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Persbericht 
 
 
 

Het Directiecomité van de CREG bedong afgelopen jaar géén lucratieve 
opzegvergoedingen voor zichzelf 

 
 
 

 

De Tijd van vandaag meldt dat het Directiecomité van de CREG afgelopen jaar nieuwe contracten met zichzelf 
zou hebben afgesloten en dat zij toen contracten van onbepaalde duur met een fikse opzegvergoeding zou 
hebben bedongen. Steeds volgens De Tijd zijn deze nieuwe contracten niet voorgelegd aan de minister van 
Energie, Marc Verwilghen en waren dergelijke contracten niet nodig. 
 
Na het verstrijken van de mandaten van vier van de zes directieleden van de CREG (op 10 januari 2006) kon 
het Directiecomité van de CREG inderdaad blijven functioneren; het moest dat ook doen op grond van de 
continuïteit van de openbare dienst. Het Directiecomité van de CREG ontkent met klem dat het zichzelf in 2006 
nieuwe arbeidsovereenkomsten zou hebben toegekend, laat staan dat het zich daar forse ontslagvergoedingen 
zou hebben toegekend. Afgelopen jaar werd geen komma gewijzigd aan de arbeidsovereenkomsten van de 
directie van de CREG. Het is dan ook logisch dat niets werd gemeld aan de bevoegde Minister van Energie, 
want er viel ook niets te melden. Het Directiecomité van de CREG nodigt de journalisten die melding hebben 
gemaakt van de nieuwe contracten van 2006 uit om deze te publiceren. De huidige arbeidsovereenkomsten van 
onbepaalde duur van de directie van de CREG dateren van 2002.  
  
Het is dan ook een fabel dat het Directiecomité van de CREG zichzelf buitensporige ontslagvergoedingen zou 
hebben toegekend. Afgelopen jaar heeft de wetgever de samenstelling van het Directiecomité gewijzigd (van 
zes naar vier directeuren). De mogelijke gevolgen die zulks heeft op arbeidsrechtelijk vlak en inzake 
ontslagregeling worden geenszins door het Directiecomité van de CREG bepaald, maar wel door het algemene 
kader van de arbeidswetgeving – die van openbare orde is. Het is dan ook dit kader dat bepaalt of er 
ontslagvergoedingen moeten worden betaald en, desgevallend, hoe hoog deze zijn. De beweringen als zou er 
mogelijks sprake zijn van individuele ontslagvergoedingen van 750.000 euro tot het dubbele – zoals in De Tijd 
genoemd – zijn dan ook totaal uit de lucht gegrepen. 
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De CREG is het federaal organisme voor de regulering van de gas- en de elektriciteitsmarkt in België, opgericht 
door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. De regulator 
heeft twee belangrijke opdrachten: een raadgevende taak ten behoeve van de overheid, enerzijds, en een 
algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen anderzijds. 
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