie onverwijld op de hoogte van ieder 
probleem waarvan zij kennis hebben en die de tussenkomst van de Commissie zou kunnen 
rechtvaardigen. 
 
§2. Het korps brengt de Commissie op de hoogte van verzoeken en klachten die de 
elektriciteits- en de aardgassector betreffen en waarvoor zij gevat is in het kader van de 
mededingingswet. Zij brengt de Commissie eveneens op de hoogte van elk ambtshalve 
onderzoek en van elk verzoek tot voorlopige maatregelen in de betreffende sectoren. De 
beslissingen van de Raad in deze zaken worden meegedeeld aan de Commissie door het 
secretariaat van de Raad. 
 
Het korps en de Dienst verzoeken de Commissie in deze zaken om een advies. Indien het 
een concentratie of een verzoek om dringende maatregelen betreft, vermeldt het verzoek om 
advies een redelijke termijn waarbinnen de Commissie haar advies uitbrengt. Deze termijn 
moet verenigbaar zijn met de termijnen die door de mededingingswet worden opgelegd. 
 
Art. 5. De informatie overgemaakt krachtens de artikelen 3, §§2 en 3, en 4, §2, bevat 
minstens de namen van de betrokken partijen, het voorwerp van het onderzoek en de 
wettelijke bepalingen waarop het dossier gebaseerd is. 
 
Art. 6. De Commissie, het korps en de Dienst maken elkaar iedere nuttige inlichting over, 
voor zover deze inlichtingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening van hun wederzijdse 
bevoegdheden en geen enkele wettelijke bepaling zich tegen de uitwisseling verzet. Zij 
informeren elkaar over de evoluties en de agendapunten van de discussies en de lopende 
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werkzaamheden, onder andere bij de Europese Commissie, voor zover dit een belang heeft 
voor de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden. 

 
Art. 7. De Commissie, het korps en de Dienst gebruiken de inlichtingen die zij van elkaar 
verkregen hebben met respect van de regels van de vertrouwelijkheid, in de mate dat deze 
uit de aard hiervan voortvloeien. De inlichtingen mogen slechts gebruikt worden voor het 
doel waarvoor zij werden overgemaakt. 
 
Artikel 44, eerste lid, van de mededingingswet is van toepassing wanneer de Commissie 
inlichtingen overmaakt aan het korps en de Dienst. 
 
Artikel 26, §2, van de elektriciteitswet is van toepassing wanneer het korps en de Dienst 
inlichtingen overmaakt aan de Commissie. 
 
 
Hoofdstuk IV: Samenwerking inzake het onderzoek en afhandeling van 
zaken 
 
Art. 8. Wat de onderzoeken betreft in de elektriciteits- en de aardgassector in het kader van 
de mededingingswet, kunnen de verslaggevers van het korps één of meerdere 
personeelsleden van de Commissie aanstellen als deskundige overeenkomstig artikel 23, 
§3, laatste lid, van de mededingingswet. 
 
 
Hoofdstuk V: Slotbepalingen 
 
Art. 9. De directeur van de directie voor marktcontentieux binnen de Commissie, de 
korpschef van het korps en de leidende ambtenaar van de Dienst duiden één van hun 
personeelsleden aan om te waken over de toepassing van onderhavig besluit en om de 
contacten tussen de instellingen te vergemakkelijken. 
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