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Distributienettarieven  voor elektriciteit en  gas: de CREG  kan de  kritiek 
van  Test‐Aankoop,  dat  de  zaken  verkeerd  blijft  voorstellen,  niet 
aanvaarden. 
 
 
Ondanks de verduidelijkingen die te zijner tijd werden verstrekt over de zware aantijgingen die tegen haar 
werden  ingebracht, betreurt de CREG opnieuw de houding  van  Test‐Aankoop  in haar  laatste uitgave  van 
maart 2009.  
 
In het bewuste artikel komt Test‐Aankoop terug op de dading die eind 2007 werd afgesloten tussen de CREG 
en de distributienetbeheerders  en  gaat  ten onrechte  en opzettelijk door met de  zaken  verkeerd  voor  te 
stellen aan haar leden en aan de consumenten in het algemeen. 
 
Deze dading vormde het onderwerp van een hoorzitting, van de vertegenwoordigers van de CREG en van 
Test‐Aankoop, door de Commissie  voor het Bedrijfsleven  van de Kamer, op 10  februari  laatstleden. Deze 
hoorzitting  toonde de  lichtzinnigheid  aan die de  vereniging  in  dit dossier  ten  toon  spreidde,  evenals het 
flagrante  gebrek  aan bewijzen waarop  haar  verklaringen  steunden. Verscheidene  kamerleden hebben de 
vertegenwoordiger van Test‐Aankoop heftig verweten dat zijn standpunt veeleer op valse geruchten dan op 
erkende  feiten  steunde.   De geloofwaardigheid van de  vereniging  in dit dossier werd na afloop van deze 
hoorzitting duidelijk in twijfel getrokken. 
 
De teneur van het artikel verschenen in de uitgave van maart 2009 is veranderd ten opzichte van dat wat in 
januari op de website van de vereniging  verscheen, wat aantoont dat men zich bewust is van de onjuistheid 
ervan. Niet alleen werd de uitdrukking   «onwettige praktijken » uit de  titel verwijderd, ook de verwijzing 
naar een «geheime overeenkomst » komt niet meer  in de tekst voor.   Ook het feit dat Test‐Aankoop  in de  
Algemene Raad van de CREG zetelt wordt niet meer vermeld in het artikel van maart 2009, wat bevestigt dat 
de vertegenwoordiger van de consumentenvereniging tijdig en herhaaldelijk werd  ingelicht over de dading 
en haar implicaties. De CREG verbaast zich er trouwens over dat Test‐Aankoop volhardt in een standpunt dat 
bijzonder kritisch te hare opzichte is en dat op geen enkel tastbaar bewijs steunt, maar veeleer op onjuiste 
informatie. Haar  verrassing  is des  te  groter daar de  reactie  van de  vereniging pas  in  januari 2009  in het 
nieuws  is gekomen, meer dan een  jaar na het  sluiten  van deze dading.   Al  in  januari 2008  kwam die  ter 
sprake  in een persconferentie van de CREG en  in de daaropvolgende maand  februari werd ze voorgesteld 
tijdens een vergadering van de werkgroep van de Algemene Raad van de CREG, waarvan Test‐Aankoop deel 
uitmaakt.   
 
In tegenstelling tot de beweringen van de vereniging, voert de CREG haar taken uit met strikte inachtneming 
van het algemeen belang en dat van de  consument. Sinds 2003 hebben de meeste van haar beslissingen 
geleid tot een gevoelige daling van de distributienettarieven in vergelijking met die welke de netbeheerders 
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haar voorstelden. Zo maakte de CREG een daling van de distributienettarieven met 25 %  tussen 2003 en 
2008 mogelijk. Deze tariefdalingen ten voordele van de consumenten zijn precies de reden voor de talloze 
beroepen die de netbeheerders op haast systematische wijze indienden om de beslissingen van de CREG te 
laten vernietigen. Zo werden indertijd meer dan 300 procedures tegen de CREG ingeleid en, om een einde te 
maken  aan  deze  onophoudelijke  gedingen,  maar  vooral  aan  de  uiteenlopende  interpretaties  van  de 
wetgeving  betreffende  de  distributienettarieven  en  aan  de  onzekerheid  die  eruit  voortvloeide  voor  de 
consument, heeft de CREG aan alle distributienetbeheerders voorgesteld om de twistpunten op te lossen.  
 
De ondertekening van de dading door de CREG heeft niets onwettigs en behoort tot de bevoegdheden van 
de  regulator  krachtens  het  Europees  en  Belgisch  recht.  Ze  is  voordelig  voor  de  consument  en  heeft  het 
mogelijk  gemaakt  verschillende  tariefelementen  voor  de  netbeheerders  in  ongunstige  zin  te  wijzigen. 
Bovendien,  door  een  punt  te  zetten  achter  de  talloze  procedures,  heeft  deze  dading  de weerslag  op  de 
consument voorkomen van de  sterke  tariefstijgingen die  zouden  zijn  toegepast  indien de  rechtbanken de 
netbeheerders in het gelijk hadden gesteld.  
 
In tegenstelling tot wat Test‐Aankoop beweert, zal de dading overigens geen enkele  invloed hebben op de 
vaststelling  van  de  distributienettarieven  in  2009.  De  CREG  heeft  de  tariefvoorstellen  van  de 
distributienetbeheerders voor de periode 2009‐2012 verworpen. Deze  laatsten vroegen  tariefverhogingen 
ten opzichte van 2008 die tot 9% in Brussel, 12% in Vlaanderen en 25 % in Wallonië gingen.  De CREG vindt 
echter dat deze verhogingen niet allemaal gerechtvaardigd zijn en heeft in het belang van de consumenten 
beslist de tarieven van 2008 te verlengen tot alle bezwaren in rechte uitgeput zijn of tot een akkoord tussen 
de CREG en de netbeheerders over de twistpunten bereikt wordt, zoals de wetgeving uitdrukkelijk bepaalt. 
 
Noteer ten slotte dat de activiteiten van de CREG aan talrijke controles zijn onderworpen. In dit geval werd 
de  minister  van  Energie  door  de  CREG  op  de  hoogte  gebracht  van  de  ondertekening  van  de  dading. 
Daarenboven  worden  de  activiteiten  van  de  CREG  gecontroleerd  door  de  minister  van  Energie,  de 
Ministerraad  en  het  federaal  parlement.  Onlangs  nog  heeft  ook  het  Rekenhof  de  CREG  gehoord  en  de 
kwaliteit van haar beheer aangetoond. 
 
Gezien al wat voorafgaat, kan de   CREG niet  langer de beschuldigingen van Test‐Aankoop aanvaarden, die 
haar imago ernstig schaden. De onpartijdigheid van de CREG kan niet in twijfel getrokken worden. De dading 
werd eind 2007 volkomen wettig, op transparante wijze en in het belang van de consumenten gesloten. 
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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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