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De CREG stapt naar het Grondwettelijk Hof en de Europese Commissie  

in het belang van de elektriciteits- en gasmarkten   
en de consumenten 

 
 

De CREG heeft een verzoek tot nietigverklaring ingediend bij het Grondwettelijk Hof met betrekking tot 
de bepalingen van de wet van 8 januari 2012 betreffende de organisatie van de elektriciteits- en 
gasmarkten. In de komende dagen zal ze hierover ook een klacht indienen bij de Europese Commissie. 
 
De wet van 8 januari 2012 beoogt in het bijzonder de omzetting in Belgisch recht van het derde 
Europees energiepakket dat bestaat uit richtlijnen en verordeningen om de werking van de elektriciteits- 
en gasmarkten te verbeteren en ze effectief open te stellen voor concurrentie. 
 
Bijna twee jaar lang heeft de CREG verschillende stappen ondernomen om een correcte omzetting van 
het 3

e
 pakket te verzekeren. Ze heeft de federale regering meermaals wijzigingen voorgesteld om aan 

de bestaande wetten aan te brengen en in dat opzicht werd ze gehoord door de Commissie Economie 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Na een grondige juridische analyse heeft de CREG slechts 
kunnen vaststellen dat het 3

e
 energiepakket gebrekkig werd omgezet in de wet van 8 januari 2012 

waardoor België het risico loopt nogmaals te worden veroordeeld door het Europees Hof van Justitie en 
dit zorgt voor een nefaste juridische onzekerheid voor de ondernemingen van de sector en de 
elektriciteits- en gasverbruikers. 
 
Het is wettelijk de taak van de CREG toe te zien op de essentiële belangen van de consumenten en 
erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt. Als onafhankelijke regelgevende 
instantie was de CREG dus van mening dat het haar verantwoordelijkheid was om alle rechtsmiddelen 
te gebruiken om een correcte omzetting van het 3

e
 pakket te verzekeren. 

 
De CREG wordt bij deze aanpak gesterkt door precedenten die hebben aangetoond dat het naleven van 
de principes die op Europees niveau werden vastgesteld gunstig is voor de markt en de consumenten. 
Voor gasdoorvoer heeft de CREG, sinds 2001, de verschillende dysfuncties aangeklaagd waarvan de 
Belgische wetgeving de oorzaak was. In 2009, na jarenlange procedures, heeft de CREG het Europees 
recht kunnen laten toepassen, waardoor zijn de gastransporttarieven bijna 30% gedaald zijn en kwam er 
meer concurrentie op de markt. Wat elektriciteits- en gasdistributie betreft, heeft de CREG, vanaf 2008, 
aangeklaagd dat het Europees recht niet werd nageleefd door de Belgische wetgeving. Doordat dat 
recht niet werd nageleefd, stegen de distributietarieven sterk, ten nadele van de consumenten. In 2011 
gaf het Grondwettelijk Hof de CREG gelijk in een arrest.  
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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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