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Verslag aan het federale parlement: Commissie voor de Regulering van de
Elektriciteit en het Gas (CREG)

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is de
federale regulator van de elektriciteits‐ en aardgasmarkt in België. Daarnaast geeft
de CREG advies over de werking en organisatie van deze markten. Het Rekenhof
onderzocht de werking van de CREG. Het concludeert dat de CREG haar rol vervult,
maar dat wettelijke lacunes de uitoefening van sommige bevoegdheden
belemmeren. Haar adviestaak moet meer geformaliseerd verlopen. De CREG voldoet
voor het overige aan de meeste kwaliteitsnormen.
De CREG is de federale regulator van de elektriciteits‐ en aardgasmarkt in België. Ze ziet toe
op de toepassing van de wetten en reglementen op deze markten en adviseert de overheid
over de marktorganisatie en de ‐werking. Daarnaast beheert ze verschillende fondsen. Het
Rekenhof onderzocht of de CREG haar rol van regulator vervult en of ze daarbij voldoet aan
kwaliteitsnormen.
De conclusie luidt dat de CREG haar rol van regulator vervult: haar takenpakket en
doelstellingen stemmen overeen met die van een regulator volgens de Europese richtlijnen.
Haar uitgebreide adviserende rol is hiermee verenigbaar, als hij voldoende transparant wordt
uitgevoerd, onder meer via geformaliseerde communicatiekanalen. Bij de uitvoering van
haar bevoegdheden kent de CREG twee knelpunten: een lacune in de wetgeving verhindert
de uitoefening van de inspectiebevoegdheden en de wettelijke sanctiemogelijkheden zijn in
hun huidige vorm onvoldoende effectief en afschrikkend.
De CREG int haar eigen werkingsmiddelen via een federale bijdrage die wordt aangerekend
aan de eindafnemers van elektriciteit en gas. Dit draagt bij tot haar onafhankelijkheid. De
berekeningswijze van de heffing zorgt echter voor weinig beheersbare fluctuaties in haar
ontvangsten, waardoor ze haar volledige budget niet kan optimaliseren.
De CREG voldoet aan de meeste normen inzake onafhankelijkheid. Zo is bijvoorbeeld
wettelijk vastgelegd dat ze geen verantwoording aflegt aan de regering, maar rechtstreeks
aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Mogelijke verbeterpunten zijn te vinden bij de
aanstelling van het directiecomité, de bewaking van de onafhankelijkheid van het personeel,
de transparantie van de contacten met de sector en de overheid en de onafhankelijkheid van
de Adviesraad Gas en Elektriciteit.
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Tot nu toe publiceerde de CREG zelden haar adviezen en voorstellen. Ze zal dat wel doen als
het nieuwe huishoudelijk reglement van kracht wordt. De concrete toepassing van de nieuwe
interne richtlijnen over vertrouwelijke informatie zal hierbij uitwijzen of het algemeen
belang waar nodig primeert op de individuele belangen en of het parlementair debat over
voldoende openbare informatie zal beschikken.
De CREG voldoet aan de wettelijke verplichtingen over verantwoording. Toch krijgt het
parlement niet alle informatie over het bereiken van de doelstellingen en over de impact van
de werkzaamheden van de CREG.
De minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling en de voorzitters van het
directiecomité van de CREG en van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
hebben in hun antwoord enkele aspecten uit het ontwerprapport toegelicht.
Informatie voor de pers
Het Rekenhof controleert de openbare financiën van de federale Staat, de gemeenschappen, de
gewesten en de provincies. Het draagt bij tot de verbetering van het overheidsbeheer door nuttige en
betrouwbare informatie die voortvloeit uit een tegensprekelijk onderzoek, toe te zenden aan de
parlementaire vergaderingen, aan de beheerders en aan de gecontroleerde diensten. Als collaterale
instelling van het parlement werkt het Rekenhof onafhankelijk ten opzichte van de overheden die het
controleert.
Het verslag Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) werd aan het
federale parlement bezorgd. Het is samen met de samenvatting en dit persbericht terug te vinden
op de website van het Rekenhof (www.rekenhof.be).
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