
 

CREG - Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 
T +32 2 289 76 11 - F + 32 2 289 76 09 - www.creg.be  

 

 

Verantwoordelijke entiteit: 

CREG 

 

Onderwerp: 

Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de benoeming  van de 
Voorzitter van de Geschillencommissie van het 
capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) en de Plaatsvervanger ervan 

 

Uiterste datum voor de indiening van de kandidaturen:   
4 oktober 2021 om 11.00 uur 



 

  2/11 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 2 

1. Verantwoordelijke entiteit .............................................................................................................. 3 

2. Benoemingswijze ............................................................................................................................. 3 

3. Toepasselijke bepalingen ................................................................................................................ 3 

4. Voorwerp en bijkomende inlichtingen ............................................................................................ 4 

4.1. Voorwerp ................................................................................................................................. 4 

4.2. Bijkomende inlichtingen .......................................................................................................... 5 

5. Verloop van de procedure ............................................................................................................... 5 

5.1. Eerste fase ............................................................................................................................... 5 

5.2. Tweede fase............................................................................................................................. 6 

5.3. Stopzetting van de procedure ................................................................................................. 6 

6. Indiening van de kandidatuur.......................................................................................................... 6 

7. Verbintenistermijn .......................................................................................................................... 7 

8. sluiting van het contract .................................................................................................................. 7 

9. Contractuele bepalingen ................................................................................................................. 7 

9.1. Recht dat van toepassing is op de uitvoering van het contract .............................................. 7 

9.2. Aanvang en duur van de opdracht .......................................................................................... 8 

9.3. Karakter intuitu personae ........................................................................................................ 8 

9.4. Budget en facturering .............................................................................................................. 9 

9.4.1. Budget ............................................................................................................................. 9 

9.4.2. Facturering en betalingstermijn ...................................................................................... 9 

9.5. Jaarverslag aan de CREG ........................................................................................................ 10 

9.6. Vertrouwelijkheid en bescherming van persoonsgegevens ................................................. 10 

9.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank ........................................................................... 10 

 

  



 

  3/11 

1. VERANTWOORDELIJKE ENTITEIT 

De verantwoordelijke entiteit voor deze oproep tot kandidaatstelling is de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (“CREG”). De CREG is de federale regulator van de 
elektriciteits- en aardgasmarkt in België. De CREG is een autonoom organisme met 
rechtspersoonlijkheid. 

Naast haar adviserende taak ten overstaan van de overheid inzake de organisatie en de werking van 
de elektriciteits- en gasmarkt, is de CREG onder meer belast met: 

- erop toe te zien dat de elektriciteits- en aardgasmarkt transparant en concurrentieel is; 

- erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene 
energiebeleid past; 

- het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.  

Meer informatie omtrent de CREG en haar activiteiten is beschikbaar op  www.creg.be.  

2. BENOEMINGSWIJZE 

De benoeming gebeurt volgens een procedure van oproep tot kandidaatstelling volgens de 
modaliteiten uit onderhavig document.  

3. TOEPASSELIJKE BEPALINGEN 

Onderhavige procedure is gebaseerd op:  

- Hoofdstuk 14 “Geschillen” van de Werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme 
zoals gepubliceerd op 14 mei 2021 (“Werkingsregels”), te raadplegen via de link 
https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2227) en goedgekeurd bij koninklijk besluit 
van 30 mei 2021, Belgisch Staatsblad van 1 juni 2021; 

- Bijlage F “Procedure-Reglement van de CRM Geschillencommissie” (“Bijlage F”) van de 
Werkingsregels, te raadplegen via de link https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-
b2227; 

- De clausules van het onderhavige document. 

De reglementering betreffende de overheidsopdrachten is in het kader van onderhavige procedure 
niet van toepassing.  

 

http://www.creg.be/
https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2227
https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2227
https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2227
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4. VOORWERP EN BIJKOMENDE INLICHTINGEN 

4.1. VOORWERP  

De onderhavige procedure voor oproep tot kandidaatstelling dient om de Voorzitter van de 
geschillencommissie (“Voorzitter”) van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (“CRM)” en diens 
plaatsvervanger (“Plaatsvervanger”) te benoemen in overeenstemming met wat voorzien is in 
hoofdstuk 14 van de Werkingsregels en bijlage F ervan.  

De Werkingsregels voeren een CRM Geschillencommissie in die tot taak heeft de partijen bij te staan 
bij het oplossen van geschillen in het kader van het CRM, hetzij op informele basis door overleg met 
de partijen en het uitbrengen van een eventuele aanbeveling voor een schikking, hetzij, indien een 
dergelijke informele bijstand geen resultaat oplevert of niet wordt gevraagd, door het nemen van een 
bindende beslissing.  

De CRM Geschillencommissie wordt bijgestaan door een secretariaat (“Secretariaat”) dat tot taak 
heeft verzoeken om geschillenbeslechting in ontvangst te nemen en te beheren en na te gaan of het 
dossier 
volledig is en of het geschil prima facie tot de bevoegdheid van de CRM Geschillencommissie behoort, 
en alle mededelingen in verband met de procedure aan de partijen over te maken. 

De CRM Geschillencommissie bestaat uit drie leden, namelijk een Voorzitter en twee ad-hoc leden. 
Deze twee leden worden aangesteld door de partijen van het geschil. De Voorzitter zal tijdens zijn 
mandaat permanent de werking van de Geschillencommissie verzekeren.  

In het kader van zijn mandaat heeft de Voorzitter voornamelijk twee verantwoordelijkheden:  

1) Hij/zij staat in voor de organisatie en het algemene beheer van de Geschillencommissie en het 
Secretariaat ervan onder toezicht van de CREG. Er dient echter te worden opgemerkt dat hij/zij 
door de CREG zal worden bijgestaan voor de oprichting van het secretariaat en de commissie. 
De CREG staat in voor de terbeschikkingstelling van de lokalen en het nodige personeel en 
materiaal.  

2) De Voorzitter zal verantwoordelijk zijn voor het beheer en de verwerking van geschillen die 
aan de Geschillencommissie zijn voorgelegd in het kader van de procedures voor de 
aanbeveling en bindende beslissing, behalve in geval van de aanstelling van een ad-hoc 
voorzitter door de partijen.   

In het kader van deze oproep tot kandidaatstelling moet de kandidaat-Voorzitter eveneens de persoon 
aanstellen die zijn/haar plaatsvervanger zal zijn als hij/zij de functie van Voorzitter van de 
Geschillencommissie niet kan uitoefenen. De plaatsvervanger moet dezelfde verantwoordelijkheden 
kunnen uitoefenen en moet voldoen aan dezelfde basisvereisten als de Voorzitter (zie punt 5.2.). Een 
kandidatuur stemt dus overeen met een duo kandidaten. 

De Voorzitter en de Plaatsvervanger ervan zijn natuurlijke personen. Ze mogen hun prestaties wel 
factureren via ondernemingen. In voorkomend geval zal dit aangegeven worden in hun kandidatuur.   

Er dient te worden opgemerkt dat de CREG geen minimale hoeveelheid werk kan garanderen. De CREG 
zal geen vergoeding verschuldigd zijn als er minder werk is dan de aangestelde kandidaten hadden 
verwacht. 
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4.2. BIJKOMENDE INLICHTINGEN 

Tot uiterlijk 23 september 2021 om 11.00 uur kunnen er vragen gesteld worden over deze oproep tot 
kandidaatstelling. 

Deze vragen worden via e-mail gericht aan de volgende personen: 

- Pascal Boucquey, hoofdadviseur, pascal.boucquey@creg.be; en 

- procurement@creg.be.  

De CREG zal op haar website een verslag van de vragen en antwoorden met betrekking tot deze oproep 
tot kandidaatstelling publiceren.  

Dit verslag maakt integraal deel uit van de oproep tot kandidaatstelling en de kandidaten moeten er 
bijgevolg rekening mee houden bij de opmaak van hun kandidatuur.  

5. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

5.1. EERSTE FASE 

De CREG zal eerst de regelmatigheid van de kandidaturen onderzoeken.  

Een kandidatuur kan als regelmatig worden beschouwd als ze is ingediend door een duo kandidaten 
(een Voorzitter en een Plaatsvervanger) en de vorm en termijnen uit onderhavige oproep tot 
kandidaatstelling naleeft. Bovendien moet de kandidatuur alle vermeldingen opgelegd door de oproep 
tot kandidaturen bevatten (zie punt 6).  

De CREG kan beslissen om een onregelmatige kandidatuur te weren, hetzij om de onregelmatigheid te 
laten regulariseren. 

Vervolgens zal de CREG controleren of de kandidaten voldoen aan de volgende vereisten:  

- beschikken over een diploma van licentiaat of master in de rechten; 

- aantoonbare ervaring met Belgisch en Europees energierecht hebben en/of aantoonbare ervaring 
inzake geschillen hebben; 

- een goede kennis van het Nederlands en het Frans hebben; 

- onafhankelijk zijn van de CRM-actoren1 en Elia.  

Na deze controles zal de CREG de drie beste kandidaturen weerhouden. 

Als er minder dan drie kandidaturen regelmatig zijn en/of voldoen aan de hierboven vermelde 
vereisten, kan de CREG de procedure verderzetten met de resterende kandidaten. 

 

1 De Werkingsregels definiëren de CRM-actoren als volgt “Alle (potentiële) deelnemers aan het CRM, waaronder een 
Capaciteitshouder, CRM-kandidaat, Geprekwalificeerde CRMkandidaat, een Capaciteitsleverancier, Aankoper van een 
Verplichting en een Verkoper van een Verplichting”. Voor de definities van de begrippen uit deze definitie, zie hoofdstuk 3 
van de Werkingsregels. 

mailto:pascal.boucquey@creg.be
mailto:procurement@creg.be
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De CREG zal de kandidaten waarvan de kandidatuur niet is weerhouden de motieven van deze 
beslissing meedelen. 

5.2. TWEEDE FASE 

In een tweede fase worden de kandidaten die na de eerste fase werden weerhouden door de CREG 
gevraagd om hun kandidatuur uiteen te zetten tijdens een gesprek.  

Na dit gesprek zal de CREG de kandidaturen evalueren op basis van een puntensysteem:  

1) Kwaliteit (70 punten): Het kwaliteitscriterium zal geëvalueerd worden op basis van de 
vereisten vermeld onder punt 5.1. De kwaliteit van de Voorzitter zal meer doorslaggevend zijn 
dan de kwaliteit van zijn Plaatsvervanger. 

2) Prijs (30 punten): Er zal rekening gehouden worden met het voorgestelde forfait voor de 
initiële organisatie van de Geschillencommissie en het Secretariaat (10 punten), het jaarlijks 
forfait (in functie van de volgende schijven: (i) van 0 tot 20 dossiers, (ii) van 20 tot 50 dossiers 
en (iii) meer dan 50 dossiers) voorgesteld voor de opvolging en het algemene beheer van de 
Geschillencommissie en het Secretariaat (10 punten) en de forfaitaire prijs per uur (“blended 
rate”), alle kosten en heffingen inbegrepen, voorgesteld voor de behandeling van geschillen 
(10 punten).  

Het mandaat zal worden toegekend aan het kandidatenduo met de hoogste score. De CREG deelt de 
andere kandidaten mee waarom ze niet werden aangesteld. 

De benoeming zal op de website van de CREG worden gepubliceerd.  

5.3. STOPZETTING VAN DE PROCEDURE 

De CREG is niet verplicht om de procedure af te ronden. Vooraleer het contract met de benoemde 
kandidaten is gesloten, mag ze te allen tijde, naar eigen goeddunken, beslissen om de 
benoemingsprocedure te beëindigen en/of opnieuw te lanceren onder een andere vorm en/of op basis 
van andere voorwaarden.    

6. INDIENING VAN DE KANDIDATUUR 

De kandidaten maken hun kandidatuur op in het Nederlands of in het Frans.  

De documenten moeten worden ingediend in een Word-bestand en/of een PDF-bestand. 

De kandidaturen moeten minstens de volgende informatie bevatten: 

- de gegevens van de kandidaat-Voorzitter en de kandidaat-Plaatsvervanger;  

- de curricula vitae van de kandidaat-Voorzitter en de kandidaat-Plaatsvervanger;  

- een gedetailleerde beschrijving van hun ervaring in Belgisch en Europees energierecht;  

- een beschrijving van hun ervaring met geschillen en in het bijzonder energiegeschillen; 



 

  7/11 

- een nota over hun onafhankelijkheid (vanuit een persoonlijk oogpunt en binnen hun kabinet) ten 
aanzien van de spelers van de energiesector waarvoor ze gewerkt hebben tijdens de laatste twee 
jaar voor de indiening van hun kandidatuur;  

- een verklaring dat ze alle clausules van dit document aanvaarden, met inbegrip van de 
contractuele clausules,  en waarin bevestigd wordt dat hun eigen algemene voorwaarden niet van 
toepassing zijn; 

- de forfaitaire eenheidsprijs voor de oprichting van het Secretariaat en de Geschillencommissie; 

- de jaarlijkse forfaitaire prijs per schijf van een aantal dossiers voor de opvolging en het algemene 
beheer van de Geschillencommissie en het Secretariaat ((i) van 0 tot 20 dossiers, (ii) van 20 tot 50 
dossiers en (iii) meer dan 50 dossiers);  

- de forfaitaire prijs per uur voor het beheer en de behandeling van geschillen; 

- een beschrijving van de manier waarop zal worden gefactureerd (onderneming of niet) en de 
vermelding of de prestaties zullen zijn onderworpen aan btw. 

De kandidaturen moeten elektronisch ingediend worden, via e-mail naar volgende adressen: 
pascal.boucquey@creg.be en procurement@creg.be.           

De kandidaturen moeten uiterlijk  4 oktober 2021 om 11.00 uur in het bezit zijn van de CREG.  

7. VERBINTENISTERMIJN 

De kandidaten blijven gebonden door hun kandidatuur gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, 
te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de kandidaturen. 

8. SLUITING VAN HET CONTRACT 

Het contract tussen de CREG, de Voorzitter en de Plaatsvervanger ervan (het “Contract”) wordt geacht 
afgesloten te zijn wanneer de kandidaat de benoemingsbeslissing per e-mail heeft ontvangen. Na deze 
e-mail zal een aangetekende brief worden verstuurd.  

9. CONTRACTUELE BEPALINGEN 

9.1. RECHT DAT VAN TOEPASSING IS OP DE UITVOERING VAN HET 
CONTRACT 

Het Contract bestaat uit de contractuele bepalingen uit onderhavige oproep tot kandidaatstelling, 
aangevuld met de kandidatuur van de Voorzitter en de Plaatsvervanger ervan.  

mailto:pascal.boucquey@creg.be
mailto:procurement@creg.be
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Door hun kandidatuur in te dienen, verklaren de Voorzitter en de Plaatsvervanger ervan dat ze akkoord 
gaan met de clausules van onderhavig document en dat hun eventuele algemene voorwaarden niet 
van toepassing zijn.  

Het burgerlijk recht is aanvullend van toepassing.    

De reglementering betreffende de overheidsopdrachten is niet van toepassing.    

      

9.2. AANVANG EN DUUR VAN DE OPDRACHT 

De opdracht vangt aan de eerste kalenderdag na de dag waarop het kandidatenduo de kennisgeving 
van de benoeming per e-mail heeft ontvangen. 

De Voorzitter en de Plaatsvervanger ervan zullen worden aangesteld voor een initieel mandaat van 3 
jaar. Het mandaat kan twee keer verlengd worden voor een duur van een jaar op basis van dezelfde 
voorwaarden en enkel in geval van uitdrukkelijk akkoord tussen de Voorzitter, de Plaatsvervanger en 
de CREG uiterlijk drie maanden voor het einde van het Contract. 

De CREG behoudt zich de mogelijkheid om het mandaat te allen tijde naar eigen goeddunken te 
beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden en zonder dat dat aanleiding kan 
geven tot enige schadevergoeding voor de Voorzitter en de Plaatsvervanger ervan. De opzeg wordt 
per aangetekende brief meegedeeld. 

In geval van langdurige verhindering van de Voorzitter en de Plaatsvervanger, waardoor de 
behandeling van dossiers binnen een redelijke termijn wordt verhinderd, of in geval van ernstig 
plichtsverzuim door de Voorzitter en/of diens Plaatsvervanger, kan de CREG het contract met 
onmiddellijke ingang per aangetekende brief beëindigen, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige 
schadevergoeding voor de Voorzitter en de Plaatsvervanger ervan.   

De CREG kan het contract met de Voorzitter of de Plaatsvervanger opzeggen of beëindigen, zonder de 
overeenkomst met de andere te beëindigen.     

Een eventuele betwisting van de beëindiging van het mandaat/contract belet de CREG niet om een 
andere Voorzitter en/of Plaatsvervanger aan te stellen teneinde de continuïteit van de werking van de 
geschillencommissie te waarborgen. In geval van betwisting mogen de voorzitter en/of zijn 
plaatsvervanger hun prestaties niet voortzetten, noch de schorsing van de prestaties van hun 
opvolger(s) vragen. 

 

9.3. KARAKTER INTUITU PERSONAE 

De functies van de Voorzitter en de Plaatsvervanger zijn strikt intuitu personae. De Voorzitter en de 
Plaatsvervanger verbinden zich ertoe hun taken persoonlijk te vervullen.  

Op verzoek van de voorzitter kan zijn of haar plaatsvervanger echter te allen tijde worden vervangen 
met de uitdrukkelijke toestemming van de CREG en op voorwaarde dat de nieuwe plaatsvervanger 
voldoet aan de in punt 5.1. genoemde basisvoorwaarden. In dat geval wordt het contract met de 
plaatsvervanger automatisch beëindigd.    
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9.4. BUDGET EN FACTURERING 

9.4.1. Budget 

De Voorzitter en de Plaatsvervanger zullen vergoed worden via twee afzonderlijke kanalen.  

Enerzijds zullen zij in het kader van de oprichting, de opvolging en het algemeen beheer van het 
Secretariaat en de Geschillencommissie worden vergoed door de CREG. De vergoeding is forfaitair en 
bestaat uit (1) een forfaitaire eenheidsprijs voor de oprichting van het secretariaat en (2) een jaarlijkse 
forfaitaire prijs voor de opvolging en het algemeen beheer van de Geschillencommissie en het 
Secretariaat. 

Anderzijds zullen de Voorzitter en de Plaatsvervanger voor het beheer en de verwerking van geschillen 
worden vergoed door de verwijzingskosten die door de partijen worden betaald overeenkomstig met 
wat is voorzien in de Werkingsregels en bijlage F.  Het bedrag van de verwijzingskosten wordt per 
geschil vooraf vastgesteld door de Voorzitter of de Plaatsvervanger ervan, binnen de grenzen die in de 
Werkingsregels zijn voorzien. Voor elk geschil geeft de Voorzitter of de Plaatsvervanger vooraf 
zijn/haar maximum factureringsbedrag en het maximum factureringsbedrag van de van de twee ad-
hoc leden aan.  

9.4.2. Facturering en betalingstermijn  

De in de kandidatuur voorgestelde prijzen en uurtarieven zijn forfaitaire bedragen. Alle directe en 
indirecte kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit contract (zoals transport- en 
verzekeringskosten, telefoonkosten, documentatiekosten, enz.) zijn bijgevolg in deze prijzen en in dit 
uurtarief begrepen.     

De facturen dienen te worden opgesteld in euro. Indien van toepassing moet de btw afzonderlijk 
worden vermeld.  

9.4.2.1. Facturatie aan de CREG 

De Voorzitter zal een eerste factuur opstellen na de initiële organisatie van de geschillencommissie en 
het secretariaat ervan. Deze factuur komt overeen met de forfaitaire eenheidsprijs die voor deze post 
is voorgesteld. 

Voor de opvolging en het algemeen beheer van het secretariaat en de commissie moet de jaarlijkse 
factuur worden opgesteld na elk contractjaar en overeenkomstig de in de kandidatuur voorgestelde 
forfaitaire prijs voor deze post. In geval van opzegging of vervroegde beëindiging van het contract 
zonder ernstige fout van de voorzitter of de plaatsvervanger ervan wordt de jaarlijkse vergoeding 
berekend pro rata het aantal maanden van het contractjaar dat is verstreken vóór het einde van het 
Contract.  

Facturen zullen binnen 15 dagen na ontvangst door de CREG worden gecontroleerd. Indien zij worden 
goedgekeurd, zullen zij de daaropvolgende maand van de betrokken factuur worden betaald.  

De facturen met vermelding van de referentie van het dossier zullen moeten worden gemaild naar 
finance@creg.be. 

mailto:finance@creg.be
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9.4.2.2. Facturatie aan de partijen  

In het kader van de behandeling van geschillen worden de door de Voorzitter of zijn Plaatsvervanger 
vastgestelde verwijzingskosten gefactureerd aan de partijen bij het geschil, in overeenstemming met 
de modaliteiten bepaald in de Werkingsregels. 
 

9.5. JAARVERSLAG AAN DE CREG 

De Voorzitter en de Plaatsvervanger dienen aan de CREG een jaarverslag te bezorgen over de door de 
Geschillencommissie behandelde dossiers tijdens het afgelopen contractjaar. In dit verslag moeten het 
aantal behandelde zaken, het soort zaken, het resultaat van de procedure, de gemiddelde duur van de 
procedures en het soort actoren dat bij deze procedures betrokken is, worden vermeld. Het verslag 
wordt uiterlijk twee maanden na het einde van het vorige contractjaar naar de CREG toegestuurd. 

 

9.6. VERTROUWELIJKHEID EN BESCHERMING VAN 
PERSOONSGEGEVENS 

De Voorzitter en zijn Plaatsvervanger zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht met betrekking 
tot de vertrouwelijke informatie die zij hebben verkregen in het kader van de uitvoering van het 
contract en de behandeling van de dossiers. Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van de CREG 
of de partijen in het kader van de behandeling van een geschil verbinden de voorzitter en de 
plaatsvervanger ervan zich ertoe om de vertrouwelijke informatie niet over te maken aan derden, noch 
ze op welke manier dan ook openbaar te maken. 

Het begrip "vertrouwelijke informatie" beoogt alle informatie die de CREG of derden in het kader van 
deze opdracht toevertrouwen aan de Voorzitter (en/of de Plaatsvervanger ervan) in het kader van dit 
contract evenals de resultaten van de verwerking van deze informatie. Onder het begrip 
"vertrouwelijke informatie" valt geen informatie die over het algemeen op een andere manier voor 
het publiek beschikbaar wordt dan als gevolg van een indiscretie. 

De Voorzitter en de Plaatsvervanger ervan verbinden zich ertoe de vertrouwelijke informatie uiterst 
discreet te behandelen en enkel te gebruiken in het kader van deze opdracht.  In dit kader kan de CREG 
de voorzitter en de plaatsvervanger ervan opleggen dat sommige documenten enkel mogen 
geraadpleegd worden in de kantoren van de CREG of via haar informaticasystemen. 

De Voorzitter en de Plaatsvervanger ervan moeten de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de 
persoonsgegevens, waarvan zij weet krijgen tijdens de uitvoering van de opdracht, waarborgen.  

 

9.7. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Deze oproep tot kandidaatstelling is exclusief onderworpen aan het Belgische recht.  

Partijen verklaren zich akkoord om in geval van betwisting eerst een minnelijke oplossing na te streven.    
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Indien geen minnelijke oplossing kan bereikt worden, zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel 
bevoegd voor het beslechten van geschillen betreffende de uitvoering van deze oproep tot 
kandidaatstelling.  


