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Persbericht 
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De Algemene Raad van de CREG voelt zich aangesproken door de nieuwsberichten 
die op 22 januari 2009 in de pers zijn verschenen over de akkoorden tussen het 
Directiecomité van de CREG en de sectoren van de gas- en elektriciteitsdistributie 
 
 
Hoewel belangrijke verduidelijkingen inzake dit dossier werden verschaft, wenst de Algemene Raad 
te benadrukken dat de wet die de bevoegdheden van de CREG regelt een zeer duidelijk 
onderscheid maakt tussen enerzijds de verantwoordelijkheden van het Directiecomité en anderzijds 
die van de Algemene Raad. 
 
Bovendien heeft de Algemene Raad, als gevolg van een wetswijziging in 2006, niet langer de 
bevoegdheid om het Directiecomité te controleren en is hij hoofdzakelijk een discussieforum over 
de doelstellingen en de strategie inzake energiebeleid geworden. Met het oog op het algemeen 
belang stelt de Algemene Raad, die is samengesteld uit de sociale partners, de vertegenwoordigers 
van alle consumenten, vertegenwoordigers van alle geledingen van de energiesector en andere 
stakeholders op het vlak van energie, een nieuwe wetswijziging voor die hem de 
verantwoordelijkheid voor de supervisie van en de controle op het Directiecomité verleent. 
 
Verder is de Algemene Raad, in het raam van het concrete dossier dat vandaag in de pers wordt 
aangehaald, tijdens zijn plenaire vergadering van 21 januari 2009 overeengekomen dat hij zal op de 
hoogte gehouden worden van de tarieftoestand en van de moeilijkheden die de bevoegde directie 
van de CREG ondervindt bij het opstellen van de meerjarentarieven voor de gas- en 
elektriciteitsdistributie. 
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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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