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1.

INLEIDING

1.
Op 20 juni 2017 heeft Marie-Christine Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame
Ontwikkeling (hierna “de minister”) de CREG per brief een advies gevraagd over een ontwerp van
koninklijk besluit “tot vaststelling van de nadere regels voor de besteding van het saldo van het fonds
voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit" (hierna "het ontwerp
van besluit").
Een dergelijk advies is noch vereist door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt (hierna “de elektriciteitswet”), noch door de wet van 12 april 1965 betreffende het
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (hierna “de gaswet”).
Toch is de CREG volgens artikel 23, § 2, eerste lid, van de elektriciteitswet belast met een raadgevende
taak ten behoeve van de overheid inzake de organisatie en werking van de elektriciteitsmarkt.
Bijgevolg belet niets de CREG om aan de minister een advies over een ontwerp van tekst over te maken
dat haar ter onderzoek werd voorgelegd.
Naast deze inleiding bevat dit advies twee delen. Het eerste deel gaat over de draagwijdte van het
ontwerp van besluit; het tweede deel bevat de analyse van de CREG.
Dit advies werd door het directiecomité van de CREG tijdens zijn vergadering van 17 juli 2017
aangenomen.
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2.

DRAAGWIJDTE VAN HET ONTWERP VAN BESLUIT

2.
Met toepassing van artikel 107 van de wet van 8 januari 2012 “tot wijziging van de wet van 29
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende
het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen” heeft het ontwerp van
besluit tot doel het saldo van het fonds bestemd voor de financiering van forfaitaire verminderingen
voor verwarming met aardgas en elektriciteit (hierna het “fonds verwarmingspremie”) toe te wijzen
aan de fondsen voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van
maximumprijzen voor de levering van respectievelijk aardgas of elektriciteit aan residentiële
beschermde klanten met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare situatie (hierna de “fondsen
beschermde klanten”).
Het ontwerp voorziet eveneens dat de CREG met de toewijzing van deze bedragen rekening moet
houden bij de raming die ze, voor 2018, moet opmaken van de bedragen die noodzakelijk zijn voor de
financiering van voormelde fondsen.
Het doel van het ontwerp van besluit is bovendien 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 (hierna “het koninklijk besluit van 24 maart 2003”) te wijzigen, rekening houdend
met de opheffing, krachtens artikel 32 van de voormelde wet van 8 januari 2012, van het fonds voor
forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit.

3.

ANALYSE VAN DE CREG

3.1.

WAT DE DRAAGWIJDTE VAN HET ONTWERP VAN BESLUIT EN DE
PROCEDURELE GEVOLGEN ERVAN BETREFT

3.
De CREG stelt vast dat het ontwerp van besluit, ondanks wat de titel aangeeft, twee zaken tot
doel heeft: enerzijds de toewijzing van het saldo van het fonds verwarmingspremie en anderzijds de
wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003. Deze dubbele doelstelling kan tot moeilijkheden
leiden.
De toewijzing van sommen aan door de wet georganiseerde fondsen is immers een individuele
bestuurshandeling; bijgevolg moet ze het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke motivering met
toepassing van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, maar is ze daarentegen niet aan het advies van de afdeling wetgeving van de
Raad van State onderworpen. De wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 heeft echter
een reglementaire draagwijdte: ze ontsnapt dan ook aan de verplichting tot uitdrukkelijke motivering,
maar is onderworpen aan het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State.
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De CREG werd op de hoogte gebracht van het feit dat een wijziging van het koninklijk besluit van
24 maart 2003 aan de gang is1. Het lijkt dan ook beter om de bepalingen tot wijziging van het koninklijk
besluit van 24 maart 2003, vervat in onderhavig ontwerp van besluit, in te voegen in het ontwerp van
koninklijk besluit waarvan de procedure tot aanneming lopende is, zodat onderhavig ontwerp één doel
heeft, namelijk de reaffectatie van het saldo van het fonds verwarmingspremie.

3.2.

WAT DE TOEWIJZING VAN HET SALDO BETREFT

4.
Artikel 1 van het ontwerp van besluit wijst het saldo van het fonds verwarmingspremie toe aan
de fondsen beschermde klanten. De preambule van het ontwerp van besluit laat verstaan dat deze
maatregel (enkel) “ten voordele is van de residentiële eindafnemer” aangezien het de residentiële
eindafnemer is die deze twee fondsen financiert.
Uit een analyse blijkt dat dit niet helemaal klopt. In overeenstemming met artikel 21ter, § 1, 5°, van de
elektriciteitswet en 15/11, § 1ter, 3°, van de gaswet, worden de fondsen beschermde klanten
gefinancierd door de federale bijdrage elektriciteit en de federale bijdrage gas. Alle eindafnemers
gevestigd op het Belgische grondgebied moeten deze federale bijdragen betalen in functie van de
hoeveelheden elektriciteit of aardgas die ze van het net voor eigen gebruik afnemen. Ook al is er een
degressiviteitsmechanisme voorzien voor de grootste elektriciteits- en aardgasverbruikers, is het niet
juist te stellen dat enkel de huishoudelijke afnemers de fondsen beschermde klanten financieren.
De toewijzing van het saldo van het fonds verwarmingspremie aan de fondsen beschermde klanten zal
derhalve in het voordeel zijn van alle afnemers die deze fondsen gewoonlijk financieren omdat het
ontwerp van besluit geen enkel specifiek mechanisme voorziet om het voordeel van deze toewijzing
tot de residentiële afnemers te beperken.
Een dergelijke beperking zou ook moeilijk verdedigd kunnen worden in het licht van het gelijkheidsen non-discriminatiebeginsel.
In deze omstandigheden past het bijgevolg om de preambule van het ontwerp van besluit aan te
passen.

3.3.

WAT DE EVENTUELE TOEKOMSTIGE REGULARISATIES VAN DE
SOMMEN TOE TE WIJZEN AAN HET FONDS VERWARMINGSPREMIE
BETREFT

5.
De bedragen die moeten worden toegewezen aan de verschillende fondsen die door de
federale bijdragen elektriciteit en aardgas worden gespijsd kunnen, zelfs na verschillende jaren, nog
voorwerp uitmaken van regularisaties, hetzij ten gunste, hetzij ten laste ervan.
Tot nu toe heeft de CREG, niettegenstaande de formele verdwijning van het fonds verwarmingspremie,
het saldo ervan geactualiseerd2 in functie van verschillende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld de
regularisaties van de federale bijdrage ten gunste van internationale organismen die ervan vrijgesteld
zijn.

1

De beoogde wijzigingen hebben onder meer betrekking op het in aanmerking nemen van de hoeveelheden geproduceerde
elektriciteit op het niveau van de distributienetten in de facturatie van de federale bijdrage aan de eindafnemers die op deze
netten aangesloten zijn.
2
Op 30 juni 2017 bedroeg het saldo van het fonds verwarmingspremie € 24.404.014 (€ 16.810.476 verbonden aan de
elektriciteitssector en € 7.593.538 van de aardgassector); dit verschilt lichtjes van het bedrag vermeld in de preambule van
het ontwerp van koninklijk besluit omwille van regularisaties uit het verleden.
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Aangezien het ontwerp van besluit de toewijzing op definitieve wijze beoogt van het geheel van
sommen bestemd voor het fonds verwarmingspremie naar de fondsen beschermde klanten, zou er
moeten voorzien worden dat elke regularisatie van het genoemde saldo na de inwerkingtreding van
het ontwerp van besluit gebeurt ten gunste of ten laste van het fonds beschermde klanten.
De CREG stelt dan ook voor om het volgende lid toe te voegen aan artikel 1 van het ontwerp van
besluit:
“Elke regularisatie van het saldo bedoeld in het eerste lid, die gebeurt na de
inwerkingtreding van onderhavig besluit, komt ten gunste of ten laste van het fonds bedoeld
in het eerste lid, 1° of van het fonds bedoeld in het eerste lid, 2°.”

3.4.

WAT HET IN REKENING NEMEN VAN DE TOEWIJZING VAN HET
SALDO IN HET BEDRAG VAN DE FEDERALE BIJDRAGEN BETREFT

6.
Artikel 2 van het ontwerp van besluit voorziet dat de CREG rekening moet houden met de
gereaffecteerde bedragen in de fondsen beschermde klanten in de raming van de bedragen nodig voor
de financiering van deze fondsen voor 2018. Bovendien voorziet artikel 5 dat de tekst in werking treedt
de dag waarop hij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot bepaling van de nadere regels voor
de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de
levering van elektriciteit aan residentiële beschermde klanten voorziet het volgende: “Op basis van
een raming opgesteld door de commissie, stelt de Koning ten laatste op 1 december van het jaar
voorafgaand aan het te financieren boekjaar het jaarlijkse bedrag vast dat nodig is voor de financiering
van het fonds ten gunste van de residentiële beschermde klanten”3.
Bijgevolg zal de CREG, in geval van vertraging bij de publicatie van het ontwerp van koninklijk besluit,
in haar raming voor 2018 onmogelijk rekening kunnen houden met de toewijzing van de sommen die
erin voorzien is en zal de Koning dat niet meer kunnen doen in het kader van de bepaling van de
bedragen nodig voor de financiering van de fondsen beschermde klanten.
De inwerkingtreding van het koninklijk besluit vóór 1 december 20174 vastleggen, is natuurlijk
mogelijk. Dit is echter maar een schijnoplossing aangezien in het geval van een publicatie van het
besluit op een later tijdstip de vraag zal rijzen of de CREG, rekening houdend met de verplichtingen
opgelegd door de reglementering haar raming nog op nuttige wijze kan herzien.
7.
Bovendien lijkt het beter om, in plaats van rekening te houden met de gereaffecteerde
bedragen in de raming door de CREG van de bedragen die nodig zijn voor de financiering van de
fondsen beschermde klanten, direct te voorzien dat deze bedragen afgetrokken worden van de
bedragen die noodzakelijk zijn voor de financiering van de betreffende fondsen.
8.
Tot slot wil de CREG benadrukken dat, om een te grote schommeling van de eenheidswaarden
van de toeslagen beschermde klanten elektriciteit en aardgas van het ene tot het andere jaar te

3

Artikel 3, § 3, van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage
bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering en
controle op de aardgasmarkt voorziet een gelijkaardige bepaling.
4
Rekening houdend met het feit dat de Koning, krachtens artikel 4, §1, van het voormelde koninklijk besluit van 22 december
2003 en artikel 3, § 3, van het voormelde koninklijk besluit van 2 april 2014 tegen deze datum de nodige bedragen moet
vastleggen voor de financiering van de fondsen beschermde klanten.
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vermijden, de financiële afwikkeling van de overdracht van het saldo van het fonds
verwarmingspremie (om het fonds verwarmingspremie af te sluiten) via één operatie zou kunnen
plaatsvinden, maar gespreid in helften over de boekjaren 2018 en 2019.
9.
In deze omstandigheden en als de suggestie in de vorige paragraaf weerhouden wordt, stelt
de CREG voor om de volgende inleidende zin in artikel 2 op te nemen:
“De bedragen die zijn toegewezen krachtens artikel 1 worden voor 50 % in 2018 en voor
50 % in 2019 afgetrokken van de bedragen die noodzakelijk zijn om respectievelijk de
financiering te verzekeren [...]”



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

Koen LOCQUET
Directeur

Marie-Pierre FAUCONNIER
Voorzitster van het directiecomité
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BIJLAGE 1
Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de
besteding van het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor
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