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Het Grondwettelijk Hof bevestigt de bevoegdheid van de CREG inzake 
de bepaling van de regels met betrekking tot de distributietarieven 

 
 

In haar arrest van 31 mei laatstleden bevestigt het Grondwettelijk Hof dat de CREG als enige 
bevoegd is voor de bepaling van de methodologie die toelaat de distributietarieven voor 
elektriciteit en aardgas vast te leggen. Het standpunt dat de CREG hieromtrent al bijna drie jaar 
lang verdedigt, wordt zo bevestigd door een van de hoogste gerechtelijke instanties van het land. 
 
De Belgische wetgeving inzake de distributietarieven voor elektriciteit en gas werd in 2008 
herzien. Volgens de Europese richtlijnen is de nationale regulator echter belast met de bepaling 
of de goedkeuring van deze tarieven, of minstens de methoden die worden gebruikt om deze te 
berekenen. In juni 2008 heeft de CREG twee voorstellen van tarifaire koninklijke besluiten 
opgemaakt waarin, voor de distributie van elektriciteit en gas, een nieuwe methodologie ter 
bepaling van de tarieven werd opgesteld. Deze voorstellen werden opgemaakt in het verlengde 
van de van kracht zijnde wetgeving, rekening houdend met het algemeen belang, waaronder het 
belang van de verbruikers, alsook met een billijke winstmarge voor de distributienetbeheerders. 
Deze twee voorstellen, die als zodanig door de wetgever moesten worden ingevoerd, werden 
ondanks de Europese wetgeving gewijzigd en hebben in september 2008 geleid tot de 
goedkeuring van twee tarifaire koninklijke besluiten. 
 
De CREG heeft hier onmiddellijk op gereageerd door te betreuren dat deze koninklijke besluiten 
op een onwettige manier werden goedgekeurd. De CREG heeft ook vastgesteld dat de 
wijzigingen aan deze voorstellen van besluiten voor de meeste klanten van de netbeheerders 
wiens tarieven werden goedgekeurd, een aanzienlijke stijging van de distributietarieven voor 
elektriciteit en gas hebben veroorzaakt. 
 
Het Grondwettelijk Hof, dat het arrest wees in het kader van een beroep ingediend tegen een 
bijzondere bepaling van het tarifaire besluit inzake de distributie van elektriciteit, geeft de CREG 
gelijk. 
 
In antwoord op dit arrest is de CREG van mening dat het wettelijk kader zo snel mogelijk moet 
worden aangepast door de bepalingen van de derde Europese richtlijnen inzake elektriciteit en 
aardgas in het Belgische recht om te zetten. Het Europese recht moet strikt worden nageleefd 
door de exclusieve bevoegdheid inzake de bepaling van de tarifaire methodologie toe te 
vertrouwen aan de nationale regulator. 
 
 
 
 

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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