
 

Persbericht nr. 130 

   

  

  
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 

 

 
 
 

Persbericht 
 

1 juli 2015 
 
 

  

 

Hof van Beroep te Brussel beslist dat de VREG  

saldi groenestroomcertificaten moet bepalen 

 

In het arrest van 30 juni 2015 bepaalt het Hof van Beroep te Brussel dat de VREG de saldi moet 

bepalen over de periode 2010 tot en met 2013, alsook moet beslissen over de bestemming van deze 

saldi. De CREG moet op het eerste verzoek van de VREG de volledige dossiers, voorbereidende 

documenten inbegrepen, die vereist zijn voor de vaststelling van deze saldi, aan de VREG 

overmaken. De CREG bestudeert het arrest nog in detail met zijn raadslieden. 

 

Achtergrond van het dossier 

In maart 2014 leidde INFRAX een procedure in tegen de CREG en de VREG (in gemeenverklaring). 

Via deze procedure wenste INFRAX (voor haar distributienetbeheerders InterEnerga, Infrax West, 

IVEG en PBE)  van de rechter duidelijkheid te krijgen over welke regulator (de federale dan wel de 

regionale) een beslissing moet nemen over de vaststelling van de saldi over de periode 2010 tot en 

met 2013.  

 

De discussie vloeit voort uit de Zesde Staatshervorming. Hiermee werd de tarifaire bevoegdheid over 

de distributienettarieven per 1 juli 2014 overgedragen van het federale naar het regionale niveau. 

Echter, reeds via de wet van 8 januari 2012 (effectief vanaf 21 januari 2012) werden de KB’s 

ingetrokken waarin de tot dan bestaande federale tariefmethodologie 2009 - 2012 voor 

distributienettarieven was vastgelegd, waarbij de wetgever wel de mogelijkheid voorzag voor de 

CREG om de tarieven te verlengen, maar niets voorzag in verband met de berekening van de saldi. 

De regionale regulatoren vroegen in een brief van 9 januari 2012 aan de CREG om de 

distributienettarieven voor 2012 te verlengen voor 2013 en 2014. De distributienetbeheerders, 

waaronder INFRAX, sloten zich hier dezelfde dag schriftelijk bij aan.  

 

In haar beslissing van 26 april 2012 bevestigde de CREG de verlenging van de distributienettarieven 

voor de exploitatiejaren 2013 en 2014. Zonder het kader van een federale tarifaire methodologie voor 

alle distributienetbeheerders voor het gehele Belgische grondgebied, oordeelde de CREG dat zij de 
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bepaling van de saldi wettelijk gezien niet meer kon behandelen. De vaststelling en eventuele 

bestemming van de saldi door de CREG zou bovendien rechtstreeks interfereren met de regionale 

tarifaire methodologieën doordat zij rechtstreeks zou ingrijpen op de hoogte van de  regionale 

tarieven. 

 

In het arrest oordeelt het Hof van Beroep te Brussel evenwel dat de CREG ten onrechte weigerde te 

beslissen over de regulatoire saldi, maar dat de VREG thans de bevoegde regulator is voor de 

bepaling en de bestemming van de saldi. De CREG moet alle noodzakelijke informatie op eerste 

verzoek overmaken aan de VREG. In aanloop naar de bevoegdheidsoverdracht van de bepaling van 

de distributienettarieven van het federale naar het regionale niveau heeft de CREG reeds diverse 

gegevens overgemaakt. 

 

Bedrag van de saldi 

De saldi waarover het gaat, zijn in grote lijnen het verschil tussen de door de distributienetbeheerders 

voorziene budgetten en de werkelijke kosten van de groenstroom- en WKK-certificaten. De kosten 

voor het volledige groenstroombeleid – zoals eerder door de SERV berekend voor Vlaanderen – zijn 

uitgebreider en bevatten onder meer ook financieringskosten en kosten voor het in voorraad houden 

van certificaten. 

 

De cijfers tot en met 2013 zijn gekend bij zowel de CREG als de VREG en zijn verwerkt in de 

jaarrekeningen van distributienetbeheerders. Voor Vlaanderen liep het tekort eind 2013 op tot meer 

dan 500 miljoen euro. Naar aanleiding van de bevoegdheidsoverdracht heeft de CREG voor 2014 

niet meer van alle distributienetbeheerders rapporteringen met werkelijke cijfers ontvangen.  
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Over de CREG 

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. Verder waakt de CREG 

erover dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, 

steeds rekening houdende met de essentiële consumentenbelangen.  

Meer informatie op www.creg.be. 

http://www.creg.be/

