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INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft op 8 december 2020 een 
brief ontvangen van de minister van Energie. In deze brief vroeg de minister om een advies op te stellen 
over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging (hierna: het voorontwerp van koninklijk 
besluit) 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-
bedrijven / aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan 
(hierna: de koninklijke besluiten van 29 maart 2012) naar aanleiding van de uitbreiding van het sociaal 
tarief voor nieuwe klantencategorieën. De toepassing van het sociaal tarief en de uitbreiding ervan 
leidt tot bijkomende kosten voor de elektriciteits- en aardgasleveranciers. Het advies analyseert het 
voorontwerp van koninklijk besluit met als doel de kosten te verminderen terwijl het systeem voor het 
beheer van de fondsen beschermde klanten in evenwicht blijft.  

Hierna volgt het gevraagde advies van de CREG. 

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 produkten en andere 
door middel van leidingen (hierna: de gaswet). 

Naast de inleiding bevat dit advies de wijzigingen voorzien in het voorontwerp van koninklijk besluit 
die per thema worden geanalyseerd. 

Tijdens zijn vergadering van 17 december 2020 heeft het directiecomité van de CREG dit advies 
aangenomen. 
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1. WIJZIGINGEN UIT HET VOORONTWERP VAN 
KONINKLIJK BESLUIT 

1. Aan de brief van de minister van 8 december 2020 werd het voorontwerp van koninklijk besluit 
toegevoegd als bijlage. De voorgestelde aanpassingen aan de koninklijke besluiten van 
29 maart 2012 betreffen de bepaling van de referentie-energiecomponenten, de voorschotten 
en, voor elektriciteit, de door de regio in rekening gebrachte bijdragen hernieuwbare energie en 
warmtekrachtkoppeling.  De inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen wordt ook behandeld. 

1.1. Formules 

2. De referentie-energiecomponenten voor aardgas worden bepaald in de artikelen 1 en 2 en die 
voor elektriciteit in de artikelen 4 en 5. De CREG is voorstander van het gebruik van formules 
voor de referentie-energiecomponenten. De CREG stelt echter enkele aanpassingen voor. 

1.1.1. Gas 

3. In artikel 1 dient de notering TTF103 te worden gedefinieerd als volgt: “maandelijks rekenkundig 
gemiddelde “settlement price” van de notering "Dutch TTF Gas Base Load Futures" (werkdagen 
met uitzondering van de laatste van de maand) op de website van ICE Endex voor de maand 
voorafgaand aan het kalenderkwartaal van levering zoals gepubliceerd op de site van de CREG, 
uitgedrukt in €/MWh.” Het voordeel hiervan is dat dezelfde gegevensbron (Ice Endex) wordt 
gebruikt als voor de notering voor elektriciteit. Bovendien kan deze notering al vrij geraadpleegd 
worden op de site van de CREG.  

4. Voor artikel 2 beveelt de CREG aan om het vastrecht op 25 €/jaar i.p.v. 26,74 €/jaar vast te 
leggen. Dit bedrag ligt dichter bij de vorige gepubliceerde waarden van de referentie- 
energiecomponent. Bovendien wordt dit vastrecht van 25 €/jaar ook gebruikt voor het 
enkelvoudig en tweevoudig tarief voor elektriciteit. Er is geen reden om een verschillend 
vastrecht voor elektriciteit en voor aardgas te hebben. De formule van de variabele term voor 
aardgas moet niet worden gewijzigd. Om misverstanden te vermijden, worden de woorden 
“voor de variabele term” daarentegen wel best vermeld na de woorden “volgende formule”.  
Bijgevolg is de formule voor aardgas: 

- het vastrecht bedraagt 25 €/jaar  i.p.v. 26,74 €/jaar; 

- het bedrag berekend door de volgende formule voor de variabele term toe te passen:  
(0,25 + 0,1 x TTF 103) c€/kWh. 

1.1.2. Elektriciteit 

5. In artikel 4 betreffende de definitie van de elektriciteitsnotering Endex 103:  “het rekenkundige 
gemiddelde van de dagelijkse prijzen ICE Endex onder de rubriek «Belgian Power Base Load 
Futures», zoals gepubliceerd door ICE Endex op haar website gedurende het trimester dat aan 
het trimester van levering voorafgaat, uitgedrukt in €/MWh” dient er “gedurende de maand die 
aan het trimester van levering voorafgaat” te worden geschreven. 
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6. Voor artikel 5 beveelt de CREG aan om het vastrecht van de enkelvoudige en tweevoudige 
tarieven vast te leggen op 25 €/jaar i.p.v. respectievelijk 28,341 €/jaar en 28,31 €/jaar. Er is geen 
reden om een verschillend vastrecht voor enkelvoudige en tweevoudige tarieven voor 
elektriciteit of voor elektriciteit en aardgas te hebben. Het vastrecht voor het exclusief 
nachttarief wordt op nul gebracht in overeenstemming met de huidige facturatie van de 
elektriciteitsleveranciers met een nationaal marktaandeel van meer dan 1 %. De variabele 
termen worden ook gewijzigd en het tweevoudige tarief daluren en het tarief exclusief nacht 
worden op elkaar afgestemd. Om misverstanden te vermijden, worden de woorden “voor de 
variabele term”  best toegevoegd na de woorden “volgende formule”. Terwijl een gelijkaardig 
niveau werd behouden, werden de formules voor elektriciteit vereenvoudigd, daalde het 
vastrecht en werden de aftrekkingen in de formules geschrapt om situaties met negatieve 
prijzen in het geval van Endex-waarden in de buurt van nul te vermijden. Hierna volgt een 
samenvatting van de aangepaste formules voor elektriciteit:  

- enkelvoudig tarief: 

• het vastrecht bedraagt 25 €/jaar  i.p.v. 28,34 €/jaar; 

• het bedrag berekend door de volgende formule voor de variabele term toe te 
passen: 0,105 * ENDEX103 in plaats van (-0,2700 + 0,1056 x ENDEX 103) c€/kWh; 

- tweevoudig uurtarief: 

• het vastrecht bedraagt 25 €/jaar i.p.v. 28,31 €/jaar; 

• voor de piekuren, het bedrag berekend door de volgende formule voor de variabele 
term toe te passen: 0,12 * ENDEX103 in plaats van (-0,302 + 0,1164 x ENDEX 103) 
c€/kWh; 

• voor de daluren, het bedrag berekend door de volgende formule voor de variabele 
term toe te passen: 0,085 * ENDEX103 in plaats van (-0,302 + 0,0948 x ENDEX 103) 
c€/kWh; 

- exclusief nachttarief: 

• het vastrecht bedraagt 0 €/jaar  i.p.v. 2,76 €/jaar; 

• het bedrag berekend door de volgende formule voor de variabele term toe te 
passen: 0,085 * ENDEX103 in plaats van (-0,6553 + 0,0960 x ENDEX 103) c€/kWh. 

1.1.3. Gas en elektriciteit 

7. De nieuwe en oude methode leiden tot een gelijkaardige tarificatie op basis van de drie voorbije 
jaren. De nieuwe tarificatie is voorspelbaarder omdat ze expliciet verwijst naar een beursindex 
en de leveranciers op die manier toelaat hun “hedging2 ” beter te beheren en zo het risico uit de 
oude definitie van de referentie-energiecomponent te verminderen. Die zou sterk verschillende 
tarieven (vast, geïndexeerd op maandbasis, geïndexeerd op kwartaalbasis, enz.) kunnen 
combineren waarvan de minst dure per leverancier moeten genomen worden en het 

 

1 Erratum: het correcte bedrag is 28,34 €/jaar (en niet 28,43 €/jaar zoals verkeerdelijk vermeld in het initiële advies 

goedgekeurd op 17 december 2020). 
2 Hedging is een risicobeheersingsinstrument, vergelijkbaar met een verzekering, dat de leveranciers gebruiken om hen te 
beschermen tegen ongunstige marktbewegingen. Het wordt onder andere gebruikt in het kader van verkochte volumes met 
betrekking tot contracten met vaste prijs die de leveranciers aanbieden om zich te beschermen tegen stijgingen van de 
aankoopprijzen op de groothandelsmarkt. 
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gemiddelde moet berekend worden om de referentie-energiecomponent te bepalen waardoor 
de leveranciers moeilijkheden ondervinden om het daarmee verbonden prijsrisico te dekken. 

 

8. Deze nieuwe berekening van het referentietarief zal geen impact hebben op de berekening van 
het sociaal tarief en de federale bijdragen aangezien het gaat om de verduidelijking van het 
referentietarief van de markt en het verminderen van het risico van de leveranciers in dat 
verband. De tabel hieronder bevat de raming van de CREG van het kostenverschil tussen het 
oude en nieuwe systeem. Door de waarden uit de formules te gebruiken zou er een impact 
geweest zijn van ongeveer -0,5 miljoen € voor aardgas en +0,3 miljoen € voor elektriciteit. Deze 
bedragen moeten toegeschreven worden aan de jaarlijkse budgetten van 88,3 miljoen € voor 
aardgas en 115,6 miljoen € voor elektriciteit voor 2020.  

Tabel 1: Impact van het nieuwe systeem op de fondsen beschermde klanten 

               

 

1.2. Voorschotten 

9. Het principe van voorschotten wordt uiteengezet in artikel 3 voor aardgas en artikel 6 voor 
elektriciteit. De CREG is meer dan terughoudend wat het principe van voorschotten betreft 
omdat daarvoor de federale bijdragen vóór de inwerkingtreding van een dergelijk systeem sterk 
zouden moeten stijgen met het oog op de voorfinanciering ervan. Bovendien houdt het 
voorontwerp waarover dit advies gaat geen rekening met het mechanisme van voorschotten 
dat bovendien is ingevoerd voor de sociale tarieven voor klanten met een RVT-statuut3 zodat 
een tweede voorfinanciering voor deze nieuwe categorie nodig zou kunnen zijn. De CREG raadt 
aan om deze artikelen 3 en 6 te schrappen. 

1.3. Bijdragen hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling 

10. De CREG vindt het objectief verantwoord dat de bijdragen “hernieuwbare energie en 
warmtekrachtkoppeling” van  elke regio in aanmerking worden genomen voor de 
referentieprijs. Dit is immers een oplossing voor een marktverstoring tussen leveranciers 

 

3 Zie artikel 5 en 8 van het voorontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers 
bedoeld in artikel 15/10, § 2/2, eerste lid van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 
andere door middel van leidingen en in artikel 20, §2/1, eerste lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt 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 aardgasondernemingen en de tussenkomstregels 
voor het ten laste nemen hiervan en 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 

Gemiddelde 

delta per klant 

(€/jaar)

# klanten Geschatte impact (€/an)

Aardgas -1,71 295.000 -504.613,49

Elektriciteit 0,62 470.000 292.089,90

Enkelvoudig 1,06 237.000 251.180,50

Tweevoudig -0,06 204.000 -12.884,21

Exclusief nacht 1,85 29.000 53.793,61
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afhankelijk van het feit of ze al dan niet  in verschillende regio’s van het land aanwezig zijn. 
Momenteel houdt de CREG bij de berekening van de referentie-energiecomponent rekening 
met de bijdragen “hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling” van de minst dure regio. 
Aangezien de regionale Brusselse bijdrage veel lager is dan die van de andere regio’s leidt dit tot 
een geraamde winstderving van ongeveer 7,75 miljoen €/jaar voor leveranciers die in de twee 
andere regio’s van het land actief zijn aangezien de bijdragen “hernieuwbare energie en 
warmtekrachtkoppeling” er hoger zijn en deze leveranciers enkel op basis van een lagere 
bijdrage worden gecompenseerd. Dit bedrag moet vergeleken worden met het bedrag van de 
fondsen beschermde klanten elektriciteit dat dit jaar goed was voor een bedrag van € 115,6 
miljoen en waarbij bij de vastlegging ervan verschillende variabele parameters in rekening 
worden genomen. Tabel 1 toont de details van de berekening die leidt tot het verschil van € 7,75 
miljoen. 

Tabel 2: Impact van het in aanmerking nemen van de regionale referentie-energiecomponenten. 

 

 Voortaan zal de referentie-energiecomponent voor elektriciteit, enerzijds uit een zuivere 
energiecomponent op nationaal niveau en anderzijds uit een component “hernieuwbare energie en 
warmtekrachtkoppeling” die per regio verschilt, door de CREG worden vastgelegd. 

 

1.4. Inwerkingtreding 

11. De datum van inwerkingtreding van de maatregel dient in artikel 7 van het voorontwerp van 
koninklijk besluit te worden ingevuld. De waarden van de referentie-energiecomponenten (en 
de sociale tarieven) voor het 1e kwartaal 2021 werden op 10 december 2020 goedgekeurd door 
het directiecomité van de CREG. Hoewel het wettelijk gezien toegelaten is deze termijn in te 
korten op grond van een nieuwe verordening, lijkt een inwerkingtreding van het nieuwe 
systeem, om praktische redenen, slechts ten vroegste mogelijk vanaf 1 april 2021. 

 

1.5. Bijkomende elementen te wijzigen in de koninklijke besluiten van 
29 maart 20124 

12. Artikel 3, § 2 van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 – gewijzigd door de koninklijke 
besluiten van 16 juni 2020 – is momenteel als volgt opgesteld: “Tenminste 14 dagen voor het begin 
van elke tariefperiode wordt de referentieprijs door de Commissie schriftelijk aan de aardgasbedrijven 
overgemaakt.” 

 

4 Dit hoofdstuk maakte geen deel uit van het initiële advies goedgekeurd op 17 december 2020. 

Huidig systeem

VL BRU WAL BE

Volume beschermde klanten (kWh) 684.000.000 185.000.000 531.000.000 1.400.000.000

Bijdrage groene energie (c€/kWh) 2,323 1,000 2,725 1,747

Totaal (€) 15.889.320 1.850.000 14.469.750 24.458.000 €

Delta (€) 7.751.070 €

Toekomstig systeem

32.209.070 €
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13. Dit artikel 3, § 2 moet als volgt gewijzigd worden: “Ten laatste 14 dagen na het begin van elke 
tariefperiode wordt de referentie-energiecomponent door de Commissie aan de elektriciteits-/ 
aardgasbedrijven overgemaakt.” Dit wordt door de volgende twee redenen verantwoord: 

- de bedragen verkregen uit de formules (TTF en Endex) zullen slechts gekend zijn op het 
einde van elke maand die voorafgaat aan het trimester. Deze bedragen moeten nog door 
het directiecomité van de CREG, dat elke week plaatsvindt, goedgekeurd worden. Het is 
dus noodzakelijk om een termijn van twee weken te voorzien na en niet voor het begin 
van elke tariefperiode; 

- de referentie-energiecomponent wordt door de CREG berekend en op haar website 
gepubliceerd. Het is wel degelijk die component die aan de leveranciers moet worden 
gecommuniceerd. De referentieprijs daarentegen is de som van de referentie-
energiecomponent en de distributiecomponent die voortkomt uit de toepassing van het 
distributienettarief van de netbeheerder waarbij de residentiële beschermde klant is 
aangesloten. Deze referentieprijs varieert dus per distributienetbeheerderszone en het 
zijn de regionale regulatoren die bevoegd zijn voor het vastleggen van deze tarieven. Het 
is niet aan de CREG om de referentieprijzen te publiceren die gelden in de verschillende 
distributiezones. 

Het nieuwe compensatiesysteem zal worden gemonitord om te verzekeren dat de wijziging van 
de berekening van de referentie-energiecomponenten als gevolg van het gebruik van de formule 
niet zorgt voor een stijging van de fondsen beschermde klanten. In voorkomend geval zal de 
CREG de nodige maatregelen nemen om de regering een aanpassing van de formules voor te 
stellen. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. voorzitter van het directiecomité 




