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I. INLEIDING 

 

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

neemt hierna een standpunt over de exploitatiesaldi met betrekking tot het exploitatiejaar 

2009, zoals gerapporteerd door de NV DNB Brussels Airport (hierna: DNB BA). 

 

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

vergadering van 26 april 2012. 
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II. ANTECEDENTEN 

 

1. Op 8 maart 2012 neemt de CREG een beslissing (B)120308-CDC-626E/17 

betreffende ‘de saldi gerapporteerd door de NV DNB Brussels Airport voor het exploitatiejaar 

2009’. 

 

2. Bij brief van 9 maart 2012, gekregen op 16 maart 2012, heeft DNB BA de CREG 

geïnformeerd dat zij beheerder van een gesloten distributienet is geworden en dus niet 

langer een netbeheerder van een openbare distributienet is.  

 

Samen met deze brief deelt DNB BA aan de CREG enerzijds een beslissing van de VREG 

BESL-2012-2 van 24 januari 2012  ‘met betrekking tot de aktename van de melding van 

Distributienet-Beheer Brussels Airport NV van het beheer van een gesloten distributienet en 

met betrekking tot de opheffing van de beslissing van de VREG van 14 september 2004 

(gekend als BESL-2004-57) met betrekking tot de aanwijzing van Distributienetbeheer 

Brussels Airport NV als distributienetbeheerder voor het domein van de luchthaven Brussel-

Nationaal’, en anderzijds een brief van de VREG van 17 februari 2012 (kenm. DNB BA GDN) 

waarmee de beslissing van 24 januari 2012 wordt rechtgezet, mee. 

 

3. Op 22 maart 2012 stuurt DNB BA twee brieven aan de CREG (ontvangen per drager 

op dezelfde dag).  

 

In de eerste brief (met kenmerk “DNB BA – klacht tegen beslissing saldi 2009” dient DNB BA 

een klacht in tegen de beslissing van de CREG van 8 maart 2012, op grond van artikel 28 

van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de 

elektriciteitswet). Hierin formuleert zij een aantal kritieken t.a.v. de beslissing van de CREG 

van 8 maart 2012. 

 

In de tweede brief (met kenmerk “DNB BA – hoorzitting beslissing saldi 2009”), verwoordt zij 

ook kritieken met betrekking tot de beslissing van de CREG van 8 maart 2012. 

 

Beide brieven worden als bijlage van de huidige beslissing aangehecht. 
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4. Op 29 maart 2012 wordt DNB BA in de lokalen van de CREG gehoord. 

 

5. Bij brief van 2 april 2012 bevestigt de CREG aan DNB BA dat zij een nieuw standpunt 

zal innemen in het kader van de gerapporteerde saldi 2009. 
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III. VERANTWOORDING  

 

6. Artikel 18bis, § 3 van de elektriciteitswet luidt als volgt:  

 

“In afwijking van de bepalingen van deze wet en met name van haar artikelen 12 tot 

12quinquies past [...] iedere beheerder van een gesloten distributienet, voor zover de 

toepasselijke regionale bepalingen een regime van gesloten distributienet 

implementeren, voor de aansluiting, de toegang en de ondersteunende diensten van 

toepassing op dit net, tariefbeginselen en/of tarieven toe in overeenstemming met 

volgende richtsnoeren [...]” 

 

Voornoemd artikel bepaalt een afwijking onder meer van artikel 12bis van de elektriciteitswet 

dat de CREG machtigt om tarifaire beslissingen inzake distributienettarieven te nemen. Het 

bepaalt ook een afwijking van artikel 12quater, § 2, van de elektriciteitswet, dat de CREG 

bevoegd maakt om overgangsmaatregelen inzake tarieven te nemen en dat de rechtsgrond 

van de voornoemde beslissing van 8 maart 2012 vormde. 

 

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 is op 21 januari 2012 in 

werking getreden, zonder andere overgangsbepaling inzake tarieven dan artikel 12quater, § 

2, van de elektriciteitswet (en de equivalente bepaling inzake aardgas). 

 

Uit de samenlezing van artikel 18bis, §3 van de elektriciteitswet met de brief gekregen van 

DNB BA op 16 maart 2012, volgt dan ook dat de CREG, juridisch gezien, geen rechtsgrond 

meer heeft om over de gerapporteerde saldi 2009 van DNB BA te beslissen. 

 

7. Ten overvloede, ook in feite heeft de bevoegdheid van de CREG m.b.t. de 

gerapporteerde saldi 2009 van DNB BA geen voorwerp meer. Het heeft immers geen zin 

(minstens binnen de bevoegdheden van de CREG, nl. op tarifair niveau) om het bedrag van 

saldi vast te stellen, indien dit bedrag sowieso wordt toegepast op tarieven die (binnen de 

grenzen van de richtsnoeren van artikel 18, § 3, van de elektriciteitswet) onder de 

verantwoordelijkheid van de gesloten netbeheerder zijn vastgesteld.  
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8. De kritieken die DNB BA in haar twee brieven van 22 maart 2012 tegen de beslissing 

van de CREG van 8 maart 2012 formuleert, kunnen geen afbreuk doen aan wat voorafgaat 

en moeten dan ook niet worden besproken. 

 

9. Op de dag van de beslissing van 8 maart 2011 was DNB BA reeds aangesteld als 

gesloten distributienetbeheerder (ook al wist de CREG dit nog niet). Die beslissing was met 

andere woorden toen al zonder rechtsgrond. Als onwettige beslissing, moet die worden 

ingetrokken. 

 

 

 

 

IV. ALGEMEEN VOORBEHOUD 

 
 
10. In deze beslissing wordt artikel 18bis, §3 van de elektriciteitswet toegepast. Rekening 

houdend met de mogelijke tegenstrijdigheid van dit artikel met de bepalingen van de 

Europese energierichtlijn 2009/72/EG, wordt deze toegepast onverminderd de beslissing 

hierover in de toekomst van een bevoegde rechtbank. 
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V. DISPOSITIEF 

  

De CREG neemt akte van de opheffing van de aanstelling van DNB BA als 

distributienetbeheerder van een openbaar net. 

 

De beslissing (B)120308-CDC-626E/17 van 8 maart 2012 betreffende ‘de saldi 

gerapporteerd door de NV DNB Brussels Airport voor het exploitatiejaar 2009’ wordt 

ingetrokken. 

 

Dientengevolge, stelt de CREG vast: 

 

- dat zij niet langer over de exploitatiesaldi 2009 van DNB BA kan beslissen; 

 

- dat de klacht teneinde de zaak opnieuw te laten onderzoeken dd. 22 maart 2012, 

gericht tegen de voornoemde beslissing van 8 maart 2012, zonder voorwerp is 

geworden. 

 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 


