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De CREG legt de distributietarieven vast in het belang van de
consumenten
De CREG staat erop te reageren op de lasterlijke aantijgingen gepubliceerd in de krant “Le Soir” van vandaag
met betrekking tot de dading die zij met de gemengde distributienetbeheerders voor elektriciteit en aardgas
heeft afgesloten.
Deze bilaterale overeenkomst is noch geheim noch nieuw. Het bestaan van deze overeenkomst werd
meegedeeld tijdens een persconferentie georganiseerd door de CREG en in oktober 2007 publiceerde de
krant De Standaard een artikel met als titel “Verhoging nettarieven had nog veel groter kunnen zijn”. In
diezelfde periode werd de overeenkomst ook vermeld in andere publicaties van de elektriciteits- en gassector.
De CREG heeft zelfs, met instemming van de medeondertekenende partijen, een kopie ervan naar de
Minister van Energie gestuurd. Tot slot hebben het Hof van Beroep en de Raad van State in hun arresten akte
genomen van de dading.
De dading is echter van vertrouwelijke aard aangezien ze individuele gegevens bevat over de netbeheerders
(boekhoudkundige gegevens, kostenstructuur, enz.). Deze zijn bij wet beschermd en kunnen niet aan het
grote publiek worden meegedeeld.
Deze dading vloeit voort uit het feit dat de CREG bevoegd is om de distributienettarieven voor elektriciteit en
aardgas vast te leggen op basis van principes opgenomen in specifieke koninklijke besluiten. Sinds 2003
hebben een overgrote meerderheid van de beslissingen van de CREG steeds geleid tot een gevoelige daling
van de distributienettarieven in vergelijking met de tarieven die de netbeheerders voorstelden, wat in het
voordeel is van de consument. Bijgevolg zijn de meeste netbeheerders bijna systematisch bij de rechtbanken
in beroep gegaan om de beslissingen van de CREG te laten vernietigen. Dit had tot gevolg dat meer dan
300 procedures werden opgestart die aan de CREG en de consumenten jaarlijks gemiddeld € 650.000
kostten aan advocatenhonoraria. Een groot deel van de vonnissen moet nog worden geveld, maar de tot op
heden bekende uitspraken geven zowel gelijk aan de netbeheerders als aan de CREG.
Om een punt te zetten achter deze roekeloze gedingen, de uiteenlopende interpretaties van de wetgeving
betreffende de distributietarieven en de juridische en financiële onzekerheid die eruit voortvloeit voor de
consument, heeft de CREG aan alle distributienetbeheerders voorgesteld om de twistpunten op te lossen. De
dading die daaruit is voortgevloeid, bevat bepalingen die enerzijds in het voordeel zijn van de CREG en van
de consument (bijvoorbeeld de vermindering van de afschrijvingsvoeten) en anderzijds tegemoetkomen aan
bepaalde wensen van de distributienetbeheerders (bijvoorbeeld de afschrijving van de meerwaarden op het
moment van de buitengebruikstelling van de activa). Daarnaast voorziet de overeenkomst ook dat de
distributienetbeheerders hun beroep tegen de beslissingen van de CREG intrekken. Uiteindelijk is de dading
voordelig voor de consument aangezien zij de sterke stijgingen teniet doet die zouden zijn toegepast geweest
indien de rechtbanken de netbeheerders in het gelijk hadden gesteld.
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Deze dading werd aan alle Vlaamse en Waalse netbeheerders voorgelegd. Ze werd goedgekeurd door de
gemengde netbeheerders (Netwal en Eandis, die samen ongeveer 80 % van de Belgische klanten
bevoorraden). Zij werd echter niet aanvaard door de zuivere netbeheerders, die onder andere wensten dat de
mogelijkheid tot een opwaartse herziening van de door hen voorgestelde waarde van de gereguleerde vaste
activa, eraan werd toegevoegd. Zo zouden zij hun winstmarge kunnen vergroten.
Zoals de wet het voorziet, heeft de CREG in het kader van de voorbereiding van de koninklijke besluiten
betreffende de tarieven voor de periode 2009 – 2012, een voorstel tot besluit overgemaakt aan de Minister
van Energie. Dit voorstel, dat gebaseerd is op de tekst van de dading heeft als doel de verworvenheden die
met de gemengde netbeheerders werden behaald, wettelijk te verankeren. Zoals vorige week gemeld door de
CREG tijdens een hoorzitting van de Commissie voor het Bedrijfsleven van de Kamer, heeft deze laatste
vastgesteld dat het Kabinet van de Minister zich wel heeft gebaseerd op het tekstvoorstel van de CREG, maar
dat het Kabinet de tekst heeft aangepast, onder andere op het vlak van de berekening van de billijke
winstmarge en de dekking van de kosten.
Tot slot verwondert de CREG zich over het feit dat een overeenkomst van 2007, die bovendien gekend is
door de sector en door het publiek, opnieuw in de actualiteit staat op een moment dat de CREG de
tariefvoorstellen van de distributienetbeheerders voor de periode 2009 – 2012 heeft verworpen. In vergelijking
met 2008 vroegen de netbeheerders immers een stijging van de elektriciteitsdistributienettarieven van
gemiddeld 9% in Brussel, 12% in Vlaanderen en 25% in Wallonië. De CREG is van oordeel dat deze
stijgingen niet allemaal verantwoord zijn. Zij heeft dan ook besloten de tarieven van 2008 te verlengen tot aan
het einde van de tariefprocedure, in het voordeel van de consument.
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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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