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CONTEXT 

De beslissing van de CREG (B)130516-CDC-658 E/261 van 16 mei 2013 heeft het voorwerp 

uitgemaakt van een Arrest van het Hof van beroep te Brussel van 25 maart 20152.  

Het Hof heeft de CREG bevolen om, voor zover nodig, de vertaling, in het Nederlands, te 

verrichten van de passages en vermeldingen in het Frans die voorkomen in de Nederlandse 

versie van de beslissing (B)130516-CDC-658 E/26. De Franstalige versie van de beslissing 

van 16 mei 2013 blijft ongewijzigd. 

INLEIDING 

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

wijzigt hierbij de Nederlandse versie van de beslissing B)130516-CDC-658 E/26. Dat gebeurt 

in uitvoering van het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 25 maart 2015 

Naast de inhoudstafel en de inleiding  bestaat de voorliggende beslissing uit drie delen: 

1) het eerste deel bevat de juridische grondslag waarop de CREG zich baseert voor 

het opstellen van de huidige beslissing; 

2) in het tweede deel analyseert de CREG de passages en vermeldingen in het Frans 

die voorkomen in de beslissing van 16 mei 2013 en werkt zij de vertalingen en de 

wijzigingen uit die aangebracht moeten worden; 

3) het dispositief van de huidige beslissing is opgenomen in het derde en laatste deel.  

Het Directiecomité van de CREG heeft huidige beslissing aangenomen in haar vergadering 

van 17 december 2015. 

 

                                                
1 CREG, Beslissing (B)130516-CDC-658E/26 betreffende het correctief tariefvoorstel van NV Elia 
System Operator van 2 april 2013 voor de regulatoire periode 2012-2015, 16 mei 2013 
2 Hof van Beroep, 18e kamer, burgerlijke zaken, Arrest 2015/258, 25 maart 2015 
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I. JURIDISCHE GRONDSLAG 

1. Artikel 12, § 1, van de Elektriciteitswet bepaalt dat de aansluiting op en het gebruik 

van de infrastructuren en systemen van de netbeheerder en desgevallend van diens 

ondersteunende diensten, het voorwerp uitmaken van tarieven voor het beheer van het 

transmissienet en van de netten die een transmissiefunctie hebben. Deze tarieven worden 

door de CREG beoordeeld en goedgekeurd. De CREG oefent haar tariefbevoegdheid uit in 

overeenstemming met de bepalingen van het artikel 23, § 2, 14°, van de Elektriciteitswet. 

2. Artikel 12, § 2, van de Elektriciteitswet voorziet dat CREG de tariefmethodologie moet 

uitwerken die de netbeheerder moet gebruiken voor het opstellen van diens tariefvoorstel. Met 

respect voor de integrale wettelijk daartoe voorziene procedure heeft de CREG de betreffende 

Tariefmethodologie vastgelegd in haar besluit3 van 18 december 2014 (hierna: de Voorlopige 

Tarifaire Methoden). 

Het artikel 47 van de Tariefmethodologie bepaalt evenwel dat het besluit van 24 november 

2011 van toepassing blijft om alle aspecten van de tariefregulering voor de regulatoire periode 

2012-2015 af te handelen.  

De CREG had laatstgenoemd besluit aangenomen als overgangsmaatregel: artikel 12quater, 

§ 2 van de Elektriciteitswet bood de CREG immers de mogelijkheid om elke 

overgangsmaatregel te nemen die zij nodig acht ten gevolge van de inwerkingtreding van de 

wet van 8 januari 2012 betreffende de goedkeuring van de tariefmethodologie ter uitvoering 

van artikel 12 van de Elektriciteitswet. In dit geval maakt de CREG gebruik van deze 

mogelijkheid. In afwachting van de inwerkingtreding van de Tariefmethodologie, blijven de 

Voorlopige Tarifaire Methoden van de CREG van toepassing. 

3. De artikelen 12quater, § 2, en 23, § 2, 2de alinea, 14°, vormen de juridische grondslag 

voor de huidige beslissing. 

 

 

 

                                                
3 CREG, Besluit (B)141218-CDC-1109/7 tot vaststelling van de tariefmethodologie voor het 
elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een transmissiefunctie, 18 december 2014 
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II. ANALYSE VAN DE VERTALINGEN NAAR 

HET NEDERLANDS DIE VERRICHT 

MOETEN WORDEN 

II.1 De Franstalige passages en vermeldingen die 
voorkwamen in de oorspronkelijke beslissing van 16 
mei 2013 

4. De CREG stelt vast dat de oorspronkelijke publieke Nederlandstalige versie van de 

beslissing van 16 mei 2013 op 3 plaatsen passages en vermeldingen bevatte die hetzij 

onvoldoende vertaald werden naar het Nederlands, hetzij per vergissing waren opgenomen 

en dus niet thuishoorden in voornoemde beslissing: 

1) op bladzijde 27/234 was de volgende passage opgenomen als voetnoot nr. 8: 

 

2) op bladzijde 43/234 was de volgende Franstalige zin in het corpus opgenomen van 

de tekst van randnummer 58 (gele arcering nu door de CREG aangebracht: 
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3) Op bladzijde 75/234 was de Franstalige versie van Figuur 2 opgenomen: 

 

II.2 De nodige aanpassingen 

5. De CREG stelt vast dat voor de 3 elementen opgenomen onder deel II.1 de 

hiernavolgende aanpassingen aangebracht moeten worden: 

1) De tekst van voetnoot 8 op bladzijde 27/234 moet als volgt aangevuld worden: 
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2) op bladzijde 43/234 moet de betreffende Franstalige zin in het corpus opgenomen 

van de tekst van randnummer 58 geschrapt worden. Die zin had geen 

toegevoegde waarde. De aangepaste tekst is als volgt: 

 

3) De Nederlandstalige versie van Figuur 2 op bladzijde 75/234 is de volgende: 
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III. DISPOSITIEF 

Gelet op de Elektriciteitswet; 

Gelet op de Beslissing (B)130516-CDC-658 E/26 van 16 mei 2013 betreffende het correctief 

tariefvoorstel van NV Elia System Operator van 2 april 2013 voor de regulatoire periode 2012-

2015; 

Gelet op het Arrest nr. 2015/258 van het Hof van Beroep te Brussel van 25 maart 2015; 

Gelet op voorgaande analyse; 

Overwegend dat op bladzijde 27/234 van de Beslissing van 16 mei 2013 een onvoldoende 

naar het Nederlands vertaalde voetnoot nr. 8 was opgenomen (zie randnummer 4 infra); 

Overwegend dat op bladzijde 43/234 van de Beslissing van 16 mei 2013 een Franstalige zin 

ten onrechte in de tekst was opgenomen (zie randnummer 4 infra); 

Overwegend dat op bladzijde 75/234 van de Beslissing van 16 mei 2013 de Franstalige tekst 

van Figuur 2 was opgenomen (zie randnummer 4 infra); 

Overwegend dat de passende Nederlandstalige teksten voor de 3 voornoemde passages en 

vermeldingen zijn opgenomen in deel II.2 van onderhavige beslissing (zie randnummer 5 infra) 
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Beslist de CREG: 

1) dat in Nederlandstalige versie van Beslissing (B)130516-CDC-658E/26 van 16 mei 

2013 de oorspronkelijke passages vermeld in het deel II.1 van onderhavige 

beslissing vervangen worden door de overeenkomstige teksten vermeld in deel 

II.2 van onderhavige beslissing; 

2) dat op haar website, naast de onderhavige beslissing ook een gecoördineerde 

Nederlandstalige tekst van de beslissing van 16 mei 2013 zal opgenomen worden. 

 

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

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 


