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door middel van leidingen en in artikel 20, §2/1, eerste lid van de wet 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 

Artikelen 20, § 2 en 21ter, § 3 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
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INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft op 11 december 2020 
een brief ontvangen van de ministers van Economie en van Energie. In deze brief werd gevraagd om 
tegen 18 december 2020 een advies op te stellen over een ontwerp 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 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 (hierna: het Ontwerp-KB).  

Dit Ontwerp-KB zal uitvoering geven aan een wetswijziging in parlementaire behandeling die ertoe 
strekt de Koning te machtigen om nieuwe categorieën van begunstigden toe te voegen aan het stelsel 
van beschermde residentiële afnemers die genieten van maximumprijzen (de zogenaamde sociale 
tarieven) voor de levering van aardgas en elektriciteit (amendement 55K1662005 op het Ontwerp van 
Programmawet van 25 november 2020, goedgekeurd in de Commissie Sociale Zaken van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers op 8 december 2020). De terugbetaling aan de leveranciers van de reële 
nettokost van deze uitbreiding zal worden gefinancierd uit de staatsbegroting via een 
verdelingsbesluit. 

Aangezien de inwerkingtreding van de maatregel gepland is op 1 februari 2021, begrijpt de CREG de 
ingeroepen spoedeisendheid, die ertoe noopt afbreuk te doen aan de wettelijke adviestermijn van 
veertig kalenderdagen voorzien door artikel 15/14, § 2, vierde lid Gaswet en artikel 23, § 2, vierde lid 
Elektriciteitswet.  

De CREG brengt hierna het gevraagde advies uit.  

Het advies wordt geformuleerd met toepassing van de artikelen 20, § 2 en 21ter, § 3 van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de Elektriciteitswet) en van 
de artikelen 15/10, § 2 en 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 onderhavig advies drie delen. Het eerste deel bevat een algemene 
uiteenzetting en analyse van de voorgenomen maatregelen. Het tweede deel bevat een artikelsgewijze 
bespreking van het Ontwerp-KB. In het derde deel volgt de conclusie. 

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavig advies aangenomen tijdens zijn vergadering van 
17 december 2020. 
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1. ALGEMENE ANALYSE 

1. De Programmawet zal de bestaande machtiging aan de Koning om de categorieën van 
rechthebbenden op het sociaal tarief te wijzigen, uitbreiden met een machtiging om deze 
categorieën aan te vullen. Om uitwerking te hebben dient deze uitbreiding per koninklijk besluit, 
bij wet te worden bekrachtigd binnen twaalf maanden na de datum van inwerkingtreding 
(artikel 15/10, § 2/2, derde lid Gaswet en artikel 20, § 2/1, derde lid Elektriciteitswet). 

2. Het Ontwerp-KB maakt gebruik van deze machtiging door het sociaal tarief toe te kennen aan 
“de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 19 van de gecoördineerde 
wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen” (artikelen 1 en 2 van het Ontwerp-KB). Dit betreft het zogenaamde RVT-statuut 
(rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming). De uitbreiding is beperkt in de tijd van 1 
februari 2021 tot 31 december 2021. 

3. Om de energiefactuur niet te verzwaren, wordt de financiering van de uitbreiding niet ten laste 
gelegd van de federale bijdrage, maar van de staatsbegroting. De ontworpen artikelen 60/4 en 
60/8 van de Programmawet voegen daartoe een nieuwe paragraaf in artikel 21bis 
Elektriciteitswet en artikel 15/11 Gaswet in: 

De financiering van de reële nettokosten die voortvloeien uit de toepassing van de 
maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de andere door de Koning overeenkomstig 
artikel 20, § 2/1, tweede lid, aangewezen beschermde residentiële afnemers, komt ten laste van 
de staatsbegroting, die de daartoe voorziene middelen toekent aan het fonds bedoeld in artikel 
21ter, § 1er, eerste lid, 5°, door middel van een herverdelingsbesluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad. 

4. Overeenkomstig deze bepaling worden de middelen via een verdelingsbesluit overgemaakt aan 
de Fondsen Beschermde Klanten beheerd door de CREG. Daardoor ontstaat binnen de fondsen 
een strikte scheiding naargelang de herkomst en de bestemming van de middelen: de middelen 
uit de federale bijdrage mogen enkel worden aangewend voor de bestaande sociale klanten en 
de middelen uit de staatsbegroting mogen enkel worden aangewend voor de nieuwe categorie 
sociale klanten. Dit veronderstelt een aangepaste rapportering die de CREG een volledig zicht 
geeft op de herkomst en de bestemming van de middelen. 

5. Naast de eigenlijke uitbreiding op grond van de wettelijke machtiging voorziet het Ontwerp-KB 
in aangepaste procedures en in een voorschot op de terugbetaling aan de leveranciers. Dit 
tweede luik krijgt gestalte door een 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 (hierna: de KB’s van 2012). 

6. Er wordt een totaal bedrag van 88 miljoen euro voorzien als voorschot op de terugbetaling aan 
de leveranciers. Ook voor de nieuwe sociale klanten met RVT-statuut zullen de leveranciers 
recht hebben op de terugbetaling van het verschil tussen het referentietarief en het sociaal 
tarief, conform de KB’s van 2012. Het voorschotbedrag wordt proportioneel verdeeld onder de 
leveranciers overeenkomstig de laatst goedgekeurde schuldvorderingen. Voor de terugbetaling 
zullen de leveranciers een afzonderlijke aangifte van schuldvordering moeten indienen, zodat er 
transparantie is over de middelen waarmee de terugbetaling moet gebeuren. In de Fondsen 
Beschermde Klanten mogen immers enkel de middelen uit de staatsbegroting worden 
aangesproken, niet de middelen uit de federale bijdrage. 
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7. Voorts wordt voorzien in een permanente monitoring door de CREG van de 
financieringsbehoeften die de uitbreiding met zich meebrengt. De CREG zal jaarlijks rapporteren 
aan de ministers bevoegd voor Economie, Energie en Begroting. In het bijzonder zal de CREG 
signaleren wanneer de uit de staatsbegroting gestorte middelen niet volstaan om te voldoen 
aan de schuldvorderingen van de leveranciers. 

2. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 

8. Omdat de regeling volledig parallel is voor gas en elektriciteit, worden de artikelen twee aan 
twee besproken. 

 

2.1. ARTIKELEN 1 EN 2 

9. In de artikelen 1 en 2 wordt de nieuwe categorie rechthebbenden omschreven. Ze wordt 
ingevoegd als het 6° item in artikel 15/10, §2/2, eerste lid Gaswet en artikel 20, § 2/1, eerste lid 
Elektriciteitswet:  

“de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, §19 van de gecoördineerde 
wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen.” 

De CREG merkt op dat deze bepaling moet worden samen gelezen met de inleidende zin van de 
aangehaalde wetsartikelen, die het recht op het sociaal tarief ook verleent aan “iedere persoon 
die onder hetzelfde dak leeft”. Zoals voor de bestaande categorieën, zou er voor de nieuwe 
categorie dus een recht op sociaal tarief zijn wanneer de titularis van het energiecontract een 
RVT-statuut heeft óf wanneer iemand die onder zijn dak woont een RVT-statuut heeft. De 
budgettaire berekeningen die de CREG heeft gemaakt in aanloop naar het Ontwerp-KB en op 
basis van de haar verstrekte informatie, gingen echter uit van een dubbele voorwaarde, namelijk 
dat elke betrokkene een BIM-statuut had én een EAN-code (titularis van een aansluiting op het 
distributienet). Volgens de huidige tekst zou die laatste beperking wegvallen, waardoor de groep 
die in aanmerking komt veel ruimer zou zijn en dus ook de budgettaire impact zou stijgen. Om 
dit te vermijden, dienen de personen die onder hetzelfde dak leven en geen titularis zijn van een 
EAN-code, uitdrukkelijk te worden uitgesloten. 

 

2.2. ARTIKELEN 5 EN 8 

10. Deze bepalingen hebben betrekking op het voorschot dat aan de leveranciers wordt toegekend 
om de uitbreiding gedeeltelijk te prefinancieren. Daartoe wordt in de KB’s van 2012 een artikel 
12bis ingevoegd: 

“Bij wijze van voorschot op de in artikel 12 bedoelde terugbetaling met betrekking tot de levering 
van elektriciteit aan de beschermde residentiële afnemers aangewezen door de Koning 
overeenkomstig artikel 20, § 2/1, tweede lid van de wet, wordt [uiterlijk op 1 mei 2021] een 
bedrag van [49,6 miljoen euro]  uitbetaald. Dit bedrag wordt geput uit de in het Fonds aanwezige 
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middelen bedoeld in artikel 21bis, § 1/1 van de wet en wordt proportioneel verdeeld over de 
leveranciers op basis van de laatst goedgekeurde schuldvorderingen. Leveranciers voor wie nog 
geen schuldvorderingen zijn goedgekeurd, krijgen een forfaitair voorschot van [10.000 euro] 
uitgekeerd. 

De krachtens het vorige lid uitbetaalde bedragen komen in mindering voor het vaststellen van 
de definitieve eindafrekening bedoeld in artikel 12. Wanneer de eindafrekening negatief is, 
storten de leveranciers binnen de maand na de kennisgeving het teveel betaalde terug.” 

11. Het globale voorschotbedrag van 88 miljoen euro wordt verdeeld tussen de gas- en de 
elektriciteitssector op basis van de verhoudingen zoals die blijken uit de meest recente cijfers 
waarover de CREG beschikt inzake de terugbetaling van de reële nettokost ingevolge de 
toepassing van de sociale tarieven. Dit levert een voorschot op van 49,6 miljoen euro voor de 
elektriciteitsleveranciers en 38,4 miljoen euro voor de aardgasleveranciers. De voorziene datum 
voor de storting in de Fondsen Beschermde Klanten vanuit de staatsbegroting is 1 mei 2021. De 
CREG merkt op dat de bedragen en de datum moeten worden afgestemd op de bepalingen van 
het verdelingsbesluit, dat voorzien wordt door de ontworpen paragrafen in artikel 21bis 
Elektriciteitswet en artikel 15/11 Gaswet. Binnen elke sector wordt het toegekende bedrag 
proportioneel verdeeld volgens het aandeel van elke leverancier in de laatste door de CREG 
goedgekeurde schuldvorderingen. Aangezien deze schuldvorderingen nog geen sociale klanten 
met RVT-statuut omvatten, gaat het noodzakelijkerwijs om bestaande sociale klanten. Voor 
eventuele nieuwe leveranciers wordt een forfaitair voorschot van 10.000 euro voorzien. De 
CREG is van oordeel dat dit laatste bedrag passend is omdat opstartende leveranciers doorgaans 
beginnen met een kleine klantenportefeuille. 

12. Het tweede lid van het ontworpen artikel 12bis preciseert dat het voorschot geen afbreuk doet 
aan de eindafrekening. Wanneer het voorschot groter zou uitvallen dan de uiteindelijk 
verschuldigde terugbetaling, moet het teveel uitgekeerde door de leveranciers worden 
teruggestort aan de Fondsen Beschermde Klanten. Normaal zal het voorschot echter kleiner 
uitvallen en zal vanuit de Fondsen een extra bedrag moeten worden uitgekeerd bij wijze van 
eindafrekening. Vanwege de ingestelde opsplitsing binnen de Fondsen mag dit bedrag nooit 
afkomstig zijn van de federale bijdrage. Daarom is het nodig dat de Fondsen correct worden 
aangevuld vanuit de staatsbegroting en dat daarover een tijdige rapportering gebeurt op basis 
van omstandige aangiften. Dat is het voorwerp van de volgende afdeling. 

 

2.3. ARTIKELEN 4 EN 7 

13. De artikelen 4 en 7 van het Ontwerp-KB voegen een § 4 toe aan de artikelen 7 van de KB’s van 
2012: 

“Een afzonderlijke aangifte van schuldvordering wordt ingediend voor de terugbetaling van de 
kost met betrekking tot de beschermde residentiële afnemers aangewezen door de Koning 
overeenkomstig artikel 20, § 2/1, tweede lid van de wet. Deze aangifte bevat de informatie zoals 
beschreven in dit artikel.” 

Deze rapportering is nodig opdat de CREG de juiste middelen zou kunnen gebruiken voor de 
terugbetaling. Voor de door de Koning aangewezen categorieën moet geput worden uit de 
middelen in het fonds die uit de staatsbegroting afkomstig zijn. Het is dus ook noodzakelijk dat 
de leveranciers tijdig beschikken over de informatie welke klanten behoren tot de RVT-
categorie.  
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14. De administratieve last van de opsplitsing van de aangiften zou beperkt moeten zijn. Het 
voorgeschreven formaat en de vereiste informatie blijven immers identiek, zodat geen 
afwijkende praktijken moeten worden doorgevoerd. Het principe van de opsplitsing zelf is strikt 
noodzakelijk om de afzonderlijke financiering correct te kunnen toepassen.  

 

2.4. ARTIKELEN 3 EN 6 

15. De monitoring en rapportering over de benodigde middelen wordt geregeld in de artikelen 3 en 
6 van het Ontwerp-KB, die een artikel 5bis invoegen in de KB’s van 2012: 

“De commissie voert een permanente monitoring van de middelen benodigd in uitvoering van 
artikel 15/11, § 1bis/1 van de wet  en brengt hierover jaarlijks verslag uit aan de ministers 
bevoegd voor Economie, Energie en Begroting. 

Wanneer de commissie vaststelt dat de in uitvoering van artikel 15/11, § 1bis/1 van de wet aan 
het Fonds gestorte middelen niet volstaan om te voldoen aan de schuldvorderingen van de 
leveranciers, brengt ze hierover verslag uit aan de ministers bevoegd voor Economie, Energie en 
Begroting. Het benodigde bedrag wordt overeenkomstig artikel 15/11, § 1bis/1 van de wet 
overgemaakt aan het Fonds.” 

16. Hoewel de uitbreiding slechts elf maanden zal gelden, is de financiële afwikkeling gespreid over 
meerdere jaren. Volgens de huidige praktijk kunnen de terugbetaling en afrekening zich 
uitstrekken tot 2024. Daarom is het van belang dat de situatie permanent wordt opgevolgd en 
dat een jaarlijks verslag wordt uitgebracht aan de betrokken ministers. In casu zijn dit de 
ministers van Economie en van Energie, maar ook de minister van Begroting, aangezien de 
rapportering mee aan de basis zal liggen van het bepalen van de benodigde middelen uit de 
staatsbegroting. Als het in het verdelingsbesluit bepaalde bedrag ontoereikend zou zijn om aan 
de terugbetalingsverplichtingen te voldoen, moeten bijkomende middelen worden toegekend 
om te vermijden dat het tekort ten laste van de leveranciers zou blijven. De bijkomende 
middelen kunnen enkel uit de staatsbegroting komen, er is geen mechanisme voorzien om ze 
uit de federale bijdrage te putten. 

 

2.5. ARTIKEL 9 

17. Het artikel 9 van het Ontwerp-KB bepaalt de inwerkingtreding op 1 februari 2021 en de 
buitenwerkingtreding op 31 december 2021. De CREG merkt op dat deze laatste datum enkel 
betrekking zou mogen hebben op de periode waarin sociale klanten met RVT-statuut recht 
hebben op de sociale tarieven. De overige regelingen moeten van toepassing blijven voorbij de 
datum van 31 december 2021. Het betreft onder meer de aangifte van schuldvordering, de 
goedkeuring van de schuldvordering, de rapportering erover aan de ministers, de uitbetaling en 
de aanvulling van de middelen, enz. Zoals reeds vermeld kunnen deze operaties zich uitstrekken 
tot 2024. De datum van buitenwerkingtreding mag dus enkel gelden voor de artikelen 1 en 2 
van het Ontwerp-KB. De overige bepalingen hebben geen einddatum nodig aangezien ze vanzelf 
zonder voorwerp worden wanneer de laatste terugbetalingen zullen zijn afgerond.  
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2.6. ARTIKEL 10 

18. Het tiende en laatste artikel van het Ontwerp-KB bepaalt dat de ministers van Economie en van 
Energie elk bevoegd zijn voor de uitvoering ervan. De CREG heeft daarbij geen opmerkingen. 

 

3. CONCLUSIE 

19. De CREG brengt een positief advies uit over het Ontwerp-KB. 

20. Met betrekking tot de omschrijving van de nieuwe categorie rechthebbenden merkt de CREG op 
dat deze ruimer is dan aanvankelijk voorgenomen, doordat ook personen die onder eenzelfde 
dak leven in aanmerking worden genomen (zie randnummer 9). De budgettaire impact daarvan 
is aanzienlijk. 

21. Met betrekking tot de datum van buitenwerkingtreding wordt opgemerkt dat deze te ruim is 
genomen en dat deze moet worden beperkt tot de eigenlijke uitbreiding van het recht op sociaal 
tarief, zonder de financiële afwikkeling en rapportering te raken (zie deel 2.5). 

 

 

 

 

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