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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) heeft op 3 april 2020 
een brief ontvangen van de Minister van economie. In deze brief wordt gevraagd om een advies op te 
stellen over de noodzakelijkheid van het wijzigen van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot 
vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven 
door de elektriciteits- / aardgasbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan 
(hierna: de koninklijke besluiten van 29 maart 2012), ten gevolge van de ministeriële besluiten van 
3 april 2020 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit / 
aardgas aan beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie 
(hierna: de ministeriële besluiten van 3 april 2020). 

De CREG brengt hierna het gevraagde advies uit. 

Het advies wordt geformuleerd met toepassing van artikel 21ter, § 3 van de wet van 29 april  1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) en van artikel 15/11, 
§ 1quinquies 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 onderhavig advies twee delen. Het eerste deel herhaalt de belangrijkste 
wijzigingen voorzien in de nieuwe ministeriële besluiten. Het tweede deel bevat de commentaren van 
de CREG. 

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavig advies aangenomen tijdens haar vergadering van 
30 april 2020. 

1. WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN OP BASIS VAN DE 
MINISTERIELE BESLUITEN VAN 3 APRIL 2020 

1. De brief van de Minister van 3 april 2020 herneemt in bijlage de ministeriële besluiten van 
3 april 2020. Deze besluiten wijzigen voornamelijk de definitie van het sociaal tarief. Artikel 10 van 
deze nieuwe besluiten bepalen voornamelijk dat het sociaal tarief gelijk is aan het tarief verkregen met 
behulp van de berekening vermeld in de artikelen 7 tot 9. 

2. Twee artikelen van deze koninklijke besluiten van 29 maart 2012 verwijzen naar het sociaal tarief 
zoals nog bepaald in de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 en moeten bijgevolg worden 
aangepast. Het gaat over de volgende artikelen van deze koninklijke besluiten. 

Art. 1, 5°, sociaal tarief : de definitie zal voortaan moeten verwijzen naar artikel 10 van het nieuwe 
ministeriële besluit (en niet langer naar artikel 8 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007). 

Art. 3, § 1, 2°: voortaan zal er moeten verwezen worden naar artikel 10 van het nieuwe ministeriële 
besluit (en niet langer naar de artikelen 8 en 9 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007). 

De verwijzingen naar artikel 10 van het nieuwe ministeriële besluit staan toe te antwoorden op de 
bemerking vermeld door de Raad van State op de laatste bladzijde van haar adviezen 66.995/3 
(bladzijde 14) en 66.996/3 (bladzijde 16) van 5 maart 2020. Ter herinnering, de besluiten van 
3 april 2020 voeren een dubbel plafond in met als doel te grote stijgingen van het sociaal tarief af te 
toppen. De stijgingen van meer dan 10 % per trimester voor elektriciteit en van 15 % per trimester 
voor gas of meer dan 20 % per jaar voor elektriciteit en 25 % per jaar voor aardgas worden 
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geplafonneerd. De verloren trimesters worden gecompenseerd tijdens volgende trimesters zodra een 
marge het toelaat. 

3. Voorts vermelden de artikelen 3, § 2 van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 momenteel 
dat de referentieprijs “per aangetekende post [wordt] overgemaakt aan de 
elektriciteits/aardgasbedrijven, een maand vóór de inwerkingtreding van het sociaal tarief in 
overeenstemming met artikel 6 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007”. Dat moet gewijzigd 
worden als volgt: “wordt door de Commissie schriftelijk aan de elektriciteits- /aardgasbedrijven 
overgemaakt ten minste 14 dagen voor het begin van elke tariefperiode”. Allereerst wordt dit 
verantwoord door het feit dat de communicatie per mail praktischer en directer is dan per 
aangetekende post. Ten tweede wordt de termijn van minstens veertien dagen voor deze 
communicatie eveneens toegepast voor het sociaal tarief. 

4. De wijziging van de tarifaire periodiciteit (trimestrieel in plaats van semestrieel) vereist 
daarentegen geen aanpassing van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012. Voor de referentieprijs 
wordt immers geen enkele verwijzing naar een periode vermeld. Bovendien laat artikel 3, § 3 van de 
koninklijke besluiten van 29 maart 2020 voldoende ruimte voor de CREG om zelf deze periodiciteit te 
wijzigen en in casu te laten overeenstemmen met deze van het sociaal tarief. 

2. WIJZIGINGEN AAN TE BRENGEN OP BASIS VAN 
ANDERE WETTELIJKE TEKSTEN 

5. De CREG acht het voorts opportuun om de rechthebbenden zoals gedefinieerd in artikel 1, 4° 
van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 weer af te stemmen op de recente wijzigingen zoals 
aangebracht door de wet van 24 februari 20191 en door de wet van 2 mei 20192. De laatstgenoemde 
wet stelde zich onder meer tot doel alle categorieën van rechthebbenden samen te brengen in 
eenzelfde wetsbepaling: 

“Om elke afwijking of verwarring over de sociale categorieën bedoeld door deze 
reglementeringen te vermijden, wordt er voorgesteld met het oog op coherentie om al de 
sociale categorieën betrokken door de toepassing van maximumprijzen voor levering van 
aardgas en warmte in eenzelfde tekst over te nemen.” 3 

De eerstgenoemde wet heeft deze doelstelling echter doorkruist door de invoeging van nieuwe 
categorieën van rechthebbenden in artikel 4/1 van de programmawet van 27 april 2007.  

  

 

1 Artikel 2 van de Wet van 24 februari 2019 tot wijziging van de programmawet van 27 april 2007 wat betreft de toekenning 

van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van 
de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de 
tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan 
2 Wet van 2 mei 2019 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere 

door middel van leidingen, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de 
programmawet van 27 april 2007 
3 Wetsvoorstel van 18 februari 2019 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en van de programmawet  van 27 april 2007, Kamer, DOC 54 3563/001, p. 4 
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6. Het is niet voldoende te verwijzen naar de wettelijke definitie van "beschermde residentiële 
afnemer" in artikel 2, 16°quater elektriciteitswet en artikel 1, 54° gaswet, aangezien de 
rechthebbenden van artikel 4/1 van de programmawet van 27 april 2007 daar niet onder vallen. Het 
opnemen van alle sociale categorieën impliceert het herschrijven van de definitie van “residentiële 
beschermde klanten” in de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 als volgt: 

- in het koninklijk besluit elektriciteit: “residentiële beschermde klanten”: de beschermde 
residentiële afnemers bedoeld in artikel 2, 16°quater van de wet en in artikel 4/1 van de 
programmawet van 27 april 2007; 

- in het koninklijk besluit aardgas: “residentiële beschermde klanten”: de beschermde 
residentiële afnemers bedoeld in artikel 1, 54° van de wet en in artikel 4/1 van de 
programmawet van 27 april 2007. 

7. De bijlage 1 van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012, die de categorieën herneemt, komt 
dan te vervallen. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 




