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EXECUTIVE SUMMARY 

Artikel 2. C. van het ministerieel besluit voor aardgas van 30 maart 2007 houdende vaststelling van 
sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een 
laag inkomen of in een kwetsbare situatie (hierna: het ministerieel besluit voor aardgas van 
30 maart 2007) bepaalt het volgende: “Het sociaal tarief is van toepassing op huurders die een 
woongelegenheid betrekken in appartementsgebouwen waarvan de verwarming met aardgas plaats 
vindt door middel van een collectieve installatie, wanneer de woningen in huur zijn gegeven, in het 
kader van een sociale beleid, door huisvestingsinstanties”.  

Onder huisvestingsinstanties verstaat men huisvestingsmaatschappijen die door de gewesten erkend 
zijn via hun organismen zoals de Société Wallonne du Logement (SWL) in Wallonië, de Brusselse 
Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) of de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen 
(VMSW). 

Het doel van het ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit voor gas 
van 30 maart 2007 beoogt de toekenning van dit sociaal tarief uit te breiden naar organismen die geen 
huisvestingsmaatschappijen zijn, voor zover deze woningen verhuurd worden voor sociale doeleinden.  

Het directiecomité van de CREG is voorstander van dit project. Onderhavig advies werd tijdens zijn 
vergadering van 17 juli 2017 goedgekeurd. 
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1. INLEIDING 

Op 27 juni 2017 heeft het kabinet van de minister van Economie een officiële brief naar de CREG 
gestuurd waarin het om advies vroeg over het voorstel van ministerieel besluit tot wijziging van het 
ministerieel besluit van 30 maart 2007. De doelstelling van deze vraag is om personen die wonen in 
gebouwen met een collectieve gasketel beheerd door organismen die geen 
huisvestingsmaatschappijen zijn, in het bijzonder sociale verhuurkantoren en woningfondsen, van het 
sociaal tarief te laten genieten als dergelijke woningen verhuurd worden voor sociale doeleinden. De 
huidige tekst voorziet deze mogelijkheid niet. 

2. ANALYSE 

De CREG dient zich te buigen over het feit of deze vraag van de minister van Economie opportuun is 
en over de financiële impact van de uitbreiding van het sociale tarief voor de voormelde categorieën. 

Wat het opportune karakter van de vraag betreft, lijkt dat aanvaardbaar in die zin dat de inkomsten 
van huurders van sociale verhuurkantoren of huisvestingsfondsen kenmerken hebben die vrij nauw 
aanleunen bij die van toepassing voor de verkrijging van een sociale woning verhuurd door sociale 
huisvestingsmaatschappijen.  

Wat de kost van deze maatregel betreft, dient er rekening gehouden te worden met het aantal 
woningen waarop deze maatregel betrekking heeft. Het zou gaan om 1.853 appartementen. Rekening 
houdend met een verbruik van 15 MWh per appartement en een delta sociaal tarief van 17 €/MWh 
leidt dit tot een bijkomend geraamd nettobedrag van 472.515 € ten laste van het fonds beschermde 
klanten aardgas. Dit vertegenwoordigt 1 % van het bedrag van het fonds beschermde klanten aardgas 
voor 2017 van 47.228.212 €. De impact op het fonds kan dan ook als miniem worden beschouwd. 

Gelet op hetgeen voorafgaat, geeft de CREG een positief advies over de tekst voorgesteld door het 
kabinet van de minister van Economie op 27 juni 2017 om de voorziene uitbreiding van het sociaal 
tarief voor aardgas mogelijk te maken. Deze tekst is de volgende: 

Artikel 1. - In artikel 2 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling 
van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële 
klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie worden de bepalingen onder C. 
vervangen als volgt: 

« C. Het sociaal tarief is van toepassing op huurders die een woongelegenheid betrekken in 
appartementsgebouwen waarvan de verwarming met aardgas plaats vindt door middel van 
een collectieve installatie, wanneer de woningen in huur zijn gegeven, in het kader van een 
sociale beleid, door huisvestingsinstanties zoals de gewestelijke 
huisvestingsmaatschappijen, de door die laatste erkende sociale 
huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren als zodanig erkend door de 
gewestelijke regeringen, het Vlaams Woningfonds, het « Fonds du Logement des Familles 
nombreuses de Wallonie »,het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. »  

(…) 

Hoewel deze tekst niet exhaustief is, lijkt de formulering van de nieuwe tekst de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn (OCMW’s) uit te sluiten van deze maatregel. Sommige OCMW’s verhuren ook 
gebouwen met collectieve gasketel voor sociale doeleinden. De maximale bijkomende kost van de 
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toevoeging van dergelijke gebouwen die door de OCMW’s worden beheerd, wordt geraamd op  
3.200.000 €. Het gaat wel degelijk om een maximum omdat een gedeelte van de gebouwen met 
collectieve gasketel die door de OCMW’s worden beheerd aan de marktprijs wordt verhuurd. De tekst 
zou dus best moeten worden aangepast en de OCMW’s zouden best op het einde van deze paragraaf 
worden ingevoegd. Gelet op de grote verschillen tussen OCMW’s inzake huisvestingsbeleid (sociaal / 
niet-sociaal / gemengd) kan het aangewezen zijn om te verduidelijken wat wordt verstaan onder “in 
het kader van een sociale beleid”. 

De voorgestelde wijziging moet eveneens worden uitgebreid naar het koninklijk besluit van 
29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kost van de toepassing van de 
sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen 
hiervan (hierna: het koninklijk besluit voor gas van 29 maart 2012). Deze rechtsregel van een hogere 
rang kan immers niet via een ministerieel besluit worden gewijzigd. Het gaat in het bijzonder om het 
vervangen van alle verwijzingen naar “sociale huisvestingsmaatschappijen” (art. 1, eerste lid, 4°, b; art. 
2, eerste lid 2°; art. 2, eerste lid, 3°; art. 7, § 4, eerste en derde lid; art. 10, § 2; bijlagen) door 
verwijzingen naar “huisvestingsinstanties”. 

Bovendien vestigt de CREG de aandacht op de bevoegdheid van de minister van Economie. Volgens 
artikel 15/10 van de gaswet van 12 april 1965 kan immers enkel de minister van Economie sociale 
maximumtarieven vastleggen. De verwijzingen naar de minister van Energie moeten dan ook in de 
bijlage van onderhavig advies worden geschrapt. Dit wordt bevestigd door advies 42.822/3 van de 
Raad van State van 3 mei 2007. 

In hetzelfde advies heeft de Raad van State een voorbehoud gemaakt over het vermogen van de 
minister van Economie om het toepassingsgebied van de sociale tarieven te bepalen: “Deze bepalingen 
regelen het toepassingsgebied van de ontworpen regeling door nader te omschrijven wat dient te 
worden verstaan onder "residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of die zich in een 
kwetsbare situatie bevinden” (artikel 2), en sluiten een aantal categorieën uit van het sociaal tarief 
(artikel 3). Aldus lijken de artikelen 2 en 3 van het ontwerp de delegatie, bedoeld in artikel 15/10, § 2, 
eerste lid, van de voornoemde wet van 12 april 1965 te overschrijden. Die delegatie dient immers 
beperkend te worden geïnterpreteerd nu het gaat om een delegatie aan een minister, die evenmin 
over een algemene uitvoeringsbevoegdheid beschikt.” Voor de rechtszekerheid en ook al wordt er 
beslist om het voorbehoud van de Raad van State te volgen zou het ideaal zijn om het toepassingsveld 
niet in het ministerieel besluit te regelen, maar wel in de gaswet of in een koninklijk besluit. 

Tot slot herhaalt de CREG dat er met de gewesten overlegd moet worden en dat dit in de motieven 
van het ministerieel besluit moet vermeld worden. Deze formaliteit is op straffe van nietigheid 
voorgeschreven. 

De volledige tekst in het Nederlands en het Frans is eveneens als bijlage1 bij dit advies gevoegd.  

  

                                                           

1 In de bijlage bij dit advies werd de tekst die de minister van Economie aan de CREG had overgemaakt aangepast in 
overeenstemming met het advies van de CREG. De aanpassingen ervan zijn aangeduid in track changes. 
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3. CONCLUSIE 

De uitbreiding van het sociaal tarief voor gas met de beoogde categorieën is aanvaardbaar vanuit 
sociaal oogpunt en leidt tot een beperkte stijging van ongeveer 0,5 miljoen euro wat ongeveer 1 % van 
het totaalbedrag van het fonds beschermde aardgasklanten vertegenwoordigt. 

Er wordt aangeraden de OCMW’s aan de categorieën toe te voegen en dit zou een bijkomend bedrag 
van maximum € 3 miljoen ten laste van het voormelde fonds genereren. De tekst in bijlage is dan ook 
wat aangepast om met deze toevoeging rekening te houden. 

De voorgestelde wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 zou bovendien gekoppeld 
moeten worden aan een wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012. 

Ondanks deze opmerkingen geeft de CREG een positief advies over het principe om het sociaal tarief 
uit te breiden naar de voormelde categorieën. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Koen LOCQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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BIJLAGE 

KONINKRIJK BELGIE 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, 
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 

ROYAUME DE BELGIQUE 

 

SERVICE PUBLIC FEDRAL ECONOMIE, P.M.E., 
CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

 

 

Ministerieel besluit tot wijziging van het 
ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende 
vaststelling van sociale maximumprijzen voor de 
levering van aardgas aan de beschermde 
residentiële klanten met een laag inkomen of in 
een kwetsbare situatie. 

De Minister van Economie, 

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 
30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux 
sociaux pour la fourniture de gaz aux clients 
résidentiels protégés à revenus modestes ou à 
situation précaire. 

 
Le Ministre de l’Economie, 

 

De Minister van Energie, La Ministre de l'Energie, 

 

 

Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige producten en andere door 
middel van leidingen, artikel 15/10, § 2, gewijzigd 
bij de wet van 1 juni 2005; 

 

 

Vu la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations, l’article 
15/10, § 2, modifié par la loi du 1er juin 2005; 

Gelet op het ministerieel besluit van 30 maart 
2007 houdende vaststelling van sociale 
maximumprijzen voor de levering van aardgas aan 
de beschermde residentiële klanten met een laag 
inkomen of in een kwetsbare situatie; 

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 2007 portant 
fixation de prix maximaux sociaux pour la fourniture 
de gaz aux clients résidentiels protégés à revenus 
modestes ou à situation précaire; 

  

Gelet op het advies van de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas, gegeven 
op 20 juli 2017; 

Vu l'avis de la Commission de Régulation de 
l'Electricité et du Gaz, donné le 20 juillet 2017; 

Gelet op het overleg met de Gewesten gehouden 
op… 

Vu la concertation avec les Régions tenue le… 

Gelet op het advies van de inspecteur van 
Financiën, gegeven op*****; 

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 
*****; 
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Gelet op het akkoord van de Minister van 
Begroting, gegeven op *****; 

 

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le *****; 

  

Gelet op het overleg met de Gewesten gehouden 
op *****; 

Vu la concertation avec les Régions, tenue le *****; 

 

Gelet op het advies van de in Raad vergaderde 
Ministers gegeven op *****; 

 

Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil 
le *****; 

  

Gelet op het advies xxxx/x van de Raad van State 
gegeven op *****, met toepassing van artikel 84, 
§ 1, eerste lid, 2°, van de wet op de Raad van State 
gecoördineerd op 12 januari 1973; 

Vu l’avis xxxx/x, donné le *****, en application de 
l’article 84, § 1er, alinéa1er, 2°, des lois sur le Conseil 
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 

  

  

BESLUITEN : 

 

ARRETENT : 

 

Artikel 1.- In artikel 2 van het ministerieel besluit 
van 30 maart 2007 houdende vaststelling van 
sociale maximumprijzen voor de levering van 
aardgas aan de beschermde residentiële klanten 
met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie 
worden de bepalingen onder C. vervangen als 
volgt: 

Article 1 er.- Dans l’article 2 de l'arrêté ministériel du 
30 mars 2007 portant fixation de prix maximaux 
sociaux pour la fourniture de gaz aux clients 
résidentiels protégés à revenus modestes ou à 
situation précaire, le C. est remplacé par ce qui suit : 

 

 

« C. Het sociaal tarief is van toepassing op 
huurders die een woongelegenheid betrekken in 
appartementsgebouwen waarvan de verwarming 
met aardgas plaats vindt door middel van een 
collectieve installatie, wanneer de woningen in 
huur zijn gegeven, in het kader van een sociale 
beleid, door huisvestingsinstanties zoals de 
gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, de door 
die laatste erkende sociale 
huisvestingsmaatschappijen, sociale 
verhuurkantoren als zodanig erkend door de 
gewestelijke regeringen, het Vlaams 
Woningfonds, het « Fonds du Logement des 
Familles nombreuses de Wallonie », en het 
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en de Openbare Centra voor 
Maatschappelijk Welzijn. » 

« C. Le tarif social est applicable aux locataires qui 
habitent dans un immeuble à appartements dont le 
chauffage au gaz naturel est assuré par une 
installation collective, lorsque les logements sont 
donnés en location, dans le cadre d'une politique 
sociale, par des organismes de logement tels que les 
sociétés régionales de logement, les sociétés de 
logement social agréées par celles-ci, les agences 
immobilières sociales agréées par les 
gouvernements régionaux, le « Vlaams 
Woningfonds », le Fonds du Logement des Familles 
nombreuses de Wallonie, et le Fonds du Logement 
de la Région de Bruxelles-Capitale et les Centres 
publics d’aide sociale. » 
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Brussel, 

 

De Minister Van Economie,  

 

Kris PEETERS 

 

 

De Minister van Energie  

   

  Marie Christine MARGHEM 

                                                                                   

Bruxelles, le 

 

Le Ministre de l’Economie,                                  

 

 

 

 

La Ministre de l’Energie,  

                       

  

  

 


