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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) ontving op 31 maart 
2020 een e-mail van het Secretariaat van de Commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat van de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers met het verzoek aan deze commissie om, aanvullend op het advies 
(A)2070 van 27 maart 2020 "over een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake de federale 
bijdrage tot financiering van de sociale fondsen gas en elektriciteit" (hierna het "wetsvoorstel"), een 
advies te bezorgen over de amendementen1 op voormeld wetsvoorstel, ingediend door mevrouw L. 
Dierick. Deze amendementen zijn toegevoegd als bijlage bij het huidige advies. 

De CREG brengt hierna het gevraagde advies uit. 

Het 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"). 

Naast de inleiding bevat dit advies drie delen. Het eerste deel herhaalt de inhoud van het wetsvoorstel. 
Het tweede deel beschrijft de vier amendementen ingediend door mevrouw Dierick. Het derde deel 
bevat de opmerkingen van de CREG over de amendementen. 

Het Directiecomité van de CREG heeft het huidige advies geformuleerd tijdens zijn vergadering van 16 
april 2020. 

  

 

1  DOC 55 0978/003 
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1. INHOUD VAN HET WETSVOORSTEL 

1. Een beschrijving van het wettelijk kader dat de federale bijdrage voor elektriciteit en aardgas 
regelt, alsook van de verschillende koninklijke uitvoeringsbesluiten die hier verband mee houden en 
de achtereenvolgende koninklijke besluiten (en hun bekrachtiging) waarin besloten werd om de 
indexering te bevriezen van de bedragen bestemd voor het sociaal fonds gas en elektriciteit, is 
opgenomen in het advies (A)2070 van 27 maart 2020 "over een wetsvoorstel houdende diverse 
bepalingen inzake de federale bijdrage tot financiering van de sociale fondsen gas en elektriciteit". Daar 
wordt hiernaar verwezen. 

2. Het wetsvoorstel waaraan hierboven gerefereerd wordt en waarvoor de amendementen 
ingediend werden, stelt het volgende: 

"Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. 

Art. 2. De artikelen 1, 4 en 5 van het 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 worden bekrachtigd met ingang van 1 januari 2020. 

Art. 3. 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 producten wordt aangevuld met een lid, luidende: 

“Het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit 
wordt minstens aangewend voor de benodigde middelen die verband houden met de jaarlijkse 
indexering van de fondsen zoals bepaald in artikel 3, § 4, 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 en controle op de 
elektriciteitsmarkt; en in 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.” 

Art. 4. Deze wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt." 

2. AMENDEMENTEN OP HET WETSVOORSTEL 

3. Er werden vier amendementen op dit wetsvoorstel ingediend door mevrouw L. Dierick. 

4. Amendement nr. 1 wil artikel 2 van het wetsvoorstel wijzigen (gedeeltelijke bekrachtiging van 
het koninklijk besluit van 17 december 20192) en wil in tegendeel net dit koninklijke besluit in zijn 
geheel bekrachtigen, zonder beperking. 

 

2  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 
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De auteur van de amendementen is van mening dat de bekrachtiging van het volledige koninklijk 
besluit van 17 december 2019, inclusief de bepalingen die de bevriezing voorstellen van de bedragen 
die in 2020 bestemd zijn voor het sociaal fonds gas en elektriciteit, zou voorkomen dat de bedragen 
van de federale bijdrage voor 2020 die geheven wordt op het verbruik in functie van de door de CREG 
in december 2019 gepubliceerde eenheidswaarden, "in het gedrang" gebracht zouden worden. 

5. Amendement nr. 2 voegt een artikel 2/1 toe aan het wetsvoorstel ter aanvulling van artikel 
15/11 van de gaswet in de vorm van een paragraaf 1sexies die de CREG belast met het jaarlijks storten 
van een bepaald bedrag van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas 
en elektriciteit aan het sociaal fonds gas en elektriciteit.  

De verantwoording van het amendement geeft aan dat deze storting tot doel heeft om het bedrag van 
de kostprijs van de indexering van het sociaal fonds gas en elektriciteit te dekken, totdat het fonds 
voor forfaitaire verminderingen uitgeput is. 

6. Amendement nr. 3 voegt een artikel 2/2 toe aan het wetsvoorstel dat vergelijkbaar is met artikel 
2/1 van amendement nr. 2 maar dan geldend voor elektriciteit teneinde op die manier artikel 21ter 
van de elektriciteitswet aan te vullen met een paragraaf 6. 

In vergelijking met wat is vastgelegd voor gas (amendement nr. 2), bepaalt amendement nr. 3 dat de 
storting van het fonds voor forfaitaire verminderingen aan het sociaal fonds, voor elektriciteit zal 
plaatsvinden vijftien dagen na de storting die vastgelegd werd voor aardgas, wat neerkomt op de 
vaststelling van een prioriteit voor aardgas zodra het saldo van het fonds voor forfaitaire 
verminderingen niet langer volstaat om de kost te dekken van de indexering van de aan het sociaal 
fonds voor gas en elektriciteit te betalen bedragen. 

Verder wil amendement nr. 3 eveneens een paragraaf 7 toevoegen aan artikel 21ter van de 
elektriciteitswet die het bedrag van de federale bijdrage dat jaarlijks dient toegewezen te worden aan 
het fonds dat bestemd is voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van 
broeikasgassen, op 0 euro vaststelt – waarin opeenvolgende koninklijke besluiten sinds 2013 voorzien. 

7. Amendement nr. 4 voorziet in de vervanging van artikel 3 van het wetsvoorstel dat de 
toevoeging van een lid aan artikel 107 van de wet van 8 januari 2012 beoogt (waarin de Koning belast 
wordt met het bepalen van de nadere regels voor de besteding van het saldo van het fonds voor 
forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit) om uitdrukkelijk in een 
bestemming voor dit saldo te voorzien, namelijk het dekken van de kost die gepaard gaan met de 
indexering van de bedragen die overgemaakt moeten worden aan het sociaal fonds gas en elektriciteit. 

Volgens dit amendement zou de tekst van voormeld artikel 107 aanzienlijk gewijzigd worden om de 
Koning de bevoegdheid af te nemen teneinde de nadere regels voor de besteding van het saldo van 
het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit te bepalen.  

 

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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3. OPMERKINGEN OVER DE AMENDEMENTEN 

8. De CREG onderzoekt de vier amendementen vertrekkende vanuit het principe dat ze onderling 
coherent moeten zijn, d.w.z. dat ze elkaar niet mogen uitsluiten. 

3.1. AMENDEMENT NR. 1 

9. De goedkeuring van amendement nr. 1 (dat voorstelt om het koninklijk besluit van 17 december 
2019 in zijn geheel te bekrachtigen) zou tot gevolg hebben dat de bevriezing van de bedragen die in 
2020 bestemd zijn voor het sociaal fonds gas en elektriciteit, gehandhaafd zou worden.  

10. Het klopt dat de artikelen 2/1 en 2/2 die voorgesteld worden door de amendementen nrs. 2 en 
3, tot doel hebben om een overdracht te bewerkstelligen van het fonds voor forfaitaire 
verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit (hierna het "fonds voor forfaitaire 
verminderingen") naar het sociaal fonds gas en elektriciteit ter dekking van de kost van de indexering 
van de eraan toegewezen bedragen (zie echter wat ter zake vermeld wordt bij punt 3.2). Niettemin 
geldt het volgende: 

- Als de bevriezing van deze bedragen gehandhaafd blijft voor het jaar 2020, zal de 
indexering geneutraliseerd worden en zal de overdracht van de bedragen van het fonds 
voor forfaitaire verminderingen naar het sociaal fonds geen voorwerp hebben;  

- Aangezien de overdracht van het fonds voor forfaitaire verminderingen naar het sociale 
fonds voor wat aardgas betreft in elk geval tegen uiterlijk 15 april dient te gebeuren (1 
mei voor elektriciteit), is het onwaarschijnlijk dat een dergelijke overdracht kan 
plaatsvinden voor het jaar 2020, gelet op het feit dat de kans klein is dat de wet tegen dan 
afgekondigd wordt. 

11. De CREG ziet het door de auteur van het amendement geïdentificeerde risico niet, volgens 
hetwelk het ontbreken van een volledige bekrachtiging van het koninklijk besluit van 17 december 
2019 de financiering van de fondsen in het gedrang zou brengen. Als de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 17 december 2019 die in de bevriezing voorzien van de aan het sociaal fonds gas en 
elektriciteit toe te wijzen bedragen, niet bekrachtigd worden, zullen deze geacht worden nooit 
uitwerking te hebben gehad op het einde van de periode van twaalf maanden volgend op de 
inwerkingtreding ervan, overeenkomstig de artikelen 21ter, § 4, van de elektriciteitswet en 15/11, § 
1quater, al. 2, van de gaswet. Dit gebrek aan uitwerking zal betekenen dat de geïndexeerde bedragen 
toegewezen hadden moeten worden aan het sociaal fonds gas en elektriciteit, en niet de bevroren 
bedragen – d.w.z. bedragen die hoger zijn dan de bedragen die geïnd werden zolang deze bepalingen 
van kracht waren. Deze vaststelling stelt de wettigheid van de in 2020 geïnde federale 
bijdragebedragen niet ter discussie, maar vereist dat de winstderving van het sociaal fonds (d.w.z. wat 
niet geïnd werd, maar wel geïnd had moeten worden) in 2021 goedgemaakt wordt. 

3.2. AMENDEMENTEN NRS. 2 EN 3 

12. De CREG heeft de volgende opmerkingen over de amendementen nrs. 2 en 3 die samen onder 
de loep genomen werden. 

13. Ten eerste lijkt het erop dat de amendementen nrs. 2 en 3 allebei een schrijffout bevatten. Zij 
geven de CREG namelijk de opdracht om elk jaar een bepaald bedrag uit het fonds voor forfaitaire 



 

Niet-vertrouwelijk  7/15 

verminderingen over te maken, zonder evenwel aan te geven naar welk fonds deze overmaking moet 
gaan (volgens de verantwoordingen van de amendementen, naar het sociaal fonds gas en elektriciteit). 

14. Ten tweede beperken de amendementen nrs. 2 en 3 zich ertoe om rechtstreeks in de gas- en de 
elektriciteitswet in een overdracht van bepaalde bedragen tussen twee fondsen te voorzien. Zij laten 
de bepalingen ter zake in de koninklijke besluiten van 24 maart 2003 en 2 april 2014 echter volledig 
ongewijzigd. Deze koninklijke besluiten bepalen evenwel uitdrukkelijk dat de geïndexeerde bedragen 
die in het sociaal fonds voor gas en elektriciteit gestort moeten worden, gefinancierd moeten worden 
"door de opbrengst van de federale bijdrage ten laste van de elektriciteitssector [/gassector]". Zonder 
wijziging van bovenvermelde koninklijke besluiten zou men kunnen afleiden dat het volledige bedrag 
dat aan het sociaal fonds gas en elektriciteit moet worden toegewezen, door de federale bijdrage moet 
worden gefinancierd. Met andere woorden: de overdracht uit het fonds voor forfaitaire 
verminderingen zal de bedragen van de federale bijdrage die toegewezen dienen te worden aan het 
sociaal fonds gas en elektriciteit niet verminderen, maar zal er bovenop komen.  

15. Ten derde voorzien de amendementen nrs. 2 en 3 in een overdracht van bedragen uit een fonds 
(impliciet naar het sociaal fonds gas en elektriciteit), zonder echter te specificeren waarvoor deze 
bedragen gebruikt moeten worden. De toewijzing van deze bedragen is vastgelegd (en behouden) in 
de koninklijke besluiten van 24 maart 2003 en 2 april 2014.  

16. Uit coherentieoverwegingen lijkt het passend om, in een poging de hierboven genoemde 
problemen op te lossen, de gehele desbetreffende bepaling te "verhogen" tot het niveau van de wet, 
om daar te voorzien in (i) de toewijzing van een bepaald bedrag aan de behoeften van het sociaal fonds 
gas en elektriciteit; (ii) het beginsel van de indexering van dit bedrag, en (iii) de mogelijke dekking van 
de kosten van deze indexering door de overdracht van bedragen uit het fonds voor forfaitaire 
verminderingen, totdat dit fonds is uitgeput. 

De "consolidatie" van deze elementen met betrekking tot de financiering van het sociale fonds in de 
gas- en de elektriciteitswet zou zeker het voordeel hebben dat er duidelijkheid komt over de toewijzing 
van de bedragen van de federale bijdrage aan het sociaal fonds gas en elektriciteit. Anderzijds zou een 
dergelijke consolidatie onderstaande gevolgen hebben:  

- Enerzijds zouden de andere bestemmingen van de bedragen van de federale bijdrage van 
hun kant behouden blijven in de koninklijke besluiten van 24 maart 2003 en 2 april 2014, 
wat ongetwijfeld zou leiden tot een probleem met betrekking tot de leesbaarheid van al 
deze normen; 

- Anderzijds kan de herinvoering van een bevriezing van de indexering (bijvoorbeeld na 
uitputting van het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen) niet meer 
gebeuren via een koninklijk besluit dat binnen 12 maanden wordt bekrachtigd, maar zal 
dit moeten gebeuren via een "directe" wetswijziging, in tegenstelling tot wat voor de 
andere fondsen wordt gedaan. 

17. Ten vierde wordt in de amendementen nrs. 2 en 3 bepaald dat de jaarlijkse overdracht van het 
benodigde bedrag tegen uiterlijk 15 april voor aardgas en tegen uiterlijk 1 mei voor elektriciteit moet 
plaatsvinden. 

Aangaande de uiterste datum voor de overdracht tussen fondsen voor wat elektriciteit betreft, 
herinnert de CREG eraan dat artikel 11bis van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 het volgende 
stelt: "Binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst, verdeelt de commissie de in het fonds 
bedoeld in artikel 21, eerste lid, 3° van de wet gestorte bedragen overeenkomstig de bepalingen van 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 en op basis van een lijst van de begunstigde 
organismen opgesteld door de minister bevoegd voor maatschappelijke integratie". 
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18. In overeenstemming met dit artikel 11bis moeten de eerste kwartaalbetalingen aan de 589 
OCMW's dus uiterlijk op 30 april gebeuren, aangezien de bedragen van de federale bijdrage 
elektriciteit en aardgas uiterlijk op 31 maart door de CREG worden geïnd. De tekst van het 
amendement bepaalt echter dat voor elektriciteit de overdracht tussen het fonds voor forfaitaire 
verminderingen en het sociaal fonds gas en elektriciteit uiterlijk op 1 mei moet plaatsvinden. 

Enerzijds is deze datum van 1 mei onverenigbaar met de termijn voor de betaling aan de OCMW's zoals 
bepaald bij voormeld artikel 11bis. 

Anderzijds werd deze datum, die verschilt van de datum die geldt voor aardgas, blijkbaar gekozen om, 
indien nodig, voorrang te kunnen geven aan de dekking door het fonds voor forfaitaire verminderingen 
van de kost van de indexering van het aardgasbedrag van het sociaal fonds gas en elektriciteit, alvorens 
de kost van de indexering van het elektriciteitsbedrag te dekken, wanneer het saldo van het fonds voor 
forfaitaire verminderingen onvoldoende blijkt (in dit verband verwijzen we de lezer ook naar de 
volgende opmerking). De Verantwoording bij amendement nr. 2 verklaart niet waarom aardgas 
voorrang zou moeten krijgen op elektriciteit. 

19. Wat er ook van zij, de CREG is van mening dat er geen uiterste datums voor de overdracht 
vastgelegd hoeven te worden. De CREG kan er immers bij de overdracht van de middelen die nodig 
zijn om de kost van de indexering van de elektriciteits- en aardgasbedragen te dekken, perfect voor 
zorgen dat het saldo voldoende is om beide te dekken. En mocht dit niet het geval zijn, dan zou de 
CREG de voorkeur kunnen geven aan de ene of de andere sector, indien dit zou voorzien zijn door de 
wetgever. 

20. Hierbij dient er vooral aan herinnerd dat de CREG in december de federale bijdrage voor 
elektriciteit en aardgas voor het komende jaar berekent en publiceert. Bij de berekening hiervan zal 
de CREG reeds een raming hebben moeten maken van de behoeften van het sociaal fonds gas en 
elektriciteit die door de federale bijdrage elektriciteit en aardgas gedekt moeten worden, afhankelijk 
van het saldo dat al dan niet nog beschikbaar is in het fonds voor forfaitaire verminderingen. Niets 
belet dus dat de overdracht eerder plaatsvindt na de publicatie van het bedrag van de federale 
bijdrage, voor zover de middelen bovendien direct beschikbaar zijn. 

21. Tot slot wordt in amendement nr. 3 ook bepaald dat het bedrag bestemd voor het fonds 
broeikasgassen vanaf 2021 permanent tot nul wordt herleid. Hierbij wordt eraan herinnerd dat voor 
het jaar 2020  het wetsvoorstel voorziet in de bekrachtiging van minstens het artikel van het koninklijk 
besluit van 17 december 2019 dat het bedrag dat bestemd is voor het fonds broeikasgassen tot nul 
herleidt voor het jaar 2020. 

De CREG vraagt zich af of het niet beter zou zijn om, in plaats van het bedrag voor het fonds ter 
vermindering van de broeikasgassen "definitief" tot nul te herleiden, dit fonds gewoon af te schaffen 
(en tegelijk te specificeren hoe het saldo ervan moet worden toegewezen). Aangezien deze vaststelling 
op nul in amendement nr. 3 is opgenomen (daar het slechts een wijziging van de elektriciteitswet 
betreft), is het niet wenselijk om bij amendement nr. 2 ter zake een opmerking te formuleren. 

3.3. AMENDEMENT NR. 4 

22. Amendement nr. 4 schrapt de bevoegdheid van de Koning, zoals bepaald in artikel 107 van de 
wet van 8 januari 2012, om de nadere regels voor de bestemming van het saldo van het fonds voor 
forfaitaire verminderingen te bepalen. Deze schrapping is begrijpelijk in het licht van de 
amendementen nrs. 2 en 3 die tot doel hebben deze toewijzingsmodaliteiten rechtstreeks in de 
elektriciteits- en de gaswet op te nemen. Het voordeel van deze aanpak is dat een rechtstreekse 
overdracht tussen fondsen mogelijk wordt (onder voorbehoud van wat gespecificeerd werd met 
betrekking tot amendement nr. 1), zonder dat moet worden gewacht op het aantreden van een 
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volwaardige Regering, hetgeen noodzakelijk is voor de tenuitvoerlegging van bovengenoemd artikel 
107. 

De CREG heeft ter zake geen opmerkingen. 

 

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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