
 
 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Voorwoord 

 

Kerncijfers van de sector 

 

Beleid 

 

Activiteiten 
 

Energiebeleid 
 

Sociaal beleid 
 

Leveranciers 
 

Producenten 
 

Organisatie elektrici-

teitsmarkt 
 

Organisatie gasmarkt 

 

Organisatie 

 

Leden 

 

Contact 
 

2 

 

5 

 

7 

 

8 
 

8 
 

8 
 

8 
 

19 
 

24 

 
 

27 

 

30 

 

32 

 

34 



 

VOORWOORD 
 

Jaarverslag FEBEG 2011 2 
 

 

Terwijl de economische activiteit in onze sector 

(zowel de productie als de leveringen) opnieuw 

achteruitging na het herstel in 2010 tegenover het 

crisisjaar 2009, was 2011 voor de Federatie een 

bijzonder druk jaar.  

 

Omzetting Derde Energiepakket 

Het belangrijkste dossier dat door FEBEG in 2011 

werd behandeld was ongetwijfeld de omzetting 

van het Europese Derde Energiepakket in de 

Belgische wetgeving. Tijdens het jaar 2011 heeft 

FEBEG dan ook herhaaldelijk gereageerd op de 

regeringsvoorstellen m.b.t. deze omzetting: eerst 

op de voorstellen van de regering in lopende zaken 

van Premier Y. Leterme en daarna op de 

voorstellen die vrij snel na haar aantreden door de 

nieuwe Regering van Premier E. Di Rupo bij het 

Parlement werden ingediend. 

 

Eind oktober 2011 werd FEBEG uitgenodigd om 

tijdens een hoorzitting in de Commissie 

‘Bedrijfsleven’ van de Kamer van 

Volksvertegenwoordigers het standpunt van FEBEG 

over deze voorstellen toe te lichten. Hierbij hebben 

wij de nadruk gelegd op vijf belangrijke 

aandachtspunten voor de leden van FEBEG:  

- de invoering van een prijzenregulering die niet 
te rijmen valt met de door het Derde 
Energiepakket nagestreefde verdere vrijmaking 
van de markt;  

- de problematiek van de recuperatie van de 
oninbare netkosten;  

- de vrijstelling van de bijdrage aan het 
Kyotofonds en het denuclearisatiefonds 
(componenten van de federale bijdrage) voor 
groene stroom die in het wetsvoorstel niet 
meer werd opgenomen, terwijl iedereen beseft 
dat de schrapping onvermijdbaar is;  

- de invoering van een injectietarief dat de 
binnenlandse elektriciteitsproductie zal 
benadelen tegenover de invoer;  

- de voorgestelde procedure en vergoeding voor 
ondersteunende diensten die een bevestiging is 
van de bestaande toestand eerder dan een 
door FEBEG gewenste evolutie naar 
transparante, niet-discriminerende en op de 
markt gebaseerde procedures.  

Deze wet zou uiteindelijk op 6.01.2012 door het 

federale Parlement worden goedgekeurd. 

 

 

Sociale Programmatie 2011-2012 

De onderhandelingen over de sociale 

programmatie voor 2011-2012 die midden april 

2011 startten, verliepen zeer moeizaam. De 

netbedrijven hielden lange tijd vast aan de 

koppeling van deze onderhandelingen aan een 

akkoord rond performance management. 

Daarnaast was er de onzekerheid over de 

nettarieven die door de CREG zouden worden 

vastgelegd. Een akkoord op sub-sectoraal vlak, 

voorgesteld door FEBEG en dat enkel bindend zou 

zijn voor de producenten en leveranciers van 

elektriciteit en gas, bleek onaanvaardbaar voor de 

vakbonden. Als gevolg van deze houding van de 

vakbonden en de netbedrijven, slaagde men er 

niet in om in de loop van 2011 een sociaal akkoord 

voor onze sector af te sluiten. Dit akkoord is pas 

begin mei 2012 tot stand gekomen. 

 

Leveranciers 

Verschillende belangrijke thema’s die de 

leveranciers aanbelangen en die ook al tijdens de 

voorgaande jaren door FEBEG werden behandeld, 

werden in 2011 verder opgevolgd. Zo waren er 

onder meer de besprekingen rond de 

automatisering van het sociaal tarief, de 

terugbetaling van de achterstallige 

schuldvorderingen van de leveranciers in het kader 

van de toepassing van het sociaal tarief waarvoor 

men er in 2011 nog steeds niet in slaagde om het 

nodige wettelijke kader te voorzien, de discussies 

met de distributienetbeheerderss (en de regionale 

regulatoren) over de oprichting van een clearing 

house waarover in 2011 een doorbraak is bereikt, 

de invoering van performantie-indicatoren voor de 

leveranciers (door de regionale regulatoren), de 

opvolging van de activiteiten van de 

Ombudsdienst, de discussies over de invoering van 

slimme netten en slimme meters, de elektrische 

voertuigen, de herziening van de sociale openbare 

dienstverplichtingen in Wallonië en van de 

Ordonnanties betreffende de organisatie van de 

Brusselse elektriciteits- en gasmarkt, …  

 

Maar ook rond een aantal nieuwe dossiers heeft 

FEBEG het standpunt van de leveranciers vertolkt. 

Zo waren er o.a. de verschillende wetsvoorstellen 
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m.b.t. consumentenzaken die in het federale 

Parlement werden ingediend, de ondertekening 

van de intentieverklaring ‘Neem’s op’ door de 

callcenters van onder meer de bedrijven van onze 

sector, het voorstel om in Brussel een 

tariefsimulator in te voeren (naar analogie met 

Vlaanderen en Wallonië) en er een 

Prijzenobservatorium op te richten voor de 

professionele klanten, enz. 

 

Producenten 

Ook voor de producenten werden er in 2011 een 

aantal belangrijke dossiers opgevolgd door FEBEG. 

Zo heeft FEBEG aan de bevoegde kabinetten en 

administraties haar standpunt overgemaakt m.b.t. 

de omzetting van de Europese Richtlijn over 

Industriële Emissies in de Belgische wetgeving en 

heeft zij gereageerd op de verschillende 

tariefvoorstellen van de CREG.  

 

Op regionaal vlak heeft FEBEG zeer actief 

deelgenomen  aan de debatten over de herziening 

van het beleid voor hernieuwbare energie. FEBEG 

heeft daarbij altijd aangedrongen op continuïteit 

en stabiltiteit, op kosteneffeciëntie en op 

transparantie en coherentie. Enkel indien het 

toekomstig beleid hieraan beantwoordt, zal men 

komen tot een positief investeringsklimaat dat 

nodig is om de ambitieuze doelstellingen inzake 

hernieuwbare energie te halen. 

 

Organisatie van de gas- elektriciteitsmarkten   

Na de geslaagde start van de marktkoppeling 

binnen de Centraal West-Euorpese markt werd in 

het Market Parties Platform (MPP) -dat bestaat uit 

vertegenwoordigers van FEBEG en haar 

zusterorganisaties in Duitsland, Frankrijk, 

Nederland en Luxemburg - gewerkt aan voorstellen 

om de marktintegratie verder te zetten. Deze 

werkzaamheden werden binnen FEBEG voorbereid 

in het Platform ‘Organisatie van de 

elektriciteitsmarkt’. Daarnaast heeft FEBEG met 

haar Nederlandse zusterorganisatie 

EnergieNederland nagedacht over voorstellen om 

de integratie van onze beide markten te 

bevorderen, in de eerste plaats op het vlak van de 

balanceringsmarkten. 

 

Op Belgisch vlak werd regelmatig overleg gepleegd 

met de FOD Economie, de CREG en Elia over 

maatregelen om de Belgische groothandelsmarkt 

beter te doen functionneren. 

 

In het Platform ‘Organisatie van de gasmarkt’ 

werden eveneens de werkzaamheden van het MPP 

voorbereid. Terwijl het geloof in een volledig 

geïntegreerde Europese gasmarkt eerder afnam, is 

dit MPP van oordeel dat er meer ruimte zal komen 

voor regionale initiatieven en regionale 

samenwerking.  

 

Op Belgisch vlak heeft FEBEG het initiatief van 

Fluxys toegejuicht om een Consultation Platform 

op te richten. In 2011 vonden al de eerste 

consultaties plaats over het nieuwe opslagmodel 

voor Loenhout, over het standaardcontract voor 

vervoersdiensten evenals over het 

toegangsreglement en het aardgasvervoers-

programma. FEBEG heeft van deze consultaties 

gebruikt gemaakt om het standpunt van haar leden 

toe te lichten en aanpassingen van de voorstellen 

te vragen. Daarnaast heeft FEBEG deelgenomen 

aan verschillende discussies met de FOD Economie 

en de CREG over de bevoorradingszekerheid voor 

aardgas in ons land. 

 

Besluit 

2011 was voor onze sector een bijzonder moeilijk 

jaar. Niet alleen hadden de productie en leveringen 

van elektriciteit en gas te lijden onder de 

(internationale) economische groeivertraging, 

maar daarenboven werd onze sector ‘belaagd’ met 

een aantal voorstellen door de federale en 

regionale overheden die het investeringsklimaat 

verder dreigen aan te tasten in plaats van het te 

verbeteren zoals FEBEG al sinds jaren vraagt. 

 

Op andere domeinen werden in 2011 wel 

successen geboekt: de evolutie naar een federaal 

clearing house voor de gegevensuitwisseling tussen 

leveranciers en netbeheerders die stilaan vaste 

vorm krijgt, de marktkoppeling binnen de Centraal 

West-Europese elektriciteitsmarkt die een 

geslaagde start kende, … zijn maar enkele 

voorbeelden.  
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Niettemin blijft er voor FEBEG uiteraard nog heel 

wat werk aan de winkel om er bij de verschillende 

overheden en regulatoren op aan te dringen om 

het investeringsklimaat in ons land dringend te 

verbeteren en aldus de bevoorradingszekerheid te 

garanderen en om de ontwikkeling van nieuwe 

activiteiten op onze gas- en elektriciteitsmarkt te 

bevorderen. 

 

 

Jan Herremans Roberte Kesteman 

Directeur-generaal Voorzitter 
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Productie 
 

Vermindering van de elektriciteitsproductie  

In 2011 bedroeg de netto-elektriciteitsproductie 

(autoproductie inbegrepen) in België 85,14 TWh 

(tegenover 91,44 TWh in 2010). Dit is een 

vermindering met 7% in vergelijking met de 

totale productie in 2010. Deze vermindering is 

vooral te verklaren door de verminderde uitvoer 

naar Frankrijk (-10%) en door de vertraging van 

het economisch herstel die eind 2011 merkbaar 

werd. In 2011 daalde de productie voor het 

hoogspanningsnet met ongeveer 8%in vergelijking 

met 2010, terwijl over dezelfde periode de 

productie voor het laagspanningsnet met 

ongeveer 4% toenam en de autoproductie van de 

industriële klanten met ongeveer 6% steeg. 

Meer dan de helft van de elektriciteitsproductie – 

45,9 TWh om precies te zijn – was van nucleaire 

oorsprong. De thermische centrales (biomassa en 

afvalverwerking inbegrepen) produceerden 34 

TWh.  

De waterkrachtcentrales (inclusief de 

pompinstallaties) produceerden 1,4 TWh terwijl 

de hernieuwbare energiebronnen (zon en wind) 

3,8 TWh produceerden. Dit is een toename met 

ongeveer 90% tegenover de 2 TWh die in 2010 uit 

hernieuwbare bronnen werd geproduceerd.  

Het geïnstalleerde netto-vermogen werd midden 

2011 geraamd op 19.627 MWe (18.322 MWe in 

2010): 9.482 MWe voor de thermische centrales 

(warmtekrachtkoppeling, en afvalverwerking 

inbegrepen), 5.926 MWe voor kerncentrales, 

1.419 MWe voor waterkracht, 928 MWe voor 

windenergie, 1.070 MWe voor zonne-energie en 

802 MWe voor andere hernieuwbare energie 

(biomassa en biowarmtekrachtkoppeling). Wat 

de zonne-energie betreft, is bijna 90% van de 

capaciteit geïnstalleerd in autoproductie.  

 

Invoer en uitvoer 
 

Netto-invoer van 2,5 TWh 

In 2011 werd 13,2 TWh elektriciteit ingevoerd 

(tegenover 12,4 TWh in 2010), terwijl 10,7 TWh 

werd uitgevoerd (tegenover 11,4 TWh in 2010). 

België ziet zijn netto-invoer van elektriciteit dus 

toenemen van 1 TWh in 2010 naar 2,5 TWh in 

2011. Dit is te verklaren door de verdere 
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progressieve vermindering van de vraag uit 

Frankrijk en door de lichte toename van de 

invoer.  
 

Leveringen 
 

Afnemende vraag naar elektriciteit 

Rekening houdend met de netverliezen blijkt 

dat het totale berekende elektriciteitsverbruik in 

België 82,1 TWh bedroeg in 2011, tegenover 

85,4 TWh in 2010. Dat is een daling met 3,8% 

van het totale berekende verbruik. Bij de 

industriële verbruikers is het totale volume van 

energie die op het hoogspanningsnet wordt 

gevraagd, in 2011 met ongeveer 3,5% gedaald, 

terwijl het verbruik van klanten op het 

distributienet over diezelfde periode met 5% is 

gedaald. Het verbruiksniveau van 2011 is 

daarmee gedaald tot ruim onder het niveau van 

2008 vóór de eerste financiële crisis (85,95 TWh 

in 2008).  
 

Een belangrijke vermindering van de vraag 

naar gas 

In 2011 bedroegen de binnenlandse 

gasleveringen 189,8 TWh tegenover 218,9 TWh 

in 2010. Dat is dus een daling met bijna 15%. 

Deze belangrijke daling in 2011 is het gevolg van 

uiterst gematigde klimatologische 

omstandigheden en de afname van de vraag 

vanuit de elektriciteitscentrales. 

Als gevolg van de constante en belangrijke 

afname van de Franse vraag naar elektriciteit is 

het gasverbruik in de elektriciteitscentrales in 

2011 immers met bijna 20% gedaald tegenover 

2010. Het gasverbruik van de industriële klanten 

bleef in 2011 stabiel tegenover dat van 2010 

(+0,4%), terwijl de vraag van de residentiële 

klanten en vanuit de dienstensector over 

diezelfde periode met bijna 18% afnam. Dit terwijl 

het Belgische aardgasverbruik tijdens de 

crisisperiode van 2008-2009 dankzij de Franse 

vraag naar elektriciteit niet werd aangetast en 

zelfs verhoogde.   

In 2011 is het totale gasverbruik als volgt 

gespreid: 29% voor de grote industriële 

verbruikers, 26% voor de elektriciteits-centrales 

(tegenover 33% in 2010) en 45% verdeeld via het 

distributienet aan kleine ondernemingen en 

residentiële verbruikers. ■ 
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Missie 

FEBEG vertegenwoordigt de producenten van 

elektriciteit, de handelaars en leveranciers van 

elektriciteit en gas evenals de laboratoria in de 

elektriciteits- en gassector. 

FEBEG heeft als missie: 

- de bedrijven uit de elektriciteits- en gassector te 
groeperen en hun algemene belangen te 
behartigen, in het bijzonder op economisch, 
fiscaal, sociaal en juridisch gebied en op het vlak 
van het leefmilieu; 

- alles wat tot de normatieve, wetenschappelijke 
of industriële ontwikkeling en vooruitgang van 
de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven kan 
bijdragen, te bestuderen, aan te moedigen en 
tot stand te brengen; 

- de kwaliteit en de veiligheid van het 
gegevensverkeer en transacties tussen haar 
leden en andere marktpartijen te bevorderen, 
onder meer door de financiële reconciliatie in de 
Belgische elektriciteits- en gasmarkt administra-
tief te ondersteunen. 
 

 
 

Activiteiten 

FEBEG brengt deze missie in de praktijk door: 

- regelmatige contacten te onderhouden met 
internationale, federale en regionale overheden, 
regulatoren, werkgeversorganisaties, advies-
raden en andere instanties om zich te infor-
meren over alle onderwerpen die van belang 
kunnen zijn voor zijn leden; 

- een kader te scheppen waarbinnen de 
producenten, handelaars, leveranciers en 
laboratoria uit de elektriciteits- en gassector 
gemeenschappelijke standpunten kunnen 
uitwerken over beleidskwesties en wets-
voorstellen zowel voor economische, fiscale en 
juridische materies als op het vlak van het 
leefmilieu; 

- het beleid en de standpunten van de sector te 
verdedigen, niet alleen bij de internationale, 
federale en regionale overheden, regulatoren, 

werkgeversorganisaties, adviesraden en andere 
instanties, maar ook bij de publieke opinie; 

- de bedrijven te begeleiden of vertegen-
woordigen bij het afsluiten van akkoorden 
(sectorakkoorden,milieubeleidsovereen-
komsten,  …); 

- de belangen van de producenten, handelaars, 
leveranciers en laboratoria uit de elektriciteits- 
en gassector te behartigen in het bevoegde 
Paritair Comité 326; 

- de producenten, handelaars, leveranciers en 
laboratoria uit de elektriciteits- en gassector te 
ondersteunen door het verspreiden van 
informatie via een ‘extranet’, door het geven of 
organiseren van opleidingen en door het 
uitvoeren of laten uitvoeren van analyses en 
studies voor zowel economische, fiscale en 
juridische materies, als op het vlak van het 
leefmilieu; 

- de publieke opinie te informeren door het 
verspreiden van diverse publicaties (pers-
berichten, brochures, rapporten, …) en het 
onderhouden van een website. 

 

Vier prioriteiten 

Het energiebeleid moet erop gericht zijn om een 

duurzame energiebevoorrading te verzekeren tegen 

competitieve prijzen en met respect voor mens en 

leefmilieu.  

De vier prioriteiten voor FEBEG zijn daarom: 

- het creëren van een positief investeringsklimaat 
om het tekort aan capaciteit voor de productie 
van elektriciteit te vermijden; 

- een kostenefficiënte implementatie in België 
van het Europese energie- en klimaatpakket, 
met bijzondere aandacht voor hernieuwbare 
energie; 

- de integratie van de groothandelsmarkten in 
Europese regionale groothandelsmarkten voor 
gas en elektriciteit; 

- het verbeteren van de efficiëntie van de 
leveringsmarkt, in het bijzonder van de 
uitwisseling van de gegevens tussen de 

verschillende spelers op de markt. ■ 
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Energiebeleid 
 

Staten-Generaal Energie  

Wat het algemene energiebeleid betreft, heeft 

FEBEG naast de vele acties in het kader van de 

discussie over de omzetting van het Europese 

Derde Energiepakket in de Belgische wetgeving (zie 

voorwoord), in juni 2011 actief deelgenomen aan 

de Staten-Generaal voor Energie, een gezamenlijk 

initiatief van onze federale en regionale 

energieministers. Na een eerste bijeenkomst 

tijdens dewelke de verschillende stakeholders hun 

wensen inzake het toekomstige energiebeleid 

toelichtten, werden tijdens een tweede (en laatste) 

bijeenkomst van deze Staten-Generaal door de 

Energieministers een poging gedaan om een aantal 

conclusies te trekken. Zij bleken ervan overtuigd 

dat er nood is aan een betere samenwerking 

tussen alle overheden en energieregulatoren, aan 

een drastische administratieve vereenvoudiging en 

aan een duidelijke visie op lange termijn - onder 

meer op het vlak van een mogelijke kernuitstap - 

om investeringen in de energiesector aan te 

moedigen.  

Om deze reden beloofden zij voortaan beter te 

gaan samenwerken en maatregelen uit werken om 

de vergunningsprocedures te vereenvoudigen en 

te zorgen voor meer rechtszekerheid voor 

investeerders in de energiesector.  

 

Sociaal beleid 
 

Sociaal akkoord 2011-2012 

Zoals reeds eerder vermeld, bestond een belangrijk 

deel van de activiteiten van het sociaal 

departement in 2011 uit het voorbereiden van en 

het voeren van de onderhandelingen voor een 

sociaal akkoord 2011-2012 voor de gas- en 

elektriciteitssector.  
 

Eindeloopbaan  

Het Vlinderakkoord van de regering Di Rupo van 

december 2011 voorziet onder meer in 

maatregelen om oudere werknemers langer aan 

het werk te houden, onder andere door het 

verhogen van de leeftijd om me t vervroegd 

wettelijk pensioen te kunnen gaan. Deze 

maatregelen van de regering hebben ook een 

impact op de sectorale CAO’s inzake vervroegd 

vertrek voor het personeel ‘Oude 

Arbeidsvoorwaarden’.  

Deze problematiek zal één van de belangrijke 

dossiers zijn die het sociaal departement zal 

behandelen in 2012.  
 

Sociale conflicten  

In de loop van 2011 werden ook enkele 

verzoeningsbureaus gehouden waarin 

verschillende lokale conflicten op het niveau van 

het Paritair Comité werden besproken om tot een 

voor alle partijen bevredigende oplossing te 

komen. Meer en meer dossiers werden in een 

vroegere fase opgelost door gebruik te maken van 

de mogelijkheid (zoals voorzien in het 

huishoudelijk reglement van het Paritair Comité) 

om op het niveau van de onderneming paritair 

overleg te houden in het bijzijn van de 

werkgeversfederatie en de permanente vakbonds-

secretarissen. Dit mechanisme veronderstelt een 

actieve bemiddelingsrol van de werkgevers-

federatie. 
 

Externe relaties 

Een andere belangrijke rol van het sociaal 

departement van FEBEG is het verdedigen van de 

belangen van de leden bij de overheidsinstanties 

(Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Federale 

Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg, …). Het betreft onder meer het 

ondersteunen van onze leden bij geschillen met de 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (bijvoorbeeld 

het lopende geschil inzake de mogelijke 

onderwerping aan sociale bijdragen van de 

vakantiepremie voor het personeel ‘oude 

arbeidsvoorwaarden’).  

Ten slotte verdedigt FEBEG ook de belangen van 

haar leden in de vergaderingen van de Commissie 

‘Sociale aangelegenheden’ van het VBO en in de 

werkgroep ‘Sociale zaken en HR’ van EURELECTRIC.  

 

Leveranciers 
 

België 
 

Automatisering sociaal tarief 

In de loop van 2011 hebben diverse bijeenkomsten 

plaatsgevonden tussen FEBEG, de FOD Economie, 

K.M.O., Middenstand en Energie en de Sociale 

Instellingen over de technische en procedurele 

aspecten van de automatisering van het sociaal 
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tarief. Sinds de automatisering is in werking 

getreden op 1.07.2009, is de toekenning van het 

sociaal tarief geautomatiseerd en zijn papieren 

attesten de uitzondering. Het is de Federale 

Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand 

en Energie die instaat voor dit 

automatiseringsproces en om de drie maanden 

aan de energieleveranciers meedeelt aan welke 

klanten zij het sociaal tarief moeten toekennen, 

voor welke aansluitingspunten en voor hoe lang. 

De automatische lijsten van de FOD Economie, 

K.M.O., Middenstand en Energie gelden als bewijs 

ten aanzien van de CREG voor de recuperatie van 

de schuldvordering in het kader van de toekenning 

van het sociaal tarief. Voor de eindafnemers 

waarvoor toch een papieren attest wordt bekomen 

en die om een of andere reden niet in de 

automatische lijsten voorkomen, dient de 

leverancier wel het attest ter beschikking te 

houden van de CREG.  

In samenspraak met de leveranciers heeft de FOD 

Economie, K.M.O., Middenstand en Energie een 

‘Afsprakennota aangaande de papieren attesten’ 

opgesteld met duidelijke instructies per attest van 

herkomst over de toepassing van het sociaal tarief 

in hoofde van de leveranciers. Daarnaast werd in 

overleg met de leveranciers een Vademecum 

opgesteld over de technische en praktische 

modaliteiten van de automatisering (met onder 

meer de algemene principes van de 

automatisering, de vereisten voor de bestanden 

van de leveranciers, …). Ook de afspraken inzake 

de papieren attesten zijn hierin verwerkt.  

Verder hebben de leveranciers die hun 

veiligheidsdossier in orde hebben gesteld, 

bekomen dat zij van de FOD Economie de 

rijksregisternummers van de geautomatiseerde 

klanten verkrijgen. De leveranciers die het wensen, 

kunnen ook inzage krijgen in de lijsten van niet-

geautomatiseerde klanten. 

 
Terugbetaling sociale schuldvordering 

Al van in het jaar 2010 heeft FEBEG verschillende 

contacten gehad met vertegenwoordigers van het 

kabinet van de Minister van Energie, de FOD 

economie, K.M.O., Middenstand en Energie en de 

CREG over de terugbetaling van de sociale 

schuldvordering in het kader van de toepassing van 

het sociaal tarief.  

In samenspraak met de FOD Economie heeft FEBEG 

een aantal juridische voorstellen uitgewerkt om de 

regeling aan te passen en sluitend te maken. 

FEBEG heeft er steeds voor gepleit dat de 

schuldvorderingen met betrekking tot die 

rechthebbenden die vermeld staan op de 

automatische lijsten van de FOD Economie, 

automatisch terugbetaald worden en dat er een 

pro rata uitbetaling met toepassing van een 

tolerantiemarge zou plaatsvinden voor die 

rechthebbenden die niet voorkomen op deze 

lijsten (en dus een papieren attest overhandigen). 

FEBEG heeft ook voor de vorderingen uit het 

verleden aangedrongen op een uitbetaling pro rata 

van het resultaat van de steekproef met toepassing 

van een tolerantiemarge. Eind 2011 waren deze 

Besluiten nog steeds niet goedgekeurd.  

 
Federale Ombudsdienst 

Met de Federale Ombudsdienst heeft FEBEG 

meermaals de problematiek van de retroactiviteit 

van de papieren attesten in het kader van de 

toekenning van het sociaal tarief besproken. De 

federale Ombudsman, E. Houtman meent dat het 

sociaal tarief retroactief moet kunnen worden 

toegepast vanaf de ingangsdatum van het recht 

zoals vermeld op het attest. Naast de operationele 

problemen die deze retroactiviteit veroorzaken in 

hoofde van de leveranciers, stellen er zich ook 

problemen met betrekking tot de recuperatie van 

de schuldvordering in het kader van de toekenning 

van het sociaal tarief bij de CREG. Volgens E. 

Houtman zou de regelgeving een retroactieve 

toepassing van het sociaal tarief wel degelijk 

toelaten en zijn de toepassingsregels inzake de 

automatisering zoals opgenomen in het 

Vademecum opgesteld door de FOD Economie (zie 

supra) niet tegenstelbaar aan de Ombudsdienst. 

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie heeft de leveranciers beloofd de 

regelgeving aan te passen om dit probleem op te 

lossen.  

In loop van 2011 hebben ook discussies plaats 

gevonden tussen de Federale Ombudsdienst en de 

leveranciers over de aanrekening van de 

verbrekingsvergoeding per energiesoort. Volgens 

de Federale Ombudsman mag de leverancier per 

overeenkomst maximaal één verbrekings-

vergoeding van 50 of 75 euro aanrekenen ook al 
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omvat deze overeenkomst de levering van zowel 

elektriciteit als aardgas. FEBEG heeft steeds 

aangegeven dat het Akkoord ‘De consument in de 

vrijgemaakte elektriciteits- of aardgasmarkt’ zich 

niet lijkt te verzetten tegen de aanrekening van 

een verbrekingsvergoeding per energiesoort en dat 

het ook economisch verantwoord is om een 

verbrekingsvergoeding per energiesoort aan te 

rekenen, aangezien het om twee verschillende 

markten gaat (elektriciteit en aardgas).µ 

 

Rondetafel ‘Naar een milieuvriendelijker energie-

beleid’ 

Op 8.12.2011 heeft een rondetafel-debat ‘naar een 

milieuvriendelijker energiebeleid’ plaatsgevonden 

bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie. De FOD Economie, K.M.O., Middenstand 

en Energie zal in overleg met alle betrokken 

stakeholders over de drie regio’s heen een protocol 

opstellen met het oog op een duidelijke en 

transparante samenwerkingsprocedure tot 

oprichting van een Uniek Loket.  

Er is aangedrongen op de oprichting van vaste 

contactpunten voor OCMW’s zodat zij niet via de 

call centers moeten passeren. Ook is meegedeeld 

dat het Akkoord ‘De consument in de vrijgemaakte 

elektriciteits- of aardgasmarkt’ en de gedragscode 

zal herzien worden (onder meer de controle en de 

sancties, de uniforme antwoordtermijnen, een 

uniform klachtenformulier, de verplichting tot 

motivatie, de waarborgregeling, de verkoop op 

afstand, …). De rol van de netbeheerders zal mee 

worden opgenomen bij deze herziening. In de loop 

van 2012 zullen nog meer debatten worden 

georganiseerd. Het is de bedoeling te komen tot 

een nationaal plan in samenspraak met de federale 

en regionale ministers en alle stakeholders. Verder 

zal de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie ook de mogelijkheid tot gratis prijs-

simulatie onderzoeken.  

 
Wetsvoorstellen consumentenzaken 
Op 10.03.2011 heeft FEBEG haar opmerkingen 

geformuleerd op de verschillende wetsvoorstellen 

inzake consumentenzaken. Wat de voorstellen tot 

prijsregulering betreft, heeft FEBEG erop gewezen 

dat een eventuele prijsregulering strijdig is met de 

principes van de vrije marktwerking en de werking 

van de energiemarkt miskent. Ook is benadrukt dat 

de energiecomponent slechts 40% van de 

elektriciteitsfactuur uitmaakt, dat het huidige 

systeem reeds bescherming biedt aan kwetsbare 

afnemers via de sociale tarieven en dat de CREG en 

de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en 

Energie de prijzen vandaag reeds monitoren. Ook 

is meegegeven dat de voorstellen inzake meer 

duidelijke en transparante facturen hun doel 

voorbij schieten aangezien deze verplichtingen 

vandaag al zijn opgelegd aan de leveranciers via 

het 'Akkoord de Consumenten in de vrijgemaakte 

elektriciteit- of aardgasmarkt' en de aanvullingen 

daarop. FEBEG heeft erop gewezen dat de 

overregulering inzake de verplichte vermeldingen 

op te nemen op de facturen alsook het gebrek aan 

coherentie en harmonisatie over de regio’s heen 

verklaren waarom dat de facturen onleesbaar zijn. 

Om dit te illustreren heeft FEBEG een inventaris 

gemaakt van alle verplichte vermeldingen en 

regelgeving waarmee moet worden rekening 

gehouden bij het opstellen van de factuur.  

 

 
 
Intentieverklaring ‘Neem’s op’ 

Naar aanleiding van de radio-uitzendingen over 

klantentevredenheid die ‘Peeters & Pichal’ (Radio 

1) maakten in samenwerking met Test-Aankoop, 

werd op initiatief van Minister voor Ondernemen 

en Vereenvoudigen, V. Van Quickenborne, op 

17.12.2010 de intentieverklaring ‘Neem ’s op’ 

ondertekend door de energieleveranciers en 

vertegenwoordigers van de telecom- en financiële 

sector. Dit leidde tot een charter over klant-

vriendelijkheid dat op 15.06.2011 werd 

ondertekend. 

Het charter voorziet onder meer een wachttijd van 

maximaal 2,5 minuten bij het bellen naar een call 

center en een mogelijkheid tot gratis call back. E-

mails en brieven moeten binnen de vijf dagen 
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beantwoord worden en de invordering van het 

betwiste deel van een factuur zal opgeschort 

worden. Het keuzemenu bij call centers moet 

eenvoudiger, terwijl bepaalde mondelinge 

afspraken schriftelijk bevestigd moeten worden. 

Voorts hebben de ondertekenaars zich 

geëngageerd om te ijveren voor transparante en 

toegankelijke overeenkomsten, facturen en 

informatie over de aangeboden producten en 

diensten.  

FEBEG heeft erop aangedrongen dat - met het oog 

op vereenvoudiging - het charter geen bijkomende 

performantie-indicatoren mag opleggen aan de 

energiesector. De energiesector dreigt al 

overgereguleerd te worden door tal van regionale 

en federale initiatieven of regelgevingen op dit 

vlak. De implementatie van het charter zal jaarlijks 

geëvalueerd worden.  
 

Elektrische voertuigen  

FEBEG heeft deelgenomen aan de bijeenkomsten 

van het Belgian Platform Electric Vehicles van de 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

en de FOD Mobiliteit en Vervoer. FEBEG juicht het 

initiatief toe om een nationaal masterplan voor de 

introductie van elektrische voertuigen in België op 

te stellen. FEBEG pleit voor een coherente en 

gecoördineerde aanpak over de regio’s en 

landsgrenzen heen en dit in transparant overleg 

met alle betrokken marktactoren. Op korte termijn 

moet werk worden gemaakt van de 

standaardisering van de laadinfrastructuur en dit 

gekoppeld aan een verantwoorde financiële 

ondersteuning voor de aankoop van een elektrisch 

voertuig en de laadoplossing.  

Verder heeft FEBEG gevraagd dat alle mogelijke 

vormen van opladen en de diverse scenario’s die 

zich kunnen voordoen, verder geanalyseerd 

worden rekening houdend met de rollen en 

verantwoordelijkheden van de verschillende 

marktpartijen. Naast onderzoek naar de 

economische leefbaarheid van elk business model 

dienen ook de mogelijke problemen met 

wetgeving en technische marktwerking van nabij 

bekeken te worden. Op langere termijn is een 

doordachte voorbereiding van de massadoorbraak 

vereist en zullen elektrische voertuigen de 

mogelijkheid bieden om via flexibiliteit aan de 

vraagzijde het verbruik meer te optimaliseren in 

functie van het aanbod. Ook is aangedrongen op 

voldoende investeringsmogelijkheden in de netten 

om een concentratie van elektrisch voertuigen op 

te vangen (alsook de eventuele verhoogde 

ontwikkeling van snellere laadsystemen). 
 

Commissie ‘Onrechtmatige bedingen’ 

De Commissie voor Onrechtmatige bedingen heeft 

FEBEG gehoord over haar ontwerpadvies van 

30.04.2011 over de algemene voorwaarden in de 

overeenkomsten tussen de energieleveranciers en 

de consumenten.  

FEBEG heeft erop gewezen dat de leveranciers bij 

het opstellen van hun contractvoorwaarden en 

facturen dienen rekening te houden met tal van 

regionale en federale regelgevingen. Ook de 

complexiteit van de energiesector na de 

unbundling evenals de overregulering van de 

facturen en het gebrek aan coherentie tussen de 

federale en gewestelijke regelgeving en tussen de 

verschillende regio’s onderling werd benadrukt. 

FEBEG heeft betreurd dat het ontwerpadvies van 

de commissie abstractie maakt van tal van 

bestaande afspraken binnen de sector tussen alle 

betrokken partijen - overheid, netbeheerders, 

leveranciers en regulatoren - en benadrukte dat 

een aantal opmerkingen van het ontwerpadvies 

niet langer pertinent zijn omdat de leveranciers 

intussen hun voorwaarden al hebben aangepast na 

de herziening van het akkoord ‘De consument in de 

vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt’. 
 

MIG 6 

Op 3.10.2011 werd de MIG 6 Overeenkomst 

ondertekend door Atrias (Infrax, Eandis, Ores en 

Sibelga) en FEBEG. De bedoeling is om te komen 

tot een clearing house voor de Belgische 

energiemarkt tegen 2015. Ook Tecteo heeft zich 

geëngageerd mee te stappen in dit project. De 

structuur bestaat uit een MIG 6 Comité, een MIG 6 

Stuurgroep en onderliggende werkgroepen. 

Het MIG 6 Comité bestaat uit de CEO’s van FEBEG 

en Atrias, de regulatoren en de 

transmissienetbeheerders. Het MIG-comité vervult 

een strategische rol, bepaalt de visie en neemt alle 

beslissingen in consensus. De MIG 6 Stuurgroep 

vervult een tactische rol, stuurt en controleert de 

diverse operationele werkgroepen die zullen 

worden opgericht op basis van noden en specifieke 

marktthema’s. Tegen eind 2011 hebben de eerste 
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discussies rond het ‘Visiedocument over de 

evolutie van de Belgische energiemarkt’ en de 

Scope van MIG 6 plaatsgevonden. Voor de 

leveranciers is het belangrijk om een strikte 

scheiding te maken tussen gereguleerde en niet-

gereguleerde rollen en processen en om een 

duidelijke visie over ‘flexibiliteit’ uit te bouwen. De 

focus dient te worden gelegd op de 

marktprocessen en het beheer van de data die 

deze marktprocessen ondersteunen. Het clearing 

house moet zich beperken tot data die nodig zijn 

voor de gereguleerde marktprocessen. Ook 

hebben de leveranciers erop aangedrongen dat de 

smart en non-smart processen naast elkaar kunnen 

bestaan en dat de processen voldoende flexibel 

moeten zijn zodat deze tegelijkertijd smart en non 

smart gegevens kunnen verwerken. Ook kan het 

niet de bedoeling zijn om de rollen en 

verantwoordelijkheden van vandaag te wijzigen: 

de leverancier moet het enige aanspreekpunt 

blijven. 

 

Vlaanderen 
 

White Paper PreSwitch-proces 

FEBEG heeft de inhoud van het PreSwitch-proces, 

zoals uitgewerkt binnen FEBEG voorgesteld aan de 

VREG en de andere leveranciers. In navolging van 

het Akkoord ‘de Consument in de vrijgemaakte 

elektriciteits- en gasmarkt’ omschrijft dit document 

de te volgen procedure in het kader van een 

leverancierswissel met het oog op een vlotte 

switch. Deze procedure voorziet dat de nieuwe 

leverancier zich er toe moet engageren dat de 

klant bij de oude leverancier geen 

verbrekingsvergoeding moet betalen. Via 

gestructureerde en gestandaardiseerde e-mails 

bevraagt de nieuwe leverancier daartoe de oude 

leverancier over de einddatum van het contract. 

De VREG heeft ermee ingestemd dat dit PreSwitch-

proces marktbreed zou gedragen worden door alle 

leveranciers. Daarom heeft de VREG alle 

leveranciers formeel gevraagd om deze procedure 

toe te passen.  

 
 

Noodleveranciersregeling 

FEBEG heeft haar opmerkingen overgemaakt op de 

consultatienota van de VREG over de nood-

leveranciersregeling. De leveranciers zijn van 

oordeel dat de rol van noodleverancier eerder 

moet bekeken worden als een openbare 

dienstverplichting in hoofde van de netbeheerders. 

Ingeval er toch zou geopteerd worden de rol als 

noodleverancier op te leggen aan een commerciële 

leverancier heeft FEBEG ervoor gepleit dat deze rol 

eerder op vrijwillige basis wordt toegekend met de 

mogelijkheid voor een opting-out in het geval het 

proces een gevaar inhoudt voor de 

noodleverancier. Verder moet de aanpak minstens 

federaal zijn (waarbij ook de internationale 

dimensie wordt bekeken), beperkt zijn tot de 

residentiële markt en werkbaar zijn in de praktijk. 

FEBEG heeft ervoor gepleit een duidelijk en globaal 

kader vast te leggen dat de belangrijkste spelers 

identificeert en hun rollen vastlegt zodat elk 

incident op een pragmatische manier, in het 

belang van de eindklant, kan worden afgehandeld. 

Hiertoe is er nood aan duidelijke afspraken met 

alle betrokken actoren alsook een wettelijke 

verankering van de basisprincipes (onder meer in 

het kader van verantwoordelijkheden, rollen, de 

recuperatie van kosten, ...).  
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Performantie-indicatoren 

In de loop van 2011 zijn er een aantal 

bijeenkomsten geweest met de VREG over de 

intentie om Key Performance Indicators (KPI’s) te 

publiceren met enerzijds een klachtenindicator en 

anderzijds een vergelijkingstabel met daarin per 

leverancier een aantal objectieve gegevens (zoals 

contactgegevens, beantwoordingstermijn, kosten 

bij beëindiging van het contract, de aangeboden 

betaalmogelijkheden, de kosten voor de 

herinneringsbrief/ingebrekestelling, ….). FEBEG 

heeft er voor gepleit om te streven naar 

objectiviteit (vooral gezien de commerciële impact 

van deze maatregel), om enkel rekening te houden 

met gegronde klachten (en niet met 

onontvankelijke klachten), om het aantal gegevens 

in de vergelijkingstabel te beperken (om deze 

leesbaar te houden). 

Eind 2011 heeft de VREG haar nieuwe definitieve 

publicatie van de algemene vergelijkingstabel van 

de leveranciers op vlak van dienstverlening op de 

residentiële markt voorgesteld. De VREG heeft de 

klachtenindicator geïntegreerd in de 

vergelijkingstabel waarbij de score van de 

leverancier visueel wordt meegegeven aan de 

hand van logo’s. De leveranciers kunnen 

toelichting geven bij de klachtenindicator. Er wordt 

geen inzage gegeven in individuele klachten en ook 

wordt meegegeven welke leveranciers voor een 

bepaalde periode nog niet actief waren op de 

markt.  

 
Beleidsplatform slimme netten  

In de werkgroep Marktwerking en Consument van 

het Beleidsplatform ‘Slimme netten’ van de VREG 

hebben de VREG, de distributienetbeheerders en 

de leveranciers van gedachten gewisseld over: de 

functionaliteiten van een slimme meter; hoe het 

marktmodel moet worden aangepast naar 

aanleiding van de invoering van slimme meters; de 

sociale aspecten in het kader van slimme meters; 

de privacy aspecten; de veiligheids- en 

integriteitsaspecten verbonden aan de slimme 

meter; de impact van slimme meters op de 

facturatie; de voorafbetaling en de afsluiting; het 

belang van de informatieverlening; het 

verhuisproces; het behoud van bestaande en 

mogelijke invoer van nieuwe tarifaire periodes, … 

FEBEG heeft positief gereageerd op de unieke rol 

van de leverancier als aanspreekpunt, het 

onderscheid tussen gereguleerde en niet-

gereguleerde diensten en processen, het concept 

van onafhankelijke en neutrale databeheerder, het 

mogelijk maken van de commerciële 

voorafbetaling en de segmentatie van de 

informatieverstrekking volgens doelgroep. In haar 

reactie heeft FEBEG nog aangedrongen op de 

recuperatie van de oninbare netkosten (gelet op 

hun grootteorde), het behoud van de bestaande 

rollen en verantwoordelijkheden en de 

optimalisatie naar een volledig slim 

energiesysteem ten voordele van de klant waarbij 

de gehele waardeketting in ogenschouw wordt 

genomen. Tegen het jaareinde heeft de VREG haar 

eerste advies over de verschillende besproken 

materies overgemaakt aan Minister van Energie, F. 

Van den Bossche als insteek voor een parlementair 

debat.  

FEBEG heeft tijdens één van de bijeenkomsten van 

de werkgroep Marktwerking en Netbeheer in het 

kader van het Beleidsplatform slimme netten haar 

standpunt over congestiebeheer toegelicht. FEBEG 

heeft gepleit zowel voor tijdelijke als structurele 

maatregelen en de nood aan een evenwichtig 

model tussen enerzijds de investeringen om 

bijkomende capaciteit te creëren en anderzijds 

investeringen om de beperkingen op het net op 

een intelligente manier aan te pakken door de 

netten slimmer te maken. FEBEG heeft ook 

aangedrongen op het opzetten van een vrijwillig en 

marktgebaseerd systeem van congestiebeheer met 

een correct vergoedingssysteem voor de 

producent en de evenwichtsverantwoordelijke. 

Ook moet een lange termijn visie worden 

uitgewerkt met betrekking tot de opbouw van de 

capaciteit van de netten waarbij rekening wordt 

gehouden met de globale CO2-impact. 

 

VREG Kosten-batenanalyse 

De VREG heeft KEMA de opdracht gegeven om de 

kosten-batenanalyse inzake de uitrol van 

intelligente tellers van 2008 te actualiseren in een 

eerste fase uitgaande van een volledige en 

verplichte uitrol. In een tweede fase is de impact 

van de segmentering volgens de soort verbruikers 

(prosumenten, kleinverbruikers, grootverbruikers, 

…) op de maatschappelijke business case 



 

ACTIVITEITEN 
 

Jaarverslag FEBEG 2011 14 
 

onderzocht. In de loop van 2011 hebben daartoe 

diverse vergaderingen plaatsgevonden tussen de 

VREG, de netbeheerders en de leveranciers en 

hebben de leveranciers schriftelijk feedback 

overgemaakt met betrekking tot de kosten-baten 

onderdelen en de parameters. Hierbij heeft FEBEG 

de bezorgdheid geuit dat het moeilijk is om voor 

een aantal kosten en baten een eenduidig en 

gefundeerd cijfer aan te leveren omdat de aanpak 

van KEMA zich beperkt tot het scenario van de 

ondersteuning van de huidige marktprocessen en 

informatieverstrekking en dat de kosten en baten 

afhankelijk zijn van de diverse assumpties die in de 

kosten - batenanalyse worden genomen.  

Op basis van deze analyse komt men tot een licht 

positieve maatschappelijke business case indien 

alle afnemers in het Vlaamse Gewest een slimme 

meter zouden krijgen binnen een periode van 5 

jaar. De integratie van smart grid-baten met een 

directe terugkoppeling maken de business case 

positiever. Ook besluit deze analyse dat de slimme 

meter onmisbaar is indien er voor wordt geopteerd 

om de consumenten minstens maandelijks te 

informeren over verbruik en kosten en dat de 

uitrol naar rato van de metervervanging op 15 jaar 

of vrijwillige uitrol tot een aanzienlijke 

verslechtering van de business case leiden. Indien 

de resultaten per verbruiksgroep worden bekeken 

liggen de grootste voordelen bij de groep 

commerciële consumenten en prosumenten. Een 

gesegmenteerde uitrol kan bijdragen tot een 

efficiëntere inzet van kapitaal door de meest 

winstgevende segmenten met prioriteit uit te 

rollen. Eind 2011 heeft KEMA haar eindrapport en 

rekenmodel opgeleverd aan Minister van Energie, 

F. Van den Bossche. 

 

Actieplan slimme netten  

Diverse bijeenkomsten hebben plaatsgevonden 

over het ‘Actieplan voor slimme netten’ van de 

VREG. Dit actieplan beschrijft de verschillende te 

ondernemen stappen om te komen tot een 

slimmere en efficiëntere uitrol van de 

distributienetten. Naast de high level-diensten van 

slimme netten neemt de VREG bij haar aanpak vijf 

regulatoire hefbomen voor de uitbouw van 

slimmere netten als uitgangspunt: het 

marktmodel, de regelgeving, de tarifering, het 

investeringsbeleid en de kwaliteitsregulering. 

FEBEG heeft steeds de nadruk gelegd op de 

randvoorwaarden voor slimme netten: namelijk de 

rol van de evenwichtsverantwoordelijken en de 

end to end-benadering waarbij alle processen van 

de gehele waardeketting in ogenschouw worden 

genomen. Ook moet worden geëvolueerd naar het 

concept van slimme energiesystemen, eerder dan 

zich eenzijdig te beperken tot slimme netten of 

slimme meters en moet prioriteit worden gegeven 

aan de evolutieve aanpak voor een marktproces 

voor congestiebeheer op het middenspannings-

niveau.  

Het finale actieplan voorziet in een evolutief 

proces naar slimme energiesystemen met in een 

eerste stap het uitwerken van congestiebeheer op 

middenspanning (met impact op de aansluiting en 

de toegang) en vervolgens de analyse uit te 

breiden naar de spanningsproblematiek op 

laagspanning (gelet op het overaanbod aan zonne-

energie op bepaalde tijdstippen). Ook de 

procesallocatie per timeframe moet geanalyseerd 

worden (in een eerste fase statisch te bekijken). 

Via de tarifaire signalen moet flexibiliteit worden 

benut. Eind 2011 heeft de VREG haar Actieplan 

overgemaakt aan de Minister van energie, F. Van 

den Bossche. 

 

Wallonië 
 

Performantie-indicatoren 

FEBEG heeft in 2011 haar werkzaamheden tot de 

uitwerking van performantie-indicatoren (KPI's) in 

het Waalse Gewest verdergezet. Zo verkreeg 

FEBEG dat de KPI's met betrekking tot call centers 

beperkt zouden blijven tot de graad van 

bereikbaarheid en de gemiddelde antwoordtijd. 

Tot slot werd in 2011, na ruim twee jaar werk en 

na een laatste overleg over de manier waarop de 

resultaten moeten worden voorgesteld, het eerste 

kwartaalrapport over de performantie-indicatoren 

van de gas- en elektriciteitsleveranciers 

gepubliceerd. Op verzoek van FEBEG is 

afgesproken dat elke leverancier bij de 

gegevensoverdracht, voorafgaand aan de 

publicatie van elk rapport, toelichting zal kunnen 

geven bij ‘abnormale’ resultaten als gevolg van een 

externe gebeurtenis. Deze commentaren zouden in 

voorkomend geval worden opgenomen in het 

rapport. 



 

ACTIVITEITEN 
 

Jaarverslag FEBEG 2011 15 
 

Herziening van de sociale ODV's 

In 2011 is de Minister van Energie, J-M. Nollet 

gestart met zijn denkoefening over de herziening 

van de sociale openbaredienstverplichtingen 

(sociale ODV's). In het algemeen en in eerste 

instantie heeft FEBEG zowel bij de minister als bij 

de CWaPE en de sociale organisaties het systeem 

van bescherming zoals dat momenteel van 

toepassing is in Wallonië verdedigd. Herhaaldelijk 

werd eraan herinnerd dat dit systeem – hoewel het 

op sommige punten voor verbetering vatbaar is – 

geldt als het meest evenwichtige van het land wat 

de lasten en verplichtingen voor de spelers betreft. 

FEBEG heeft meerdere verbeteringen voorgesteld: 

door te herinneren aan het gezamenlijk voorstel 

met de distributienetbeheerders tot schrapping 

van leverancier X en de rol van facilitator van de 

distributienetbeheerder, door het verdedigen van 

de noodzaak om de toegankelijkheid van de 

budgetmeter te verhogen en het voorstel tot 

automatische belevering aan regionale 

beschermde klanten door de distributienet-

beheerders.  

 

 
 

In een tweede instantie en op vraag van de sociale 

organisaties om de toekenning van 

afbetalingsplannen te systematiseren en een 

conjuncturele regionale bescherming in te voeren, 

heeft FEBEG actief meegewerkt in de werkgroep 

die de CWaPE hieromtrent heeft opgericht. Samen 

met de distributienetbeheerders heeft FEBEG 

vervolgens een tegenvoorstel uitgewerkt en 

verdedigd dat weliswaar het voorstel tot 

toekenning van het afbetalingsplan en de 

conjuncturele bescherming integreerde, zonder 

hierbij het risico voor de leveranciers te verhogen 

én met behoud van het principe van de 

commerciële vrijheid in hoofde de leveranciers. Dit 

ruime compromis werd voorgesteld en verdedigd 

bij de Minister van energie, J-M. Nollet, bij de 

CWaPE en bij de Federatie van de OCMW’s die zich 

in dit voorstel kunnen vinden. Deze wijziging van 

de wanbetalingsprocedure, zoals voorgesteld door 

FEBEG, werd opgenomen in de aanbevelingen van 

de CWaPE aan de Minister van Energie, J-M. Nollet.   

 

REDI-forum 

In 2011 heeft FEBEG actief deelgenomen aan de 

activiteiten van het Forum over ‘Réseaux 

Electriques Durables et Intelligents’ (REDI), 

georganiseerd door de CWaPE. Op vraag van de 

Waalse Minister van Energie, J-M. Nollet heeft de 

CWaPE de opdracht gekregen om alle stakeholders 

te raadplegen om te komen tot een gedetailleerde 

analyse van de prioriteiten inzake de ontwikkeling 

van de netten. Dit met het oog op de integratie van 

de gedecentraliseerde productie, de 

efficiëntieverbetering en de kosten-

batenverhouding van investeringen in de netten. 

Deze werkzaamheden werden in drie grote delen 

georganiseerd.  

Het eerste deel had als doel de mogelijke 

knelpunten voor netten vast te stellen als gevolg 

van een verhoogde integratie van 

gedecentraliseerde productie. In dit deel heeft 

FEBEG meegewerkt aan de definitie van de 

scenario's voor hernieuwbare productie tegen 

2020 in het Waalse Gewest. Twee productie-

scenario’s werden uitgewerkt van respectievelijk 

11 TWh en 14 TWh. Deze werden vervolgens 

verdeeld op basis van het type van de productie, 

het spanningsniveau en de locatie. De bedoeling is 

dus om de cartografie van de mogelijke knelpunten 
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voor het net te bepalen. Het tweede deel was 

gewijd aan het actieve beheer van de lokale vraag 

teneinde tegemoet te komen aan de knelpunten 

die verbonden zijn met de toename van de 

gedecentraliseerde productie. FEBEG heeft aldus 

meegewerkt aan de bepaling van het potentieel 

van lastenverschuiving. In het algemeen werd 

besloten dat – ook al zal het actief beheer van de 

vraag niet de enige oplossing zijn – de netten in 

2011 al een deel van de intelligentie bezitten die 

kan worden geëxploiteerd om gedecentraliseerde 

productie te integreren (dit via een veralgemening 

van onderbreekbare tweevoudige tellers met 

gedifferentieerde tarifering).  

In het derde deel van de werkzaamheden werd de 

kosten-batenanalyse gemaakt van de maatregelen 

die werden overwogen voor de ontwikkeling van 

slimme netten. Naast het actieve beheer van de 

vraag werden flexibele aansluitingen naar voor 

geschoven als oplossing om de toekomstige 

overbelasting op de netten te beperken. In het 

algemeen zowel voor wat betreft het actief beheer 

van de vraag als de flexibele aansluitingen heeft 

FEBEG er steeds op aangedrongen dat dat elke 

interventie van de distributienetbeheerder enkel 

tijdelijk kan zijn (in afwachting van de uitrol van 

slimme meters of de versterking van het net) en 

ook beperkt moet zijn in termen van het aantal 

gevallen en het verschoven volume. FEBEG heeft 

met klem bepleit dat elke interventie van de 

distributienetbeheerder een aanzienlijke negatieve 

impact heeft op de sourcing en balancing 

activiteiten van de leveranciers. 

 

Witte certificaten 

In de loop van 2011 heeft FEBEG een standpunt 

ingenomen in het kader van de reflecties over de 

opportuniteiten tot invoering van een mechanisme 

voor witte certificaten in het Waalse Gewest. In 

haar standpuntnota overgemaakt aan de Minister 

van Energie, J-M. Nollet, de Waalse administratie 

en de CWaPE erkent FEBEG dat extra inspanningen 

nodig zijn om de energie-efficiëntie te verhogen en 

dat de realisatie van deze doelstellingen veeleer 

door een motiverend systeem eerder dan door een 

bestraffend systeem (zoals witte certificaten) 

gewaarborgd moeten worden. Alvorens enige 

beslissing te nemen heeft FEBEG gevraagd om het 

geheel van maatregelen voor energie-efficiëntie 

die momenteel in Wallonië bestaan eerst te 

evalueren.  

Tenslotte heeft FEBEG er op aangedrongen dat 

indien het Waalse Gewest toch zou beslissen een 

systeem van witte certificaten in te voeren, dit 

systeem in geen geval gefinancierd mag worden 

door de energieleveranciers. Bovendien moet het 

transparant zijn en gebaseerd zijn op betrouwbare 

ramingen voor wat betreft de energiebesparing. 

Ook moeten de administratieve lasten - die dit 

mechanisme met zich zouden meebrengen - tot 

een minimum beperkt worden.  

 

Toegangsvoorwaarden tot het aardgas-

distributienet 

De CWaPE organiseerde in 2011 een consultatie 

over nieuwe toegangsvoorwaarden tot het 

aardgasdistributienet. In het algemeen heeft 

FEBEG gewezen op de bestaande discrepantie 

tussen distributienetbeheerders en leveranciers 

wat de facturatie en de verantwoordelijkheden 

aangaat. Wat de facturatie betreft, heeft FEBEG 

erop gewezen dat de voorgestelde algemene 

voorwaarden het huidige principe blijven 

behouden waarin de distributienetbeheerders 

geen enkel risico van wanbetaling dragen. Dit in 

tegenstelling tot de leveranciers waarbij het 

wanbetalingsrisico van de factuur zich niet alleen 

beperkt tot de energiecomponent, daar de 

leveranciers ook de gelieerde distributie- en de 

transportkosten, die overigens niet tot hun 

verantwoordelijkheid behoren, moeten dragen.  

Ook heeft FEBEG benadrukt dat in de voorgestelde 

toegangsvoorwaarden de verantwoordelijkheden 

van de distributienetbeheerders te beperkt zijn 

opgenomen en dit zowel in de gevallen waar de 

verantwoordelijkheid kan worden ingeroepen als 

bij de voorgestelde vergoedingen. De CWaPE heeft 

aangegeven deze vastgestelde discrepantie later te 

behandelen in een werkgroep met de leveranciers 

en de distributienetbeheerders.  

 
Werkgroep Verhuizingen 

In 2011 heeft FEBEG deelgenomen aan de 

Werkgroep Verhuizingen georganiseerd door de 

CWaPE. FEBEG heeft er vurig gepleit voor het 

gebruik van het ‘Proces-Verbaal (PV) van 

energieovername’ zoals uitgewerkt binnen UMIX. 

Dit document heeft enerzijds als doel een 
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situatiewijziging vast te stellen zodat een correct 

verhuizingsbericht wordt doorgestuurd naar de 

distributienetbeheerder. Anderzijds dient het ook 

als basisdocument in geval van betwisting van de 

meterstanden. FEBEG heeft zich met klem verzet 

tegen het voorstel van de CWaPE om het ‘PV van 

energieovername’ initieel te bezorgen aan de 

distributienetbeheerder die deze dan - na validatie 

van de gegevens - zou doorsturen naar de 

leverancier. Los van de vele operationele 

problemen en praktische risico’s dat dit zou 

meebrengen, heeft FEBEG gewezen op het 

respecteren van de rollen en verant-

woordelijkheden in de markt: de leverancier is 

namelijk het contactpunt tussen de klant en de 

andere marktactoren. Het is dus niet de 

distributienetbeheerder, maar wel degelijk de 

leverancier die de procedure met ontvangst van 

het PV in gang moet zetten. Uiteindelijk heeft de 

regulator dit standpunt aanvaard. 

 

Brussel 
 

Herziening van de Brusselse Ordonnantie 

Ook in 2011 is FEBEG actief blijven deelnemen aan 

het consultatieproces dat in 2010 werd gestart 

over de herziening van de Ordonnanties met 

betrekking tot de organisatie van de elektriciteits- 

en gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

FEBEG heeft uitgebreid haar standpunt verdedigd 

tijdens de vele ontmoetingen met de betrokken 

ministers en in de werkgroepen die hiervoor 

werden georganiseerd door de Raad van 

Gebruikers.  

FEBEG heeft eraan herinnerd dat de modaliteiten 

voor de toepassing van een sociaal beleid in 

Brussel de kwetsbare residentiële verbruikers 

helemaal niet beschermen en zelfs het nefaste 

effect hebben dat ze de schulden van de slechte 

betalers laten opstapelen zonder een onderscheid 

te maken tussen enerzijds klanten met echte 

sociale en financiële problemen (de zogeheten 

'beschermde' klanten) en anderzijds de andere 

klanten. Voor de leveranciers impliceert dit dat de 

beperkingen en het ontbreken van een evenwicht 

tussen rechten en plichten van de partijen 

buitensporige risico's en zeer belangrijke financiële 

lasten meebrengen. Dit leidt op zijn beurt tot het 

ontbreken van reële concurrentie in Brussel.  

Naast enkele specifieke punten, zoals het verzet 

van FEBEG tegen een verhoging van het begrensde 

vermogen van 1.300 naar 2.300 watt of tegen de 

verlenging van de termijnen in de procedure bij 

wanbetaling, heeft FEBEG uitgebreid gepleit voor 

structurele verbeteringen. Hiertoe heeft FEBEG 

aangedrongen op de noodzaak om een 

onderscheid te maken tussen de beschermde (en 

dus kwetsbare geachte) klanten en de niet-

beschermde klanten en op elk een ander sociaal 

beleid toe te passen. Enkele voorbeelden: 

verbetering van het huidige systeem voor de 

beschermde klanten, afschaffing van de 

verplichting om een contractverbreking aan te 

vragen bij de vrederechter en de plaatsing van een 

budgetmeter in geval van wanbetaling door niet-

beschermde klanten. Naast enkele specifieke 

punten van operationele aard heeft FEBEG helaas 

alleen maar kunnen vaststellen dat de nieuwe 

Ordonnanties niet of nauwelijks rekening houden 

met haar voorstellen tot structurele verbetering.  

 
Nieuwe tariefsimulator Brugel 

In de loop van 2011 heeft Brugel de leveranciers in 

grote lijnen de toekomstige tariefsimulator 

voorgesteld. Deze nieuwe simulator voor gas en 

elektriciteit heeft als doel de professionele klanten 

mee op te nemen en om de consumenten een 

meer gedetailleerd inzicht te geven in de diverse 

componenten van de eindprijs. De leveranciers, die 

hun gegevens op vrijwillige basis zullen meedelen, 

hebben gevraagd dat de definities en de aan te 

leveren gegevens zouden worden geharmoniseerd 

met de praktijken van de andere Gewesten. 

Overeenkomstig de simulator van de VREG is 

gevraagd om te streven naar een automatisering 

van de over te dragen gegevens. Verder heeft 

FEBEG aangegeven dat het detailniveau van de 

verschillende componenten – weliswaar zeer 

belangrijk – vooral als doel moeten hebben om de 

consument échte informatie te geven en dat de 

overdracht van deze gegevens in hoofde van de 

leveranciers absoluut beheersbaar moeten blijven. 

De indiensttreding van deze simulator is voorzien 

in 2012. FEBEG heeft aangedrongen tot verder 

overleg. 
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Pijzenobservatorium  

In 2011 heeft Brugel het plan tot oprichting van 

een prijzenobservatorium voor professionele 

klanten in het Brusselse Gewest voorgesteld. Op 

vraag van de politieke autoriteiten wenst Brugel 

hierbij de evolutie van de gas- en 

elektriciteitsprijzen voor de professionele klanten 

op te volgen. De leveranciers die aangesloten zijn 

bij FEBEG, hebben aangegeven dat dergelijk 

initiatief slechts kan worden ontwikkeld indien in 

overleg tussen de leveranciers en Brugel strenge 

vertrouwelijkheidsregels voor wat betreft de 

communicatie, het beheer en de publicatie van de 

overgemaakte gegevens zouden worden 

opgesteld. Verder heeft FEBEG gestelt dat –gelet 

op de specificiteiten van de professionele 

contracten-  de analyse van de evolutie van de 

prijzen zich enkel kan baseren  op een globale 

index voor alle leveranciers op basis van een 

gewogen gemiddelde. Tot slot heeft FEBEG sterk 

aangedrongen om de administratieve druk te 

beperken en dat maximaal gebruik zou worden 

gemaakt  van de gegevens die al aan de FOD 

Economie worden geleverd in het kader van het 

'federale' Prijzenobservatorium. 

 

Sectorfiscaliteit 
 

Europa 
 

Richtlijn Energietaxatie 

Met het ontwerp tot herziening van de Europese 

Richtlijn Energietaxatie wordt de energiebelasting 

op elektriciteit –op het tarief na (0,15 EUR/Gj)– 

niet gewijzigd. Er is geen CO2-taks voorzien op 

elektriciteit omdat de elektriciteitsproductie onder 

het Emission Trading System valt. Wel zou een CO2-

taks gelden voor kleinere installaties die niet onder 

Emission Trading System vallen. 

Voor aardgas geldt naast een energiebelasting 

(0,15 EUR/Gj vanaf 1.01.2013 tot 9,6 EUR/Gj vanaf 

1.01.2018) een nieuwe CO2-taks van 20 EUR/ton 

CO2. De ontwerprichtlijn voorziet dat de lidstaten 

het tarief voor aardgas onder dit minimum 

taxatieniveau mogen vastleggen en dit uiterlijk tot 

2023. 

Vandaag zijn de minimum taxatieniveaus 

uitgedrukt in EUR/volume terwijl het ontwerp van 

richtlijn voorziet in minimum taxatieniveaus per 

energiecomponent uitgedrukt in EUR/Gj. De 

Petroleumfederatie, Synergrid, FEBEG en de FOD 

Financiën hebben tijdens een vergadering de 

gezamenlijke wens uitgedrukt om één officiële en 

Europees geharmoniseerde conversietabel uit te 

werken toe te voegen als bijlage bij de richtlijn. 

Voor FEBEG is het belangrijk dat de vrijstelling van 

de taks voor primaire energie voor 

elektriciteitsproductie behouden blijft en dat de 

taksen ruim worden gedefinieerd zodat rekening 

kan worden gehouden met de regionale en lokale 

taksen bij de bepaling van de minimum 

taxatieniveaus. Verder is gepleit voor een redelijke 

implementatietijd voor de leveranciers en voor een 

verlenging van de voorkeursbehandeling voor 

aardgas aangewend als motor- of 

verwarmingsbrandstof tot na 2023. 

 
België 
 

Energiebijdrage  

Initieel was het de bedoeling om de nieuwe 

technische applicatie van de ‘maandelijkse aangifte 

ten verbruik inzake accijnzen’ in werking te laten 

treden op 1.01.2011. Echter, eind 2011 waren de 

interne testfases bij de FOD Financiën nog steeds 

lopende. FEBEG heeft bij de FOD Financiën steeds 

aangedrongen op een voldoende ruime 

implementatieperiode voor deze nieuwe 

rapporteringsverplichtingen in hoofde van de 

leveranciers. Het zal dus nog even duren alvorens 

de leveranciers zullen worden betrokken in de 

externe testfase. 

 
BTW op elektriciteitsleveringen in geval van 

lokale productie-installaties  

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) heeft FEBEG 

ontmoet in het kader van de problematiek van de 

terugdraaiende tellers en de rapportering in de 

BTW-aangifte.  

De BBI is de mening toegedaan dat uit hoofde van 

de energieleverancier BTW dient te worden 

aangerekend op de bruto levering en niet op de 

netto levering na terugdraaiing van de teller. Zij 

meent dat uit hoofde van de energieleveranciers 

een fiscale regularisatie moet gebeuren (tot 3 jaar 

terug) op basis van objectieve criteria (bijvoorbeeld 

op basis van de productiegegevens via 

groenestroomcertificaten). FEBEG heeft 
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gereageerd dat het principe van de terugdraaiende 

tellers onderworpen is aan regionale regelgeving 

en dat de leveranciers zelf geen informatie hebben 

over het reële verbruik. In samenspraak met de BBI 

heeft FEBEG deze problematiek aangekaart bij de 

Algemene Centrale Administratie van de Fiscaliteit 

die zich nog steeds buigt over dit dossier. FEBEG 

heeft erop aangedrongen dat er geen fiscale 

regularisatie naar het verleden toe moet gebeuren 

uit hoofde van de energieleverancier en dat in 

overleg met de regionale regulatoren een 

oplossing voor deze problematiek moet uitgewerkt 

worden.  

 

 
 

BTW op de federale bijdrage op elektriciteit 

FEBEG heeft bij de Algemene Centrale 

Administratie van de Fiscaliteit nogmaals de 

onduidelijkheden over de toepassing van het BTW-

regime voor wat betreft de elektriciteitsleveringen 

door eindklanten aan energieleveranciers met 

behulp van photovoltaïsche panelen of met gelijk 

welke andere hernieuwbare energiebron (wind, 

water, …) aangekaart.  

FEBEG heeft de Algemene Centrale Administratie 

van de Fiscaliteit gesuggereerd om de fiscale 

behandeling van elektriciteitsleveringen door 

eindklanten aan energieleveranciers zo snel 

mogelijk te officialiseren.  

 

Producenten 
 

Europe 
 

Richtlijn Industriële Emissies 

Met het oog op de omzetting van de Richtlijn 

Industriële Emissies (RIE) van 24.11.2011 in 

Belgische wetgeving heeft FEBEG in 2011 een 

standpuntnota overgemaakt aan de bevoegde 

kabinetten en administraties in Vlaanderen en 

Wallonië. 

Omwille van de bevoorradingszekerheid en het 

respecteren van een level playing field tussen 

producenten heeft FEBEG er op aangedrongen om 

de omzetting van de RIE aan te grijpen om de lat 

op het gebied van toegelaten industriële emissies 

volledig gelijk te leggen – enerzijds tussen de 

gewesten, anderzijds met de buurlanden – door 

voor bestaande en nieuwe installaties dezelfde 

emissiegrenswaarden en overgangsbepalingen op 

te leggen als deze voorzien in de RIE. 

Als gevolg van de ontwikkeling van wind- en zonne-

energie zullen elektriciteitscentrales in de 

toekomst in het algemeen met een lagere 

benuttigingsgraad en meer gemoduleerd moeten 

ingezet worden. Om deze reden pleitte FEBEG er 

ook voor een aantal uitzonderingsbepalingen – 

zoals voorzien in de RIE – over te nemen in de 

gewestelijke wetgeving. 

FEBEG heeft ook aangegeven nauw betrokken te 

willen worden bij de voorbereiding van de Best 

Available Technologies (BAT’s) Guidance 

Documents en Best References (BREF’s) die een 

belangrijke directe of indirecte impact zullen 

hebben op bestaande of toekomstige installaties. 

 

België 
 

Transmissietarieven 

De nieuwe Europese Verordening 838/2010 – die 

op 3.03.2011 in werking is getreden – voorziet dat 

de jaarlijkse gemiddelde transmissiekosten die 

aangerekend worden aan de producenten de 

tussen 0 en 0,5 EUR/MWh moeten bedragen. Deze 

Verordening bevat geen verplichting om 

transmissiekosten aan te rekenen aan producenten 

én in de meeste Europese lidstaten gebeurt dit ook 

niet. 

FEBEG heeft in 2011 duidelijk gewaarschuwd dat – 

in de context van marktintegratie – moet 

vermeden worden dat in één bepaalde lidstaat die 

deel uitmaakt van een geïntegreerde regionale 

markt, lasten worden opgelegd aan producenten 

die leiden tot concurrentieverstoring. De invoering 

van transmissietarieven voor producenten in België 

zou inderdaad de binnenlandse productie 
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benadelen ten opzichte van de import en zou dus 

een concurrentieverstorend effect hebben. 

Om deze reden heeft FEBEG zich dan ook verzet 

tegen het ontwerpbesluit van de CREG tot 

vaststelling van de methoden voor het berekenen 

en vastleggen van de tarifaire voorwaarden voor 

aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnet. 

Dit besluit voorzag immers de invoering van een 

injectietarief en balancing volume fee. Bovendien 

heeft FEBEG gepleit voor: 

- meer transparantie en voldoende tijd tussen de 
publicatie van de goedgekeurde tarieven en de 
inwerkingtreding ervan; 

- het aanrekenen van aansluitingskosten beperkt 
tot de direct toewijsbare kosten – shallow costs 
- aan de investeerder; 

- een evenwichtige aanrekening van de 
netkosten aan de afnemers op basis van zowel 
energie als vermogen. 

 

Elia Federaal Ontwikkelingsplan 

Elia is verplicht om voor het transmissienet een 

‘Federaal Ontwikkelingsplan 2010-2020’ op te 

stellen. In 2011 heeft Elia een consultatie over het 

ontwerpplan georganiseerd. FEBEG heeft 

voornamelijk de volgende klemtonen gelegd: 

- Elia moet voldoende investeren om de 
aansluitingen bij de distributienetbeheerders te 
faciliteren; 

- Elia en de distributienetbeheerders moeten 
gezamenlijk en solidair verantwoordelijk zijn 
om de vergunde projecten binnen een redelijke 
termijn de technisch en economisch meest 
aangewezen aansluitingsoplossing aan te 
bieden; 

- Elia moet de onthaalcapaciteit van het 
transmissienet maximaal aanpassen aan de 
huidige en toekomstige vereisten van 
decentrale of centrale productie, en dus in het 
ontwikkelingsplan anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen. 

FEBEG heeft ook erkend dat Elia – net als de 
overheid – in het kader van dit plan, en met het 
oog op de bevoorradingszekerheid, geïnformeerd 
dient te zijn over mogelijke buitendienststellingen 
die door de producenten zijn gepland. FEBEG heeft 
daarom benadrukt dat de producenten zich bereid 
verklaren om op regelmatige tijdstippen – ten 
confidentiële titel – Elia en de betrokken overheid 
een update te geven over hun plannen. 
 
 
 
 

Vlaanderen 
 

Steun voor hernieuwbare energie 

Begin 2011 heeft de Minister van Energie, F. Van 

den Bossche, een maatschappelijk overleg over de 

steun voor hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen georgani-

seerd. Met dit initiatief wou de Minister een 

maatschappelijk draagvlak creëren voor de inzet 

van een mix van technologieën en brandstoffen, 

voor de kosten van elke technologie en voor de 

eerlijke verdeling van deze kosten. 

Om dit maatschappelijk debat te voeden, hebben 

zowel VITO als 3E enkele studies uitgevoerd. Dit 

waren de belangrijkste resultaten: 

- uit een enquête onder de stakeholders bleek 
dat een grote meerderheid veel belang hecht 
aan het bereiken van de doelstellingen voor 
hernieuwbare energie tegen 2020, aan het 
investeringsklimaat en aan de kostenefficiëntie 
van het systeem; de meeste stakeholders 
waren dan ook te vinden voor het behoud van 
het huidige certificatensysteem mits het wordt 
bijgestuurd, ook al bestond er minder 
eensgezindheid over de precieze modaliteiten 
van de mogelijke aanpassingen; 

- op basis van een analyse van de 
ondersteuningsmechanismen in het buitenland 
besloot 3E dat de systemen naar elkaar toe 
groeien, dat een stop and go-beleid nefast is 
voor het investeringsklimaat, dat bijna overal 
de verbruiker betaalt en dat regelmatige 
evaluaties bijna in elk land gebeuren; 

- 3E heeft een aantal factoren geïdentificeerd die 
zouden kunnen gebruikt worden om het 
bestaande steunsysteem te differentiëren, 
namelijk: de technologiekost, het 
geïnstalleerde vermogen, het CO2-reductie-
potentieel, de leercurve, een correctiefactor 
voor de gerealiseerde ten opzichte van de 
gebudgetteerde capaciteit en de opsplitsing 
tussen een luik ‘investeringssteun’ en een luik 
‘exploitatiesteun’. 

FEBEG is in de loop van dit proces herhaaldelijk 

tussengekomen en heeft daarbij de volgende 

krachtlijnen verdedigd: 

- continuïteit en stabiliteit – en dus het behoud 
van het certificatensysteem – zijn noodzakelijk 
voor een positief investeringsklimaat; 

- door een aantal aanpassingen (banding, 
beperking toekenning certificaten in de tijd, …) 
aan te brengen, kan het certificatensysteem 
kostenefficiënter gemaakt worden; 



 

ACTIVITEITEN 
 

Jaarverslag FEBEG 2011 21 
 

- de methodologie voor het berekenen van de 
onrendabele toppen moet transparanter en 
coherenter gemaakt worden. 

FEBEG heeft zich wel steeds verzet tegen de 

verplichting voor grootverbruikers om zelf 

certificaten in te leveren en tegen de gefaseerde 

niet-bevrijdende boeteprijs. De politieke discussie 

over de hervorming van de steun voor 

hernieuwbare energie duurt voort. 

 
Certificatenoverschot 
In de loop van 2011 is op de markt van 

groenestroom- en wkk-certificaten een overschot 

ontstaan. Ondanks deze problematiek heeft FEBEG 

steeds - omwille van rechtszekerheid en stabiliteit - 

het bestaande certificatensysteem verdedigd: 

niettemin zijn een aantal bijsturingen noodzakelijk, 

niet alleen om de kostenefficiëntie en 

transparantie ervan te verbeteren maar ook om de 

duurzaamheid ervan blijvend te verzekeren. FEBEG 

was er evenwel van overtuigd dat een aantal 

geplande maatregelen – banding met één 

minimumprijs, beperking in de tijd van de 

toekenning van certificaten, … - de toekomstige 

groei van het aanbod aan certificaten zou 

afremmen.  

Om op korte termijn al een oplossing te bieden, 

heeft FEBEG voorgesteld om in te grijpen aan de 

vraagzijde: FEBEG pleitte voor een verhoging van 

de quota gedurende enkele jaren zonder 

retroactieve inwerkingtreding. Voor FEBEG was het 

in elk geval onaanvaardbaar dat de certificaten die 

op dit ogenblik in handen zouden zijn van de 

producenten of leveranciers, waardeloos zouden 

worden. 

 

 
 

Windenergie in Vlaanderen 

Ook op het vlak van windenergie was 2011 een 

bewogen jaar in Vlaanderen. De Inter-

departementale Windwerkgroep (IWW) heeft 

enkele beleidsadviezen geformuleerd om de 

ontwikkeling van windenergieprojecten te 

bevorderen. FEBEG heeft adviezen verwelkomd en 

drong er op aan dat de IWW zelf voortaan een 

belangrijke coördinerende en centraal adviserende 

rol tussen de verschillende lokale besturen zal 

opnemen om zo tot een meer uniform en 

transparant beleid in Vlaanderen te komen. 

FEBEG heeft ook verschillende keren gehamerd op 

de prioriteiten van de sector op het vlak van 

windenergie: 

- snelle, transparante en rechtszekere 
vergunningsprocedures zijn noodzakelijk; 

- het moet steeds mogelijk zijn om windparken 
op het net aan te sluiten op de vanuit 
technisch-economisch oogpunt meest 
geschikte wijze; 

- indien een netbeheerder – in uitzonderlijke 
omstandigheden en als tijdelijke maatregel in 
afwachting van een onvoorwaardelijke 
definitieve aansluitingsoplossing – producenten 
verplicht om productie-installaties tijdelijk af te 
schakelen of hun productie te beperken, dient 
hij de contracten terzake te respecteren 
evenals de directe en indirecte kosten van deze 
beperking te vergoeding. 

Tot slot heeft de Vlaamse Regering in 2011 een 

aantal sectorale voorwaarden voor windturbines 

opgenomen in de Vlarem-reglementering. FEBEG 

was absoluut niet gelukkig met de nieuwe 

bepalingen voor slagschaduw en geluid: 

- de nieuwe normen voor slagschaduw zijn 
strenger dan in Wallonië, Nederland of 
Duitsland; zij vormen een rem voor de 
ontwikkeling van windturbines in 
industriegebied en zij hebben een impact op 
het rendement van nagenoeg alle bestaande 
windturbines; 

- de nieuwe geluidsnormen voor buffergebieden 
zijn strijdig met het principe van niet-
discriminatie. 

De voorgestelde milieuvoorwaarden hypothekeren 

niet alleen het rendement van de bestaande 

windturbines, maar ook de ontwikkeling van 

nieuwe windturbines. FEBEG drong daarom – 

tevergeefs - aan op een impactanalyse, een 

herevaluatie en een bijsturing van de voorstellen. 
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Milieubeleidsovereenkomst SO2 en NOx 

De milieubeleidsovereenkomst (MBO) van 

5.08.2010 betreffende de vermindering van de 

SO2- en NOx-emissies verplicht FEBEG om een 

indicatief reductieplan op te stellen voor de 

periode 2010 tot 2014: dit is in de loop van 2011 

gebeurd. Het indicatief reductieplan bevat – naast 

een overzicht van de al genomen maatregelen – 

een raming van de elektriciteitsproductie, een 

overzicht van de geplande emissiereductie-

maatregelen evenals een raming van de impact 

van deze maatregelen, en dit voor de periode 

2010-2014. 

De MBO voorziet ook dat voor de periode 2010 tot 

2014 dat een jaarlijks rapport wordt opgesteld: in 

2011 werd het jaarlijks rapport over het 

kalenderjaar 2010 definitief afgewerkt en 

goedgekeurd. Uit dit rapport bleek dat de 

betrokken elektriciteitsproducenten in 2010 een 

totale hoeveelheid van 2.416 ton SO2 hebben 

geëmitteerd. Dit betekent dat de jaarvracht voor 

SO2 ruim onder het absolute plafond van 6.000 ton 

SO2 bleef, en wel met 3.584 ton (41 %) om precies 

te zijn. De gemiddelde NOx-emissie van de 

betrokken installaties bedroeg 345 g/MWhe in 

2010. De gemiddelde emissie voor NOx bleef dus 

met 95 g/MWhe (21 %) voor 2010 eveneens onder 

het relatieve jaarplafond van 440 g/MWhe. Voor 

het kalenderjaar 2010 hebben de betrokken 

elektriciteitsproducenten met andere woorden de 

doelstellingen voor emissiereductie uit de MBO 

voor de periode 2010 tot 2014 bereikt. 

 

Congestiebeheer in distributienetten 

Het voorbije jaar heeft FEBEG zich zorgen gemaakt 

over de voorstellen – die her en der circuleerden – 

om flexibele aansluitingen voor productie-

installaties te voorzien in het geval van congestie 

of indien een netelement of –capaciteit ontbreekt. 

Daarom heeft FEBEG in 2011 een coherente visie 

op de aansluiting van productie-installaties en 

congestiebeheer uitgewerkt. Dit zijn de 

krachtlijnen: 

- de netbeheerders moeten – solidair – de 
nodige proactieve en gecoördineerde 
investeringen uitvoeren zodat alle productie-
installaties kunnen aangesloten worden op het 
net en structurele congestie wordt vermeden;  

- deze installaties moeten aangesloten worden 
met een vaste capaciteitsgarantie: flexibele 
aansluitingen zijn dan ook principieel 
onaanvaardbaar;  

- punctuele – tijdelijke of lokale – congestie moet 
opgevangen worden door een marktgebaseerd 
systeem voor congestiebeheer dat gebaseerd is 
op twee pijlers, namelijk de injectie elders op 
het net van de niet-geproduceerde energie in 
het congestiegebied (redispatch) en een 
correcte vergoeding voor het afregelen van de 
productie-installatie. 

De netto-kosten van de netbeheerder voor 

congestiebeheer dienen dan verrekend te worden 

via het nettarief van de betrokken netbeheerder. 

 

Wallonië 
 

Actualisering van bepaalde waarden die 

verbonden zijn met de promotie van groene 

elektriciteit  

FEBEG heeft in 2011 deelgenomen aan het overleg 

rond het voorstel van de CWaPE, uitgewerkt op 

vraag van Energieminister J-M. Nollet, over 

aanpassingen tot actualisering van bepaalde 

waarden die verbonden zijn met de promotie van 

elektriciteit op basis van hernieuwbare 

energiebronnen of warmtekrachtkoppeling. FEBEG 

beklemtoonde meer bepaald dat de 

rendabiliteitscijfers van de plannen voor 

hernieuwbare productie die de CWaPE voorstelde, 

veel lager waren dan de interne 

rendabiliteitscijfers die het financieel management 

van de ondernemingen gebruikt bij de 

projectontwikkeling en dat dergelijke hypotheses 

leidden tot onderschattingen op het niveau van de 

te leveren steun. FEBEG betreurde ook dat de 

waarden van bepaalde parameters van de studie 

gedateerd waren (sourcingprijzen van sommige 

brandstoffen, commodity, herverkoop, …) en dat 

de bekomen resultaten op zeker moment dan ook 

het risico inhielden niet langer de realiteit te 

weerspiegelen, terwijl in de berekeningen 

integendeel rekening moest worden gehouden 

met de dynamiek van bepaalde waarden. Deze 

herziening van bepaalde waarden die verbonden 

zijn met de promotie van groene energie, hield een 

groot risico van impact op de diverse dimensies 

van groene productie in Wallonië (investeringen, 

quotaniveaus, boetes, …) in. Daarom heeft FEBEG 
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haar standpunt uitgebreid verdedigd bij de CWaPE 

en bij de Waalse Regering. 

 

Nieuwe doelstellingen voor hernieuwbare 

productie  

Waals Energieminister, J-M. Nollet, stelde in 2011 

de toekomstdoelstellingen van de Waalse Regering 

op het domein van productie van groene 

elektriciteit in Wallonië tegen 2020 voor. Door de 

quota van groene certificaten voor 2020 op 30% 

vast te leggen, bevestigde de Waalse Regering haar 

doelstelling van 20% hernieuwbare energie in het 

Waals Gewest tegen 2020, goed voor een 

productie van 8 TWh groene elektriciteit op 

Waalse bodem. FEBEG neemt akte van deze 

politieke beslissing maar heeft al herhaaldelijk 

benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is om over 

een gunstig, stabiel en juridisch coherent 

investeringskader te beschikken om de vastgelegde 

doelstellingen te bereiken. FEBEG heeft er ook 

altijd voor gepleit om de definitieve keuze van het 

concrete scenario om die doelstellingen te 

bereiken, te laten voorafgaan door nieuw overleg 

om een evaluatie mogelijk te maken van de totale 

kostprijs van de diverse mogelijke scenario's, hun 

impact op de uiteindelijke factuur voor de 

verschillende verbruikssegmenten en dus ook de 

gevolgen ervan op de concurrentiekracht van de 

Waalse industrie. FEBEG heeft echter vooral hevig 

gepleit voor het behoud van het mechanisme van 

groene certificaten, en stelt dat dit mechanisme – 

hoewel het op sommige punten verbeterbaar is – 

globaal gezien goed werkt en dat het aanzien 

wordt als een doeltreffend en marktconform 

instrument dat de toepassing mogelijk maakt van 

technologieën die marktconform en 

kostenefficiënt zijn.  

 

Aanpassing van het mechanisme van de groene 

certificaten  

Parallel met de vastlegging van nieuwe quota voor 

groene certificaten is Waals Energieminister, J-M. 

Nollet, in 2011 ook gestart met zijn denkoefening 

over de aanpassing van het mechanisme van de 

groene certificaten, voornamelijk met de bedoeling 

om de doeltreffendheid en billijkheid ervan te 

verbeteren. Het kabinet van de Minister heeft 

diverse pistesn voor aanpassing van het 

mechanisme ontwikkeld en ter overleg voorgelegd 

tijdens rondetafels waarop FEBEG actief haar 

standpunten verdedigde. FEBEG heeft sterk gepleit 

voor aanpassingen die een stabiel klimaat 

garanderen dat gunstig is voor investeringen. 

FEBEG heeft zich daarom krachtig verzet tegen het 

voorstel tot opheffing van de minimumprijs van 

certificaten en tegen de invoering van een minder 

hoge maar niet-bevrijdende boete. FEBEG stelt met 

name dat dergelijke maatregelen de facto het 

moeilijk maken om bevoorradingscontracten in 

certificaten af te fsluiten, wat nochtans vitaal is 

voor projectontwikkelaars. Volgens FEBEGis het in 

tegendeel prioritair  – met het oog op het 

handhaven van het meest correcte 

ondersteuningsniveau - om de ‘k’-factoren en de 

rentabiliteitsgraden regelmatig te herzien. 

Aangaande het voorstel om  de rol van de 

leverancier als tussenpersoon in het beheer van 

groene certificaten voor industriële klanten op te 

heffen, benadrukte FEBEG de operationele, 

technische en financiële onmogelijkheid om dit 

voorstel te veralgemenen voor alle klanten. Verder 

onderstreepte FEBEG dat het voorstel onzekerheid 

schept zodat het voor de leveranciers ook 

bijzonder moeilijk wordt de aankoop van groene 

certificaten over langere periodes te plannen met 

hernieuwbare producenten/ontwikkelaars. Op die 

manier komt de ontwikkeling van hernieuwbare 

projecten in het gedrang. FEBEG heeft deze 

standpunten het hele jaar verdedigd bij de Waalse 

Overheid, de Administratie en de CWaPE. 

 

Flexibele aansluitingen  

FEBEG heeft in 2011 samen met EDORA een nota 

opgesteld met haar standpunt over de 

toepassingsprincipes voor flexibele aansluitingen. 

FEBEG herinnert hierin aan de 

aansluitingsverplichting voor de 

distributienetbeheerders en verzet zich dus 

krachtig tegen het principe van niet-

betaalde/gecompenseerde flexibele toegang. 

FEBEG stelt ook als basisprincipe dat de 

distributienetbeheerder, wanneer hij tijdelijk niet 

voldoende toegangscapaciteit kan aanbieden, een 

beroep moet doen op de markt om de congestie 

op zijn net volgens de marktregels en tegen een 

gepaste compensatie op te lossen. FEBEG wijst er 

echter ook op dat de producenten bereid zijn een 

uitzonderlijke afwijking op deze basisprincipes te 
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aanvaarden door de mogelijkheid te voorzien om 

terug te grijpen naar een gedeeltelijk niet-

gecompenseerd flexibiliteitsmechanisme, welis-

waar op voorwaarde dat de volgende criteria 

worden gerespecteerd:  

- de niet-gecompenseerde flexibele toegang 
moet een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel 
zijn in afwachting van de nodige investeringen 
op de netten die het mogelijk maken een 
(onvoorwaardelijke) vaste aansluiting aan te 
bieden; 

- de flexibiliteitsperiode zonder compensatie 
moet beperkt zijn in de tijd en mag niet langer 
duren dan een jaar vanaf de ingebruikneming 
van de installatie;  

- de beperking van niet-gecompenseerde invoer 
mag niet groter zijn dan 10% van het 
vastgestelde forfaitaire bedrag voor de 
produceerbare energie. 

Dit standpunt werd meer bepaald verdedigd 

tijdens de werkzaamheden van het REDI-forum en 

tegenover de Waalse Regering.  

 
 

Platform ‘Organisatie elektriciteitsmarkt’ 
 

Europa 
 

Market Parties Platform 

Het Market Parties Platform (MPP) bestaat uit 

vertegenwoordigers van de federaties van 

Duitsland, Frankrijk, Nederland, Luxemburg en 

België. Vanaf 2011 nam ook de Oostenrijkse 

federatie als waarnemer deel aan de 

vergaderingen. 

Naast de voorbereiding en opvolging van de 

geslaagde start van de marktkoppeling – de 

Central-West European - Interim Tight Volume 

Coupling (CWE-ITVC) - heeft het MPP zich vooral 

gebogen over de volgende onderwerpen: 

- de keuze tussen het verder verfijnen van de 
marktkoppeling (invoering van een 
prijskoppeling, allocatie van de capaciteit op 

basis van een flow based-model, …) of de 
uitbreiding ervan naar andere landen; 

- de verdere uitbouw en harmonisatie van de 
platformen op de grenzen voor 
grensoverschrijdende intraday-handel; 

- de allocatie van kosten voor investeringen in 
infrastructuur en het voorstel van het MPP om 
een regionaal transmissietarief in te voeren om 
discussies tussen de transmissienetbeheerders 
over verdeling van kosten voor investeringen te 
vermijden; 

- de opportuniteit van de invoering van capacity 
remuneration mechanisms (CRM’s) en de 
impact ervan op naburige landen; 

- het gebrek aan transparantie, de twijfel over de 
robuustheid en de onduidelijke 
beheersstructuur van de verschillende 
regionale projecten. 

Het MPP heeft in 2001 ook een workshop 

georganiseerd om twee onderwerpen verder uit te 

diepen: de invoering van CRM’s en de integratie 

van de balanceringsmarkten. 

 
Samenwerking EnergieNederland – FEBEG 

EnergieNederland en FEBEG hebben in 2011 voor 

de eerste keer een gemeenschappelijke 

vergadering gehouden over de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt. Verschillende onderwerpen 

werden uitvoering besproken: de intraday-handel 

op de Belgisch-Nederlandse grens, de NEMO-

interconnector, de impact van het groeiende 

aandeel hernieuwbare energie op de markt en de 

noodzaak voor CRM’s, transparantie, … 

Het belangrijkste onderwerp was evenwel de 

mogelijke integratie van de Nederlandse en 

Belgische balanceringsmarkten. EnergieNederland 

en FEBEG hebben beslist om samen te ijveren voor 

de integratie van beide balanceringsmarkten, ook 

al betekent dit dat beide systemen zullen moeten 

aangepast worden. EnergieNederland en FEBEG 

zullen samen een analyse uitvoeren en beide 

balanceringsregimes toetsen aan het model van 

Eurelectric dat door beide federaties wordt 

gesteund. 

 
REMIT 

Het voorbije jaar stond de Regulation on Energy 

Market Integrity and Transparency (REMIT) hoog 

op de Europese politieke agenda. Deze 

ontwerpverordening bevat instrumenten om de 

transparantie en monitoring van transacties op de 
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groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas te 

bevorderen. 

FEBEG had toch een heel aantal opmerkingen
 
bij 

dit initiatief: 

- REMIT moet zorgvuldig afgestemd worden op 
andere wetgevende initiatieven (MiFID, MAD, 
…); 

- een regeling op maat van de sector - zoals 
REMIT - is te verkiezen boven de andere 
initiatieven; 

- er moet zoveel mogelijk gestreefd worden naar 
harmonisatie op Europees niveau, bijvoorbeeld 
door een rechtstreekse rapportage aan ACER te 
voorzien of door op Europese criteria voor de 
handhaving vast te leggen; 

- bijkomende administratieve verplichtingen of 
kosten dienen tot een minimum beperkt te 
worden: zo mag een vergunningsplicht niet 
lichtzinnig mag ingevoerd worden. 

 
België 
 

Prioriteiten groothandelsmarkt 

Begin 2011 heeft FEBEG zowel aan de CREG als aan 

de FOD Economie toelichting gegeven bij de 

Belgische prioriteiten om de groothandelsmarkt 

voor elektriciteit beter te doen functioneren: 

- meer transparantie in het 
marktkoppelingsproces en een grondig debat 
over de volgende stappen; 

- samenwerking tussen de verschillende 
initiatieven voor de grensoverschrijdende 
intraday-handel; 

- het implementeren van de afgesproken verdere 
stappen bij de publicatie van de productiedata 
op de website van Elia en streven naar 
vereenvoudiging in de informatiestromen 
tussen de Elia en de producenten; 

- verder bijsturen van het bestaande kader voor 
balancering en reserve in de richting van meer 
marktgebaseerde mechanismen met het oog 
op grensoverschrijdende samenwerking;  

- aankoop via marktgebaseerde mechanismen 
van de netverliezen door Elia in plaats van 
injectie door de evenwichtsverantwoordelijken. 

 
Transparantie 

Zowel in het voorjaar als in het najaar van 2011 

hebben Elia en FEBEG administratieve en 

praktische afspraken gemaakt om de publicatie van 

de productiegegevens via de website van Elia 

verder te verfijnen en uit te breiden. Daarom 

konden in 2011 de volgende aanpassingen aan de 

publicatie op de website van Elia aangebracht 

worden: 

- de gepubliceerde gegevens houden voortaan 
rekening met het werkelijk beschikbaar 
productievermogen – onder andere in functie 
van technische parameters - en niet met het 
nominale productievermogen; 

- de gegevens worden bovendien dagelijks 
geactualiseerd tot op het einde van het jaar; 

- alle marktberichten met betrekking tot 
ongeplande onbeschikbaarheden van 
productie-eenheden, met vermelding van het 
brandstoftype en de reden van de 
onbeschikbaarheid, worden onmiddellijke 
gepubliceerd. 

Deze nieuwe ontwikkelingen kaderden in het 

vrijwillige FEBEG-initiatief dat werd opgestart in 

2006 en dat als doel heeft stelselmatig de 

transparantie in relatie tot productiegegevens van 

de Belgische markt te verhogen, in lijn met 

gelijkaardige ontwikkelingen in de omliggende 

landen en met de Europese richtlijnen. Een nog 

verdere uitbreiding van de publicatie van 

productiegegevens wordt binnen FEBEG 

onderzocht. 

 
Ondersteunende diensten 

In 2011 heeft Elia haar voorstellen en planning 

voor het aankopen van ondersteunende diensten – 

primaire (R1), secundaire (R2) en tertiaire (R3) 

reserve - voor 2012 uitgewerkt. FEBEG 

beschouwde de voorstellen van Elia als een stap in 

de goede richting, maar had toch nog enkele 

bedenkingen: 

- het invoeren van asymmetrische volumes voor 
R1 is positief, maar vergt aanpassingen aan de 
contracten; 

- de nieuwe onbalansprijzen worden bij voorkeur 
afgestemd op Nederland om een integratie van 
de Belgische en Nederlandse 
balanceringsmarkten mogelijk te maken; 

- de voorstellen van Elia voor activatieprijzen 
voor R2 zouden moeten evolueren naar 
marginale prijzen met vrije biedingen voor op- 
en afregeling; 

- het introduceren van maandcontracten voor R2 
zou efficiënter zijn en nieuwe spelers 
aantrekken; 

- in geval van ongeplande uitval moet de 
producent de R3 voor eigen gebruik kunnen 
aanwenden; bovendien wordt R3 best op 
portfoliobasis geactiveerd, en niet centrale per 
centrale. 
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Bovendien vond FEBEG het een gemiste kans dat 

de voorstellen voor wijzigingen aan de 

Elektriciteitswet de bestaande bepalingen met 

betrekking tot de ondersteunende diensten en de 

netverliezen niet in overeenstemming brachten 

met de Third Energy Package: Elia zou de 

ondersteunende diensten en de energie voor 

netverliezen moeten aankopen op basis van 

transparante, niet-discriminatoire en markt-

gebaseerde procedures. Door Elia bovendien te 

verplichten om deze diensten aan te kopen in 

kleinere loten en via een ruime marktbevraging – 

zowel in België als in de buurlanden – zou de 

liquiditeit op de markt verhogen en de 

concurrentie toenemen. Dit zou tevens het 

investeringsklimaat versterken en marktpartijen 

aansporen om te investeren in nieuwe 

productiecapaciteit. 

 
Onbalansprijzen 

Elia heeft het voorbije jaar haar voorstellen voor 

nieuwe onbalansprijzen voor de periode 2012 tot 

2015 toegelicht. FEBEG was van oordeel dat deze 

voorstellen van Elia een stap in de goede richting 

waren. Niettemin heeft FEBEG nog een aantal 

suggesties (factors, caps, floors, pricing, …) op een 

rijtje gezet om de complexiteit van het systeem te 

verminderen en om de afstemming op Nederland 

te verbeteren, dit met het oog op eventuele 

integratie van de Nederlandse en Belgische 

balanceringsregimes. 

Het nieuwe balanceringsregime – samen met de 

nieuwe onbalanstarieven 2012-2015 - heeft een 

grote impact op de bedrijfsvoering. Het was dus 

zowel in het belang van de even-

wichtsverantwoordelijken als dat van Elia dat de 

robuustheid van het nieuwe model werd getest. 

Daarvoor ontbrak echter nog wat informatie. 

FEBEG heeft bij Elia dan ook bijkomende gegevens 

opgevraagd, namelijk de publicatie van de 

historische cijfers van de ACE en enkele 

gevoeligheidsanalyses om de werking van 

bepaalde parameters beter te kunnen inschatten. 

FEBEG heeft zich bovendien uitgesproken tegen de 

invoering van een balancing volume fee: de kosten 

voor de reservatie van capaciteit moeten – net als 

in de buurlanden – opgenomen worden in de 

gereguleerde tarieven. 

 

Elia website 

Elia heeft in 2011 haar stakeholders uitgenodigd 

om van gedachten te wisselen over haar website. 

Gebruiken de marktpartijen de website van Elia? 

Wat zoeken ze op? Wat vinden ze goed, of net 

minder goed? Is alle informatie beschikbaar? 

FEBEG is op deze uitnodiging ingegaan en heeft tal 

van opmerkingen en suggesties geformuleerd. De 

twee belangrijkste voorstellen van FEBEG waren: 

- het groeperen en aanschouwelijk voorstellen 
van alle relevante informatie voor een 
welbepaald thema op één scherm (cockpit-
functie); 

- het publiceren van bijkomende gegevens over 
decentrale productie op het distributienet om 
de evenwichtsverantwoordelijke meer 
informatie te geven voor balancerings-
doeleinden. 

 
Capaciteitsreservatie 

De voorstellen van Elia voor een nieuwe procedure 

voor de capaciteitsreservatie waren voor FEBEG 

niet aanvaardbaar: de procedure was te formeel 

en te complex. 

FEBEG heeft dan ook gepleit voor een 

pragmatische project-benadering. Elia en de 

investeerder moeten elkaar informeren en op het 

ogenblik van de investeringsbeslissing moeten zij 

alle wederzijdse rechten en plichten (timing, 

uitwisselen van informatie, vergoedingen,…) over 

het verder verloop van het project in een 

aansluitingscontract regelen. Pas op het ogenblik 

van het afsluiten van dit contract moet Elia zich 

ertoe verbinden om – op het ogenblik van de 

indiensttreding van de productie-installatie – een 

aansluiting met vaste capaciteitsgarantie te 

voorzien. De gemeenschappelijke visie van ODE en 

EDORA over netaansluitingen en capaciteits-

reservatie lag grotendeels in lijn met het standpunt 

van FEBEG. 

Daarom was Elia bereid om haar voorstel over 

capaciteitsreservatie in te trekken en een nieuw 

voorstel uit te werken, maar ze heeft er wel op 

gewezen dat alle partijen zich bewust moeten zijn 

van de mogelijke gevolgen, bijvoorbeeld nood aan 

afspraken rond confidentialiteit van gegevens over 

projecten. Hoe dan ook zal Elia - in het geval van 

concurrerende aanvragen voor netaansluiting - op 

een bepaald moment duidelijk moeten maken dat 
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de gewenste aansluiting niet onmiddellijk mogelijk 

is. 

 

Transmissietarieven  
FEBEG heeft zich in 2011 bezorgd getoond over het 

uitblijven van de goedkeuring en publicatie van de 

nettarieven en –voorwaarden 2012 voor het 

elektriciteitstransmissienet. Het ontbreken van een 

voldoende overgangstermijn tussen de publicatie 

van de tarieven en de inwerkingtreding ervan, leidt 

immers tot rechtsonzekerheid en implementatie-

problemen: impact op de budgetten, doorrekening 

van de kostenverhoging aan de klanten, 

aanpassing interne bedrijfssystemen, analyse van 

impact van de nieuwe tarieven op de 

bedrijfsvoering, implementatie door de 

distributienetbeheerders, …  

Bovendien heeft verontwaardigd gereageerd op de 

voorstellen om een injectietarief, een tarief voor 

ondersteunende diensten en een balancing volume 

fee in te voeren ten laste van de producenten. 

FEBEG was van oordeel dat dergelijke nieuwe 

tarieven onaanvaardbaar waren en wel om de 

volgende redenen: 

- de voorgestelde tarieven zijn niet kostreflectief; 
- zij zullen leiden tot concurrentieverstoring en 

belasten bijkomend het leefmilieu; 
- zij hebben een negatieve impact op het 

investeringsklimaat: zij dreigen zo de 
importafhankelijkheid te vergroten en de 
bevoorradingszekerheid nog meer in het 
gedrang te brengen. 

FEBEG heeft daarom herhaaldelijk aangedrongen 

op een bijsturing van de tariefvoorstellen van Elia 

om het investeringsklimaat in de elektriciteits-

sector te vrijwaren. 

 
 

 
 

 

Platform ‘Organisatie van de gasmarkt’ 
 

Europe 
 

Market Parties Platform 

Binnen het Market Parties Platform (MPP) – met 

actieve deelname van de België, Nederland en 

Duitsland – hebben de federaties het voorbije jaar 

uitgebreid van de gedachten gewisseld over de 

interne evoluties in de betrokken landen. 

Daarnaast heeft het MPP onderzocht op welke 

domeinen het eventueel tot gemeenschappelijke 

standpunten zou kunnen komen. De volgende 

onderwerpen werden besproken: 

- de uitwerking van – en de relatie tussen – het 
conceptual gas target model en de 
verschillende network codes; 

- de activiteiten van het Gas Regional Initiative 
en het Pentalateral Forum; 

- het ontwerp van een platform voor de 
secundaire handel van capaciteit; 

- een model voor optimalisatie van investeringen 
in interconnecties. 

Het MPP heeft het voorbije jaar ook een workshop 

over het gas target model georganiseerd. Het MPP 

was van oordeel dat het geloof in een volledig 

geïntegreerde Europese markt afnam en dat 

daardoor wellicht meer ruimte zou komen voor 

regionale initiatieven en regionale samenwerking. 

Om deze reden heeft het MPP zich tijdens deze 

workshop gebogen over zes mogelijke scenario’s 

voor de verdere ontwikkeling van de Noord-West 

Europese regionale markt: van het behoud van de 

huidige situatie, over gestandaardiseerde nationale 

markten en grensoverschrijdende marktzones tot 

een volledig geïntegreerde markt. Van elk van de 

scenario’s werden de voor- en nadelen in kaart 

gebracht. 

 
Conceptual gas target model 

In 2011 heeft ERGEG een consultatie 

georganiseerd over een conceptual gas target 

model voor de Europese gasmarkt. FEBEG heeft de 

uitwerking van een dergelijk model verwelkomd, 

maar er toch enkele kanttekeningen bijgeplaatst: 

het model moet binnen het kader van de Third 

Energy Package en de bestaande wetgeving 

blijven; het moet zich beperken tot het 

monopoliegedeelte van de markt en het moet de 

bestaande rechten van de marktpartijen 

respecteren. 
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FEBEG was van oordeel dat het model zich vooral 

moet concentreren op de volgende aspecten van 

het gastransport: 

- het model moet – op de meest kostenefficiënte 
manier en zonder dat de kosten de 
economische welvaart van het nieuwe model 
overschrijden – de concurrentie, de efficiëntie 
en de bevoorradingszekerheid verbeteren; 

- een consistent en voorspelbaar wettelijke en 
economisch kader; 

- transparantie en geharmoniseerde informatie 
over transport binnen de krijtlijnen van de 
Third Energy Package; 

- geharmoniseerd beheer van capaciteits-
congestie;  

- optimalisatie van investeringen en het gebruik 
van het transportnetwerk vanuit een Europees 
perspectief en gebaseerd op een kosten-
batenanalyses. 

 
België 
 

Fluxys Consultation Platform 

Fluxys heeft in 2011 het Fluxys Consultation 

Platform boven het doopvont gehouden: de eerste 

consultaties zouden gaan over het contractuele 

kader voor opslag, over het standaardcontract 

voor vervoersdiensten evenals over het 

toegangsreglement en aardgasvervoers-

programma. 

FEBEG was verheugd over dit initiatief, maar heeft 

toch enkele bezorgdheden geuit. FEBEG was van 

mening dat het de voorgestelde overlegstructuur 

aan transparantie, efficiëntie en betrokkenheid van 

de markt ontbrak. FEBEG heeft Fluxys dan ook 

verzocht om de praktische organisatie van de 

consultaties bij te sturen op basis van de beste 

marktpraktijken uit de ons omringende landen. 

FEBEG heeft meteen ook aantal suggesties 

geformuleerd. 

FEBEG was bovendien van oordeel dat Fluxys er – 

als marktfacilitator – alle belang bij had om te 

streven naar evenwichtige en door alle 

stakeholders ondersteunde voorstellen. Een breed 

draagvlak is immers noodzakelijk om de Belgische 

aardgasmarkt een succesvolle en concurrentiële 

positie te verzekeren in Europa. 

 
Opslagmodel 

Het voorbije jaar heeft de Federale Regering de 

prioriteitsregel voor het toewijzen van capaciteit 

voor de opslag van gas in Loenhout afgeschaft. 

FEBEG was het niet eens met deze beslissing: 

- de voorstellen voor het wijzigen van de 
toewijzingsregels voor de opslag van aardgas 
maken geen deel uit van de Third Energy 
Package; 

- de Third Energy Package voorziet dat de 
opslagcapaciteiten moeten toegewezen 
worden op basis van transparantie, objectieve 
en niet-discriminatoire criteria; 

- er is geen enkele reden waarom 
toewijzingsregels – percentages voor de 
verdeling tussen korte en lange termijn 
inbegrepen – in de wet zelf zouden moeten 
opgenomen worden; 

- in het kader van de Europese Verordening over 
bevoorradingszekerheid dienen nog een aantal 
principiële keuzes – bijvoorbeeld het definiëren 
van de verantwoordelijkheden van de 
verschillende marktactoren - gemaakt te 
worden, onder meer in functie van de 
resultaten van de nog uit te voeren risk 
assessment. 

- bovendien zijn er interferenties met het nieuwe 
vervoersmodel van Fluxys dat in de 
ontwerpfase zit. 

Fluxys kon niet anders dan in 2011 een nieuw 

opslagmodel voor Loenhout uit te werken. Het 

heeft er de markt over geconsulteerd. Opnieuw 

heeft FEBEG zich kritisch opgesteld: 

- een grondige discussie met alle stakeholders 
over de basisprincipes van het nieuwe 
opslagmodel ontbrak, evenals een evaluatie 
van de interferenties tussen enerzijds het 
voorgestelde opslagmodel en anderzijds het 
nieuwe vervoersmodel en de 
bevoorradingszekerheid; 

- Fluxys was onvoldoende transparant over de 
beweegredenen, de argumenten, de studies, de 
cijfers, … die aan de grondslag liggen van het 
toekomstige opslagmodel; 

- een kleiner gedeelte van de opslagcapaciteit 
moet voor contracten op lange termijn worden 
voorbehouden; 

- het nieuwe opslagmodel moet geleidelijk – in 
stappen – in gevoerd worden om de shippers 
toe te laten hun portefeuille te 
herstructureren. 

FEBEG vond het ook onaanvaardbaar dat de 

shippers verbintenissen moesten aangaan volgens 

het nieuwe model terwijl dit model – de regels, de 

tarieven, de contracten, … - nog niet was 

goedgekeurd door de CREG. Deze situatie leidde 

tot rechtsonzekerheid en maakte het voor de 
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shippers onmogelijk om zich behoorlijk voor te 

bereiden op het nieuwe model: FEBEG vroeg de 

CREG dan ook – tevergeefs - de invoering van het 

nieuwe opslagmodel uit te stellen. 

 
Vervoersmodel 

Fluxys heeft het voorbije jaar een aantal 

informatiesessies georganiseerd over het nieuwe 

vervoersmodel dat in principe in oktober 2012 in 

werking zou moeten treden. 

FEBEG heeft – tussen de informatiesessies door – 

enkele vergaderingen met Fluxys georganiseerd 

om haar opmerkingen en suggesties over het 

nieuwe vervoersmodel over te maken. Deze 

hadden voornamelijk betrekking op: 

- het behoud van de virtuele opslag tot het 
ogenblik van de invoering van het nieuwe 
entry/exit-model en de mogelijkheid om een 
systeem van demping – naar Nederlands model 
– in te voeren; 

- de mogelijke invoering van een biedladder op 
de virtuele handelsplaats en andere voorstellen 
om de liquiditeit op en de transitie naar de 
virtuele handelsplaats te bevorderen; 

- de hoge incentives in het 
balanceringsmechanisme; 

- de precieze topologie en een marktgebaseerde 
balancering van de zone voor laagcalorisch gas; 

- het maximaliseren van de flexibiliteit die Fluxys 
ter beschikking stelt van de markt; 

- de voorstellen voor een systeem van 
elektronisch boeken van capaciteit en de 
werking van de dataplatformen. 

 
Bevoorradingszekerheid 

In 2011 heeft de FOD Economie een rondetafel 

‘Securing our gas supply – analysing the risks’ 

georganiseerd met de bedoeling om met de 

betrokken stakeholders van gedachten te wisselen 

over de identificatie en de analyse van de risico’s 

bij de uitvoering in België van de Verordening over 

de Bevoorradingszekerheid Aardgas. 

De CREG vroeg bijzondere aandacht gevraagd voor 

de link met de elektriciteitsbevoorrading (gebruik 

van gascompressoren, fuel switching in 

elektriciteitscentrales, …) en voor de bevoorrading 

met laagcalorisch gas (één belangrijke leverancier, 

één pijplijn, …). FEBEG heeft vooral gepleit voor 

een Europese – of tenminste regionale – 

benadering, voor het in rekening brengen van de 

economische impact op bedrijven die streven naar 

een optimalisatie van hun portfolio en voor de link 

met het nieuwe opslag- en vervoersmodel in België 

(flexibiliteitsnoden, …). 

In het kader van de Verordening 

Bevoorradingszekerheid voor Aardgas moest de 

bevoegde autoriteit van elke Europese lidstaat – de 

FOD Economie voor België - een risk assessment 

opstellen. Elke lidstaat moest dit risk assessment in 

2011 aan de Europese Commissie bezorgen. FEBEG 

had een aantal punctuele en praktische 

opmerkingen op het risk assessment en heeft ook 

bijzondere aandacht gevraagd voor de 

problematiek van fuel switching. FEBEG heeft erop 

gewezen dat de cijfers van de 

elektriciteitscentrales die van brandstof kunnen 

wisselen, eerder aan de hoge kant waren: 

regelgeving (vergunningen, emissienormen, 

veiligheidswetgeving, …) kunnen beletten dat 

centrales omschakelen naar een andere brandstof. 

Dual fuel-centrales zouden moeten aangemoedigd 

worden. ■ 
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FEBEG is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) 

en heeft dus de klassieke beslissingsorganen: een 

Algemene Vergadering en een Raad van Bestuur. De 

technische voorbereiding van de dossiers gebeurt in 

de verschillende Commissies, Comités en Platfor-

men met vertegenwoordigers van de leden van 

FEBEG en in aanwezigheid van de medewerkers van 

FEBEG die het secretariaat waarnemen. 

 

Algemene Vergadering 
 

De Algemene Vergadering van FEBEG beslist over 

de wijziging van de statuten, de benoeming of 

afzetting van de bestuurders of commissarissen, de 

toekenning van het aantal stemmen, de goed-

keuring van de begroting en de jaarrekening, de 

ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van de 

leden en de kwijting aan de bestuurders en de 

commissarissen. 

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de 

effectieve leden van FEBEG. 

 

Raad van Bestuur 
 

De Raad van Bestuur bepaalt het beleid dat in het 

kader van het doel van FEBEG moet worden 

gevoerd. De Raad van Bestuur beschikt daarom 

over de meest uitgebreide bevoegdheden, behalve 

de bevoegdheden die de wet of de statuten aan 

andere organen voorbehouden. 

De Raad van Bestuur wordt voorgezeten door 

mevrouw R Kesteman (CEO Nuon Belgium). 

 

Commissies 
 

Commissie ‘Sociale aangelegenheden’ 

In de Commissie ‘Sociale aangelegenheden’ worden 

de sociale dossiers besproken met de verant-

woordelijken voor Human Ressources van de leden 

van FEBEG. 

Een belangrijke opdracht voor deze Commissie is 

het bepalen van de gemeenschappelijke stand-

punten voor de onderhandelingen met de sociale 

partners in het Paritair Comité van de Gas- en Elek-

triciteitssector (PC 326). P. Hautekiet (Electrabel) is 

voorzitter van deze Commissie. 

 

 

Commissie ‘Leveranciers’ 

De Commissie ‘Leveranciers’ buigt zich over 

dossiers die hoofdzakelijk de leveranciers en 

handelaars aanbelangen. Belangrijke thema’s zijn 

onder meer de gegevensuitwisseling tussen de 

leveranciers en de distributienetbeheerders, de 

energietaksen – en bijdragen, het opvolgen van de 

regelgeving over de sociale openbare dienstver-

plichtingen, de sociale tarieven en de facturen. 

F. Schoonacker (EDF Luminus) is voorzitter van deze 

Commissie. 

 

 

Samenstelling Raad van Bestuur (31/12/2011) 

Effectieve leden: 

R. Kesteman, Nuon Belgium, Voorzitter 

E. Van Bruysel, Distrigas, Vice 

Voorzitter 

B. Boesmans, Laborelec  

F. Brichau, Essent Belgium 

G. Dallemagne, EDF Luminus 

P. Desender, Electrawinds 

S. Dutordoir, Electrabel 

H. Wyverkens, E.ON Benelux 

P. Devos, Gassco Belgium 

C. Degrez, Eneco Belgium 

J. Herremans, FEBEG 

Plaatsvervangende leden: 

T. Vanden Borre, Nuon Belgium 

J. Peuteman, Distrigas 

E. Pierson, Laborelec 

C. Van Nunen, Essent 

P. Maertens, EDF Luminus 

A. Teerlynck, Electrawinds 

M. Josz, Electrabel 

M. Groeneveld, E.ON Benelux 

T. Amery, Wingas Belgium 

R. Van de Walle, Aspiravi 
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Afhankelijk van de dossiers en de actualiteit worden 

in de schoot van de Commissie ‘Leveranciers’ ook 

permanente werkgroepen opgericht of ‘ad hoc’-

vergaderingen gehouden, onder meer voor ‘Sociaal 

tarief’, Omzetting derde energiepakket,  ‘Mistery 

switch’,.... 
 

Commissie ‘Producenten’ 

In de Commissie ‘Producenten’ worden dossiers 

behandeld die hoofdzakelijk de producenten en de 

laboratoria aanbelangen. Ze hebben hoofdzakelijk 

te maken met het leefmilieu (klimaatbeleid, 

luchtverontreiniging, hernieuwbare energie, 

vergunningen, …), maar ook veiligheid en trans-

parantie van productiegegevens komen er aan bod. 

Deze Commissie wordt voorgezeten door L. Van 

Nuffel (Electrabel). 

Ook de Commissie ‘Producenten’ organiseert 

permanente werkgroepen en ‘ad hoc’-vergade-

ringen, bijvoorbeeld over ‘de milieubeleids-

overeenkomst’ of ‘interne veiligheid en welzijn’. 

 

Comités 
 

Regionaal Comité ‘Vlaanderen’ 

In het Regionaal Comité ‘Vlaanderen’ worden 

standpunten bepaald over de materies die eigen 

zijn aan het beleid van het Vlaamse Gewest. 

 

Regionaal Comité ‘Brussel’ 

In het Regionaal Comité ‘Brussel’ worden 

standpunten bepaald over de materies die eigen 

zijn aan het beleid van het Brusselse 

Hoofdstedelijke Gewest. 

 

Regionaal Comité ‘Wallonië' 

In het Regionaal Comité ‘Wallonië’ worden 

standpunten bepaald over de materies die eigen 

zijn aan het beleid van het Waalse Gewest. 

 

Platformen 
 

Platform ‘Organisatie elektriciteitsmarkt’ 

Het Platform ‘Organisatie elektriciteitsmarkt’ be-

handelt hoofdzakelijk de infrastructuurgebonden 

aspecten van het proces van integratie van de 

Europese regionale groothandelsmarkten voor 

elektriciteit. Het Platform onderhoudt over deze 

dossiers regelmatige contacten met het Market 

Parties Platform (MPP) en de Belgische betrokkenen 

bij dit integratieproces: de overheden, de 

regulatoren, de transmissienetbeheerder, de 

beurzen en andere stakeholders. 

Ook het Platform ‘Organisatie elektriciteitsmarkt’ 

organiseert permanente werkgroepen en ‘ad hoc’-

vergaderingen, bijvoorbeeld over ‘transparantie’. 

 

Platform ‘Organisatie gasmarkt’ 

Het Platform ‘Organisatie gasmarkt’ behandelt 

hoofdzakelijk de infrastructuurgebonden aspecten 

van het proces van integratie van de Europese 

regionale groothandelsmarkten voor gas. Het 

Platform onderhoudt over deze dossiers 

regelmatige contacten met het Market Parties 

Platform (MPP) en de Belgische betrokkenen bij dit 

integratieproces: de overheden, de regulatoren, de 

transportnetbeheerder, de beurzen en andere 

stakeholders. 

Ook het Platform ‘Organisatie gasmarkt’ organiseert 

permanente werkgroepen en ‘ad hoc’-vergade-

ringen. ■ 
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Alle in België gevestigde bedrijven waarvan de 

activiteiten bestaan uit de productie van, de handel in 

en de levering van elektriciteit en/of gas kunnen lid 

worden van FEBEG, net als de laboratoria die zich 

specifiek op de sector richten. 

De huidige leden zijn: 
 

Effectieve leden: 
 

 

 Aspiravi 
Vaarnewijkstraat 17 
8530 Harelbeke 
www.aspiravi.be 

 

 

 Distrigas 
Guimardstraat 1A 
1040 Brussel 
www.distrigas.be 
 

 

 E.ON Belgium 
Kunstlaan 40 
1040 Brussels 
www.eon-benelux.com 
 

 

 EDF Belgium 
Bischoffsheimnlaan 11 bus 5 
1000 Brussel 
www.edfbelgium.be 
 

 

 EDF Luminus 
Marquisstraat 1 
1000 Brussel 
www.edfluminus.be 
 

 

 Electrabel 
Regentlaan 8 
1000 Brussel 
www.electrabel.be 
 

 

 Electrawinds 
Plassendale 1, Wetenschapspark 1 
8400 Oostende 
www.electrawinds.be 
 

 

 Eneco Energie 
Zandvoortstraat C47/11 
2800 Mechelen 
www.eneco.be 
 

 

 Enel France S.A.S 
1-3 rue Lulli 
FR-75002 Paris 
www.enel.com 
 

 

 Eni Trading & Schipping Belgian Branch 
Guimardstraat 1A 
1040 Brussel 
www.eni.com 
 

 

 Essent 
Ring Business Center, Noordersingel 19 
2140 Antwerpen 
www.essent.be 
 

 

 Gassco Belgium 
Haven – Kaai 524, Barlenhuisstraat 1 
8380 Zeebrugge 
www.gassco.no 
 

 

 GDF SUEZ (Succursale), Global Gas and LNG 
Branch 
Gewijde Boomstraat 46 
1050 Brussel 
www.gdfsuez.com 
 

http://www.edfluminus.be/
http://www.eni.com/
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 Laborelec 
Rodestraat 125 
1630 Linkebeek 
www.laborelec.be 
 

   
 

 

 Nuon Belgium 
Medialaan 34 
1800 Vilvoorde 
www.nuon.be 
 

 

 T-Power 
Gulledelle 96 
1200 Brussel 
 

 

 WINGAS 
Kunstlaan 21 
1000 Brussel 
www.wingas.de 

Toetredende leden:   

 

 
 

Belpower 
Vilvoordselaan 200 
1000 Brussel 
www.belpower.be 

                                               

 
 

Belwind 
Kustlaan 176 
8380 Zeebrugge 
www.belwind.eu 

 

 
 

Gas Natural Europe 
Regus Stephanie Square  
Louisalaan 65/11 
1050 Brussel 
www.gasnatural.com 

 

 
 

OCTA+ Energie 
Schaarbeeklei 600 
1800 Vilvoorde 
www.octaplus.be 
 

 

 

 

http://www.belwind.eu/
http://www.octaplus.be/
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Adres 

Ravensteingalerij 3, bus 9 

1000 Brussel 

Tel: + 32 2 500 85 85 

Fax: + 32 2 500 85 86 

Mail: info@febeg.be 

www.febeg.be 

 

 

 

 

 

 

Algemene Directie 

Jan Herremans 

Odette Hermans 

 

 

Sociaal departement 

Peter Lecomte 

Gaël Dumortier 

Lia Haelewaters 

 

 

Economisch departement 

Katharina Bonte 

Steven Harlem 

Eric Van Assche 

Vincent Deblocq 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke uitgever 

Jan Herremans 

Ravensteingalerij 3, bus 9 

1000 Brussel 

894 510 739 RPR Brussel 

 

 

 

 

 

Voor een wegbeschrijving kan u terecht 

op onze website (www.febeg.be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur-generaal 

Directie-assistente 

 

 

 

Verantwoordelijke Sociaal Departement 

Junior social legal advisor 

Assistente 

 

 

 

Senior Advisor Energy Policy 

Senior Advisor Wholesale Markets 

Advisor Generation 

Advisor Energy Policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


