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Persbericht 
 

5 juni 2009 

De CREG keurt de distributienettarieven voor gas en elektriciteit van 

verscheidene netbeheerders goed 
 

 

Het Directiecomité van de CREG heeft zopas de tariefvoorstellen voor de distributie van elektriciteit en aardgas 

voor de periode 2009 - 2012 goedgekeurd die werden ingediend door de netbeheerders IVERLEK, GASELWEST, 

IVEKA, IMEWO, INTERGEM, IMEA en SIBELGAS NOORD, verenigd in de Vlaamse gemengde koepel EANDIS. 

Deze netbeheerders vertegenwoordigen samen ongeveer 80% van het gas- en elektriciteitsverbruik in Vlaanderen.  

De beslissingen van de CREG maken een einde aan de voorlopige tarieven die aan deze netbeheerders werden 

opgelegd. In november 2008 had de CREG alle tariefvoorstellen van de netbeheerders afgewezen, meer bepaald 

omdat ze onvolledig waren. Daarop stelde de CREG in overleg met de netbeheerders een rapporteringsmodel op, 

waarin de wetgeving heeft voorzien voor het eenvormig indienen van de gegevens die in de tariefvoorstellen staan. 

Dat rapporteringsmodel werd in zijn definitieve versie van 2 maart 2009 naar alle netbeheerders verstuurd, met het 

verzoek hierop alle inlichtingen die aan de CREG moeten verstrekt worden in te vullen. 

De netbeheerders verenigd in EANDIS hebben deze inlichtingen ingevuld en hun tariefvoorstellen in april 

laatstleden bij de CREG ingediend, conform het reglementaire kader. De CREG onderzocht ze en keurde ze goed, 

overwegende dat ze de gevraagde inlichtingen bevatten en aan de wettelijke voorschriften voldeden.   

De CREG zal de tariefvoorstellen van de andere netbeheerders onderzoeken van zodra die haar bezorgd worden. 

 

 

Nadere inlichtingen voor de pers : 
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Woordvoerder 
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gsm: 0497/52.77.62 
www.creg.be 
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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.  
 
CREG       Nijverheidsstraat 26-38       1040 Brussel        Tel. 02/289.76.11        Fax 02/289.76.09               www.creg.be  

 

http://www.creg.be/
mailto:info@creg.be

