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Persbericht 
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Het Grondwettelijk Hof bevestigt de autonomie van de CREG,  
hetgeen bijdraagt tot de versterking van haar bevoegdheden  

in het voordeel van de consument 
 
 
In een arrest van 18 november 2010 bevestigt het Grondwettelijk Hof dat de CREG een onafhankelijke 
administratieve overheid is die beschikt over een ruime autonomie die niet verenigbaar is met een 
hiërarchisch of een administratief toezicht. 
 
Het Hof benadrukt dat de CREG werd opgericht om bepaalde taken uit te voeren, die de wetgever aan het 
gezag van de federale Regering wenste te onttrekken. Het Hof is van mening dat het feit dat de CREG 
haar taken met een hoge graad van autonomie uitoefent, voortvloeit uit de vereisten van het Europees 
recht en dat zulks niet strijdig is met de Belgische Grondwet. 
 
Het arrest is geveld in het kader van een prejudiciële vraag gesteld door de Raad van State, ingevolge een 
beroep van een distributienetbeheerder tegen een beslissing van de CREG. 
 
Het bevestigt de bevoegdheden van de CREG in het voordeel van de consumenten van elektriciteit en gas. 
Het is een belangrijk element in de rechtspraak, met name met betrekking tot beroepen tegen beslissingen 
van de CREG ingediend bij het Hof van Beroep in Brussel, dat de bevoegdheden van de regulator vaak 
zeer restrictief interpreteert. 
 
Het arrest zou bovendien ook gevolgen moeten hebben op de controle van de tarieven voor het vervoer en 
de distributie van elektriciteit en aardgas. Deze tarieven voor het netgebruik  zijn nu goed voor ongeveer 
een derde van de factuur voor elektriciteit en gas van residentiële klanten. 
 
Volgens de Europese richtlijnen is de nationale regelgevende instantie bevoegd voor de vaststelling of 
goedkeuring van deze tarieven, of ten minste voor de methoden voor de berekening ervan. Echter, toen de 
Belgische wetgeving inzake distributienettarieven in 2008 is herzien, werden de voorstellen van koninklijke 
besluiten van de CREG om deze tarieven te bepalen, gewijzigd door de uitvoerende en wetgevende 
macht, in weerwil van de Europese wetgeving. Die wijzigingen hebben, voor de meeste consumenten, 
geleid tot een aanzienlijke stijging van de distributienettarieven voor elektriciteit en gas. 
 
Het arrest van het Grondwettelijk Hof wijst op de onafhankelijkheid waarvan de regulator moet genieten, 
met name in het kader van de 3de elektriciteitsrichtlijn, die net als de 3de gasrichtlijn tegen 3 maart 2011 in 
Belgisch recht moet worden omgezet. De CREG vraagt daarom aan de wetgever dat deze omzetting in 
strikte overeenstemming met het Europees recht gebeurt, zoals door het Grondwettelijk Hof aangewezen. 
De onafhankelijkheid van de regulator is inderdaad een onontbeerlijke voorwaarde voor de uitoefening van 
haar wettelijke taken, in het bijzonder met betrekking tot de controle van het niveau van de nettarieven. 

 
 
 
 
Voor meer inlichtingen voor de pers: 
Laurent JACQUET,  Woordvoerder,  tel.: 02 289 76 90, gsm: 0497 52 77 62 
 

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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