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INLEIDING 

Op 19 juli 2019 heeft Wouter Beke, de minister van Economie, de Commissie voor de Regulering van 
de Elektriciteit en het Gas (CREG) per brief om een advies gevraagd betreffende een ontwerp van 
ministerieel besluit “houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende 
vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde 
residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie” (hierna het “ontworpen 
ministerieel besluit”). 

Dit advies, dat bij hoogdringendheid werd opgesteld, werd door het directiecomité van de CREG via 
schriftelijke procedure goedgekeurd op 22 juli 2019. 

1. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 20, § 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
(hierna: de “elektriciteitswet”) bepaalt het volgende: 

“Na advies van de commissie en overleg met de gewesten kan de federale minister bevoegd 
voor economie, na beraadslaging in Ministerraad, maximumprijzen vaststellen per kWh 
geldig voor het gehele grondgebied, voor de levering van elektriciteit aan residentiële 
beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.   

De elektriciteitsbedrijven verzekeren de bevoorrading van residentiële beschermde klanten 
tegen de maximumprijzen bepaald krachtens het eerste lid en voeren een afzonderlijke 
boekhouding voor deze activiteit.” 

2. In uitvoering van deze bepaling werd er, op 30 maart 2007, een ministerieel besluit 
uitgevaardigd houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan 
de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. 

3. Dit ministerieel besluit bevat onder andere de volgende bepalingen: 

- berekening van het “sociaal tarief” door de CREG; volgens artikel 8 van dit besluit wordt dit 
tarief bekomen door per leverancier, voor het geografisch gebied met het laagste 
distributienettarief, op voorwaarde dat binnen deze zone minstens 1 % van de Belgische 
bevolking woont, voor de periode van drie maanden voorafgaand aan de berekening van het 
sociaal tarief, het laagste commerciële tarief te berekenen; 

- berekening van het “laagste commerciële tarief” door de CREG; volgens artikel 9 van dit besluit 
is dit tarief het tarief dat toegepast wordt door een leverancier die minstens gedurende de 
twaalf maanden voor de vaststelling van het sociaal tarief actief was in één van de drie 
gewesten, inclusief de promoties van toepassing voor het hele grondgebied, met uitzondering 
van het tarief waartegenover een investering van de eindafnemer zelf staat; 

- bekendmaking van het sociaal tarief door de minister van Energie in het Belgisch Staatsblad 
met het oog op een inwerkingtreding voor een periode van zes maanden, op 1 februari en 
1 augustus van elk jaar (artikel 6). 

4. Het voormelde ministeriële besluit werd gewijzigd door het besluit van 28 maart 2019 met 

het oog op de invoering, tot 31 juli 2019, van plafonds voor de sociale tarieven voor elektriciteit met 

inwerkingtreding op 1 februari 2019. 
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Sindsdien dient artikel 10 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 te worden gelezen als volgt: 

“Art. 10. Het sociaal tarief is gelijk aan het laagste commerciële tarief bekomen op grond 
van de in artikel 8 vermelde berekening.   

In afwijking van het vorige lid mag het sociaal tarief volgende bedragen niet overschrijden 
tot en met 31 juli 2019 :    

- 14,579 c/kWh (0,14579 /kWh) voor het enkelvoudig tarief;    

- 15,363 c/kWh (0,15363 /kWh) voor het tweevoudig tarief (piekuren);    

- 11,550 c/kWh (0,11550 /kWh) voor het tweevoudig tarief (daluren); 

 - 8,753 c/kWh (0,08753 /kWh) voor het exclusief nachttarief. 

Deze bedragen zijn uitgedrukt exclusief btw, andere taksen en federale bijdrage, en, voor 
klanten in het Vlaams Gewest, exclusief bijdrage energiefonds en, voor klanten in het Waals 
Gewest, exclusief aansluitingsvergoeding. 

De Minister bevoegd voor Economie kan de datum van 31 juli 2019, bedoeld in het tweede 
lid, bij besluit vervangen door de datum van 31 januari 2020.” 

5. Het ontworpen ministerieel besluit beoogt, met toepassing van het 4e lid van de voormelde 
bepaling om deze plafonnering met zes maanden te verlengen, hetzij tot 31 januari 2020. 

2. ANTECEDENTEN 

6. Op 18 juni 2019 heeft de CREG vertegenwoordigers van de kabinetten van de toenmalige 
minister van Economie, minister Peeters, en de minister van Energie, minister Marghem, ontmoet. In 
die vergadering heeft de CREG aangekondigd dat de sociale tarieven van het volgende semester voor 
elektriciteit ongeveer 6 tot 14 % gingen stijgen en voor gas ongeveer 10 % gingen dalen. Deze evoluties 
waren in het bijzonder het gevolg van de evolutie van de noteringen op de markten. Minister Peeters 
heeft dan zijn wens kenbaar gemaakt om gebruik te maken van de mogelijkheid om de plafonnering 
van het sociaal tarief voor elektriciteit voor een periode van zes maanden te verlengen zoals was 
toegelaten door het ministerieel besluit van 30 maart 2007 zoals gewijzigd door het besluit van 
28 maart 2019.  

7. Op 27 juni 2019 heeft het directiecomité van de CREG de berekening van de sociale tarieven 
voor elektriciteit goedgekeurd die in overeenstemming met het verzoek van minister Peeters 
geplafonneerd waren.  

8. Dezelfde dag werd er een brief verstuurd naar de kabinetten van minister Peeters (P200/V314) 
en minister Marghem (P199/V313) met de door het directiecomité van de CREG goedgekeurde sociale 
tarieven. 
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3. ADVIES  

3.1. OVER DE DRAAGWIJDTE VAN DE OVERWOGEN MAATREGEL 

9. De CREG merkt op dat het ontworpen besluit een verlenging van de plafonnering van de sociale 
tarieven voor elektriciteit met zes maanden beoogt.  

10. Het is niet de taak van de CREG zich uit te spreken over de wenselijkheid van de invoering van 
plafonds voor sociale tarieven. Artikel 20, § 2 van de elektriciteitswet machtigt de minister van 
Economie om “maximumprijzen” vast te stellen voor de levering van gas en elektriciteit, wat wel 
degelijk overeenkomt met de door het ontworpen ministerieel besluit overwogen maatregel. 

11. De maatregel zal, zoals ze is ontworpen, gefinancierd worden door de federale bijdrage 
elektriciteit. Een stijging van de federale bijdrage voor 2020 en zelfs eventueel ook voor 2019 zal dus 
overwogen moeten worden. 

Deze stijging zou gedeeltelijk en gericht kunnen worden geneutraliseerd als de federale regering het 
saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit zou 
toewijzen aan de financiering van de maatregel, zoals toegelaten door 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. 

3.2. TEKSTUELE OPMERKINGEN 

12. Het tweede punt van het voorwoord van het ontworpen besluit zou niet alleen moeten 
verwijzen naar het 4e lid van artikel 10 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007, maar ook naar 
het tweede lid van artikel 10 omdat de door het ontworpen besluit overwogen wijziging betrekking 
heeft op deze bepaling. 

13. Volgens het vierde lid van artikel 10 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 kan 
de minister bevoegd voor Economie de datum uit het 2e lid - namelijk 31 juli 2019 - vervangen door 
31 januari 2020, d.w.z. dat hij de plafonnering van de sociale tarieven voor elektriciteit met 
zes maanden kan verlengen. 

Door het ontworpen ministerieel besluit wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door de datum 
uit het 2e lid effectief te vervangen door 31 januari 2020. 

Het ontworpen besluit verandert echter niets aan het 4e lid van artikel 10 en laat zo verstaan dat 
de sociale tarieven na 31 januari 2020 niet opnieuw zouden verlengd worden. Als dat de intentie van 
de auteur van het project is - en ervan uitgaande dat een dergelijke toelating juridisch noodzakelijk is, 
wat niet vanzelfsprekend is - zou het beter zijn om het voormelde 4e lid op te heffen. 

Als de auteur van het ontwerp daarentegen de intentie heeft om een verlenging van de plafonnering 
van de sociale tarieven na 31 januari 2020 mogelijk te maken, dan zouden de data uit het 4e lid moeten 
worden aangepast. 

14. Het 2e lid van het ontworpen artikel 2 bepaalt het volgende: 

“De bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad geldt als de bekendmaking van 
het sociaal tarief die met toepassing van artikel 6 van het ministerieel besluit van 30 maart 
2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit 
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aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie 
moet worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad voor 1 augustus 2019.” 

Deze bepaling lijkt problematisch.  

Uit het ontworpen besluit vloeit immers voort dat de plafonnering van de sociale tarieven voor 
elektriciteit wordt verlengd met zes maanden, hetzij tot 31 januari 2020. Er vloeit daarentegen 
geenszins uit voort dat de sociale tarieven van toepassing tijdens de periode augustus 2019-januari 
2020 wel vastgelegd zijn op het maximumbedrag. Dit lid zou enkel geldig zijn als de minister van 
Energie al vóór het ontworpen besluit en conform artikel 6 van het ministerieel besluit van 30 maart 
2007 de sociale tarieven van toepassing op de voormelde periode had bekendgemaakt en als deze 
tarieven hoger waren dan de plafonds uit het tweede lid van artikel 10.  

Volgens de CREG dient de minister van Energie, na de afkondiging van het ontworpen besluit, 
de sociale tarieven van toepassing voor de periode augustus 2019-januari 2020 te publiceren. 
Een andere oplossing zou zijn om zich te baseren op artikel 4 van het ministerieel besluit van 28 maart 
2019 en uitdrukkelijk het volgende te vermelden: 

“Het sociaal tarief dat met toepassing van artikel 6 van het ministerieel besluit van 30 maart 
2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit 
aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie 
had moeten zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad voor 1 augustus 2019, zou 
moeten overeenstemmen met de bedragen vermeld in artikel 10 in het tweede en derde 
lid van dit besluit. De bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad geldt als deze 
bekendmaking. (benadrukt door de CREG) 

 

 

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








