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Het Grondwettelijk Hof bevestigt dat de CREG bevoegd is   
voor de injectietarieven voor elektriciteit 

 
 
 
In zijn arrest van 12 juli 2012 bevestigt het Grondwettelijk Hof dat de injectietarieven voor de 
decentrale elektriciteitsproducenten een federale bevoegdheid zijn. Met dit arrest heeft een van 
de hoogste rechtscolleges van het land het standpunt bevestigd dat de CREG al bijna twee jaar 
verdedigde. 
 
De federale wetgeving die in 2008 werd aangenomen om de van toepassing zijnde bepalingen 
inzake distributietarieven voor elektriciteit vast te leggen, gaf de distributienetbeheerders de 
mogelijkheid om injectietarieven toe te passen om de kosten te dekken van de aansluiting van 
decentrale elektriciteitsproductie op het distributienet. Als federale regulerende instantie staat de 
CREG onder andere in voor de vastlegging van de distributietarieven voor elektriciteit.   
 
In december 2010 heeft het Vlaamse Gewest een decreet aangenomen dat bepaalde dat de 
distributienetbeheerders voor elektriciteit deze injectietarieven niet meer mochten factureren. 
Overwegende dat het Gewest heeft ingegrepen in een federale bevoegdheid, heeft het 
directiecomité van de CREG in juli 2011 een beroep tot nietigverklaring van het decreet 
ingediend bij het Grondwettelijk Hof.  
 
Het Hof gaf de CREG gelijk en vernietigde het decreet. Het bevestigt dat zowel de toepassing, 
de vrijstelling als de bepaling van de injectietarieven voor elektriciteit een exclusieve federale 
bevoegdheid en in het bijzonder een bevoegdheid van de CREG zijn. 
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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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