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Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wet van 10 maart 2009 inzake de 
doorvoer van aardgas 

 
 

Het Hof volgt daarmee de CREG die een onderscheiden tariefregeling voor de doorvoer en 
het vervoer van aardgas strijdig acht met het niet-discriminatiebeginsel. 
 
 
 
Het Hof erkent vooreerst het belang van de CREG gelet op haar dubbele taak (raadgeving aan de 
overheid enerzijds, en toezicht en controle van de betreffende wetten en reglementen anderzijds).  
 
Volgens het Hof houdt het in de Europese wetgeving vervatte niet-discriminatiebeginsel het verbod 
in om de toegang tot het aardgasvervoersnet afhankelijk te maken van discriminerende 
modaliteiten. Er mag derhalve geen onderscheid worden gemaakt tussen gasvervoer voor 
binnenlands verbruik en doorvoer. Daaruit leidt het Hof af dat een nationale wettelijke regeling 
waarbij een onderscheiden tariefregeling voor de doorvoer en het vervoer van aardgas wordt 
behouden, niet verantwoord is. 
 
Inzake uitzonderingen voor historische doorvoercontracten overweegt het Hof dat enkel de 
contractspartijen vermeld op de lijst bij de Europese doorvoerrichtlijn uit 1991 daar eventueel 
aanspraak op kunnen maken, gezien deze lijst als uitputtend dient te worden beschouwd, met 
inbegrip van de lichamen die verantwoordelijk zijn voor de in- of uitvoer van aardgas. Het in strijd 
met het recht van de Europese Unie interpreteren van een wettelijke bepaling is aldus het Hof niet 
in redelijkheid te verantwoorden en het daaruit voortvloeiende verschil in behandeling is bijgevolg 
onbestaanbaar met het gelijkheidsbeginsel. 
 
De CREG verwelkomt dit arrest dat een bevestiging inhoudt van de aardgasvervoerstarieven die zij 
eind 2009 goedkeurde en sinds 1 januari 2010 van kracht zijn. In die beslissing had de CREG 
immers zowel voor het vervoer met als bestemming de Belgische markt als voor het vervoer van 
grens tot grens een eenvormige, kostengebaseerde tariefmethodologie toegepast. Deze beslissing 
resulteerde in een aanzienlijke verlaging van de Fluxys-tarieven in vergelijking met die van 2008 en 
2009 ten voordele van de netgebruikers die de Belgische aardgasmarkt bedienen. 
 
Meer informatie voor de pers: 
Tom Maes, dossierbeheerder, tel.: 02/289.76.48, gsm: 0473/56.79.73 
 
De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende taak ten overstaan 
van de overheid is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de transparantie en de mededinging op de 
elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene 
energiebeleid past en met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen. 
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