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De CREG beslist de zaak van de tarieven voor de aardgasdoorvoer via 
België aanhangig te maken bij het Grondwettelijk Hof 

 
 
Bij het bepalen van de doorvoertarieven voor aardgas heeft de CREG de Belgische wetgeving 
toegepast, die stelt dat deze tarieven op een andere basis worden opgesteld dan die welke gebruikt 
wordt voor het opstellen van de vervoertarieven voor gas dat bestemd is voor de Belgische markt. 
Het Hof van Beroep te Brussel, dat zich over dit dossier diende uit te spreken, oordeelt prima facie 
dat de Belgische wetgeving, die een onderscheid maakt tussen vervoer- en doorvoertarieven, het 
Europese wettelijke kader, dat dit onderscheid niet toelaat, miskent en dat bijgevolg een en 
hetzelfde tarief van toepassing moet zijn.   
 
De Europese Commissie is eveneens van oordeel dat de bepalingen van het Belgische recht die 
een onderscheid tussen gasvervoer en -doorvoer maken niet aan de vereisten van de Europese 
wetgeving voldoen. De Commissie vraagt zich tevens af in welke mate er dient rekening gehouden 
te worden, zoals de Belgische wetgeving bepaalt, met het bestaan van historische 
doorvoercontracten die over bijzondere tarieven beschikken. 
 
Rekening houdend met wat voorafgaat, heeft de CREG beslist bij het Grondwettelijk Hof beroep in 
te stellen tegen de wet van 10 maart 2009 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. Daarmee wil de CREG, in 
het belang van de markt en de verbruikers, de toestand uitklaren met betrekking tot de Europese en 
Belgische wetgeving die zij inzake vervoer- en doorvoertarieven voor gas dient toe te passen. 
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De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende taak ten 
overstaan van de overheid, is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de transparantie en de mededinging 
op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en met 
het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.  
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