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INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft op 15 februari 2021 een 
brief ontvangen van de Minister van Energie en de Minister van Economie en Werk. In die brief vragen 
de ministers om een advies op te stellen over de invoering van het sociaal tarief voor de levering van 
warmte.  

Hierna volgt het gevraagde advies van de CREG. 

Het advies wordt geformuleerd met toepassing van artikel 15/10, § 2/1, van de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (hierna: de 
gaswet). Dit artikel, ingevoegd door artikel 3 van de wet van 2 mei 2019 tot wijziging van de gaswet 
bepaalt het volgende : 

“§ 2/1. Na advies van de commissie en na overleg met de gewesten, kan de Koning, na 
beraadslaging in de Ministerraad, maximumprijzen vaststellen per kWh, die op het gehele 
grondgebied gelden voor de levering van warmte door middel van netten voor 
warmtevoorziening op afstand aan beschermde residentiële afnemers. Deze 
maximumprijzen omvatten geen enkel forfaitair bedrag of vergoeding. 

Na advies van de commissie, bepaalt de Koning de regels voor het financieringsmechanisme 
en het bepalen van de werkelijke nettokosten voor de ondernemingen die warmte door 
middel van netten voor warmtevoorziening op afstand leveren, als gevolg van de in het 
eerste lid bedoelde activiteiten, en van hun betrokkenheid bij de tenlasteneming. (…).” 

Naast de inleiding bevat onderhavig advies in het eerste hoofdstuk de volgende punten: de beoogde 
perimeter voor de toepassing van het sociaal tarief warmte, het niveau van het sociaal tarief warmte, 
de referentieprijs, de financiering en de datum van inwerkingtreding. Het tweede hoofdstuk gaat over 
de noodzakelijke wetswijzigingen. De ontwerpen van koninklijke besluiten met betrekking tot dit 
advies zijn in bijlage opgenomen. 

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavig advies aangenomen tijdens zijn vergadering van 
1 april 2021. 
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1. TE BEPALEN ELEMENTEN MET HET OOG OP DE 
INVOERING VAN HET SOCIAAL TARIEF WARMTE 

1. De brief van de ministers bepaalt de kernelementen die moeten worden bepaald met het oog 
op de invoering van het sociaal tarief warmte. 

1.1. DEFINITIE 

2. De CREG stelt voor om de federale definitie van een net voor warmtevoorziening uit de gaswet 
over te nemen: 

« "netten voor warmtevoorziening op afstand": geheel van leidingen voor de 
warmtevoorziening vanuit een centrale productie-installatie om het verwarmen van 
gebouwen en de levering van huishoudelijk warm water te garanderen. » 

Deze definitie maakt het mogelijk om rekening te houden met de verschillende situaties, ongeacht het 
type net (publiek of privé) en de energiebron (hout, geothermie, restwarmte afkomstig van de 
industrie, aardgas, biomethaan, warmtepomp, ...) in het betreffende warmtenet. 

Het is belangrijk te benadrukken dat de warmtebron ook afkomstig kan zijn uit aardgas en/of 
elektriciteit (via een warmtepomp bijvoorbeeld). Daarom dient de financiering in voorkomend geval 
afzonderlijk bekeken te worden om te vermijden dat er te veel middelen zijn. 

1.1.1. In rekening te nemen volume 

Met betrekking tot het in rekening te nemen volume zowel voor het sociaal tarief warmte als voor de 
referentie energiecomponent warmte (cf. infra) dient er rekening te worden gehouden met het 
brutovolume toegewezen aan elke klant rekening houdend met eventuele netverliezen en een 
eventuele conversiefactor van primaire energie in warmte van toepassing op elk net afzonderlijk. 

1.2. NIVEAU VAN HET SOCIAAL TARIEF WARMTE 

3. Omwille van het NMDA-principe (“niet meer dan anders”) wordt er aangeraden om voor het 
sociaal tarief warmte dezelfde tarifering toe te passen als voor het sociaal tarief aardgas 1 en dezelfde 
trimestriële periodiciteit te behouden. Het gaat om het principe dat voornamelijk in Vlaanderen en 
Nederland wordt toegepast dat het tarief voor de levering van warmte wordt vastgelegd op een niveau 
waarbij het gemiddeld niet meer kost dan in een gelijkaardige situatie met een hoogrendementsketel 
op aardgas.  

4. In dat kader zal er geen enkele vaste bijdrage voor de energiecomponent en de administratieve 
kosten kunnen worden gefactureerd.  

5. In het kader van het sociaal tarief kan er geen enkele vaste bijdrage worden toegepast voor de 
levering van energie op zich. De afschrijvings- en onderhoudskosten die niet door de vaste bijdrage in 
de referentie energiecomponent worden gedekt zullen in voorkomend geval afzonderlijk aan de 

 

1 Zie https://www.creg.be/nl/consument/prijzen-en-tarieven/sociaal-tarief  

https://www.creg.be/nl/consument/prijzen-en-tarieven/sociaal-tarief
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klanten gefactureerd kunnen worden voor zover dit vergelijkbaar is met de kost die een particuliere 
klant moet betalen om zijn ketel te vervangen en om de onderhoudskosten van zijn ketel te dekken. 

1.3. REFERENTIEPRIJS 

6. In het kader van de schuldvorderingen beschermde klanten is de referentieprijs de som van de 
referentie energiecomponenten en de netwerkcomponenten (vervoer en distributie). De 
referentieprijs verminderd met het sociaal tarief genereert de schuldvordering beschermde klant. Dit 
huidige mechanisme voor aardgas zou in de mate van het mogelijke moeten worden toegepast voor 
warmte. De moeilijkheid ligt in het feit dat de markt voor warmte meestal is geïntegreerd (een 
beheerder staat in voor alles) in tegenstelling tot de aardgasmarkt. 

1.3.1. Energie 

7. Er wordt voorgesteld om de variabele term vast te leggen op hetzelfde niveau als van de 
referentie energiecomponent “aardgas”2. In veel gevallen dient de aardgasprijs immers als referentie 
voor de tarifering van warmte. In het zuiden van het land geldt de stookolieprijs wel vaker als 
referentie. Zoals blijkt uit de boordtabel3 gepubliceerd door de CREG zijn de aardgas- en 
stookolieprijzen in België gelijkaardig. Dit laat toe om het gebruik van de aardgasprijs als referentie te 
verantwoorden. 

8. De vaste bijdrage daarentegen moet hoger zijn omwille van de kosten van de warmtenetten die 
nog niet zijn afgeschreven zoals sommige aardgasnetten dat wel zijn. De vaste bijdragen kunnen 
immers sterk verschillen van net tot net, in functie van de grootte of de gebruikte energie. In dit 
stadium lijkt het echter niet opportuun om de vaste bijdrage in functie van deze elementen te 
differentiëren.  

9. De vaste bijdrage voor de referentie energiecomponent voor aardgas bedraagt € 25/jaar. Er 
wordt voorgesteld om de vaste bijdrage voor de referentie energiecomponent “warmte” vast te leggen 
op een niveau van € 125/jaar in 2021 om rekening te houden met de hogere kosten van deze nieuwe 
markt. In het geval van een individuele facturatie van de klant geldt deze vaste bijdrage per beleverde 
klant. Het verschil van € 100 tussen de vaste bijdrage warmte (€ 125) en de vaste bijdrage 
aardgas (€ 25) werd als volgt berekend. De vaste bijdrage op de warmtemarkt bedroeg 
gemiddeld € 223. Deze cijfers werden verkregen aan de hand van informatie van beheerders van 
warmtenetten4. De vaste bijdrage op de aardgasmarkt (energie en netwerken) bedraagt 
gemiddeld € 114. Dit cijfer werd verkregen door de vaste bijdrage (€ 35) van het meest verkochte 
product van de belangrijkste leverancier op te tellen bij de gemiddelde vaste DNB bijdrage (€ 79) 
opgenomen in tabel 1 op de volgende pagina. Het verschil tussen € 223 en € 114 is € 109. Om 
praktische redenen wordt dit afgerond tot € 100. Deze afronding naar beneden wordt gerechtvaardigd 
door het feit dat de belangrijkste leverancier van warmte een bijdrage hanteert die lager is dan die van 
de andere beheerders. Er wordt voorgesteld om een vaste bijdrage te weerhouden van € 125 (€ 25 + 
voormeld verschil van € 100) voor 2021. Voor de komende jaren behoudt de CREG zich het recht voor 

 

2 Zie https://www.creg.be/nl/professionals/levering/sociale-tarieven-schuldvorderingen  
3 Zie https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel, pagina 9  
4 De informatie die de CREG heeft verkregen betreft verschillende beheerders van warmtenetten actief in Vlaanderen en een 

beheerder van een warmtenet actief in Wallonië. De CREG heeft informatieaanvragen gestuurd aan beheerders van 
warmtenetten actief in Wallonië en Brussel maar heeft, ondanks meerdere herinneringen, geen antwoord ontvangen. 

https://www.creg.be/nl/professionals/levering/sociale-tarieven-schuldvorderingen
https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel
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om deze vaste bijdrage jaarlijks aan te passen in functie van zo objectief mogelijke criteria5 en in het 
bijzonder de tarieven op de warmtemarkt. 

10. De weerhouden periodiciteit zal ook trimestrieel zijn. 

1.3.2. Netwerk 

11. In de aardgasmarkt voegen de leveranciers aan deze referentie energiecomponent de kosten 
toe voor het distributie- en vervoersnet voor aardgas om de referentieprijs te bekomen die als basis 
dient voor de bepaling van de schuldvordering. In de warmtemarkt wordt er nog geen onderscheid 
gemaakt tussen de verschillende componenten (energie en netwerk). Er dient echter op worden 
toegezien dat de beheerder van warmte rekening kan houden met de kosten toegewezen aan het 
beheer van het netwerk om eveneens een referentieprijs te kunnen bepalen. 

12. Aangezien de meeste warmtenetten geïntegreerd zijn en aardgas de voornaamste “driver” van 
de prijs van warmte is, is het de meest pragmatische oplossing om rekening te houden met de 
distributiekosten (van de DNB-zone waarvan de beheerder van warmte deel uitmaakt) en 
vervoerskosten van aardgas en om deze netwerkcomponent aan de energiecomponent toe te voegen.  

13. De onderstaande tabel bevat de tarieven van de distributie- en vervoerscomponenten voor 
aardgas in België. Voor 2021 bedraagt het gewogen gemiddelde tarief c€ 1,15/kWh voor de variabele 
term en € 78,95/jaar voor de distributiecomponent.  

14. Ter illustratie, op basis van deze tabel zou een beheerder van een geïntegreerd warmtenet in de 
provincie Luxemburg aan de referentie energiecomponent een variabele term kunnen toevoegen van 
c€ 1,2/kWh en € 82,96/jaar om zijn referentieprijs voor 2021 te bepalen. De distributienettarieven 
voor aardgas uit de onderstaande tabel worden jaarlijks door de regionale regulatoren vastgelegd. 

15. De CREG beseft dat de kosten van het distributienet voor aardgas de kosten van het warmtenet 
niet noodzakelijkerwijze weerspiegelen, maar het is in eerste instantie nodig om van deze fictie uit te 
gaan om de invoering van een recuperatiemechanisme door de leveranciers van warmte mogelijk te 
maken in afwachting van de uitwerking van componenten van het warmtenet in plaats van een 
geïntegreerd systeem zoals nu meestal het geval is. 

  

 

5 De CREG vestigt de aandacht op de vaste rechtspraak van de Raad van State over de reglementaire bevoegdheidsoverdracht 
door de minister aan de instanties die in principe niet toegelaten is. Een reglementaire overdracht aan de CREG zou minstens 
op de wet zelf gebaseerd moeten zijn. Voor meer rechtszekerheid is het dan ook aan te raden om de gaswet in die zin aan te 
passen dat de CREG instaat voor de technische regels voor de berekening van deze referentie energiecomponent warmte. 
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Tabel 1: distributie- en vervoerscomponenten voor het jaar 2021 voor een T2 klant6 

 

1.4. FINANCIERING 

16. Voor de eerste jaren beveelt de CREG een financiering aan van het sociaal tarief warmte via de 
algemene middelen van het staatsbudget, althans voor de warmte uit andere bronnen dan aardgas of 
elektriciteit (bijvoorbeeld via warmtepompen). De warmte die aan de hand van aardgas of elektriciteit 
wordt gegenereerd zal ten laste blijven van de fondsen beschermde klanten elektriciteit en aardgas 
(zie ook paragraaf 26). De alternatieve financiering via de middelen van het staatsbudget zal dus enkel 
betrekking hebben op warmte die a priori afkomstig is van andere energiebronnen dan biomassa, 
afval-/restwarmte, geothermie en alle andere bronnen die als hernieuwbare bronnen kunnen worden 
beschouwd. 

17. De vooruitzichten voor de nettokost van de warmtemarkt aan de hand van andere bronnen dan 
aardgas tonen in dit stadium een beperkt bedrag. Volgens de informatie ontvangen van de VREG en 
die op ramingen van het VEKA is gebaseerd, toonden de gegevens op de warmtemarkt in 2019 een 
totaalvolume van 420 GWh in Vlaanderen7. Slechts 15,3 GWh, hetzij 3,6 % van het totaalvolume, was 
bestemd voor huishoudelijk verbruik. In 2019 zouden er 3.606 huishoudelijke warmteklanten zijn in 
Vlaanderen, wat een verbruik betekent van 4,2 MWh/jaar per woning. Dit lijkt weinig maar zou 
verklaard kunnen worden door een goede isolatie van deze recente woningen. Uitgaande van deze 
hypothese zou de gemiddelde nettokost voor de levering van een beschermde klant de volgende zijn: 

  

 

6 Voor collectieve verwarmingsketels zal eerder het tarief T3 of T4 van toepassing zijn. Voor een verbruik van minder dan 
5.000 kWh per jaar zal het tarief T1 van toepassing zijn. 
7 Ter vergelijking, in 2019 bedroeg het verbruik van aardgas op het distributienet 64 TWh in Vlaanderen en 93 TWh in heel 
België. 

DNB AARDGAS

c€/kWh €/jaar

variabel vast (metering incl.)

ORES (Namur) 1,57 104,49 36.501 1,24%

ORES (Hainaut) 1,81 97,89 280.269 9,54%

ORES (Brabant Wallon) 1,42 102,61 82.414 2,81%

ORES (Luxembourg) 1,20 82,96 10.248 0,35%

ORES (Mouscron) 1,44 83,24 31.064 1,06%

RESA 1,56 94,26 224.003 7,63%

FLUVIUS ANTWERPEN 0,56 95,03 375.790 12,80%

FLUVIUS LIMBURG 0,83 61,59 230.368 7,84%

FLUVIUS WEST 1,01 84,84 48.513 1,65%

FLUVIUS GASELWEST 0,94 64,79 254.369 8,66%

FLUVIUS IMEWO 0,75 91,29 338.584 11,53%

FLUVIUS INTERGEM 0,76 63,83 178.724 6,09%

FLUVIUS IVEKA 0,70 75,96 130.153 4,43%

FLUVIUS IVERLEK 0,77 70,29 309.569 10,54%

FLUVIUS SIBELGAS 0,70 78,32 40.268 1,37%

SIBELGA 1,11 54,64 366.122 12,47%

Gewogen gemiddeld tarief DNB 1,00 78,95 2.936.959 100,00%

Gemiddeld tarief TNB Fluxys Belgium 0,15 0,00

Gewogen gemiddeld tarief DNB-TNB 1,15 78,95

BTW excl.

DNB (T2)

2021
Aantal 

residentiële 

klanten

Marktaandeel 

residentieel
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Tabel 2: netto kost van het sociaal tarief warmte voor een standaardklant 

 

18. Het regionale beleid beoogt een jaarlijkse stijging van het volume van 250 GWh per jaar, wat 
een jaarlijkse stijging van 9 GWh per jaar betekent als we dezelfde regel van drie toepassen. 
Veronderstellingen van het VEKA gaan echter uit van een gemiddelde stijging tussen 4,7 en 16,5 GWh 
per jaar. Voorzichtigheidshalve lijkt het opportuun om van de meest extreme hypothese uit te gaan 
voor een raming van de behoeften. Zo bedraagt het percentage residentiële beschermde klanten over 
het algemeen 10 %. Maar in de praktijk zou dit veel meer kunnen zijn omdat veel bouwprojecten die 
door warmte worden bevoorraad zich richten op kwetsbaardere klanten die kunnen voldoen aan de 
voorwaarden om van het sociaal tarief te genieten. Het lijkt dan ook aangewezen om een percentage 
van 20 % beschermde klanten warmte te hernemen. In dit stadium zijn er enkel voor Vlaanderen 
globale gegevens, daar is de warmtemarkt meer ontwikkeld dan in Wallonië en Brussel. Bij gebrek aan 
robuuste gegevens voor Wallonië en Brussel wordt de kost voor Vlaanderen met 25 % verhoogd om 
de kost voor België te krijgen. 

Tabel 3: Raming van de kost van het sociaal tarief warmte in Vlaanderen8 en in België - bovenkant van de vork - alle 

warmtebronnen samen (met inbegrip van aardgas) 

 

19. Op basis van vrij ruime veronderstellingen zou de kost van het sociaal tarief warmte over 5 jaar 
voor de hele Belgische markt kunnen worden geraamd op maximum M€ 7,3 incl. btw voor de periode 
2021-2025, wat overeenstemt met een gemiddelde van M€ 1,45 incl. btw maximum per jaar over deze 
periode ten laste van de staatsbegroting. In tegenstelling tot de individuele gegevens hebben de 
algemene gegevens geen onderscheid vermeld tussen bronnen (aardgas en andere bronnen) zodat 
deze hypothesen aan de bovenkant van de prijsvork minder duur zouden kunnen zijn voor de staat. 
De middelen ten laste van de staat om de kost van het sociaal tarief warmte te dekken zouden de 
andere warmtebronnen dan aardgas dekken (de warmte opgewekt door aardgas blijft ten laste van 
het fonds aardgas). Deze veronderstellingen bevatten een hoge graad van onzekerheid en zullen 
natuurlijk goed moeten worden gecontroleerd en eventueel moeten worden aangepast in functie van 
het ritme van de ontwikkeling van warmtenetten. 

 

8 De gegevens van een belangrijke Vlaamse beheerder op de residentiële warmtemarkt vermelden een cijfer van 35 GWh in 
2025. Dit stemt overeen met 30 % van het totale Vlaamse volume in 2025, wat mogelijk lijkt gezien de grootte van deze 
beheerder. Van dit volume van 35 GWh had ongeveer 20 GWh betrekking op aardgas en 14 GWh op andere bronnen (groene 
warmte). 

Referentie

prijs EUR/jaar

Verbruik 

(MWh)

Energie & 

DNB Energie DNB

Vast 203,95 EUR/jaar 203,95 125,00 78,95

Variabel 129,32 4,24 EUR/MWh 30,50 19,00 11,50

333,27

Sociaal 

tarief EUR/jaar

Verbruik 

(MWh)

Energie & 

DNB

Variabel 82,26 4,24 EUR/MWh 19,40

Verschil 251,01 €/jaar

59,20 €/MWh

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021- 2025 
Jaarlijks gemiddelde 

2021-2025

Totaal aantal residentiële klanten VL 3.606 7.495 11.384 15.272 19.161 23.050 26.939

Totaal volume residentiële klanten (MWh) VL 15.300 31.800 48.300 64.800 81.300 97.800 114.300

Gemiddeld volume per residentiële klant (MWh) VL 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24

Aantal beschermde klanten (20 % van het totaal) VL 721 1.499 2.277 3.054 3.832 4.610 5.388

Budget ST warmte €/jaar BTW excl. - VL 181.031 376.261 571.491 766.721 961.951 1.157.180 1.352.410 4.809.753,08 961.950,62

Budget ST warmte €/jaar BTW incl. - VL 219.048 455.276 691.504 927.732 1.163.960 1.400.188 1.636.416 5.819.801,23 1.163.960,25

Budget ST warmte €/jaar BTW incl. - BE (VL + 25 %) 273.810 569.095 864.380 1.159.665 1.454.950 1.750.235 2.045.521 7.274.751,54 1.454.950,31
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1.5. BIJZONDERE AANDACHTSPUNTEN 

20. De aandacht moet worden gevestigd op de bijzondere situatie van de leveranciers die op heden 
collectieve verwarming op aardgas aanbieden, waarbij aan de gebouwbeheerder een extra dienst 
wordt aangeboden in verband met individuele meteropname en facturatie via calorimeters. Als gevolg 
hiervan wordt aan de sociale klanten “aardgas” buiten het sociaal tarief een vaste term aangerekend, 
steunend op de juridische fictie dat er warmte wordt geleverd. Door de ruime wettelijke definitie van 
“net voor warmtevoorziening op afstand” zouden deze leveranciers onder het sociaal tarief warmte 
en niet langer onder het sociaal tarief gas komen te vallen en zouden ze dezelfde mate van 
terugbetaling genieten, zonder dat ze enige bijkomende investering hoeven te doen, als bedrijven die 
in een (ondergronds) warmtenet hebben geïnvesteerd. Op het vlak van terugbetaling zouden ze de 
daaraan verbonden vaste term van 125 € genieten, terwijl deze voor aardgas, die op heden van 
toepassing is, vastgesteld is op 25 €.  Hier moet dus een keuze worden gemaakt of dit opportuun is: 
ofwel zullen deze leveranciers voortbouwend op de huidige definitie recht hebben op de verhoogde 
terugbetaling die geldt voor het sociaal tarief “warmte” voor warmtebedrijven, ofwel worden ze door 
een wetswijziging ondergebracht bij het sociaal tarief aardgas. 

21. Voorts is de CREG er bij het schrijven van de ontwerpen van koninklijke besluiten vanuit gegaan 
dat de automatische toekenning zoals deze geldt voor gas en elektriciteit, ook in de warmtesector 
toepassing kan vinden. Dit hangt echter af van praktische modaliteiten waarop de CREG geen impact 
heeft. Teneinde de automatische toekenning van het sociaal tarief warmte mogelijk te maken is het 
bijvoorbeeld essentieel dat elke sociale klant over een EAN-code beschikt. 

1.6. INWERKINGTREDING 

22. Aangezien dit dossier veel vertraging heeft opgelopen omwille van de duur van de vorming van 
de huidige regering en de moeilijkheid om informatie over de tarieven voor de levering van warmte te 
verzamelen, lijkt het opportuun om retroactiviteit tot 1 januari 2021 te voorzien9. Retroactiviteit is 
mogelijk wanneer het nodig is voor de continuïteit van de openbare dienst of voor de regularisering 
van een rechts- of feitelijke toestand en voor zover de vereisten inzake rechtszekerheid en de 
individuele rechten geëerbiedigd worden. Dat laatste lijkt hier het geval te zijn, zowel in hoofde van de 
sociale klanten als van de warmtebedrijven. 

2. NOODZAKELIJKE WETSWIJZIGINGEN 

23. Naast twee koninklijke besluiten inzake de vaststelling en de terugbetaling van het sociaal tarief 
warmte, zijn een aantal wijzigingen aan de Gaswet vereist om regelgevende lacunes op diverse vlakken 
in te vullen. 

24. Warmtebedrijven zijn niet onderworpen aan het informatie-, rapporterings- en 
handhavingsregime dat geldt voor aardgasondernemingen. Het is aangewezen minstens te voorzien in 
verplichte informatieverstrekking wanneer daartoe verzocht door de CREG (cf. artikel 15/16 gaswet), 

 

9 Een beheerder van een warmtenet heeft ons hierover gemeld dat de regularisatiefactuur van zijn onderneming elk jaar in 
januari wordt opgesteld. In het geval van retroactiviteit tot 1 januari 2021 zou dit het mogelijk maken het sociaal tarief aan 
kwetsbare klanten toe te kennen. De leverancier zou zijn schuldvordering hierover pas op 31 maart 2022 kunnen indienen 
met het oog op een terugbetaling in oktober 2022. 
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een afzonderlijke boekhouding voor sociale warmteklanten (cf. artikel 15/10, § 2, tweede lid gaswet) 
en administratieve geldboetes bij overtredingen (cf. artikel 20/2 gaswet). 

25. De financiering uit de staatsbegroting kan worden overgemaakt naar een bij wet op te richten 
Fonds Warmte, van waaruit de CREG de middelen kan uitkeren aan de warmtebedrijven 
(cf. artikel 15/11, § 1ter gaswet). 

26. Wanneer de financiering van de sociale tarieven warmte geput wordt uit het Fonds Beschermde 
Klanten Aardgas (voor zover het warmtenet wordt gevoed met aardgaswarmte) en uit het Fonds 
Beschermde Klanten Elektriciteit (voor zover het warmtenet wordt gevoed met elektrische 
warmtebronnen), dan moet dit in eerste instantie mogelijk worden gemaakt door deze bestemming 
toe te voegen aan artikel 21bis, § 1, vierde lid elektriciteitswet en artikel 15/11, § 1bis gaswet. Zoniet 
kan de opbrengst van de federale bijdrage gas en elektriciteit immers niet wettelijk worden aangewend 
om warmtebedrijven te vergoeden. In tweede instantie zou het logisch zijn dat warmteklanten ook 
naar verhouding meebetalen aan deze fondsen. Hiervoor zou dan bij wet een federale bijdrage warmte 
moeten worden geheven. Dit vergt naast wetswijzigingen ook een grondige aanpassing van de 
koninklijke besluiten inzake federale bijdrage, c.q. de uitwerking van een volledig nieuw koninklijk 
besluit. 

27. In het ontworpen koninklijk besluit inzake terugbetaling zijn de vervaltermijnen en de andere 
dwingende procedureregels uit de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 overgenomen. Sinds het 
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 11 januari 2017 (2016/AR/1335) riskeren deze 
vervaltermijnen nochtans buiten toepassing te blijven bij gebrek aan grondslag in de wet. Daarom is 
het nodig in een wettelijke rechtsgrond te voorzien die de Koning machtigt om de procedure voor het 
bekomen van een vergoeding te bepalen, met inbegrip van de termijnen en de gevolgen bij 
overtreding. 

 

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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BIJLAGE 1 

Koninklijk besluit tot vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering 

van warmte aan beschermde residentiële afnemers 

BIJLAGE 2 

Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de 

werkelijke nettokosten voor de ondernemingen die warmte door middel van 

netten voor warmtevoorziening op afstand leveren aan residentiële 

beschermde afnemers en van hun betrokkenheid bij de tenlasteneming 




