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Instructies bijkomende vordering beschermde klanten elektriciteit 
"eenmalig forfait € 80" - Versie van 24 februari 2023 

Inleiding 

Dit document belicht de bijkomende vordering eenmalig forfait voor elektriciteit met betrekking tot 
premies (hierna "eenmalige forfaits") van € 80, die na 30 juni 2022 toegekend worden. In tegenstelling 
tot de klassieke en BVT-vorderingen is de btw in deze context niet van toepassing. 

De klassieke en BVT-vorderingen worden besproken in een ander document. 

1 Wettelijke basis 

Wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en 
tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk 
besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot 
financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de 
regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. 

Koninklijk besluit van 23 december 2021 tot vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig 
forfait bedoeld in artikel 4 van de wet van 15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van 
de hoge energieprijzen in 2021 en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende 
de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten 
verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. 

Koninklijk besluit van 1 april 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2021 tot 
vaststelling van de nadere regels betreffende het eenmalig forfait bedoeld in artikel 4 van de wet van 
15 december 2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 en tot 
bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 24 maart 2003 tot bepaling van de andere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering 
van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en 
controle op de elektriciteitsmarkt. 

2 Berekening van de vordering 

De vordering is gelijk aan het verschil tussen de totale bedrag van de eenmalige forfaits van € 80, die 
na 30 juni 2022 toegekend worden1 en, in voorkomend geval, het negatieve saldo van de vordering 
“eenmalig premie van 80 euro" die in 2022 bij de CREG werd ingediend. 

 

1 Uiterlijk op 30 juni 2022 moesten de energieleveranciers hun "eenmalige forfaitaire vordering van 80 euro" met betrekking tot de in de 
eerste helft van 2022 toegekende forfaits indienen. Overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 december 2021, gewijzigd door het 
koninklijk besluit van 1 april 2022, artikel 5 “Leveranciers kunnen in 2023 bij de commissie per aangetekende zending met ontvangstbewijs, 
samen met de aangifte van schuldvordering bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels 
voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het 
ten laste nemen hiervan, een bijkomende aangifte van schuldvordering indienen met betrekking tot het resterende saldo van de kosten van 
de uitbetaling van het eenmalig forfait”. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2021/12/15/2021034342/staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2021/12/23/2021034461/justel
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/04/01/2022040588/staatsblad
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Is het saldo positief, dan zal de CREG het nettobedrag uiterlijk op 1 juli 2023 betalen.  

Is het saldo negatief zal de leverancier uiterlijk op 1 juli 2023 het teveel betaalde bedrag aan de CREG 
moeten terugbetalen. 

3 Termijnen 

De bijkomende vordering eenmalig forfait moet tegen 31 maart 2023 bij de CREG worden ingediend. 

Deze aanvullende vordering zal voornamelijk betrekking hebben op klanten die hun bankgegevens te 
laat hebben verstrekt en/of klanten die naar een andere leverancier zijn overgestapt wegens 
faillissement, gerechtelijke reorganisatie of weigering van toegang tot het netwerk (en die niet in de 
eerste vordering waren opgenomen). 

Zoals overeengekomen tijdens de vergadering van de FOD Economie-CREG-FEBEG2 van 10 maart 2022, 
zal de CREG soepel omgaan met het aanvaarden van aanvragen en creditnota's die na 20 maart 2022 
zijn opgesteld. 

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 23 december 2021. We willen erop wijzen dat alleen creditnota's 
die effectief aan de klant zijn betaald, in het Excelbestand moeten worden opgenomen. 

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

- categorie "Regular": eigen klanten van de leverancier op 30 september 2021;  
- categorie "SOLR" (Supplier of Last Resort): klanten waarop de gevallen bedoeld in artikel 4, § 

2, derde lid, van de wet van 15 december 2021 betrekking hebben en voor wie de leverancier 
optreedt als noodleverancier. 

- categorie "From SOLR": klanten die actief zijn toegetreden tot de portefeuille van de 
leverancier nadat ze werden bevoorraad door een noodleverancier ingevolge de gevallen 
bedoeld in artikel 4, § 2, derde lid, van de wet van 15 december 2021; 
 

Op de tab "Extra claim-forfait" moet het eventuele negatieve saldo van de in 2022 ingediende 
vordering in mindering worden gebracht. 

5 Administratiekosten  

In het huidige kader worden geen administratiekosten terugbetaald. 

 

2 De FOD Economie, de CREG, de FEBEG, de leveranciers en de DNB's hebben verschillende keren vergaderd over het eenmalig 
forfait in 2022. De FOD Economie heeft samenvattingen van die vergaderingen doorgestuurd, waarnaar voor nadere 
informatie kan worden verwezen. 
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6 Omvang van de vordering 

De vordering voor het jaar 2023 heeft betrekking op de forfaits die effectief zijn betaald na 30 juni 
2022, d.w.z. de uiterste datum voor het indienen van de vordering 2022. 

7 Op vraag van de CREG aan te leveren bewijsstukken (na steekproef) 

Voor de klanten "FOD Economie" volstaat het om de cel van de steekproef aan te vinken die door de 
CREG zal worden opgemaakt. Voor deze "FOD"-klanten moet er dus geen bewijsstuk worden 
voorgelegd. De FOD Economie zal zelf aan de CREG bevestigen of de klant voor de gedekte periode 
rechthebbende is. 

Voor de klanten met een "papieren attest", zullen de attesten voor het jaar 20213 in pdf-formaat 
moeten worden aangeleverd.  

Een combinatie van papieren attesten en "FOD"-vermeldingen is uiteraard mogelijk. 

Voor klanten die van leverancier zijn veranderd wegens faillissement, gerechtelijke reorganisatie of 
weigering van toegang tot het net, kunnen ook de volgende bewijsstukken worden aanvaard: factuur 
van de vorige leverancier tegen het sociaal tarief, brief van de FOD Economie waarin wordt bevestigd 
dat de klant wel degelijk rechthebbende is.  

De leverancier moet ook creditnota's en betalingsbewijzen kunnen voorleggen voor de klanten waarop 
de vordering betrekking heeft.  

In het kader van de vorderingen eenmalig forfait wordt een foutmarge van 2% op het globale 
steekproefresultaat aanvaard. Dit is ook het geval voor de verwarmingspremies 100 €. 

8 Eén vordering en één begeleidende brief 

De aanvullende vordering eenmalig forfait moet tegen 31 maart 2023 bij de CREG worden ingediend.  

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 5 van het koninklijk besluit van 
23 december 2021. 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 eventuele negatieve saldo van de vordering 
"eenmalig forfait” 2022 in mindering te bringen, in overeenstemming met punt 2 - Berekening van de 
vordering.  

 

3 Het eenmalig forfait van 80 € wordt immers toegekend aan de residentiële klant die op 30 september 2021 de toepassing 
van het sociaal tarief elektriciteit genoot. 

mailto:soctar@creg.be
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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. 


