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INLEIDING
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) ontving op 10 maart
2020 een e-mail van het Secretariaat van de Commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer
met het verzoek aan deze commissie een advies te bezorgen over een wetsvoorstel "houdende diverse
bepalingen inzake de federale bijdrage tot financiering van de sociale fondsen gas en elektriciteit "
(hierna het "wetsvoorstel"), hieraan gehecht.
Het verzoek om advies wordt geformuleerd met toepassing van artikel 23, § 2, lid 1, van de wet van 29
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de "elektriciteitswet") en
artikel 15/14, §2, lid 1, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten
en andere door middel van leidingen (hierna de "gaswet").
De CREG brengt hierna het gevraagde advies uit.
Naast de inleiding bevat dit advies vier delen. Het eerste deel bevat de uiteenzetting van de wetgeving
en de regelgeving die van toepassing zijn op de federale bijdrage. Het tweede deel stelt het koninklijk
besluit van 19 december 2018 voor evenals de draagwijdte van zijn bekrachtigingswet van 20
december 2019. Het derde deel stelt het koninklijk besluit van 17 december 2019 voor en onderzoekt
het wetsvoorstel waarvoor een advies werd gevraagd. Het vierde deel handelt over de kost van de
indexering en zijn financiering.
Het directiecomité van de CREG heeft dit advies geformuleerd tijdens zijn vergadering van 27 maart
2020.
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1. WETTELIJK KADER
1.
De federale bijdrage voor elektriciteit en aardgas, die respectievelijk werd ingesteld door
artikel 21bis, §1, van de elektriciteitswet en door artikel 15/11, § 1bis, van de gaswet, is een toeslag
die wordt geheven op de hoeveelheden elektriciteit en aardgas die de in België gevestigde
consumenten afnemen van een net. De opbrengsten van deze federale bijdrage dienen om
verschillende fondsen die de CREG beheert van middelen te voorzien en zijn bestemd ter financiering
van meerdere verplichtingen van openbare dienstverlening; daartoe behoort ook het sociaal fonds gas
en elektriciteit dat het voorwerp is van het huidige advies.
Met de financiële middelen die dit fonds aan de OCMW's betaalt, kunnen zij sociale en financiële hulp
bieden aan de meest hulpbehoevenden in het kader van de betaling van hun energiefacturen.
2.
De koninklijke besluiten tot vaststelling van de nadere regels van de federale bijdrage
elektriciteit1 en aardgas2 bepalen dat het jaarlijks bedrag dat bestemd is voor het sociaal fonds gas en
elektriciteit, dat door de federale bijdrage moet worden gedekt, elk jaar wordt geïndexeerd.
Artikel 3, § 4, van het koninklijk besluit federale bijdrage elektriciteit bepaalt immers wat volgt:
"§ 4.Het bedrag bestemd tot financiering van het fonds bedoeld in artikel 21bis, § 1, lid 4,
3°, van de wet tot 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, te financieren door
de opbrengst van de federale bijdrage ten laste van de elektriciteitssector, bedraagt voor
2002 en de daaropvolgende jaren € 24.789.352, jaarlijks geïndexeerd met als basisindex het
indexcijfer van consumptieprijzen van januari 2002 en als referentie-index het indexcijfer
van consumptieprijzen van de voorlaatste maand van het vorige jaar t-1, volgens de
formule:
€ 24.789.352 x indexcijfer van de maand november van het jaar t-1 / indexcijfer van januari
2002."

Artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit federale bijdrage aardgas bepaalt dan weer:
"§ 2. Het jaarlijks bedrag bestemd tot financiering van het fonds bedoeld in artikel 15/11, §
1ter, 2°, van de wet tot 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, te
financieren door de opbrengst van de federale bijdrage ten laste van de gassector, bedraagt
voor 2002 en de daaropvolgende jaren € 17.848.333, jaarlijks geïndexeerd met als
basisindex het indexcijfer van consumptieprijzen van januari 2002 en als referentie-index het
indexcijfer van consumptieprijzen van de voorlaatste maand van het vorige jaar, volgens de
formule:
Jaarlijks bedrag voor het lopende jaar = € 17.848.333 x indexcijfer van de maand november
van het vorige jaar / indexcijfer van januari 2002."

1

2

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.
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.
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3.
Sedert 2012 echter hebben achtereenvolgende koninklijke besluiten elk jaar wijzigingen
aangebracht aan het koninklijk besluit van 24 maart 2003 en het koninklijk besluit van 2 april 2014
door het bedrag van de federale bijdrage voor elektriciteit en aardgas -die het sociaal fonds gas en
elektriciteit van middelen voorziet- elk jaar te "bevriezen" op het niveau van het bedrag dat van
toepassing was op 1 januari 2012, waardoor het effect van de aanvankelijk beoogde indexering wordt
geneutraliseerd.

4.

Artikel 21ter, §§ 2 en 4, van de elektriciteitswet bepaalt bovendien wat volgt:
"§ 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;
[…].
§ 4. Elk besluit tot vaststelling van het bedrag, de berekeningswijze en de overige nadere
regels van de federale bijdrage bedoeld in artikel 21bis, § 1, wordt geacht nooit uitwerking
te hebben gehad indien het niet bij wet is bevestigd binnen twaalf maanden na de datum
van inwerkingtreding."

Evenzo bepaalt artikel 15/11, § 1quater, van de gaswet inzonderheid wat volgt:
"§ 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 §1 bis;
[…]
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. […]."

5.
Overeenkomstig de elektriciteits- en de gaswet werden de koninklijke besluiten die het bedrag
bestemd voor het sociaal energiefonds jaarlijks bevriezen bijgevolg elk jaar tot in 2018 bekrachtigd
door een wet.
6.
Tot slot past het, met het oog op de analyse van het wetsvoorstel, nog te vermelden dat artikel
107 van de wet van 8 januari 20123, die het wetsvoorstel beoogt te wijzigen, voorziet in prerogatieven
voor de Koning wat betreft het gebruik van het beschikbare saldo van het fonds voor forfaitaire
verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit, als volgt geformuleerd:
"De Koning stelt bij koninklijk besluit de nadere regels vast voor de besteding van het saldo
van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit,
dat wordt opgeheven in uitvoering van de artikelen 32 en 33 alsook van het saldo van het
fonds voor de financiering ter compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten
ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, dat wordt opgeheven in uitvoering van
artikel 35."

3

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
(Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012).
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2. KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 DECEMBER 2018 EN WET VAN
20 DECEMBER 2019
7.
Het koninklijk besluit van 19 december 20184 heeft, net als de koninklijke besluiten die in dit
verband werden aangenomen tijdens de afgelopen jaren, het bedrag bestemd voor het sociaal fonds
gas en elektriciteit voor het jaar 2019 vastgesteld op het niveau van het bedrag dat op 1 januari 2012
van toepassing was.
Dit koninklijk besluit bepaalde wat volgt:
"TITEL I. - Wijzigingen 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
Artikel 1. Artikel 3, § 3, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de
nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige bepaalde
openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en
controle op de elektriciteitsmarkt, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december
2017, wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Voor het jaar 2019 bedraagt het bedrag bestemd tot financiering van het federale beleid
ter reductie van de emissies van broeikasgassen, te financieren door de opbrengst van de
federale bijdrage ten laste van de elektriciteitssector, 0 EUR."
Art. 2. In artikel 3, § 4, lid 2, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 21 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "en" tussen de woorden "Voor de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017"
en "2018" wordt vervangen door een komma;
2° de woorden " en 2019 " worden ingevoegd tussen het cijfer "2018" en de woorden "wordt
het jaarlijks bedrag".
TITEL II. - Wijzigingen 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
Art. 3. In artikel 3, § 2, lid 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, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december
2017,
worden
de
volgende
wijzigingen
aangebracht:
1° het woord "en" tussen de woorden "Voor de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017"
en "2018" wordt vervangen door een komma;

4

Koninklijk besluit van 19 december 2018 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 20192023 (Belgisch Staatsblad van 28 december 2018).
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2° de woorden " en 2019 " worden ingevoegd tussen het cijfer "2018" en de woorden "wordt
het jaarlijks bedrag".
TITEL III. - Bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor
de periode 2019-2023
Art. 4. De bedragen die, krachtens artikel 3, § 2, 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, bestemd zijn voor de financiering van de verplichtingen
die voortvloeien uit de sanering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 en die begrepen zijn in
de federale bijdrage ingesteld bij de artikelen 21bis en 21ter van de wet van 29 april 1999
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zijn voor elk jaar van de periode 20192023 gelijk aan 69 miljoen euro (btw niet inbegrepen).
TITEL IV. - Overgangsbepalingen
Art. 5. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.
Art. 6. De Minister van Energie is belast met de uitvoering van dit besluit."

8.
Dit koninklijk besluit van 17 december 2018 werd echter slechts ten dele bekrachtigd door de
wet van 20 december 20195. Deze laatste wet bepaalt inzonderheid wat volgt:
"Art. 2. De artikelen 1 en 4 tot 6 van het koninklijk besluit van 19 december 2018 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 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, worden bekrachtigd met ingang van 1 januari 2019.
De gevolgen van de niet-bekrachtiging van de artikelen 2 en 3 van hetzelfde koninklijk besluit
mogen geen weerslag hebben op de factuur van de eindafnemers.
Het met de niet-bekrachtiging verbonden bedrag is afkomstig uit de beschikbare fondsen, in
het bijzonder het Fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en
elektriciteit, of uit de algemene begroting. Dit gebeurt begrotingsneutraal en zonder een
retroactieve terugvordering via de factuur van de eindafnemers."

Aldus heeft de wet van 20 december 2019 enkel de artikelen van het koninklijk besluit bekrachtigd die
betrekking hadden op het op nul zetten van het bedrag bestemd voor het fonds Broeikasgassen (artikel
1), het bedrag bestemd voor het Denuclearisatiefonds voor de periode 2019-2023 (artikel 4) evenals
de overgangsbepalingen (artikelen 5 en 6). De artikelen 2 en 3 betreffende de bevriezing van de
bedragen bestemd voor het sociaal fonds gas en elektriciteit van hun kant werden niet bekrachtigd.
9.
Wat betreft de bevriezing van de bedragen van het sociaal fonds gas en elektriciteit 2019 zoals
aanvankelijk bedoeld door de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 19 december 2018, heeft
het ontbreken van bekrachtiging tot gevolg dat deze artikelen worden geacht nooit uitwerking te
hebben gehad. Daaruit volgt dat deze bedragen werden geacht te zijn geïndexeerd voor het jaar 2019.
10.
Bovendien past het op te merken dat de wet van 20 december 2019 erin voorziet om de kost
van deze indexeringen niet door te rekenen in de factuur van de eindafnemers (door de federale
bijdrage te verhogen), maar deze kosten te dekken door gebruik te maken van de "beschikbare

5

Wet van 20 december 2019 houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april
1999 en de wet van 12 april 1965 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2019).
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fondsen, in het bijzonder het Fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en
elektriciteit, of de algemene begroting".
Volgens de CREG is het moeilijk om deze bepaling toe te passen. Ze stelt immers enkel verschillende
bronnen voor ter financiering van de kost verbonden aan de indexering zonder echter concrete
toepassingsregels noch prioriteiten tussen deze verschillende bronnen vast te stellen, en het is niet de
taak van de CREG om zelf uit te maken of deze kost moet worden gefinancierd door gebruik te maken
van veeleer de ene financieringsbron (bv. een fonds beheerd door de CREG – en welk fonds dan?) dan
wel een andere (bv. de begroting van de Staat).
Bovendien is het gebruik van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas
en elektriciteit niet mogelijk in de huidige staat van de regelgeving. Het eerder genoemde artikel 107
van de wet van 8 januari 2012 (cf. nr. 6 supra) bepaalt immers dat de nadere regels voor aanwending
van het saldo van dit fonds moeten worden vastgesteld door een koninklijk besluit – maar tot op heden
werd een dergelijk koninklijk besluit niet aangenomen. Bij gebreke daarvan is het voor de CREG niet
mogelijk om gebruik te maken van de bedragen in dit fonds.
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3. KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 DECEMBER 2019 EN
WETSVOORSTEL
3.1.

INLEIDING

11.
Voor de wet van 20 december 2019 er kwam, waarvan we de draagwijdte hierboven hebben
onderzocht, werd een koninklijk besluit van 17 december 20196 afgekondigd dat als volgt is opgesteld:
"TITEL I. - Wijzigingen 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
Artikel 1. Artikel 3, § 3, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de
nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige bepaalde
openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en
controle op de elektriciteitsmarkt, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december
2017, wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Voor het jaar 2020 bedraagt het bedrag bestemd tot financiering van het federale beleid
ter reductie van de emissies van broeikasgassen, te financieren door de opbrengst van de
federale bijdrage ten laste van de elektriciteitssector, 0 EUR."
Art. 2. In artikel 3, § 4, lid 2, van hetzelfde besluit, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit
van 21 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "en" tussen de woorden "Voor de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018" en "2019" wordt vervangen door een komma;
2° de woorden "en 2020" worden ingevoegd tussen het cijfer "2019" en de woorden "wordt
het jaarlijks bedrag".
TITEL II. - Wijzigingen 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
In artikel 3, § 2, lid 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, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 december
2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het woord "en" tussen de woorden "Voor de jaren 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,
2018" en "2019" wordt vervangen door een komma;
2° de woorden "en 2020" worden ingevoegd tussen het cijfer "2019" en de woorden "wordt
het jaarlijks bedrag"."

6

Koninklijk besluit van 17 december 2019 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
(Belgisch Staatsblad van 24 december 2019).
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12.
Zo stelde het koninklijk besluit van 17 december 2019 het bedrag bestemd voor het sociaal
fonds gas en elektriciteit voor het jaar 2020 opnieuw vast op het niveau dat toepasselijk was op 1
januari 2012.
Het is op basis van deze regelgeving dat de CREG in december 2019 de eenheidswaarden van de
federale bijdrage voor elektriciteit en aardgas 2020 heeft berekend en gepubliceerd die de
elektriciteits- en aardgasbedrijven moeten toepassen voor de hoeveelheden gas en elektriciteit die
tussen 1 januari en 31 december 2020 van het net worden afgenomen.
13.
Overeenkomstig de gas- en de elektriciteitswet (zie supra, nr. 4) moet het koninklijk besluit van
17 december 2019 door de wet worden bekrachtigd binnen de twaalf maanden na zijn
inwerkingtreding, zo niet kan het geen uitwerking hebben. Dat is (deels) het voorwerp van het
wetsvoorstel "houdende diverse bepalingen inzake de federale bijdrage tot financiering van de sociale
fondsen gas en elektriciteit" (zie bijlage), waarvan de CREG hierna een beknopte analyse maakt.

3.2.

ARTIKEL 2

14.
Zoals voor de wet van 20 december 2019 heeft artikel 2 van het wetsvoorstel enkel tot doel
voornoemd koninklijk besluit van 17 december 2019 gedeeltelijk7 te bekrachtigen. Bij gebrek aan
bekrachtiging van de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit dat de bevriezing van de bedragen
bestemd voor het sociaal fonds gas en elektriciteit verlengt tot het jaar 2020, worden deze artikelen
geacht geen uitwerking te hebben gehad zodat de bewuste bedragen zullen worden geïndexeerd.
15.
In verband hiermee vindt de CREG het noodzakelijk te vermelden dat de verdwijning van de
uitwerking van de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 17 december 2019 pas effectief wordt
na afloop van de termijn van twaalf maanden voor hun bekrachtiging zoals bepaald door de gas- en
elektriciteitswet. Met andere woorden, het gebrek aan bekrachtiging van deze artikelen door het
wetsvoorstel heeft niet als gevolg dat deze bepalingen verdwijnen uit de rechtsordening.
De betrokken bedragen kunnen dus pas worden geïndexeerd nadat de termijn van twaalf maanden zal
zijn verstreken.
Om meer rechtszekerheid te verlenen aan de indexering en te vermijden dat ze met terugwerkende
kracht moet worden toegepast voor het grootste deel van het jaar 2020, stelt de CREG voor een lid toe
te voegen aan artikel 2 van het wetsvoorstel, dat uitdrukkelijk zou bepalen wat volgt:
"De artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit zoals bedoeld in het 1 ste lid worden niet
bekrachtigd."

16.
De CREG stelt nog een zeker gebrek aan samenhang vast tussen de algemene doelstelling van
de auteurs van het wetsvoorstel, die erin bestaat een einde te stellen aan de bevriezing van de
indexering van de bedragen bestemd voor het sociaal fonds gas en elektriciteit, en de regeling van het
voorstel zelf, inzonderheid artikel 2. Daar het voorstel er genoegen mee neemt de bepalingen van de
regelgeving die voorzien in de bevriezing, voor 2020, van de indexering van de bedragen bestemd voor
het sociaal fonds gas en elektriciteit niet te bekrachtigen, is de draagwijdte ervan beperkt tot het jaar
2020 en doet het, vanuit juridisch oogpunt, in geen geval afbreuk aan de aanname door de Koning,
voor het jaar 2021, van een besluit dat opnieuw een bevriezing van de indexering oplegt – dit besluit
zou dan opnieuw door de wet moeten worden bekrachtigd.

7

Artikel 2 van het wetsvoorstel bevestigt uitsluitend artikel 1 van het koninklijk besluit van 17 december 2019 (voor het
jaar 2020 het bedrag bestemd voor het fonds Broeikasgassen op nul zetten) en de artikelen 4 en 5 (inwerkingtreding en
ministeriële verantwoordelijkheid). De artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit, die betrekking hadden op de bevriezing
van de bedragen bestemd voor het sociaal fonds gas en elektriciteit, kregen doelbewust geen bevestiging.
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3.3.

ARTIKEL 3

17.
Terwijl de wet van 20 december 2019, die we hierboven hebben bestudeerd (§ 10), meerdere
mogelijkheden liet bestaan om de kost te dekken van de indexering van de bedragen bestemd voor
het sociaal fonds gas en elektriciteit, streeft het wetsvoorstel er integendeel naar om nauwkeuriger te
zijn.
Daartoe wil artikel 3 van het wetsvoorstel artikel 107 van de hierboven genoemde wet van 8 januari
2012 aanvullen door nader te bepalen dat het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen
voor verwarming met aardgas en elektriciteit "minstens wordt aangewend" voor de financiering van
de benodigde middelen in verband met de jaarlijkse indexering van het sociaal fonds gas en
elektriciteit8.
18.
Volgens de auteurs van het wetsvoorstel is deze bepaling op zodanige wijze geschreven dat
het niet langer noodzakelijk is een koninklijk besluit aan te nemen met betrekking tot de aanwending
van het saldo van het bewuste fonds, zoals bedoeld in voornoemd artikel 107, althans voor het gebruik
van dit saldo met het oog op de financiering van de indexering van de bedragen bestemd voor het
sociaal fonds gas en elektriciteit.
19.
De CREG is het eens met deze interpretatie: indien het wetsvoorstel als zodanig wordt
aangenomen, kan het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met
aardgas en elektriciteit rechtstreeks worden aangewend voor de financiering van de indexering van de
bedragen bestemd voor het sociaal fonds gas en elektriciteit, zonder dat het nodig is een koninklijk
besluit aan te nemen betreffende de aanwending van dit saldo: lid 2 van het voorstel vormt in dit
opzicht een modaliteit voor aanwending van het saldo van dit fonds, zodat een koninklijk besluit niet
langer noodzakelijk is.
Dit doet echter geen afbreuk aan de mogelijkheid voor de Koning om, via een koninklijk besluit
houdende uitvoering van voornoemd artikel 107, andere nadere modaliteiten vast te stellen voor
aanwending van het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor de verwarming met
aardgas en elektriciteit.
20.
Het past nog te vermelden dat het gebruik van het saldo van dit fonds voor de financiering van
de indexering niet beperkt is tot een welbepaald jaar – in tegenstelling met wat wordt bepaald in lid 3
van artikel 2 van de wet van 20 december 2019. Bijgevolg zou het saldo van fondsen kunnen worden
gebruikt tot het uitgeput is en zou het zelfs kunnen worden gebruikt voor de financiering van de kost
van de indexering die het resultaat is van de wet van 20 december 2019, i.e. voor het jaar 2019.
Tot slot lijkt het nuttig om te vermelden dat artikel 3 van het wetsvoorstel, zoals het is geformuleerd,
geen exclusiviteit vaststelt wat betreft de financiering van de kost van de indexering van de bedragen
bestemd voor het sociaal fonds gas en elektriciteit. Anders gezegd, deze bepaling verhindert in geen
geval dat er andere bronnen ter financiering van de kost van de indexeringsmaatregel worden
gecreëerd.

8

Dit gebruik van het fonds voor forfaitaire verminderingen met als doel de kost van de indexering te dekken zou betekenen
dat de CREG geen nieuwe federale bijdrage voor 2020 moet berekenen en publiceren. De leveranciers van hun kant moeten
dan geen enkele nieuwe bijkomende bijdrage opnemen in hun systemen. Bovendien is er geen terugwerkende kracht voor
de leveranciers.
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4. KOSTPRIJS VAN DE INDEXERINGEN EN FINANCIERING
21.
In punt 3 van de toelichting bij het wetsvoorstel, getiteld "Bekrachtiging van het koninklijk
besluit van 17 december 2019" (pagina 7, § 2), lezen we dat "de impact van deze indexering is niet van
dezelfde grootte-orde, omdat het slechts een indexering bedraagt voor 1 kalenderjaar, het
totaalbedrag van deze indexering bedraagt 228.533 euro (95.665 euro voor gas en 132.868 euro voor
elektriciteit)".
We vestigen de aandacht op het feit dat de hierboven genoemde bedragen enkel overeenstemmen
met de meerkost van het geïndexeerd bedrag 2020 ten opzichte van het geïndexeerd bedrag 20199.
Zoals gezegd in punt 5 "Wat de vaststelling van de federale bijdrage betreft", stelde de CREG reeds in
december 2019 de federale bijdrage vast voor elektriciteit en aardgas voor het jaar 2020.
Overeenkomstig de bevriezing zoals ingesteld door het koninklijk besluit van 17 december 2019 heeft
de CREG haar berekening gemaakt met dezelfde bedragen als die welke toepasselijk waren in 2012,
i.e. € 22.140.122 voor aardgas en € 30.750.170 voor elektriciteit.
In geval van gebrek aan bekrachtiging van de bevriezing van de bedragen voor 2020 zouden ze
bijgevolg gelijk zijn aan € 24.804.53610 voor aardgas en aan € 34.450.74611 voor elektriciteit, waarbij
de indexeringskost 2020 respectievelijk € 2.664.414 voor aardgas (€ 24.804.536 – € 22.140.122) en €
3.700.576 voor elektriciteit (€ 34.450.746 – € 30.750.170) zou bedragen. In totaal zou de indexering
van de bedragen 2020 opnieuw meer dan € 6 miljoen vertegenwoordigen (€ 6.364.990), te dekken
door het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit.
22.
Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het gebruik van de middelen die
beschikbaar zijn in het fonds voor forfaitaire verminderingen. Dit fonds werd immers afzonderlijk van
middelen voorzien door de federale bijdrage elektriciteit en de federale bijdrage aardgas. Een
elektriciteitsconsument is niet noodzakelijk ook een consument van aardgas; hij heeft dus niet
noodzakelijk bijgedragen tot de spijzing van het fonds als consument van beide energiebronnen.
Om die reden heeft de CREG, sinds het begin van de heffing van de toeslagen "verwarmingspremie"
die bestemd zijn om het fonds voor forfaitaire verminderingen te spijzen, de opbrengsten en de
uitgaven afzonderlijk geboekt per sector (elektriciteit / aardgas). Het totale beschikbare saldo van €
24.404.014 bestaat dus uit een saldo gespijsd door de federale bijdrage elektriciteit en een ander saldo
gespijsd door de federale bijdrage aardgas, zoals te zien in onderstaande tabel.
Tabel 1: Beschikbaar bedrag van het fonds voor forfaitaire verminderingen per sector (in €)
TOTAAL

Elektriciteit

Aardgas

24.404.014

16.810.476

7.593.538

Het verschil in beschikbare bedragen tussen beide sectoren is afkomstig van de bedragen van de
federale bijdrage elektriciteit en aardgas die werden geïnd in functie van het energieverbruik in elke
sector. Dit verbruik kent een verschillende evolutie naargelang de sector. Bijgevolg hebben de
opbrengsten van de federale bijdrage voor elektriciteit en die van de federale bijdrage voor aardgas
het fonds door de jaren heen niet op een gelijke wijze gespijsd

9
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11

Voor elektriciteit = € 3.700.576 – € 3.567.708 en voor aardgas = € 2.664.414 – € 2.568.765.
€ 24.804.536 = € 17.848.333 X 108,90 / 78,36.
€ 34.450.746 = € 24.789.352 X 108,90 / 78,36.
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Dit betekent dat het gebruik van het totale bedrag van het beschikbare saldo van het fonds voor
forfaitaire verminderingen ter verantwoording van zijn capaciteit om de jaarlijkse transfers naar het
sociaal fonds gas en elektriciteit te realiseren, ertoe zal leiden dat er in 2021 sprake is van een transfer
van de opbrengsten van de federale bijdrage voor elektriciteit naar de opbrengsten van de federale
bijdrage voor aardgas.
Tabel 2: Gebruik van het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen
tot dekking van de kost van de indexeringen van de bedragen bestemd voor het sociaal
energiefonds (in €)
Beschrijving

Elektriciteit

Aardgas

Totaal

Saldo van het
fonds
31/12/2019

16.810.476

7.593.538

24.404.014

Indexering
2019*

–3.567.708

–2.568.765

–6.136.473

Indexering
2020*

–3.700.576

–2.664.414

–6.364.990

Subtotaal

= 9.542.192

= 2.360.359

= 11.902.551

Indexering
2021**

–4.070.708

–2.930.909

–7.001.617

5.471.484

–570.550

4.900.934

Saldo na 3
indexeringen

* De geïndexeerde bedragen 2019 en 2020 werden berekend met behulp van de index der consumptieprijzen op
**

basis 2013, i.e. 78,36 (ijanuari 2002), 97,19 (inovember 2011), 108,48 (inovember 2018) en 108,90 (inovember 2019).
De indexering 2021 werd berekend op basis van de raming van de index der consumptieprijzen op basis 2013 van
november 2020 (110,07), gepubliceerd door het Planbureau op 3 maart 2020.

Zoals te zien in bovenstaande tabel zou het huidige saldo voor aardgas van het fonds voor forfaitaire
verminderingen (€ 7.593.538) het a priori slechts mogelijk maken om de kosten van de indexeringen
voor de jaren 2019 en 2020 te dekken.
Indien het fonds voor forfaitaire verminderingen immers ook de voor het jaar 2021 berekende
indexering zou moeten dekken, zou het saldo voor aardgas op het einde van 2020 (€ 2.360.359)
ontoereikend zijn, daar de behoefte voor 2021 dan € 2.930.909 zou bedragen.
23.
Ter compensatie van deze ontoereikendheid dient de CREG ofwel te beschikken over een
wettelijk bevel tot overdracht van federale bijdrage van de ene naar de andere energiesector, ofwel
moet ze vanaf het jaar 2021 voorzien in een verhoging van de federale bijdrage voor aardgas tot
dekking van het ontbrekende bedrag van € 570.550, hetgeen een impact zal hebben op de
eindafnemers.
Een vierde indexering (jaar 2022) van het bedrag elektriciteit bestemd voor het sociaal fonds gas en
elektriciteit zou zeker nog kunnen worden gedekt door het saldo elektriciteit van het fonds voor
forfaitaire verminderingen. Daar het saldo aardgas van het fonds voor forfaitaire verminderingen
echter volledig is uitgeput, zou enkel een dekking van de behoefte door de federale bijdrage in
overweging kunnen worden genomen, wat dus aanleiding zou geven tot een verhoging van de federale
bijdrage aardgas met als gevolg een impact op de eindafnemers.
24.
De middelen die vandaag beschikbaar zijn in het fonds voor forfaitaire verminderingen, zijn
beperkt. De CREG moet aan de OCMW's echter de (geïndexeerde) bedragen kunnen betalen waarop
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ze recht hebben. Zonder tussenkomst van een externe bron om de structurele kost van de indexering
te dekken, of dat nu gebeurt door de jaarlijkse transfer van het saldo van het fonds voor forfaitaire
verminderingen of van de algemene begroting van de Staat, zal de federale bijdrage worden verhoogd
en een impact hebben op de eindafnemers.
Het komt aan de wetgever toe om te bepalen dat een eventuele transfer van de federale bijdrage r
elektriciteit naar de federale bijdrage aardgas kan plaatsvinden in het kader van de dekking van de kost
van de indexering van het bedrag voor aardgas van het sociaal energiefonds. Indien dit niet gebeurt,
dan zal de federale bijdrage voor aardgas vanaf het jaar 2021 de gevolgen ondergaan van de te dekken
indexeringskost.



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