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Gevoelige stijging nettarieven distributie onvermijdelijk

Na analyse van de tariefvoorstellen van de Vlaamse, Brusselse en Waalse distributienetbeheerders, die einde
september bij de CREG werden ingediend, blijkt dat vanaf 1 januari 2008 een gevoelige stijging van de
distributienettarieven (en dus ook van de elektriciteits- en gasprijzen voor de verbruikers) onvermijdelijk is. In het
verleden kon de CREG immers onredelijke kosten in het kader van de door de distributienetbeheerders
ingediende tariefvoorstellen verwerpen.
Het Brusselse hof van beroep heeft zich recent echter zeer streng opgesteld ten aanzien van de
appreciatiebevoegdheid van de CREG m.b.t. de redelijkheid van de kosten. De CREG beschikt volgens het
hof met name niet over regelgevende bevoegdheid inzake het opleggen van afschrijvingspercentages; ook dient
de CREG de boekhoudkundige gegevens als hoeksteen van de tarifering te aanvaarden. Inzake aardgas heeft
het hof daarenboven gesteld dat de CREG geen redelijkheidtoets meer kan uitvoeren voor kosten die door een
bevoegde overheid zijn opgelegd. Inzake elektriciteit heeft het hof geoordeeld dat de CREG bij haar
bonus/malus beslissing niet over de bevoegdheid beschikt om de kosten van de netbeheerder als onredelijk te
verwerpen.
De stijging verschilt van regio tot regio en bedraagt gemiddeld (uitgaande van typeklant gezin met twee
kinderen):
Gemiddelde te verwachten stijging distributienettarieven
DNBs
Elektriciteit
Aardgas
Vlaamse gemengde
23 %
31 %
Vlaamse zuivere
20 %
19 %
Brussel
10 %
0%
Waalse gemengde
8%
28 %
Waalse zuivere
17 %
8%

Voor de huishoudelijke verbruiker maakt het distributienettarief voor elektriciteit 15% uit van de eindfactuur; voor
aardgas is dat 25%. Het resultaat voor de huishoudelijke verbruikers in Vlaanderen en Wallonië zal zijn dat de
elektriciteitsfactuur zal stijgen met 20 € à 30 € en de aardgasfactuur met 65 € à 75 €. In Brussel zal de impact
beperkt zijn tot 16 € (enkel voor elektriciteit).
De stijging van de werkelijke kosten van de netbeheerders in Vlaanderen, Wallonië (aardgas) en Brussel kan
grotendeels worden toegeschreven aan de gestegen kosten van openbare dienstverplichtingen, aan de
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afschrijvingen op meerwaarden die worden opgelegd door de regionale overheden of aan het feit dat deze
voorkomen in de boekhouding van de distributienetbeheerders.
Voor de Vlaamse gemengde sector geldt bovendien dat een einde werd gesteld aan alle hangende geschillen.
Dit resulteert in een stijging van de nettarieven van om en bij de 5%. Daar staat tegenover dat alle tariefdalingen
voor de jaren 2003, 2004 en 2005 verworven zijn (daling van in totaal 54 %) en dat een belangrijke daling kan
worden verwacht van de kosten verbonden aan de rechtszaken (deze waren immers ook in de tarieven
opgenomen). De leden van Eandis zetten inderdaad alle rechtszaken daarover meteen stop.
De CREG beschikt in de huidige stand van de wetgeving niet over de mogelijkheid om deze stijgingen
een halt toe te roepen. De CREG pleit derhalve ervoor dat in de wet en in de uitvoeringsbesluiten uitdrukkelijk
zou worden opgenomen ten eerste dat zij de redelijkheid van alle kosten van de netbeheerders, zonder
uitzondering, ex-ante én ex-post kan beoordelen en dat zij, ten tweede, deze kosten kan verwerpen indien zij
onredelijk zouden zijn. Alleen op die manier kan worden gegarandeerd dat in de distributienettarieven enkel die
kosten worden doorgerekend die bedrijfseconomisch verantwoord zijn, weliswaar rekening houdend met de
opgelegde activiteiten door de bevoegde overheid. De netten worden immers uitgebaat door netbeheerders aan
wie een wettelijk monopolie werd toegekend. Een duidelijke regulering van de tarieven in het belang van de
verbruikers is dan ook op zijn plaats.

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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