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Advies over het wetsvoorstel (DOC 55 0703/001) tot 
wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de 
wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen met het oog op een betere bescherming 
van kmo’s 

Artikel 23, § 2, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt (elektriciteitswet) en 
artikel 15/14, § 2, tweede lid, van de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 
middel van leidingen (gaswet) 
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INLEIDING 

Via een emailbericht van 5 december 2019 ontving de CREG een verzoek tot advies van de voorzitter 
van de Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Belgische kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 

De adviesaanvraag betreft het wetsvoorstel (DOC 55 0703/001) tot wijziging van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen met het oog 
op een betere bescherming van kmo’s, ingediend door de heer Bert Wollants. 

Met dit advies komt het directiecomité tegemoet aan de uitdrukkelijk vraag van de 
commissievoorzitter om tegen uiterlijk 6  januari 2020 over de standpunten van de CREG te kunnen 
beschikken. 

Het directiecomité van de CREG keurde dit advies goed tijdens zijn vergadering van 20 december 2019.  
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1. ANALYSE 

1. De aanhef van het wetsvoorstel dat voor advies aan de CREG wordt voorgelegd geeft een 
samenvatting van de tekst weer:  

“De definitie van kleine en middelgrote onderneming in de gas- en elektriciteitswet is vandaag zo 
geformuleerd dat een gedeelte van deze ondernemingen uitsluit op basis van het type energiebron 
en volume dat wordt gebruikt. Hierdoor kunnen bepaalde kmo’s geen beroep doen op de 
beschermingsmaatregelen waarin deze wetten voorzien. Het voorstel wijzigt de kmo-definitie in 
functie van hun grootte en niet hun verbruik. Het voorstel beoogt tevens de regeling 
technologieneutraal te maken en de drempels weg te werken voor deze ondernemingen om te 
kiezen voor een energiebron met minder milieu-impact.” 

2. Kmo’s worden vandaag in de elektriciteits- en gaswet gedefinieerd als: 

- elektriciteitswet - artikel 2: 

50° “KMO”: de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 50MWh 
elektriciteit en minder dan 100MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun 
toegangspunten op het transmissie-/transportnet en/of distributienet. 

- gaswet - artikel 2:  

63° “KMO’s”: de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 50MWh 
elektriciteit en minder dan 100MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun 
toegangspunten op het transmissie-/vervoersnet en/of distributienet. 

Beide definities zijn bepalend of een bedrijf al dan niet kmo is en hebben daardoor een rechtstreekse 
invloed op de factuurinformatie (artikel 18, § 2/1 elektriciteitswet en 15/5bis, § 11/1 gaswet) en het 
mogelijke  kosteloos opzeggingsrecht (artikel 18, § 2/3 elektriciteitswet en 15/5bis, § 11/3 gaswet). 
Het vangnetmechanisme (artikel 20bis, §§ 1 tot 5 elektriciteitswet en 15/10bis, §§ 1 tot 5 gaswet) dat 
onder andere voorzag in een beperking van het aantal indexeringen van variabele energieprijzen is 
ondertussen afgeschaft. 

1.1. JURIDISCHE ANALYSE 

3. Vanuit juridisch oogpunt lijkt het inderdaad zinvol om de definitie van een kmo zoals opgenomen 
in de elektriciteits- en gaswet aan te passen en in het bijzonder in lijn te brengen met de Europese 
richtlijnen (het huidige artikel 3.3 van de Derde Elektriciteitsrichtlijn en in de toekomst artikel 2.7 van 
Richtlijn 2019/944 van 5 juni 2019).  

4. Wetgevingtechnisch wenst de CREG een verbetering van het voorstel te suggereren. Het 
wetsvoorstel verwijst namelijk naar een document van de Europese Commissie 
(aanbeveling 2003/361/EG van 6 mei 2003) dat tot stand kwam in een mededingingsrechtelijke 
context. Wanneer de Commissie deze aanbeveling zou wijzigen, kan dit ertoe leiden dat de Belgische 
wetgeving plots niet langer een correcte omzetting van de richtlijnen biedt. Bovendien doen 
verwijzingen afbreuk aan de leesbaarheid. Daarom stelt de CREG voor om, conform de Beginselen van 
de Wetgevingstechniek van de Raad van State, de Europese definitie over te nemen en aan te vullen 
met de bepaling uit de Aanbeveling die uitgestelde werking regelt (wat de status is tussen de afsluiting 
van het boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening). Het lijkt ook nodig om duidelijk te maken 
dat het om een statische verwijzing gaat, zodat toekomstige interventies van de Commissie geen 
invloed hebben op de conformiteit van de Belgische wetgeving. 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FNL%2FTXT%2F%3Furi%3DCELEX%253A32003H0361&data=02%7C01%7Cnatalie.cornelis%40creg.be%7Ca78bcaf2ce944651335a08d77d89d0c8%7C84d38710cc8e4761b89462eda51910f7%7C1%7C0%7C637115903188466620&sdata=4zp4kYlmmlBO3c%2BL%2FuugCXt2%2BK5jk%2BVj6x8JxYn4Sv0%3D&reserved=0
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Voorstel van aanpassing: 

"kmo": onderneming met minder dan vijftig werknemers en een jaaromzet en/of een jaarlijks 
balanstotaal van ten hoogste 10 miljoen EUR. De referentieperiode wordt bepaald overeenkomstig 
de artikel 4 van de Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende de definitie 
van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (2003/361/EG), zoals dat gold op het ogenblik 
van inwerkingtreding van deze wet. 

1.2. ECONOMISCHE ANALYSE 

5. De leveranciers stemmen hun aanbod in de praktijk af op de huidige wettelijke definitie van 
kmo, rekening houdend met verbruiken, maar dat is vandaag niet verplicht en het huidig wetsvoorstel 
zou het evenmin verplicht maken.  

6. De voorgestelde definitie van kmo op basis van economische parameters (vijftig werknemers en 
een jaaromzet en/of een jaarlijks balanstotaal van ten hoogste 10 miljoen €) zal mogelijk een impact 
hebben op de manier waarop leveranciers hun aanbod structureren en aanbieden. Hoeveel en welke 
kmo’s: 

- een standaardcontract1 zullen blijven aangeboden krijgen door de leveranciers, 
of 

- via een onderhandeld2 contract zullen beleverd worden, 

is vandaag onmogelijk in te schatten. 

Een toename van het aantal bedrijven dat via onderhandelde contracten zou worden beleverd, zorgt 
mogelijk voor een toename van het aantal bedrijven dat niet langer over transparante en vergelijkbare 
prijsinformatie kan beschikken. Indien naar de toekomst toe zou blijken dat de voorgestelde 
aanpassing van definitie van kmo een significante impact zou hebben op de transparantie van 
(prijs)informatie waarover kmo’s kunnen beschikken, dringt een nieuwe wijziging van de wetgeving 
zich mogelijk op. 

7. Met de voorgestelde definitie van kmo, zal een grotere groep van bedrijven onder andere 
gebruik kunnen maken van het kosteloos opzeggingsrecht3 wat de leveranciers er mogelijk toe zal 
aanzetten om hun prijzen te verhogen, omdat er een risicotransfer is van de consumenten naar de 
leveranciers. Hoeveel deze prijsverhoging zal bedragen is op dit moment niet in te schatten. 

 

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

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 

                                                           
1 Standaardcontracten zijn publiek beschikbaar via de websites van de leveranciers en worden opgenomen in prijsvergelijkers 
en in de CREG Scan. 
2 De voorwaarden (o.a. prijzen) van onderhandelde contracten zijn enkel beschikbaar voor de betrokken partijen en dus niet 

publiek beschikbaar. 
3 Mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand. 


