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Instructies vorderingen “forfaitaire verwarmingspremie”  
Versie van 7 maart 2023 

Inleiding 

Dit document belicht de vordering “forfaitaire verwarmingspremie” met betrekking tot de toekenning 
van premies (hierna "verwarmingspremie") van € 100 aan huishoudelijke afnemers die op 31 maart 
2022 een leveringsovereenkomst hadden voor elektriciteit voor hun woonplaats. In tegenstelling tot 
de klassieke en BVT-vorderingen is de btw in dit verband niet van toepassing. 

1 Wettelijke basis 

- Wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie, hoofdstuk 5 
- Koninklijk besluit van 11 september 2022 houdende de nadere regels voor de bepaling van de 

kost voor de elektriciteitsbedrijven van de activiteiten inzake de verwarmingspremie, en van 
hun tussenkomst voor het ten laste nemen ervan, alsook desgevallend de in acht te nemen 
procedure voor het bekomen van een vergoeding, met inbegrip van de termijnen, de gevolgen 
bij overtreding en het bewijs dat dient geleverd te worden aan de commissie om aan te tonen 
dat zij voldoen aan de voorwaarden om te genieten van de betaling bedoeld in artikel 24, § 2 
van de wet van 28 februari 2022 houdende diverse bepalingen inzake energie 
NB : in overeenstemming met het federaal Kabinet Energie, zal dit koninklijk besluit aangepast 
worden op volgende punten : 

o De periode die gedekt  door de aangifte van vordering  zal betrekking hebben op 2022 
én het 1ste trimester 2023 (art. 2 § 1) 

o De nominatieve lijst met rechthebbenden zal vervangen worden met het totaalbedrag 
van de premies per provincie. De nominatieve lijst met rechthebbenden van een of 
twee provincies zal daarna opgevraagd worden met het oog op het opstellen van de 
steekproeven(art. 2 § 7). 

o Art. 3 : Het aangetekend schrijven zal niet meer nodig zijn. 
o Termijnen : de termijnen in het huidig KB zullen met ongeveer 2 maanden worden 

uitgesteld. 

2 Berekening van de vordering 

De vordering is gelijk aan het verschil tussen de kost van de maatregel voor de leverancier 
(totaalbedrag van de verwarmingspremies van € 100 die in 2022 én in het eerste kwartaal van 2023 
uitbetaald werden) en het in mei 2022 ontvangen voorschot met betrekking tot de forfaitaire 
verwarmingspremie. 

Het in mei 2022 ontvangen voorschot met betrekking tot de forfaitaire verwarmingspremie moet dus 
in mindering worden gebracht op het totale bedrag van de door de leverancier toegekende forfaitaire 
verwarmingspremie € 100, wat resulteert in het saldo van de vordering verwarmingspremie.  

Is het saldo positief, dan zal de CREG het nettobedrag eind 2023 uitbetalen.  

Indien het saldo negatief is, betaalt de leverancier het bedrag eind 2023 terug aan de CREG.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2022022803&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2022091106&table_name=wet
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3 Termijnen 

De vordering “forfaitaire verwarmingspremie” moest normaal tegen 31 maart 2023 bij de CREG 
worden ingediend. Zoals overeengekomen met de bevoegde diensten (FOD Economie en Kabinet 
Energie), zou deze termijn met ongeveer 2 maanden worden uitgesteld in gevolg van de geplande 
wijzigingen  van het KB van 11 september 2022. 

Binnen de twee maanden na de uiterste datum voor het indienen van de vordering maakt de CREG 
aan de leveranciers haar vraag over tot eventuele correcties van de aangifte van schuldvordering of 
aanvullende informatie. 

Binnen de vier maanden volgend op deze termijn maken de leveranciers hun eventueel gecorrigeerde 
aangifte van schuldvordering en de aanvullende informatie over. 

Binnen de zes maanden volgend op deze termijn beslist de CREG het saldo van de vordering geheel of 
gedeeltelijk goed te keuren of te weigeren, rekening houdend met een geaccepteerde foutmarge van 
2%. 

Indien het saldo positief is, betaalt de CREG het nettobedrag binnen de maand aan de leverancier. 

Indien het saldo negatief is, betaalt de leverancier het bedrag binnen de maand aan de CREG terug. 

4 Aan te leveren informatie als bijlage bij de vordering (Excelbestand) 

In bijlage vindt u de template die moet worden gebruikt voor het opstellen van de vordering in het 
kader van het koninklijk besluit van 11 september 2022. We willen erop wijzen dat alleen voorschot-
of afrekeningsfacturen waarop de verwarmingspremie werd ingehouden, in het Excelbestand moeten 
worden opgenomen. 

De beschermde klanten die in het bij de vordering gevoegde Excelbestand moeten worden 
opgenomen, behoren tot twee categorieën: 

- categorie "Regular": eigen klanten van de leverancier op 31 maart 2022;  
- categorie "SOLR" (Supplier of Last Resort): klanten die betrokken zijn bij de gevallen bedoeld 

in artikel 20, § 2, van de wet van 28 februari 2022 en voor wie de leverancier optreedt als 
noodleverancier; 

Gezien het grote aantal huishoudelijke elektriciteitsafnemers waarop de maatregel betrekking heeft, 
zal de CREG aan elke leverancier vragen om het totaalbedrag van de premies per provincie en per 
gewest mee te delen. Daarna zal de CREG aan elke leverancier vragen om het Excel-bestand m.b.t. een 
provincie of een gewest op te sturen. 

5 Administratiekosten  

In het huidige kader worden geen administratieve kosten terugbetaald. 

6 Omvang van de vordering 

De vordering “forfaitaire verwarmingspremie” heeft betrekking op de verwarmingspremies van €100 
die aan de gerechtigden zijn betaald in 2022 en in het 1ste kwartaal 2023. 
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7 Op vraag van de CREG aan te leveren ondersteunde documenten (na 
steekproef) 

De leverancier moet de voorschot- of afrekeningsfacturen kunnen voorleggen waarop de 
verwarmingspremies zijn toegekend en, in voorkomend geval, betalingsbewijzen voor de klanten die 
in de aanvraag zijn opgenomen. Zoals uiteengezet in punt 4 zal de CREG vragen om het Excel-bestand 
van een provincie / gewest op te sturen met het oog op het opstellen van de steekproef. 

In het kader van deze vordering “verwarmingspremie” wordt een foutmarge van 2% op het globale 
steekproefresultaat aanvaard. Dit is ook het geval voor de (aanvullende) vordering forfait 80 €. 

8 Eén vordering en één begeleidende brief 

De vordering forfaitaire verwarmingspremie zou in de tweede helft van de maand mei 2023 bij de 
CREG moeten worden ingediend1.  

Die vordering moet op een apart blad worden vermeld, moet worden gedateerd en ondertekend en 
bij een begeleidende brief met hoofding van uw bedrijf worden gevoegd. De ondertekende vordering 
moet de verplichte vermeldingen bevatten, zoals aangegeven in artikel 2 van het koninklijk besluit van 
11 september 2022. Al die documenten en de ingevulde Excelrapporten worden per e-mail 
doorgestuurd naar soctar@creg.be.  

De templates (rapport + template vordering om te ondertekenen) vindt u in de bijlage. We vestigen 
in het bijzonder uw aandacht op de noodzaak om het in mei 2022 ontvangen voorschot "forfaitaire 
verwarminspremie" in mindering te brengen op het totale bedrag van de vordering om het saldo vast 
te stellen, in overeenstemming met punt 2 - Berekening van de vordering.  

9 Exploitatiemaatschappijen die voor rekening van meerdere DNB's werken 

Aan de exploitatiemaatschappijen die voor rekening van meerdere DNB's werken, wordt gevraagd om 
één vordering in te dienen voor alle DNB's onder hun beheer. De synthesetabel per DNB zal wel steeds 
moeten worden aangeleverd. 

10 Formaten  

De bedragen in € en €/klant worden uitgedrukt met twee cijfers na de komma.  

De getallen in duizenden worden uitgedrukt met scheiding van de duizenden. 

 

1 De termijn om de vordering in te dienen zal afhankelijk zijn van de publicatiedatum van het koninklijk besluit dat het 
koninklijk besluit van 11 september 2022 zal aanpassen.  
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