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AANBEVELING 

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

doet hierna een aanbeveling aan de Minister voor Economie met toepassing van artikel 

15/10, § 2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 

en andere door middel van leidingen (gaswet), om geplafonneerde prijzen toe te passen voor 

het gebruik van het aardgasdistributienet  voor in België in aanmerking komende 

eindafnemers met een verbruik van meer dan 1 miljoen m³ per jaar voor het eerste trimester 

2003.  

 

Artikel 15/10, § 2, van de gaswet  voorziet de mogelijkheid voor de federale minister die 

bevoegd is voor economie om op voorstel van de CREG maximumprijzen vast te stellen  

voor de levering van aardgas aan in aanmerking komende eindafnemers. 

 

De CREG is van mening dat geplafonneerde prijzen voor het gebruik van het 

aardgasdistributienet in België gerechtvaardigd zijn, weliswaar voor een beperkte periode 

van drie maanden, omdat de opening van de aardgasmarkt zeer binnenkort zal gerealiseerd 

worden en er nog geen tarieven bepaald zijn voor het gebruik van het aardgasdistributienet. 

 

Die opening van de aardgasmarkt mag trouwens geen gelegenheid zijn om de prijzen voor 

het gebruik van het aardgasdistributienet op een ongeoorloofde wijze te doen stijgen ten 

nadele van de Belgische verbruikers. 

 

Bovendien is het mogelijk om in het actuele tariferingssysteem voor niet in aanmerking 

komende afnemers het deel van de eigenlijke kost van het aardgas te identificeren evenals 

het aandeel van de vervoerskosten en het deel van de distributiekosten. 

 

De affectatie van de globale opbrengst 2001 van de distributieactiviteit door het 

Controlecomité voor Elektriciteit en Gas laat toe een raming te maken van het deel van de 

distributie dat kan geïmputeerd worden op de activiteiten van het gebruik van het 

distributienet enerzijds en op de activiteiten van de leveringen aan distributie –eindafnemers 

anderzijds. 

 

Concreet betekent dit dat deze geplafonneerde prijzen voor het gebruik van het 

aardgasdistributienet voor de in aanmerking komende eindafnemers van de openbare 
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distributie 80 % van het gedeelte in Igd  van de actuele tarieven niet mogen overschrijden, 

verminderd met eventuele ristorno’s die momenteel toegestaan worden door de distributeurs. 

 

Daarom heeft de CREG beslist aan de federale minister die bevoegd is voor Economie, aan 

te bevelen om voor een voorlopige periode van drie maanden te beginnen op 1 januari 2003, 

geplafonneerde prijzen vast te leggen met betrekking tot het gebruik van het 

aardgasdistributienet voor in aanmerking komende eindafnemers  van de openbare 

distributie, daarbij uitgaande van de actueel van toepassing zijnde tarieven voor de niet in 

aanmerking komende eindafnemers, verminderd met het deel “brandstoffen” en de 

vervoerskosten. 

 

Hieronder volgt de berekeningswijze hoe deze geplafonneerde prijzen dienen berekend te 

worden.  Er werd geen rekening gehouden met taksen, bijzondere belastingen en ristorno’s. 

 

Geplafonneerde prijzen buiten taksen, bijzondere belastingen en ristorno’s aan kwaliteits- 

warmtekrachteenheden 

 

Tarief NH3 :  
0,80*1257,61 Igd (EUR/jaar)  

         + 0,80* 0,39061 Igd (EUR/kWh dag max.jaar) 

                    + vergoeding abon  type 1:     0,09 Igd (EUR/m3/u/maand) 

                   of vergoeding abon type 2: [31,51 + 0,0293*(P-350 m3/h)] Igd EUR/m3/u/maand)  

                     

                               + 1ste schijf : 0,80*[0,101575 Igd – 0,5*0,04583] (cEUR/kWh) 

                               + saldo         : 0,80*[0,101575 Igd – 0,07139 - 0,5*0,04583]  (cEUR/kWh)  

 

 
Nationaal tarief industrie :  

zie tarief NH3 maar te vermenigvuldigen met de coëfficient 0,6 + 0,4*Cne  (behalve 

abonnementsvergoedingen) 

 

 
De maatregel die in deze aanbeveling vooropgesteld wordt, wordt enkel genomen ten 

bewarende titel en voor drie maanden en betekent geenszins dat het de CREG bindt ten 

overstaan van de vaststelling van de uiteindelijke tarieven die zullen goedgekeurd worden op 

basis van het koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes 

en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de 




	VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS
	AANBEVELING
	
	
	
	
	(D)021212-CDC-108





	AANBEVELING
	Geplafonneerde prijzen buiten taksen, bijzondere belastingen en ristorno’s aan kwaliteits- warmtekrachteenheden

