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Advies over een ontwerp van koninklijk besluit 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 en van het 
koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van 
de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de 
financiering van bepaalde openbare dienst-verplichtingen en van de 
kosten verbonden aan de regulering van en controle op de 
aardgasmarkt en ter vaststelling van de bedragen voorzien voor de 
financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 
2019-2023 

Artikel 15/11, § 1quater, 1° van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 
van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen 

Niet-vertrouwelijk 
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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) ontving op 
30 november 2018 een brief van de minister van Energie van 27 november 2018 met een verzoek om 
een advies over te maken over een ontwerp van koninklijk besluit "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 en van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot 
vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van 
bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle 
op de aardgasmarkt en ter vaststelling van de bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire 
passiva BP1 en BP2 voor de periode 2019-2023”  (hierna het "ontwerp van koninklijk besluit") dat als 
bijlage aan dit advies werd toegevoegd. 

Het verzoek om advies werd geformuleerd met toepassing van artikel 15/11, § 1quater, 1° van de wet 
van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen (hierna "de gaswet"). 

Hierna volgt het gevraagde advies van de CREG. 

Naast de inleiding bevat dit advies drie delen. In het eerste deel wordt de rechtsgrond toegelicht. In 
het tweede deel analyseert de CREG het ontwerp van koninklijk besluit. Het derde deel bevat de 
conclusie van het advies. 

Het directiecomité van de CREG formuleerde dit advies tijdens zijn vergadering van 6 december 2018. 
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1. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 15/11, § 1quater van de gaswet bepaalt het volgende: 

"§1quater. Na advies van de commissie, bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg 
in de ministerraad: 

1° het bedrag, de berekeningswijzen en de overige modaliteiten van de federale bijdrage bedoeld 
in § 1bis; 

2° de modaliteiten voor het beheer van deze fondsen door de commissie; 

3° de modaliteiten van de heffing van de federale bijdrage; 

4° de toepassingsmodaliteiten van de degressiviteit en de vrijstelling bedoeld in artikel 15/11bis 
en 15/11ter, in het bijzonder de wijze waarop de aardgasondernemingen die de federale bijdrage 
in rekening brengen aan de eindafnemers, de voorgeschoten bedragen zullen kunnen 
terugkrijgen van de commissie en de nodige bewijzen om deze terugbetaling te verkrijgen; 

5° het forfait dat in rekening mag gebracht worden, alsook het eventuele plafond dat dit forfait 
beperkt, om de administratieve meerkosten te dekken die zijn verbonden aan de inning van de 
federale bijdrage, de financiële lasten en de risico's; 

6° de betalingsvoorwaarden van de federale bijdrage voor de eindafnemers die worden 
bevoorraad door meer dan één leverancier of die hun aardgas doorverkopen. 

Elk besluit tot vaststelling van het bedrag, de modaliteiten van heffing en toepassing van de 
degressiviteit en vrijstelling, alsook de wijze van berekening van de federale bijdrage bedoeld in 
§ 1bis, wordt geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien dit besluit niet bij wet is 
bekrachtigd binnen twaalf maanden na de datum van zijn inwerkingtreding. 

Onverminderd het tweede lid, kan de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de 
ministerraad, na advies van de commissie, de bepalingen wijzigen, vervangen of intrekken van 
het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een federale bijdrage bestemd voor 
de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de 
regulering van en controle op de aardgasmarkt., bekrachtigd door het artikel 437 van de 
programma wet van 22 december 2003. ” 

Er werd aan deze bepaling uitvoering gegeven door het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot 
vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van 
bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en 
controle op de aardgasmarkt. 

2. Het ontwerp van koninklijk besluit wil meer bepaald dit koninklijk besluit wijzigen. 

In de mate dat het ontwerp van koninklijk besluit het jaarlijks bedrag tot financiering van een door de 
federale aardgasbijdrage gespijsd fonds voor 2019 beoogt te behouden op het niveau dat werd 
vastgelegd voor 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 - in dit geval het fonds bedoeld in artikel 
15/11, § 1ter, 2° van de gaswet voor de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen 
voorzien door de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke 
steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering - heeft het betrekking op "het 
bedrag, de berekeningswijzen en de overige modaliteiten van de federale bijdrage" in de zin van artikel 
15/11, § 1quater, 1e lid, 1° van de gaswet en vereist het dan ook het advies van de CREG.  
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3. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft eveneens tot doel 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 te wijzigen. 

Dit koninklijk besluit werd genomen ter uitvoering van artikel 21ter, § 2 van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt dat het volgende voorziet: 

"§ 2. Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalt de Koning : 

1° het bedrag en de berekeningswijze en de overige nadere regels van de federale bijdrage 
bedoeld in artikel 21bis, § 1; 

2° de nadere regels voor de betaling van de federale bijdrage voor eindafnemers die niet door 
alleen maar één leverancier bevoorraad kunnen worden of die hun elektriciteit herverkopen; 

3° het forfait dat in rekening mag gebracht worden, alsook het eventuele plafond dat dit forfait 
beperkt, om de administratieve meerkosten te dekken die zijn verbonden aan de inning van de 
federale bijdrage, de financiële lasten en de risico's; 

4° de nadere regels voor het beheer van deze fondsen door de commissie; 

5° de nadere regels voor de samenstelling en het bedrag van de bankwaarborg ter honorering 
van de betaling, die door de leveranciers wordt samengesteld en op het eerste verzoek 
inroepbaar is; 

6° de toepassingsmodaliteiten van de degressiviteit en van de vrijstelling, bedoeld in artikel 
21bis, § 1bis, in het bijzonder de manier waarop de leveranciers en de houders van een 
toegangscontract deze voorgefinancierde bedragen kunnen recupereren bij de commissie en de 
nodige bewijzen voor het bekomen van deze terugbetaling. ” 

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft, krachtens artikel 3, § 2 van het bovenvermeld koninklijk 
besluit van 24 maart 2003, bovendien tot doel de jaarlijkse bedragen voorzien voor de financiering van 
de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2019-2023 te bepalen. 

In tegenstelling tot artikel 15/11, § 1quater van de gaswet vereist artikel 21ter, § 2 van de wet van 
29  april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt niet dat het koninklijk besluit 
houdende uitvoering ervan wordt aangenomen op advies van de CREG. 

Dit advies heeft dus enkel betrekking op de bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 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 aardgasmarkt. 

2. ANALYSE 

4. De federale gasbijdrage ingesteld bij artikel 15/11, §1 bis van de gaswet dient om een bepaald 
aantal fondsen te spijzen die werden gecreëerd door artikel 15/11, § 1ter en in het bijzonder een fonds 
dat dient voor de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen van begeleiding en 
maatschappelijke steunverlening inzake energie voorzien door de wet van 4 september 2002 
houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake 
de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden 
inzake energielevering. 
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Artikel 3, § 2 van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende 
een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en 
van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt legt het bedrag vast 
dat jaarlijks bestemd is voor de financiering van het voormelde fonds. 

Dit bedrag wordt in principe jaarlijks geïndexeerd. Voor 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018 
werd dit bedrag echter "bevroren" op het bedrag dat voor 2012 werd vastgesteld. 

Het doel van artikel 3 van het ontwerp van koninklijk besluit is om deze bevriezing voor 2019 te 
behouden. 

Het is niet de taak van de CREG om zich uit te spreken over deze opportuniteitskeuze van de regering. 

3. BESLUIT 

5. De CREG brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit.  

Ze denkt echter dat het nuttig is om de volgende formele opmerkingen over het ontwerp van koninklijk 
besluit te formuleren: 

- uit het voorwoord van het ontwerp van koninklijk besluit blijkt dat het advies van de 
afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een termijn van vijf dagen zal worden 
gevraagd, met toepassing van artikel 84, § 1, 1e lid, 3° van de gecoördineerde wetten op 
de Raad van State. In die hypothese dient de volgende zin voor de vermelding van het 
advies te worden ingevoegd: “Gelet op de hoogdringendheid gemotiveerd door (...)”. 

- in de Franse tekst van de achtste alinea van het voorwoord, in de zin “le présent arrêté 
est excepté d’analyse d’impact de la réglementation”, dient “excepté” vervangen te 
worden door “exempté”. 

 

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

     

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. voorzitter van het directiecomité  
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BIJLAGE 1 

Ontwerp van koninklijk besluit 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 en van 

het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels 

betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde 

openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering 

van en controle op de aardgasmarkt en ter vaststelling van de bedragen 

voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de 

periode 2019-2023 


