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I. INLEIDING 

 

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

heeft deze studie uitgevoerd op basis van artikel 23, §2, 2° en 20°, van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en op basis van artikel 15/14, §2, 

2° en 13°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen. 

 

Deze studie maakt een analyse van het ontwerp van wettekst voor het „Vangnet‟ tegen niet 

verantwoorde schommelingen van de energieprijzen. Het ontwerp van wettekst kadert in de 

omzetting van het Europees Derde Energiepakket naar Belgische wetgeving. 

 

Het Directiecomité van de CREG keurde deze studie tijdens zijn vergadering van 6 mei 2011 

goed. 
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II. ANTECEDENTEN 

 
1. Vrijdag 18 maart 2011 heeft de Ministerraad beslist om de invoering van het 

mechanisme van vangnetregulering op de Belgische energiemarkt goed te keuren. De 

beslissing komt er op neer dat de energieleveranciers zich in de toekomst moeten 

onderwerpen aan toezicht door de CREG op aanpassingen van de energieprijzen en 

wijzigingen van de prijsformules voor gezinnen en KMO‟s. 

 

2. Op 12 april 2011 heeft de CREG per brief (dd. 8 april 2011) de vraag ontvangen van 

de Minister van Klimaat en Energie Paul Magnette om opmerkingen te formuleren op het 

ontwerp van wetgeving betreffende het “Vangnet”. 
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III. VOORAFGAANDE OPMERKINGEN 

 
3. Bij de bovenvermelde aankondiging door de Ministerraad werd duidelijk gerefereerd 

naar het mechanisme van vangnetregulering zoals dit bestaat in Nederland. In dit kader 

heeft de CREG op 11 april jongstleden een vergadering gehad met de Nederlandse 

Energiekamer tijdens dewelke deze laatste een algemeen overzicht heeft gegeven van het 

mechanisme zoals dat wordt gehanteerd in Nederland (Bijlage 1 geeft kort de inhoud van 

deze vergadering weer).  

 

4. Bij een eerste lezing van het ontwerp van Belgische wetgeving blijkt echter dat er 

fundamentele verschillen bestaan tussen de Nederlandse invulling en de voorgestelde 

invulling in het ontwerp van Belgische wetgeving.  

 

5. In Nederland: 

 

1. vallen alle nieuwe tarieven onder dezelfde noemer en wordt er geen 

onderscheid gemaakt tussen indexeringen en andere prijsstijgingen; 

 

2. wordt niet gekeken naar de stijging van een tarief maar wordt elk nieuw tarief 

afzonderlijk behandeld omdat het best mogelijk is dat bepaalde contracten 

met „oude‟ tarieven nog een tijd blijven verder bestaan; 

 

3. is enkel de nationale regulator bevoegd voor de volledige vangnetregulering; 

 

4. wordt een ex ante benadering toegepast (en niet een ex post zoals in het 

Belgische voorstel); 

 

5. controleert de Energiekamer niet enkel de correcte toepassing van formules 

maar waakt zij over de volledige inhoud en samenstelling van de voorgestelde 

tarieven. 

 
 
6. Deze punten hebben tot gevolg dat bij een eventuele goedkeuring van de Belgische 

ontwerptekst het Belgische mechanisme nog zeer moeilijk vergelijkbaar zal zijn met het 

Nederlandse systeem en dat een verwijzing ernaar niet langer relevant zou zijn. 
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7. De ontwerptekst spreekt op meerdere plaatsen over verschillende vormen van 

betrokkenheid van de Nationale Bank van België (hierna: NBB) (§§5 en7: “de Commissie, na 

advies van de NBB…”, “de commissie en de NBB nemen op eigen initiatief een 

beslissing…”, “de commissie en de NBB maken hun advies over aan de leverancier…”, “de 

commissie en de NBB stellen een evaluatierapport op…”). Het valt sterk te betwijfelen dat de 

NBB in deze een toegevoegde waarde kan betekenen, integendeel het betrekken van een 

bijkomende instantie kan de volledige procedure onnodig compliceren en vertragen. 

 
8. Wat volgt is een punctuele bespreking van het ontwerp van wetgeving en waar nodig 

zullen bovenvermelde algemene opmerkingen aangehaald worden. De tekst dient op een 

aantal plaatsen beter geformuleerd te worden met onder andere eenduidiger gebruik van 

terminologie en correcte verwijzingen naar te respecteren realistische termijnen. 
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IV. PUNCTUELE BESPREKING ONTWERP-

TEKST 

 

9. Artikel 2 tot en met §4 van artikel 51 van de ontwerptekst behandelen 

prijsindexeringen. Nadien worden de andere prijsstijgingen besproken. 

 

 

“…Art. 2.- In dezelfde wet wordt in artikel 2 het volgende toegevoegd: 

“47°: “Variabele energieprijs”: is de prijs van de energiecomponent binnen een 

variabel contract die de leverancier aanrekent aan huishoudelijke eindafnemers en 

KMO‟s en die op regelmatig tijdstip geïndexeerd wordt op basis van een contractueel 

overeengekomen indexeringsformule (exclusief nettarieven, taksen en heffingen). 

48°: KMO: de KMO‟s met een jaarlijks  verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit 

en minder dan 100 MWh gas …” 

 

Opmerkingen CREG 

 

10. De gebruikte termen moeten consequent toegepast worden. Hier wordt de term 

“variabel contract” gebruikt terwijl in artikel 51, §2, 2e alinea,  de term “contracten met 

variabele energieprijzen” wordt gebruikt. Beide termen hebben niet per definitie dezelfde 

betekenis. 

 

11. De definitie van „KMO‟ is niet duidelijk en kan beter vervangen worden door „niet-

huishoudelijke afnemers‟ waarbij de bovengrens best wordt vastgelegd aan de hand van een 

neutraal criterium zoals de typeklanten van Eurostat. Dit is duidelijker en beter dan arbitrair 

gekozen verbruiken.  

 

12. In dit gedeelte en in artikel 51, §5, 4e alinea wordt over gas gesproken, in de rest van 

de tekst niet. Ofwel moet overal over gas en elektriciteit gesproken worden, ofwel moeten er 

twee teksten opgemaakt worden, één voor elektriciteit en één voor gas. 
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 “…Art. 51. In dezelfde wet wordt een artikel 20bis ingelast dat als volgt luidt: 

“§ 1. De  commissie creëert voor elke leverancier voor elk variabel contracttype en in 

overleg met hen, binnen de twee maanden na de inwerkingtreding van deze wet een 

gegevensbank uit met de   methodologie voor de berekening van de variabele 

energieprijzen, waaronder de parameters en de indexeringsformules die daarbij 

gehanteerd worden. Hiertoe kan de commissie extra informatie opvragen in het kader 

van haar opdracht.” 

 

Opmerkingen CREG 

 

13. Er wordt hier onnodig de beperking van het type contract gebruikt („variabel 

contracttype‟), ook de tarieven voor andere contracten (bijv. onderhandelde contracten, 

automatisch verlengde contracten) dienen de goedkeuring te krijgen van de regulator. 

 

14. Indien de tarieven onder andere kunnen wijzigen door indexering (aanpassing van 

parameters (Nc, Ne, Iem, END)) wordt er teruggegrepen naar parameters waarvan de CREG 

oordeelt dat ze niet langer relevant zijn en waarvan de link tussen kosten en prijzen 

ontbreekt. Bij het ontwikkelen van de methodologie voor de vangnetregulering is het aan te 

raden dat de CREG zelf een aantal parameters bepaalt en de voorgestelde tarieven door de 

leveranciers hieraan toetst. Bij het indienen van nieuwe tarieven door de leveranciers dienen 

zij gedetailleerd (tariefformules, parameters, achterliggende gegevens) toe te lichten hoe de 

tarieven tot stand zijn gekomen. 

 

15. De vooropgestelde termijn van twee maand voor het opstellen van de databank door 

de CREG kan beter vervangen worden door een langere termijn, bijvoorbeeld zes maand 

(Wanneer informatie wordt opgevraagd bij de leveranciers, hebben zij telkens dertig dagen 

om te antwoorden).  

 

 

 “… § 2. De variabele energieprijs voor de levering van elektriciteit aan huishoudelijke 

eindafnemers en KMO‟s kan maximaal vier keer per jaar geïndexeerd worden.  

Voor contracten met variabele energieprijzen publiceren leveranciers de 

desbetreffende indexeringsformules voor de levering van elektriciteit aan 

huishoudelijke eindafnemers op hun website alsook de eventuele wijzigingen aan die 

formules.” 
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Opmerkingen CREG 

 

16. De leveranciers moeten niet enkel de indexeringsformules publiceren maar ook de 

waarden van de indexen en de gebruikte tariefformules met vermelding van eventuele 

wijzigingen. De waarden van indexen kunnen variëren maar bij een wijziging van de 

tariefformules door de leverancier, betekent dit dat er een aanpassing dient te gebeuren aan 

het contract met de klant. Dit kan de leverancier niet zomaar eenzijdig doen, hij moet 

hiervoor de goedkeuring krijgen van de klant. 

 

17. Hier wordt duidelijk dat het beter is om, zeker in het geval van een aanpassing van 

een tariefformule door de leverancier, elk tarief te beoordelen als een tarief op zich en niet 

als de evolutie van tarieven1. 

 

18. De 2e alinea spreekt enkel over huishoudelijke eindafnemers, en wat voor de KMO‟s? 

 

 

“… § 3. Na elke indexering  bezorgt elke leverancier aan de commissie een overzicht 

van de wijze waarop deze werd aangepast op grond van de door de leverancier 

gehanteerde indexeringsformule. De commissie controleert of de door de leverancier 

gehanteerde indexeringsformule correct werd toegepast en in overeenstemming is 

met de gegevens zoals zijn overgemaakt in het kader van §1.” 

 

Opmerkingen CREG 

 

19. - Ex post controle door de regulator valt af te raden. Het feit dat de leveranciers ex 

post de nieuwe tarieven aan de CREG ter controle moet voorleggen kan tot gevolg hebben 

dat ze deze nadien, in het geval dat de CREG niet akkoord gaat, niet alleen terug moeten 

aanpassen maar dat ze ook de teveel gefactureerde bedragen aan de eindklanten moeten 

terugbetalen wat aanzienlijke kosten meebrengt en met mogelijks ook commerciële schade 

tot gevolg. Het is dus te verkiezen dat de controle door de CREG ex ante kan gebeuren 

zodat alleen goedgekeurde tarieven kunnen aangerekend en gepubliceerd worden. 

 

20. De formulering van §3 komt er op neer dat de CREG slechts de juiste toepassing van 

de indexeringsformule controleert en niet de samenstelling en inhoud van de formule. De 

                                                 
1
 Zie punt 1 en 2 van de voorafgaande opmerkingen 
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CREG zou in dit geval enkel materiële rekenfouten kunnen vaststellen en geen enkele 

inhoudelijke controle kunnen uitvoeren wat uiteraard niet de bedoeling kan zijn. 

 

21. De leveranciers hebben volgens voorliggende tekst geen enkele concrete deadline 

om het overzicht aan de CREG te bezorgen, wat het begrip ex post wel heel rekbaar zou 

maken. 

 

22. De tekst spreekt over een „overzicht‟. Dit houdt het risico in dat de aangeleverde 

informatie de CREG niet toelaat een degelijke controle uit te oefenen. De term „overzicht‟ zou 

dan ook beter vervangen worden door „gedetailleerd en gedocumenteerd dossier‟. 

 
 
 

“… § 4. De Commissie stelt vast of de indexeringsformule zoals bedoeld in § 1 van de 

energiecomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijs aan 

huishoudelijke eindafnemers en KMO‟s correct werd toegepast.  

De Commissie neemt op eigen initiatief een beslissing in geval van afwezigheid van 

aangifte van de gegevens bedoeld in §2 door een leverancier binnen de 

bovenvermelde termijnen, na ingebrekestelling van de leverancier om zijn 

aangifteplicht krachtens § 3 van dit artikel na te komen. 

De commissie maakt haar vaststelling over aan de leverancier binnen de 5 

werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in § 3 van dit artikel of volgend op de 

datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen conform de voorgaande alinea. 

De leverancier heeft het recht de vaststelling door de commissie te betwisten binnen 

de 5 werkdagen na ontvangst van de vaststelling. Betwistingen worden voorgelegd 

aan een neutraal en door beide partijen aanvaard lid van het Belgisch Instituut voor 

Bedrijfsrevisoren, die binnen de 30 dagen en op kosten van de in het ongelijk 

gestelde partij een bindende vaststelling doet of de indexeringsformule van de 

energiecomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijs aan 

huishoudelijke afnemers en KMO‟s correct werd toegepast.  

Nadat de in het eerste lid vermelde vaststelling definitief is geworden, kan de 

commissie de leverancier aanmanen om de betrokken klanten te crediteren voor het 

teveel aangerekende deel van de energiecomponent. Indien de leverancier nalaat dit 

te doen binnen een periode van drie maanden na deze aanmaning kan de commissie 

deze een administratieve geldboete opleggen. Deze geldboete mag niet hoger zijn 

dan 150 000 euro.” 
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Opmerkingen CREG 

 

23. De eerste alinea van §4 herhaalt de formulering van de voorgaande §3 die stelt dat 

de CREG de correcte toepassing van de indexeringsformule vaststelt (zie tweede bullet bij 

de opmerkingen over §3) . 

 

24. De tweede alinea spreekt van een „beslissing‟ van de CREG zonder te preciseren 

waarover wordt beslist. Verder wordt verwezen naar „bovenvermelde termijnen‟ die echter in 

voorliggende versie nergens vermeld staan. Aan het einde van de alinea staat dat de CREG 

beslist na ingebrekestelling van de leverancier om zijn aangifteplicht na te komen. Deze 

alinea is onsamenhangend en moet zeker geherformuleerd en verduidelijkt worden. 

 

25. Los van de onduidelijkheid en afwezigheid van de te respecteren termijnen door de 

leverancier, moet de CREG volgens de derde alinea binnen de vijf werkdagen haar 

„vaststelling‟ bezorgen aan de leverancier, die op zijn beurt binnen de vijf werkdagen 

voormelde vaststelling kan betwisten. De tekst vermeld niets over de te volgen procedures 

(aangetekend, per drager, per brief, elektronisch, …). Betwistingen worden voorgelegd aan 

een neutraal en door beide partijen aanvaard lid van (doorgehaalde tekst kan best verwijderd 

worden uit de ontwerptekst) het Belgisch Instituut voor Bedrijfsrevisoren, die binnen de 30 

dagen en op kosten van de in het ongelijk gestelde partij een bindende vaststelling doet. 

Naast de vraag of het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (hierna: IBR) over voldoende 

bevoegdheden beschikt om de nodige informatie bij de leveranciers op te vragen, kan meer 

fundamenteel de vraag gesteld worden of het betrekken van nog een andere instantie de 

controleprocedure niet onnodig compliceert. Op deze manier worden drie officiële instanties 

(CREG, NBB en IBR) betrokken telkens een procedure betwist wordt, wat zeker niet ten 

goede zal komen aan de voortgang van de procedure. 

 

26. De vierde en laatste alinea stelt het plafond vast van de geldboete die de CREG kan 

opleggen aan de leverancier indien deze, nadat de vaststelling definitief werd, nalaat de 

teveel geïnde bedragen te crediteren. Het plafond van €150.000 zal er naar alle 

waarschijnlijkheid toe leiden dat leveranciers de boete zullen verkiezen boven de kosten (die 

mogelijk hoger zullen liggen dan het vastgestelde plafond) om de teveel geïnde bedragen te 

crediteren ten voordele van de betrokken klanten. Ook de CREG zal hierdoor extra kosten 

moeten maken om te controleren of de leveranciers al dan niet tot correctie overgingen. Dit 

pleit voor een ex ante behandeling van tarievendossiers die eenvoudiger is en aanzienlijke 

kosten voor meerdere partijen kan voorkomen. 
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“…§ 5. In afwijking van de wet van 6 april 2010 betreffende de praktijken van de 

markt en de consumentenbescherming, geeft de leverancier elke verhoging van de 

energieprijs aan huishoudelijke eindafnemers en KMO‟s die niet het gevolg is van een 

beslissing van de bevoegde overheid, regulator of netbeheerder of die niet voortvloeit 

uit de toepassing van de paragrafen 2, 3 en 4 van dit artikel, aan bij de commissie. 

De melding aan de commissie gaat vergezeld met een motivering van de prijsstijging 

zoals bedoeld in het eerste lid van deze paragraaf.  

De inwerkingtreding van de verhoging zoals vermeld in het eerste lid wordt geschorst 

gedurende de duur van de procedure van deze §. 

De Commissie, na advies van de Nationale Bank van België, oordeelt of de 

motivering van de verhoging gerechtvaardigd is aan de hand van objectieve 

parameters onder andere op basis van een permanente vergelijking van de 

energiecomponent voor de levering van elektriciteit en aardgas aan huishoudelijke 

eindafnemers en KMO‟s met het gemiddelde van de energiecomponent in de zone 

Noordwest Europa.  

De commissie en de Nationale Bank van België nemen op eigen initiatief een 

beslissing in geval van afwezigheid van aangifte door een leverancier binnen de 

bovenvermelde termijnen, na ingebrekestelling van de leverancier om zijn 

aangifteplicht krachtens lid 1 van deze § na te komen. 

De commissie en de Nationale Bank van België maken hun advies over aan de 

leverancier binnen de vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in lid 1 of 

volgens op de datum waarop zij op eigen initiatief zijn tussengekomen conform 

voorgaand lid. 

Indien de opwaartse aanpassing van de energiecomponent niet rechtvaardig is, 

knoopt de leverancier onderhandelingen aan met de commissie en de NBB met het 

oog op het afsluiten van een akkoord op de prijs voor de energiecomponent voor de 

levering aan huishoudelijke eindafnemers en KMO‟s. 

In geval van mislukking van de onderhandelingen binnen een termijn van 20 dagen 

vanaf de ontvangst door de commissie van voormelde aangifte, kan de commissie, 

na advies van de NBB, het geheel of een deel van de geplande verhoging verwerpen. 

De commissie motiveert en deelt haar beslissing mee aan de leverancier, 

onverminderd de rechtsmiddelen van de leveranciers conform artikel 29 bis van de 

elektriciteitswet.  

De leveranciers publiceren de goedgekeurde verhoging van hun energiecomponent 

voor levering van elektriciteit aan huishoudelijke eindafnemers en KMO‟s op hun 

website na afloop van deze procedure 
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Voor de implementatie van deze § deelt de commissie aan de NBB alle informatie en 

documenten die zij ter beschikking heeft mee bij toepassing van artikel 26 § 1 van de 

elektriciteitswet. De commissie en de NBB zijn gehouden om de strikte 

vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens 

te eerbiedigen.” 

 

Opmerkingen CREG 

 

27. “De melding aan de commissie gaat vergezeld met een motivering van de prijsstijging 

…” Het zou beter zijn de hoogte van het tarief te beoordelen in plaats van de stijging van het 

tarief. Elk tarief dient als een afzonderlijk tarief behandeld te worden aangezien bestaande 

tarieven nog een tijd blijven bestaan, ook al worden nieuwe tarieven goedgekeurd (Niet alle 

contracten met variabele prijzen hebben dezelfde vervaldag). 

 

28. De NBB krijgt hier een opdracht die beter door de regulator zelf wordt beoordeeld. 

Het beoordelen van energietarieven is een bevoegdheid voor de nationale energieregulator, 

niet voor de nationale bank. 

 

29. Het is niet duidelijk dat beide instellingen samen dan wel apart een advies moeten 

opmaken en wat er moet gebeuren indien de CREG en de NBB een tegengesteld advies 

formuleren. Ook de te volgen procedures zijn niet voldoende gespecificeerd en de 

verschillende deadlines zijn niet realistisch of duidelijk. Niet alleen onredelijk hoge tarieven 

maar ook onredelijk lage tarieven moeten kunnen aangepakt worden. 

 

30. Een vergelijking met de tarieven van de ons omliggende landen kan nuttig zijn, 

bijvoorbeeld bij het evalueren van het maximumtarief. Een vergelijking met de zone 

Noordwest Europa is volgens de CREG niet nuttig en het volume aan werk zou zeker niet in 

verhouding staan tot de bruikbaarheid van de gegevens. 

 

 

“… §6 Er wordt in de schoot van de commissie een Fonds opgericht dat beheerd 

wordt door de commissie en dat bestemd is voor de vermindering van de federale 

bijdrage. 

De administratieve geldboetes worden gestort in het fonds ter vermindering van de 

federale bijdrage.” 

 



  14/17 

“… §7. De bepalingen van dit artikel worden jaarlijks geëvalueerd door de commissie. 

Wanneer deze bepaling een marktverstorend effect heeft, zal de commissie dit 

melden aan de Minister. Het mechanisme dat door dit artikel wordt ingevoerd is van 

toepassing tot en met 31 december 2014. De commissie en de Nationale Bank van 

België stellen een evaluatierapport op over dit mechanisme ten laatste zes maanden 

vóór deze datum. Op basis van dit rapport kan de Koning, door middel van in 

Ministerraad overlegd besluit, op voorstel van de minister, het verlengen met een 

nieuwe periode van drie jaar, voor hernieuwbare energie volgens een identieke 

procedure, indien hij vaststelt dat de transparantie- en mededingingsvoorwaarden 

nog steeds niet vervuld zijn en dat de bescherming van de consument nog steeds 

niet gewaarborgd is.” 

 

Opmerkingen CREG 

 

31. Het is beter om geen termijn te plakken op de duur van de vangnetregulering. Het is 

wel van belang om duidelijk te stellen dat: 

 

 het een tijdelijk overgangssysteem is; 

 

 de regulator het systeem op regelmatige (jaarlijkse) basis moet evalueren 

 

o nuttigheid? 

 

o verstoring van de markt? 

 

o inhoud beoordelingsmodel 

 

o aftoetsing met de ons omringende landen 

 

o … 
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V. CONCLUSIES 

 

 

Vrijdag 18 maart 2011 heeft de Ministerraad beslist om de invoering van het mechanisme 

van vangnetregulering op de Belgische energiemarkt goed te keuren. 

 

 

Op 12 april 2011 heeft de CREG per brief de vraag ontvangen van Minister Magnette om 

opmerkingen te formuleren op het ontwerp van wetgeving betreffende het “Vangnet”. 

 

 

Bij de bovenvermelde aankondiging door de Ministerraad werd duidelijk gerefereerd naar het 

mechanisme van vangnetregulering zoals dit bestaat in Nederland. Bij een eerste lezing van 

het ontwerp van Belgische wetgeving blijkt echter dat er fundamentele verschillen bestaan 

tussen de Nederlandse invulling en de voorgestelde invulling in het ontwerp van Belgische 

wetgeving, zodat bij een eventuele goedkeuring van de Belgische ontwerptekst het 

Belgische mechanisme nog zeer moeilijk vergelijkbaar zal zijn met het Nederlandse systeem 

en dat een verwijzing ernaar niet langer relevant zou zijn. 

 

 

Naast het feit dat de CREG van oordeel is dat de tekst op een aantal plaatsen beter 

geformuleerd dient te worden, met onder andere eenduidiger gebruik van terminologie en 

correcte verwijzingen naar te respecteren realistische termijnen, kunnen de belangrijkste 

conclusies van de CREG als volgt samengevat worden: 

 

 

Voorliggend ontwerp van wettekst: 

 

 geeft de leveranciers de garantie dat geen enkele prijsstijging zal geweigerd worden; 

 

 betrekt onnodig de NBB en het IBR; 

 

 zou beter het ex ante principe toepassen; 

 

 zou beter de hoogte van de tarieven beoordelen, eerder dan de stijging van de 

tarieven; 
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 geeft slechts de illusie dat de CREG de tarieven controleert; 

 

 is eerder een vangnet voor de leveranciers dan voor de consumenten. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 
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VI. BIJLAGEN 

 

Bijlage 1:  

Brief (dd. 8 april 2011) van Minister Magnette met de vraag om opmerkingen te formuleren 

op het ontwerp van wetgeving betreffende het “Vangnet” - VERTROUWELIJK 

 

Bijlage 2:  

Nota naar aanleiding van de vergadering tussen de CREG en de Nederlandse Energiekamer 

over het systeem van vangnetregulering op de Nederlandse energiemarkt dd. 11 april 2011. 

- VERTROUWELIJK 

 




