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De CREG reageert op de tariefverhogingen voor de distributie van
elektriciteit en gas en laakt de kwalijke gevolgen van de wetgeving
De tarieven voor het gebruik van de distributienetten vertegenwoordigen vandaag de grootste post
van de elektriciteitsfactuur en tot 35% van de gasfactuur van een residentiële klant. Deze
component zal in de toekomst nog stijgen, met name om de hierna beschreven redenen.
In september 2008 werd de wetgeving betreffende de distributienettarieven herzien. Volgens de
Europese richtlijnen echter heeft de nationale regulator als opdracht deze tarieven, of ten minste de
methodologieën om de tarieven te berekenen, vast te stellen of goed te keuren. In juni 2008 heeft
de CREG een voorstel van koninklijk besluit betreffende de tarieven opgesteld, waarin ze een
nieuwe methodologie voor het bepalen van de tarieven vaststelde. Dit voorstel werd uitgewerkt in
de continuïteit van de toepasbare wetgeving. Het hield rekening met het algemeen belang,
waaronder het belang van de consumenten, en waakte erover aan de distributienetbeheerders
(DNB’s) een billijke winstmarge te verzekeren. Dit voorstel, dat de wetgever als zodanig had moeten
goedkeuren, werd gewijzigd als gevolg van interventies van de DNB’s en ondanks de Europese
wetgeving. De door de CREG voorgestelde maatregelen, meer bepaald op het vlak van efficiëntieen productiviteitswinst, redelijk beheer van de kosten en berekening van de billijke winstmarge,
werden aangepast in het voordeel van de DNB’s en soms ten koste van de bevoegdheden van de
regulator.
Deze wijzigingen hebben voor de huishoudelijke afnemers van de DNB’s, voor wie de tarieven in
2009 werden goedgekeurd, een aanzienlijke stijging van de distributienettarieven voor elektriciteit
en gas meegebracht. Deze stijging komt bovenop de grote verhoging die de distributienettarieven in
2008 al hadden gekend als gevolg van gerechtelijke beslissingen die werden genomen in het kader
van de beroepen die de DNB’s hadden ingediend tegen de beslissingen van de CREG; daarbij
hadden ze aangevoerd dat de wetgeving betreffende de tarieven onduidelijk was.
Tussen 2007 en 2009 zijn de distributienettarieven dus gemiddeld gestegen met bijna 35% voor
elektriciteit en met 28% voor gas. Voor een gezin van 4 personen vertegenwoordigt dit een stijging
van respectievelijk € 53 per jaar op de elektriciteitsfactuur en € 65 op de gasfactuur. Deze
herhaalde stijgingen doen alle inspanningen van de CREG teniet. Die inspanningen hadden geleid
tot een gemiddelde daling van de tarieven met 25% tussen 2002 en 2007.
Bovendien heeft de CREG sinds maart van dit jaar de rapporten van de meeste DNB’s ontvangen
betreffende de toepassing van hun tarieven in 2009. Uit een eerste analyse van deze rapporten
blijkt dat de DNB’s samen positieve saldi op de ‘beheersbare’ kosten rapporteren van respectievelijk
€ 28,1 miljoen voor de distributie van elektriciteit en € 15,8 miljoen voor de distributie van gas. Ze
rapporteren daarentegen negatieve saldi op de ‘niet-beheersbare’ kosten van respectievelijk €
224,8 miljoen voor elektriciteit en € 30 miljoen voor gas, met inbegrip van respectievelijk € 73,7
miljoen en € 7,8 miljoen die te wijten zijn aan de daling van de verdeelde volumes elektriciteit en
gas als gevolg van de economische crisis. Op te merken valt dat de grens tussen beheersbare en
niet-beheersbare kosten niet heel duidelijk is en dat dit systeem al in 2005 werd ingevoerd in de
wetgeving die heeft geleid tot de herziening van de berekening van de distributienettarieven in
2008.
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Diezelfde wetgeving bepaalt dat de saldi op de beheersbare kosten worden toegekend aan de
DNB’s en, wanneer die saldi positief zijn, een verhoging van hun inkomsten vertegenwoordigen.
Anderzijds vertegenwoordigen de saldi op de niet-beheersbare kosten, wanneer ze negatief zijn,
een onvoldoende dekking van de kosten van de DNB’s en bestaat het risico dat ze aan de klanten
worden aangerekend. De consumenten kunnen dus verwachten dat de component ‘distributie’ op
hun factuur opnieuw zal stijgen.
Bijgevolg maakt de CREG zich zorgen over de bijzonder negatieve gevolgen voor de consumenten
waartoe de wetgeving betreffende de distributienettarieven in het verleden aanleiding heeft gegeven
en ook in de toekomst zal meebrengen.
Sinds eind 2008 heeft de CREG de politieke overheden meermaals, maar vergeefs, gewaarschuwd
voor de herhaalde stijging van de distributienettarieven, voor de problemen die voortvloeien uit de
wetgeving betreffende de tarieven en, tot slot, voor de kwalijke gevolgen die de CREG heeft
vastgesteld op het vlak van de beheersbare en niet-beheersbare kosten van de DNB’s.
De CREG herhaalt haar wens dat de toepasbare wetgeving betreffende de distributienettarieven zo
snel mogelijk zou worden herzien met strikte inachtneming van de nieuwe Europese richtlijnen
inzake elektriciteit en gas die in 2009 in werking zijn getreden. Deze richtlijnen, die in het Belgisch
recht moeten worden omgezet, bieden een unieke kans om, enerzijds, de huidige wetgeving
betreffende de tarieven bij te sturen en, anderzijds, de aan de regulator toegekende bevoegdheden
te herstellen en aldus te komen tot billijkere distributienettarieven.
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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 in het algemene
energiebeleid past en met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.
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