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I. INLEIDING 

 

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

neemt hierna op basis van artikel 15/5quinquies, §2, van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 

(hierna: de gaswet) een beslissing over de verlenging van de distributienettarieven van de 

opdrachthoudende vereniging InterEnerga (hierna: InterEnerga) voor de exploitatiejaren 

2013 en 2014. 

 

Artikel 15/5ter van de gaswet – zoals gewijzigd door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet 

van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel 

van leidingen (hierna: de wet van 8 januari 2012) - voorziet als één van de opdrachten van 

de CREG het uitwerken van een tariefmethodologie en dit in nauw overleg met zowel de 

regionale regulatoren als de distributienetbeheerders. Daarenboven wordt ook voorzien in 

een informatieplicht naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. 

 

De nu geldende en door de CREG goedgekeurde distributienettarieven lopen nog tot 31 

december 2012. Artikel 15/5ter, §4, van de gaswet voorziet dat de distributienetbeheerders 

ten laatste 6 maanden vóór de datum waarop het tariefvoorstel wordt ingediend, op de 

hoogte moeten zijn van de definitieve tariefmethodologie. Artikel 15/5ter, §8, 1°, voorziet dat 

de distributienetbeheerder binnen een redelijke termijn voor het einde van het laatste jaar 

van de regulatoire periode zijn tariefvoorstel bij de CREG moet indienen. 

 

De CREG moet vaststellen dat de in artikel 15/5ter van de gaswet voorziene procedure voor 

het komen tot een tariefmethodologie en de daarbij vooropgestelde timing haar niet toelaat 

om tegen 1 januari 2013 nieuwe tarieven, voor een nieuwe regulatoire periode, goed te 

keuren. 

 

Artikel 15/5quinquies, §2, van de gaswet voorziet als mogelijke overgangsmaatregel de 

mogelijkheid voor de CREG om de tarieven te verlengen en dit tot de goedkeuring van een 

nieuwe tariefmethodologie. 

 

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 26 april 2012. 
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II. RECHTSGROND 

 

1. De omzettingstermijn van Richtlijn 2009/73/EG1 is op 3 maart 2011 verstreken. De 

Belgische Staat heeft deze richtlijn omgezet door middel van de wet van 8 januari 2012. 

 

2.  Het Koninklijk Besluit van 2 september 20082 werd door het (bij de wet van 8 januari 

2012 gewijzigde) artikel 15/5quinquies, §1, van de gaswet opgeheven.  

 

3. Artikel 15/5quinquies, §2, van de gaswet biedt de CREG de mogelijkheid om elke 

overgangsmaatregel te nemen die zij dienstig zou achten tengevolge van de 

inwerkingtreding van de wet van 8 januari 2012 tot de goedkeuring van de 

tariefmethodologie met toepassing van artikel 15/5ter van de gaswet. 

 

Op dit ogenblik is er nog geen tariefmethodologie goedgekeurd die genomen werd in 

uitvoering van artikel 15/5ter van de gaswet. In afwachting hiervan, kan zij 

overgangsmaatregelen nemen.  

 

4. Artikel 15/5quinquies, §2, van de gaswet vormt daarom de rechtsgrond voor de 

huidige beslissing.  

 

5. Deze beslissing vormt geen erkenning van de rechtsgeldigheid van de vigerende 

tarifaire bepalingen  (inclusief artikel 15/5ter van de gaswet), die desnoods bij de bevoegde 

instantie zullen worden betwist. 

  

                                                 
1
 Richtlijn 2009/73/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 
2003/55/EG. 
2
 Koninklijk Besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van 

en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo 
tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de 
goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van 
distributienetten voor aardgas. 
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III. ANTECEDENTEN 

 

 
6. De CREG keurde via haar tariefbeslissing (B)101216-CDC-628G/163 van 16 

december 2010 de distributienettarieven voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 

december 2012 voor InterEnerga goed.  

 
7. De CREG stelt op 15 september 2011 een ontwerp van besluit tot vaststelling van 

methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de 

aansluiting op en toegang tot de aardgasdistributienetten, voor openbare raadpleging ter 

beschikking op haar website. Op 5 oktober 2011 worden informatiesessies georganiseerd 

over dit ontwerp van tariefmethodologie. 

 

Met betrekking tot een beoordelingsmodel voor de kostenbeheersingsmaatregelen voor de 

distributienetbeheerders worden op 30 november 2011 bijkomende informatiesessies 

georganiseerd. Het einde van de openbare raadpleging wordt voorzien op 15 januari 2012. 

 

8. De CREG ontvangt op 9 januari 2012 - dus binnen de timing van de openbare 

raadpleging – een brief van Infrax (de exploitatiemaatschappij van de Vlaamse zuivere 

distributienetbeheerders) met de vraag tot verlenging van de distributienettarieven voor de 

exploitatiejaren 2013 en 2014. 

 

9. Via een brief van 9 januari 2012 ontvangt de CREG van de regionale regulatoren de 

vraag tot verlenging van de distributienettarieven voor de exploitatiejaren 2013 en 2014. 

 

10. Op 11 januari 2012 verschijnt de wet van 8 januari 2012 in het Belgisch Staatsblad. 

Deze wet wijzigt onder andere de gaswet ter omzetting van de Richtlijn 2009/73/EG.  

 

Via het door de wet van 8 januari 2012 gewijzigde artikel 15/5ter van de gaswet wordt een 

nieuwe procedure bepaald ter vaststelling van een tariefmethodologie.  

 

 
 

                                                 
3
 CREG, Beslissing (B)101216-CDC-628G/16, van 16 december 2010, over de vraag tot goedkeuring 

van het vervolledigde tariefvoorstel met budget van de opdrachthoudende vereniging InterEnerga 
voor de 2 laatste jaren van de regulatoire periode 2009-2012. 
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IV. ANALYSE 

 

11. Op basis van voorgaande antecedenten blijkt dat er op dit ogenblik nog geen 

tariefmethodologie werd goedgekeurd die genomen werd in uitvoering van artikel 15/5ter van 

de gaswet. In afwachting hiervan, kan de CREG overgangsmaatregelen nemen. Als 

overgangsmaatregel opteert de CREG ervoor om de bestaande tarieven te verlengen. 

 

In onderstaande analyse motiveert de CREG haar keuze om gebruik te maken van de 

overgangsmaatregel tot verlenging van de tarieven en maakt daarbij ook duidelijk waarom 

deze specifieke tarieven voor verlenging in aanmerking komen. 

  

 

IV.1  Verlenging voor een periode van 2 jaar (2013 - 2014) 

 

12. De CREG stelt een verlenging van de tarieven voor en dit voor een periode van 2 

jaar, zijnde 2013 en 2014. Deze periode wordt verantwoord omwille van: 

 

 als gevolg van de inwerkingtreding van de wet van 8 januari 2012 moet de procedure 

tot het vaststellen van een tarifaire methodologie opnieuw volledig worden opgestart; 

  

 er vanuit gaand dat deze procedure formeel wordt opgestart op 1 mei 2012 en dat er 

een periode van 12 maanden4 nodig is om het gestructureerd, gedocumenteerd en 

transparant overleg te organiseren en af te ronden, dan komen we op 1 mei 2013. 

Mede rekening houdend met de commentaren die werden geformuleerd in het kader 

van de uitwerking van voornoemd ontwerp van tariefmethodologie en de aanvraag 

van al de distributienetbeheerders om hun tarieven te verlengen, acht de CREG het 

trouwens  onwaarschijnlijk dat al die netbeheerders samen (met toepassing van 

artikel 15/5ter, §2, derde lid en §8, van de gaswet) hun akkoord zouden geven om 

korte procedurele termijnen toe te passen; 

 

  

                                                 
4
 De hier vermelde periode van 12 maanden berust op een op dit ogenblik best mogelijke inschatting 

door de CREG, mede rekening houdend met de belangrijke wijzigingen aangebracht door de wet van 
8 januari 2012. Daarbij stelt de CREG ook vast dat buitenlandse regulatoren (vb. OFGEM en NMa-
Energiekamer) bij het uitwerken van een nieuwe tariefmethodologie rekening houden met termijnen 
van 12 tot 24 maanden. 
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 de distributienetbeheerders worden dan onmiddellijk van de goedgekeurde  

tariefmethodologie op de hoogte gebracht. Vanaf die datum hebben de 

distributienetbeheerders (conform artikel 15/5ter, §4, van de gaswet) 6 maanden de 

tijd om een tariefvoorstel in te dienen. Dus tegen ten vroegste 1 november 2013 

zouden de distributienetbeheerders nieuwe tariefvoorstellen bij de CREG indienen; 

 

 om op 1 januari 2014 goedgekeurde tarieven te hebben, zou de CREG op basis van 

bovenstaande timing (en rekening houdend met de voorschriften van artikel 15/5ter, 

§8, van de gaswet), over minder dan twee maanden beschikken om deze 

tariefvoorstellen te analyseren en om de garanties te bieden die wettelijk worden 

opgelegd (ondermeer het indienen van een aangepast tariefvoorstel). Deze termijn 

lijkt niet voldoende; 

 

 de start van een regulatoire periode op 1 januari opgelegd in artikel 15/5ter, §5, 3°, 

van de gaswet. Dit betekent dat ten vroegste op 1 januari 2015 tarieven op basis van 

een nieuwe tariefmethodologie van start kunnen gaan, waardoor een tariefverlenging 

voor twee jaar – zijnde 2013 en 2014 – nodig is. 

 

Bovenstaande wordt hieronder in een schematisch, chronologisch overzicht hernomen. 
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IV.2  Identificatie van de te verlengen tarieven 

 

13. De voor InterEnerga geldende tarieven voor de periode 1 januari 2011 tot en met 31 

december 2012 werden door de CREG goedgekeurd via haar beslissing (B)101216-CDC-

628G/16. Het zijn deze tarieven die verlengd worden voor de exploitatiejaren 2013 en 2014. 

Immers artikel 15/5quinquies, §2, van de gaswet voorziet de mogelijkheid van 

tariefverlenging voor de tarieven die bestaan op datum van de bekendmaking van de wet, 

zijnde 11 januari 2012.  

 

  

Start procedure ontwikkeling 

tariefmethodologie 1 mei 2012

+

Gestructureerd, gedocumenteerd en 

transparant overleg  +/- 12 maanden

Communicatie definitieve 

tariefmethodologie aan de DNB's 1 mei 2013

minstens  6 maanden vooraf aan 

het indienen van het 

tariefvoorstel

Indiening tariefvoorstel ten vroegste 

1 november 2013

Behandeling tariefvoorstel door de 

CREG

ten vroegste                  

1 maart 2014 minimum 4 maanden

Niet in overeenstemming 

met premisse dat nieuwe 

regulatoire periode start                                         

op 1 januari     =>

dus 1 januari 2015
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14. De hiervoor vermelde tarieven kunnen worden verlengd en dit omwille van volgende 

redenen: 

 

1. De CREG ziet geen reden om te oordelen dat de nu geldende tarieven niet 

langer pertinent zouden zijn, waardoor er geen motief is om de deze tarieven te 

wijzigen. 

 

2. De distributienetbeheerder heeft via een brief opgesteld vanuit Infrax (de 

exploitatiemaatschappij van de Vlaamse zuivere distributienetbeheerders 

waartoe ook InterEnerga behoort) aan de CREG laten weten dat hij de 

verlenging van de bestaande tarieven voor een periode van 2 jaar ondersteunt, 

wat wijst op een voldoende mate van vertrouwen in de kostendekking door deze 

tarieven naar de periode 2013-2014 toe. 
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V. BESLISSING 

 

Gelet op de gaswet, in het bijzonder artikel 15/5ter en 15/5quinquies, §2. 

 

Gelet op de voorgaande analyse. 

 

 

Beslist de CREG de op 11 januari 2012 geldende distributienettarieven voor InterEnerga te 

verlengen voor de exploitatiejaren 2013 en 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 


