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De CREG steunt het initiatief van de Algemene Directie Mededinging 
betreffende de overdreven facturatie van de groene stroom en 

herinnert dat zij sinds mei 2009 meerdere malen  
de bevoegde autoriteiten gewaarschuwd heeft  

 
 
De CREG toont zich solidair met de actie die vandaag gevoerd wordt door de Algemene 
Directie Mededinging bij de leveranciers van elektriciteit inzake een problematiek die niet 
alleen in Vlaanderen bestaat, maar die België in zijn geheel raakt. 
 
Sinds mei 2009, heeft de CREG vastgesteld dat sommige leveranciers het bedrag van de 
boete, voor het niet respecteren van de quota groene stroom die ze moeten halen 
aanrekenen, terwijl de reële kosten die ze maken, door het betalen van de marktprijs voor 
groene stroomcertificaten, lager zijn dan deze boete. 
 
Deze vaststelling werd onder meer gemaakt in de studie over de prijscomponenten van 
elektriciteit die de CREG elke 6 maanden publiceert op haar website. 
 
De CREG heeft vijf maal de bevoegde overheid op de hoogte gebracht van deze situatie :  
 

- in mei 2009, in haar studie over de prijscomponenten van elektriciteit; 
- in januari 2010 : in de bijwerking van haar studie over de prijscomponenten van 

elektriciteit; 
- in mei 2010 : in haar studie over de steun aan groene stroom, die het voorwerp 

uitmaakte van een persconferentie waar de problematiek duidelijk werd aangegeven; 
- in oktober 2010 : in de bijwerking van haar studie over de prijscomponenten van 

elektriciteit; 
- en laatst in september 2011, in de laatste versie van de bijwerking. 

 
De CREG is dan ook tevreden te kunnen vaststellen dat deze problematiek sinds enkele 
dagen de aandacht wegdraagt van de Algemene Directie Mededinging. 
 
 
 
 
 
 
 

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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