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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) ontving op 16 juni 
2021 een brief van de minister van Energie Tinne Van der Straeten met een verzoek om een advies 
over te maken over een ontwerp van koninklijk besluit "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" (hierna het "ontwerp van koninklijk besluit"), dat als bijlage is toegevoegd. 

Het verzoek om advies werd geformuleerd met toepassing van artikel 15/11, § 1quater, 1° van de wet 
van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen (hierna "de gaswet"). 

Hierna volgt het gevraagde advies van de CREG. 

Naast de inleiding bevat dit advies drie delen. In het eerste deel wordt de rechtsgrond toegelicht. In 
het tweede deel analyseert de CREG het ontwerp van koninklijk besluit. Het derde deel bevat de 
conclusie van het advies. 

Het directiecomité van de CREG formuleerde dit advies tijdens zijn vergadering van 24 juni 2021. 
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1. WETTELIJKE BASIS 

1. Artikel 15/11quater van de gaswet bepaalt het volgende: 

Een "federale bijdrage "wordt geheven tot financiering van sommige openbare 
dienstverplichtingen en van de kosten verbonden met de regulering van en de controle op 
de gasmarkt. 

De federale bijdrage is verschuldigd door elke eindafnemer gevestigd op het Belgische 
grondgebied, op de hoeveelheden aardgas, aangevoerd langs een aardgasvervoersnet, een 
distributienet of door middel van een directe leiding, die hij voor eigen gebruik afneemt. 

De beheerder van het aardgasvervoersnet wordt belast met de inning van de federale 
bijdrage. 

Daarvoor factureert hij de federale bijdrage voor de toegang tot zijn net aan de houders van 
een vervoerscontract. 

Indien de houders van een vervoerscontract niet zelf het van het net afgenomen gas 
verbruiken, factureren ze de federale bijdrage aan hun eigen afnemers, tot op het ogenblik 
dat de toeslag uiteindelijk aangerekend wordt aan de persoon die het aardgas voor eigen 
gebruik verbruikte. 

In afwijking van het vorige lid, wordt de operator van een directe leiding belast met de inning 
van de federale bijdrage verschuldigd door de eindafnemers die via deze directe leiding 
bevoorraad worden. 

De opbrengst van de federale bijdrage is bestemd voor : 

1° de gedeeltelijke financiering van de werkingskosten van de commissie zoals bedoeld in 
artikel 15/15, § 4, en dit onverminderd de overige bepalingen van artikel 15/15, § 4; 

2° de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen van begeleiding en 
maatschappelijke steunverlening inzake energie voorzien door 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; 

3° de financiering van de werkelijke nettokosten voortvloeiend uit de toepassing van de 
maximum prijzen voor de levering van aardgas aan de residentiële beschermde klanten 
bedoeld in artikel 15/10, § 2/2, eerste lid, 1° tem 5° en tweede lid, van deze wet en in artikel 
4/1 van de programmawet van 27 april 2007.” 

2. Artikel 15/11bis, § 1 van de gaswet luidt als volgt: 

“Wanneer een hoeveelheid van meer dan 20 000 MWh/jaar wordt verstrekt aan een 
verbruikslocatie voor professioneel gebruik, wordt de federale bijdrage voor deze 
eindafnemer als volgt verlaagd, op basis van zijn jaarlijks verbruik : 

1° voor de verbruiksschijf tussen 20 000 MWh/ jaar en 50 000 MWh/ jaar : met 15 procent; 

2° voor de verbruiksschijf tussen 50 001 MWh/ jaar en 250 000 MWh/ jaar : met 20 procent; 

3° voor de verbruiksschijf tussen 250 001 MWh/ jaar en 1 000 000 MWh/ jaar : met 25 
procent; 

4° voor de verbruiksschijf hoger dan 1 000 001 MWh/jaar : met 45 procent. 

De Koning kan de in het eerste lid genoemde percentages aanpassen, bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van de commissie. 
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Elk besluit dat voor dit doel wordt genomen, wordt geacht nooit uitwerking te hebben 
gehad, indien het niet bij wet is bekrachtigd binnen twaalf maanden na de datum van zijn 
inwerkingtreding. 

Per verbruikslocatie en per jaar, bedraagt de federale bijdrage voor deze verbruikslocatie 
maximaal 750.000 euro. 

De in deze paragraaf bedoelde verlagingen worden berekend en toegepast door de 
aardgasonderneming die de federale bijdrage aanrekent aan de eindafnemer. 

Zij gelden voor het aardgas dat wordt afgenomen door alle eindafnemers, behalve door 
degenen die geen sectorakkoorden of "convenant" ondertekend hebben waarvoor ze in 
aanmerking komen. 

Wanneer het blijkt dat een onderneming die een sectorakkoord of "convenant" heeft 
afgesloten en geniet van degressiviteit op basis van haar verklaring, de verplichtingen van 
dit sectorakkoord of "convenant" niet naleeft, is ze gehouden om aan de commissie, de 
bedragen terug te betalen die niet werden betaald door de onjuiste toepassing van 
degressiviteit. Daarnaast verliest zij het recht op degressiviteit voor het volgende jaar.” 

3. Artikel 15/11, § 1quater van de gaswet bepaalt het volgende: 

"§1quater. Na advies van de commissie, bepaalt de Koning, bij een besluit vastgesteld na 
overleg in de ministerraad : 

1° het bedrag, de berekeningswijzen en de overige modaliteiten van de federale bijdrage 
bedoeld in § 1bis; 

2° de modaliteiten voor het beheer van deze fondsen door de commissie; 

3° de modaliteiten van de heffing van de federale bijdrage; 

4° de toepassingsmodaliteiten van de degressiviteit en de vrijstelling bedoeld in artikel 
15/11bis en 15/11ter, in het bijzonder de wijze waarop de aardgasondernemingen die de 
federale bijdrage in rekening brengen aan de eindafnemers, de voorgeschoten bedragen 
zullen kunnen terugkrijgen van de commissie en de nodige bewijzen om deze terugbetaling 
te verkrijgen; 

5° het forfait dat in aanmerking kan worden genomen, alsook het eventuele plafond dat dit 
forfait beperkt om de extra administratieve kosten te dekken die verband houden met de 
heffing van de federale bijdrage, de financiële kosten en risico's; 

6° de betalingsvoorwaarden van de federale bijdrage voor de eindafnemers die worden 
bevoorraad door meer dan één leverancier of die hun aardgas doorverkopen. 

Elk besluit tot vaststelling van het bedrag, de modaliteiten van heffing en toepassing van de 
degressiviteit en vrijstelling, alsook de wijze van berekening van de federale bijdrage 
bedoeld in § 1bis, wordt geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien dit besluit niet bij 
wet is bekrachtigd binnen twaalf maanden na de datum van zijn inwerkingtreding. 

Onverminderd het tweede lid, kan de Koning, bij besluit vastgesteld na overleg in de 
ministerraad, na advies van de commissie, de bepalingen wijzigen, vervangen of intrekken 
van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van 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., bekrachtigd door het 
artikel 437 van de programma wet van 22 december 2003.” 

4. Tot slot bepaalt artikel 15/11ter van de gaswet het volgende: 

“Wanneer de productie-installatie van de eindafnemer enkel bestemd is voor de productie 
van elektriciteit, zijn de hoeveelheden aardgas die zijn afgenomen van het 
aardgasvervoersnet of van een directe leiding, voor de productie van elektriciteit die in het 
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elektriciteitsnet wordt geïnjecteerd, vrijgesteld van de federale bijdrage zoals bedoeld in 
artikel 15/11, § 1bis, volgens de modaliteiten die worden vastgelegd bij een besluit 
vastgesteld na overleg in de Ministerraad. 

Wanneer de afgenomen hoeveelheden aardgas bestemd zijn om een installatie voor 
gecombineerde productie van elektriciteit en warmte te voeden, wordt de vrijstelling alleen 
toegekend onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten die worden vastgelegd bij een 
besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad. Dit besluit wordt geacht nooit uitwerking 
te hebben gehad indien het niet bij wet is bekrachtigd binnen twaalf maanden na de datum 
van zijn inwerkingtreding. 

De in deze paragraaf bedoelde vrijstelling wordt toegepast door de aardgasonderneming 
die de federale bijdrage aan de eindafnemer aanrekent.” 

5. Er werd aan deze bepalingen uitvoering gegeven door 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 (hierna, het “koninklijk besluit van 2 april 2014”). 

6. Het ontwerp van koninklijk besluit wil dit koninklijk besluit in het bijzonder wijzigen. 

Aangezien het ontwerp van koninklijk besluit in het bijzonder beoogt de gasondernemingen te 
verplichten om de bedragen van de vrijstellingen en verminderingen van de federale bijdrage aardgas 
die ze aan hun klanten hebben toegekend en vervolgens bij de commissie hebben gevorderd, te laten 
certificeren, door een bedrijfsrevisor of accountant, heeft het betrekking op “het bedrag, de 
berekeningswijzen en de overige modaliteiten van de federale bijdrage”, in de zin van artikel 15/11, § 
1quater, 1e lid, 1° van de gaswet, en is  het advies van de CREG dus vereist. 

7. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft eveneens tot doel 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 te wijzigen. 

Dit koninklijk besluit werd genomen ter uitvoering van artikel 21ter, § 2 van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt dat het volgende voorziet: 

"§ 2. Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, bepaalt de Koning : 

1° het bedrag en de berekeningswijze en de overige nadere regels van de federale bijdrage 
bedoeld in artikel 21bis, § 1; 

2° de nadere regels voor de betaling van de federale bijdrage voor eindafnemers die niet door 
alleen maar één leverancier bevoorraad kunnen worden of die hun elektriciteit herverkopen; 

3° het forfait dat in rekening mag gebracht worden, alsook het eventuele plafond dat dit forfait 
beperkt, om de administratieve meerkosten te dekken die zijn verbonden aan de inning van de 
federale bijdrage, de financiële lasten en de risico's; 

4° de nadere regels voor het beheer van deze fondsen door de commissie; 

5° de nadere regels voor de samenstelling en het bedrag van de bankwaarborg ter honorering 
van de betaling, die door de leveranciers wordt samengesteld en op het eerste verzoek 
inroepbaar is; 

6° de toepassingsmodaliteiten van de degressiviteit en van de vrijstelling, bedoeld in artikel 
21bis, § 1bis, in het bijzonder de manier waarop de leveranciers en de houders van een 
toegangscontract deze voorgefinancierde bedragen kunnen recupereren bij de commissie en de 
nodige bewijzen voor het bekomen van deze terugbetaling.” 
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In tegenstelling tot artikel 15/11, § 1quater van de gaswet vereist artikel 21ter, § 2 van de wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt niet dat het koninklijk besluit 
houdende uitvoering ervan wordt aangenomen op advies van de CREG. 

8. Dit advies heeft dus enkel betrekking op de bepalingen van het ontwerp van koninklijk besluit 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2014. 

2. ANALYSE 

9. In de conclusies van zijn auditverslag van de jaarrekeningen 2020 van de CREG, dat op 28 april 
2021 aan het parlement werd overgemaakt, heeft het Rekenhof het volgende vermeld: 

“Een koninklijk besluit van 31 oktober 2017 bepaalt dat de aanvragen tot terugbetaling, 
ingediend door de distributienetbeheerders en de leveranciers van elektriciteit in het raam 
van de federale elektriciteitsbijdrage, gecertificeerd moeten worden door een bedrijfsrevisor 
of een accountant. 

Het Rekenhof beveelt aan die certificering uit te breiden tot de aanvragen tot terugbetaling 
in samenhang met de offshoretoeslag en de federale aardgasbijdrage evenals tot de 
kwartaalbijdragen die de transmissienetbeheerders van elektriciteit en aardgas betalen.  

De bestemming van de overgedragen winst van het boekjaar 2001 en van het saldo van het 
fonds voor de financiering van de compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten 
als gevolg van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, is nog niet geregeld.” 

10. Het ontwerp van koninklijk besluit dient dus om te voldoen aan de opmerkingen uit het verslag 
die, ten eerste, betrekking hebben op de uitbreiding van de verplichting om de bedragen voor de 
degressiviteit (en de vrijstelling) van de federale bijdrage aardgas waarvan de terugbetaling aan de 
CREG is gevraagd te certificeren en ten tweede op de toewijzing van de overgedragen winst van het 
boekjaar 2001. 

11. Om tegemoet te komen aan de eerste opmerking van het Rekenhof voorzien artikelen 4 tot 7 
van het ontwerp van koninklijk besluit de verplichting om de bedragen voor de vrijstelling en de 
degressiviteit van de federale bijdrage aardgas die bij de CREG gevorderd werden door de 
aardgasondernemingen en de eindafnemers die door verschillende leveranciers met aardgas werden 
bevoorraad te laten certificeren. Deze certificeringsverplichting bestaat al voor de bedragen voor de 
vrijstelling en de degressiviteit van de federale bijdrage elektriciteit. 

12. Wat de tweede opmerking betreft, voorziet artikel 8 van het ontwerp van koninklijk besluit 
enerzijds een aanpassing van het niveau van de reserve van de CREG van 15 % naar 25 % van haar 
werkingsbudget, en anderzijds de overdracht van de overgedragen winst 2001 naar deze reserve die 
werd verhoogd volgens de verdeelsleutel van 69 % / 31 % voor de dekking van de werkingskosten van 
de CREG door de elektriciteits- en aardgassector. 

13. De CREG heeft geen fundamentele opmerking over het ontwerp van koninklijk besluit waaraan 
ze trouwens heeft meegewerkt. 

Ze vindt het wel opportuun om de volgende opmerkingen te formuleren: 

- in artikel 9 zou de inwerkingtreding van het ontwerp van koninklijk besluit, dat voor het hele 
koninklijk besluit is voorzien op 1 januari 2022, volgens de CREG afzonderlijk moeten worden 
vastgelegd op de publicatiedatum van het koninklijk besluit wat de artikelen 3 en 8 betreffende 
de verhoging van de reserve en de overdracht van de overgedragen winst 2001 betreft; 
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- de verplichte certificeringen brengen aanzienlijke kosten met zich mee voor de 
aardgasbedrijven en voor de eindafnemers die eraan gebonden zijn. Uit ervaring is gebleken 
dat de kost van een dergelijke certificering soms hoger is dan de bedragen die bij de commissie 
worden gevorderd en dus moeten worden gecertificeerd. Daarom hebben sommige 
bedrijven/eindafnemers ervan afgezien het bedrag dat hen toekwam bij de CREG te vorderen. 
Dit zou als discriminerend kunnen worden beschouwd. Om dit te voorkomen zou het 
misschien goed zijn een drempel te voorzien voor het bedrag dat het vorige jaar bij de 
commissie is aangegeven en gevorderd om de certificering verplicht te maken. Onder deze 
drempel zou een verklaring op eer van de verantwoordelijke van het energiebedrijf / de 
eindafnemers als voldoende worden beschouwd. 

3. CONCLUSIE 

14. De CREG brengt een gunstig advies uit over het ontwerp van koninklijk besluit.  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 

 

 

 

 

 



 

Niet-vertrouwelijk  9/15 

BIJLAGE 1 

Ontwerp van koninklijk besluit 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.  
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ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE 

 

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL ECONOMIE, 
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, 
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE 

 

Arrêté royal portant modifications de l’arrêté 
royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de 
la cotisation fédérale destinée au financement 
de certaines obligations de service public et 
des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché de l’électricité et de l’arrêté royal du 2 
avril 2014 fixant les modalités de la cotisation 
fédérale destinée au financement de certaines 
obligations de service public et des coûts liés 
à la régulation et au contrôle du marché du 
gaz naturel 

Koninklijk besluit 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 
tot wijziging 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 

PHILIPPE, ROI DES BELGES FILIP, KONING DER BELGEN 

A tous, présents et à venir, Salut. Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, 
Onze Groet. 

 

Vu  la loi du 12 avril 1965 relative au transport de 
produits gazeux et autres par canalisations, 
l’article 15/11, § 1erquater, alinéa 1er, 1°, inséré 
par la loi du 26 mars 2014; 

Gelet op  de wet van 12 april 1965 betreffende 
het vervoer van gasachtige produkten en andere 
door middel van leidingen, artikel 15/11, § 
1quater, eerste lid, 1°, ingevoegd door de wet van 
26 maart 2014 ; 

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation 
du marché de l'électricité, l’article 21ter, § 2, 1°; 

Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 
21ter, § 2, 1°; 

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les 
modalités de la cotisation fédérale destinée au 
financement de certaines obligations de service 
public et des coûts liés à la régulation et au 
contrôle du marché de l'électricité; 

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 2003 
tot bepaling van de nadere regels betreffende de 
federale bijdrage tot financiering van sommige 
bepaalde openbare dienstverplichtingen en van 
de kosten verbonden aan de regulering van en 
controle op de elektriciteitsmarkt; 

Vu l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les 
modalités de la cotisation fédérale destinée au 
financement de certaines obligations de service 
public et des coûts liés à la régulation et au 
contrôle du marché du gaz naturel ; 

Gelet op 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; 

Vu l’avis de la Commission de Régulation de 
l’Electricité et du Gaz n° […], donné le […] ; 

Gelet op het advies van de Commissie voor de 
Regulering van de Elektriciteit en het Gas nr […], 
gegeven op […] ;  



 

Niet-vertrouwelijk  11/15 

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 
[…] juin 2021 ; 

Gelet op het advies van de Inspecteur van 
Financiën, gegeven op […] juni 2021; 

Vu l’accord du Secrétaire d’État du Budget, du 
[…] juin 2021;  

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris 
voor Begroting, van […] juni 2021; 

Vu l’analyse d'impact de la réglementation 
effectué conformément aux articles 6 et 7 de la 
loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions 
diverses en matière de simplification 
administrative; 

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse verricht 
overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet 
van 15 december 2013 houdende diverse 
bepalingen inzake administratieve 
vereenvoudiging; 

Vu l’avis […] du Conseil d’État, donné le […] juin 
2021, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1, 
2°, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 
12 janvier 1973; 

Gelet op het advies […] van de Raad van State, 
gegeven op […] juni 2021 in toepassing van 
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de 
Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 
1973; 

Considérant le rapport de la Cour des comptes 
du 28 avril 2021 intitulé « Commission de 
régulation de l’électricité et du gaz – Contrôle des 
comptes 2020 » ; 

Overwegende het verslag van het Rekenhof van 
28 april 2021 met als titel “Commissie voor de 

Regulering van de Elektriciteit en het Gas – 
Controle van de rekeningen 2020”; 

Sur la proposition du Ministre de l’Energie et de 
l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, 

Op de voordracht van de Minister van Energie en 
op het advies van de in Raad vergaderde 
Ministers, 

Nous avons arrêté et arrêtons : Hebben Wij besloten en besluiten Wij : 

TITRE I. — Modifications de l’arrêté royal du 
24 mars 2003 fixant les modalités de la 
cotisation fédérale destinée au financement 
de certaines obligations de service public et 
des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché de l’électricité 

TITEL I. — Wijzigingen 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 

Article 1er. L’article 4 de l’arrêté royal du 24 mars 
2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale 
destinée au financement de certaines obligations 
de service public et des coûts liés à la régulation 
et au contrôle du marché de l’électricité, modifié 
par l’arrêté royal du 27 mars 2009, est complété 
par deux alinéas rédigés comme suit : 

Artikel 1. Artikel 4 van het koninklijk besluit van 
24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels 
betreffende de federale bijdrage tot financiering 
van sommige bepaalde openbare 
dienstverplichtingen en van de kosten verbonden 
aan de regulering van en controle op de 
elektriciteitsmarkt, gewijzigd bij het koninklijk 
besluit van 27 maart 2009, wordt aangevuld met 
twee leden, luidende: 

« Au plus tard le 30 juin de chaque année, le 
gestionnaire du réseau transmet à la commission 
une attestation délivrée par un réviseur 
d'entreprise ou un expert-comptable certifiant, 
d’une part, les montants de cotisation fédérale 
qu’il a facturés à ses clients et versés à la 
commission au cours de l’année précédente et, 
d’autre part, les montants des diminutions de la 
cotisation fédérale qu’il a accordées à ses clients 
et déclarées à la commission au cours de l’année 
précédente. 

“De netbeheerder bezorgt uiterlijk op 30 juni van 
elk jaar een attest aan de commissie afgeleverd 
door een bedrijfsrevisor of een accountant dat 
enerzijds de bedragen van de federale bijdrage 
die hij aan zijn klanten heeft gefactureerd en aan 
de commissie in de loop van het vorige jaar heeft 
gestort certificeert en, anderzijds, de bedragen 
van de verminderingen van de federale bijdrage 
die hij aan zijn klanten heeft toegekend en in de 
loop van het vorige jaar aan de commissie heeft 
aangegeven. 
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Si les montants certifiés ne correspondent pas 
aux montants déclarés ou versés au cours de 
l'année précédente, une régularisation est 
opérée entre la commission et le gestionnaire du 
réseau de transport dans les deux mois qui 
suivent la constatation de la différence par la 
commission. ». 

Als de gecertificeerde bedragen niet 
overeenkomen met de bedragen die in de loop 
van het vorige jaar werden aangegeven of 
gestort, dan vindt er een regularisering plaats 
tussen de commissie en de 
transmissienetbeheerder binnen de twee maand 
volgend op de vaststelling van het verschil door 
de commissie.”.   

Art. 2. A l’article 4ter, § 4, du même arrêté, 
modifié par les arrêtés royaux des 27 mars 2009 
et 31 octobre 2017, les modifications suivantes 
sont apportées : 

Art. 2. In artikel 4ter, § 4, van hetzelfde besluit, 
gewijzigd door de koninklijke besluiten van 27 
maart 2009 en 31 oktober 2017, worden de 
volgende wijzigingen aangebracht:  

1° à l’alinéa 2, les mots « dont elles ont réduit la 
valeur dans leur comptabilité » sont insérés entre 
les mots « les créances de cotisation fédérale 
irrécouvrables » et les mots « , certifiées par un 
réviseur d'entreprise ou un expert-comptable » ; 

1° in het tweede lid worden de woorden “waarvan 
zij de waarde in hun boekhouding hebben 
verlaagd” ingevoegd tussen de woorden “de 
boekhoudkundig geregistreerde niet-
invorderbare schuldvorderingen van federale 
bijdrage” en de woorden “gecertificeerd door een 
bedrijfsrevisor of een accountant”; 

2° à l’alinéa 2, les mots « , enregistrées en 
comptabilité pour les fournitures d'électricité 
soumises par la loi à la cotisation fédérale » sont 
supprimés ; 

2° in het tweede lid worden de woorden “die 
betrekking hebben op de elektriciteitsleveringen 
onderworpen aan de wet inzake de federale 
bijdrage” geschrapt; 

3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre 
les alinéas 2 et 3 : 

3° tussen het tweede en derde lid wordt een lid 
ingevoegd, luidende: 

« Dans le cas où aucun irrécouvrable n’a été 
comptabilisé par l’entreprise d’électricité, une 
attestation sur l’honneur du responsable financier 
de l’entreprise d’électricité suffit. ». 

“In het geval dat het elektriciteitsbedrijf geen 
oninbare vorderingen heeft geboekt, volstaat een 
verklaring op erewoord van de financieel 
verantwoordelijke van het elektriciteitsbedrijf.”. 

Art. 3. A l’article 11, § 4, du même arrêté, les 
modifications suivantes sont apportées : 

1° les mots « 15 % » sont remplacés par les mots 
« 25 % » ; 

2° le paragraphe est complété par un alinéa  
rédigé comme suit : « Le bénéfice reporté de 
l’année 2001, comptabilisé au bilan de la 
commission, est transféré dans la réserve 
électricité de la commission, à concurrence de 69 
%. ». 

Art. 3. In artikel 11, § 4, van hetzelfde besluit 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° de woorden “15 %” worden vervangen door de 
woorden “25 %”; 

2° de paragraaf wordt aangevuld met een lid, 
luidende: “De overgedragen winst van 2001, die 
in de balans van de commissie is opgenomen, 
wordt voor 69% overgedragen naar de 
elektriciteitsreserve van de commissie.” 

TITRE II. — Modifications de l’arrêté royal du 
2 avril 2014 fixant les modalités de la 
cotisation fédérale destinée au financement 
de certaines obligations de service public et 
des coûts liés à la régulation et au contrôle du 
marché du gaz naturel 

TITEL II. — Wijzigingen 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. Dans l’arrêté royal du 2 avril 2014 fixant 
les modalités de la cotisation fédérale destinée 
au financement de certaines obligations de 
service public et des coûts liés à la régulation et 

Art. 4. In 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 
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au contrôle du marché du gaz naturel, modifié en 
dernier lieu par l’arrêté royal du 17 décembre 
2019,  il est inséré un article 4bis rédigé comme 
suit : 

van de kosten verbonden aan de regulering van 
en controle op de aardgasmarkt, laatstelijk 
gewijzigd door het koninklijk besluit van 17 
december 2019, wordt een artikel 4bis 
ingevoegd, luidende:  

« Art. 4bis. Au plus tard le 30 juin de chaque 
année, le gestionnaire du réseau de transport de 
gaz naturel et les opérateurs d’une conduite 
directe transmettent à la commission une 
attestation délivrée par un réviseur d'entreprise 
ou un expert-comptable certifiant, d’une part, les 
montants de cotisation fédérale qu’ils ont facturés 
à leurs clients et versés à la commission au cours 
de l’année précédente et, d’autre part, les 
montants des diminutions de cotisation fédérale 
qu’ils ont  accordées à leurs clients et déclarées 
à la commission au cours de l’année précédente. 

“Art. 4bis. Uiterlijk op 30 juni van elk jaar 
bezorgen de beheerder van het 
aardgasvervoersnet en de operatoren van een 
directe leiding een attest aan de commissie 
afgeleverd door een bedrijfsrevisor of een 
accountant dat enerzijds, de bedragen van de 
federale bijdrage die zij aan hun klanten hebben 
gefactureerd en aan de commissie in de loop van 
het vorige jaar hebben gestort certificeert en, 
anderzijds, de bedragen van de verminderingen 
van de federale bijdrage die zij aan hun klanten 
hebben toegekend en in de loop van het vorige 
jaar aan de commissie hebben aangegeven. 

Si les montants certifiés ne correspondent pas 
aux montants déclarés ou versés au cours de 
l'année précédente, une régularisation est 
opérée entre la commission et le gestionnaire du 
réseau de transport de gaz naturel ou les 
opérateurs d’une conduite directe dans les deux 
mois qui suivent la constatation de la différence 
par la commission. ». 

Als de gecertificeerde bedragen niet 
overeenkomen met de bedragen die in de loop 
van het vorige jaar werden aangegeven of 
gestort, dan vindt er een regularisering plaats 
tussen de commissie en de beheerder van het 
aardgasvervoersnet of de operatoren van een 
directe leiding binnen de twee maand volgend op 
de vaststelling van het verschil door de 
commissie.”. 

Art. 5. A l’article 6, § 2, du même arrêté, les 
modifications suivantes sont apportées: 

Art. 5. In artikel 6, § 2, van hetzelfde besluit 
worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° dans l’alinéa 2, les mots « , certifiées par un 
réviseur d'entreprise ou un expert-comptable,» 
sont insérés entre les mots « créances de 
cotisation fédérale dont elles auraient réduit la 
valeur dans leur comptabilité, » et les mots 
« accompagnées de la preuve des mesures 
légales entreprises pour leur recouvrement »; 

1° in het tweede lid, worden de woorden “, 
gecertificeerd door een bedrijfsrevisor of een 
accountant," ingevoegd tussen de woorden 
"schuldvorderingen van federale bijdrage mee te 
delen waarvan zij de waarde in hun boekhouding 
zouden verminderd hebben" en de woorden 
"alsook het bewijs van de juridische stappen voor 
de invordering ervan "; 

2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre 
les alinéas 2 et 3 : 

2° tussen het tweede en derde lid wordt een lid 
ingevoegd, luidende: 

« Dans le cas où aucun irrécouvrable n’a été 
comptabilisé par l’entreprise de gaz naturel, une 
attestation sur l’honneur du responsable financier 
de l’entreprise de gaz naturel suffit. ». 

“In het geval dat de aardgasonderneming geen 
oninbare vorderingen heeft geboekt, volstaat een 
verklaring op erewoord van de financieel 
verantwoordelijke van de aardgasonderneming.”. 

Art. 6. L’article 8 du même arrêté est complété 
par un paragraphe 5 rédigé comme suit: 

Art. 6. Artikel 8 van hetzelfde besluit wordt 
aangevuld met een paragraaf 5, luidende: 

 

« § 5. Au plus tard le 30 juin de chaque année,  
l’entreprise de gaz naturel facturant la cotisation 
fédérale au client final et qui a introduit l'année 
précédente auprès de la commission une ou 
plusieurs demandes de remboursement 
d'exonération de la cotisation fédérale accordée 

“§ 5. De aardgasonderneming die de federale 
bijdrage aan de eindafnemer factureert en die het 
vorige jaar één of meerdere aanvragen bij de 
commissie heeft ingediend tot terugbetaling van 
de aan haar klanten toegekende vrijstelling van 
de federale bijdrage, bezorgt aan de commissie 
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à ses clients, lui transmet une attestation délivrée 
par un réviseur d'entreprise ou un expert-
comptable qui certifie les montants qui ont été 
réclamés à la commission au cours de l’année 
précédente. 

uiterlijk op 30 juni van elk jaar een attest 
afgeleverd door een bedrijfsrevisor of een 
accountant dat de bedragen die in de loop van 
het vorige jaar van de commissie werden 
gevorderd certificeert. 

Si les montants certifiés ne correspondent pas 
aux montants réclamés l'année précédente, une 
régularisation est opérée entre la commission et 
l’entreprise de gaz naturel dans les deux mois qui 
suivent la constatation de la différence par la 
commission. ». 

Als de gecertificeerde bedragen niet 
overeenkomen met de bedragen die het vorige 
jaar werden gevorderd, dan vindt er een 
regularisering plaats tussen de commissie en de 
aardgasonderneming binnen de twee maand 
volgend op de vaststelling van het verschil door 
de commissie.”.  

Art. 7. A l’article 10 du même arrêté, les 
modifications suivantes sont apportées : 

Art. 7. In artikel 10 van hetzelfde besluit, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht:  

1° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots « 15 
février » sont remplacés par les mots « 15 
mars » ; 

1° in paragraaf 5, eerste lid, worden de woorden 
“15 februari” vervangen door de woorden “15 
maart”; 

2° le paragraphe 5, alinéa 1er, est complété par 
les mots « , certifiés par un réviseur d'entreprise 
ou un expert-comptable. ». 

2° paragraaf 5, eerste lid, wordt aangevuld met 
de woorden “gecertificeerd door een 
bedrijfsrevisor of een accountant.”. 

3° l’article est complété par un paragraphe 7 
rédigé comme suit : 

3° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 
7 luidende: 

« § 7. Au plus tard le 30 juin de chaque année, 
l'entreprise de gaz naturel facturant la cotisation 
fédérale au client final et qui a introduit l'année 
précédente auprès de la commission une ou 
plusieurs demandes de remboursement de 
diminution de cotisation fédérale accordée à ses 
clients, lui transmet une attestation délivrée par 
un réviseur d'entreprise ou un expert-comptable 
qui certifie les montants qui ont été réclamés à la 
commission au cours de l’année précédente. 

“§ 7. De aardgasonderneming die de federale 
bijdrage aan de eindafnemer factureert en die het 
vorige jaar één of meerdere aanvragen bij de 
commissie heeft ingediend tot terugbetaling van 
de aan haar klanten toegekende vermindering 
van de federale bijdrage, bezorgt aan de 
commissie uiterlijk op 30 juni van elk jaar een 
attest afgeleverd door een bedrijfsrevisor of een 
accountant dat de bedragen die in de loop van 
het vorige jaar van de commissie werden 
gevorderd certificeert. 

Si les montants certifiés ne correspondent pas 
aux montants réclamés l'année précédente, une 
régularisation est opérée entre la commission et 
l'entreprise de gaz naturel dans les deux mois qui 
suivent la constatation de la différence par la 
commission. ». 

Als de gecertificeerde bedragen niet 
overeenkomen met de bedragen die het vorige 
jaar werden gevorderd, dan vindt er een 
regularisering plaats tussen de commissie en de 
aardgasonderneming binnen de twee maand 
volgend op de vaststelling van het verschil door 
de commissie.”. 

Art. 8. A l’article 17 du même arrêté, les 
modifications suivantes sont apportées : 

Art. 8. In artikel 17 van hetzelfde besluit, worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

1° les mots «15 % » sont remplacés par les mots 
« 25 % » ; 

2° l’article est complété par un alinéa 5 rédigé 
comme suit : « Le bénéfice reporté de l’année 
2001, comptabilisé au bilan de la commission, est 
transféré dans la réserve gaz naturel de la 
commission, à concurrence de 31 %. ». 

1° de woorden “15 %” worden vervangen door de 
woorden “25 %”; 

2° het artikel wordt aangevuld met een vijfde lid 
luidende: “De overgedragen winst van 2001, die 
in de balans van de commissie is opgenomen, 
wordt voor 31 % overgedragen naar de 
aardgasreserve van de commissie.” 
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Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er 
janvier 2022. 

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 
2022. 

Art. 10. La Ministre de l'Energie est chargée de 
l'exécution du présent arrêté. 

Art. 10. De Minister van Energie is belast met de 
uitvoering van dit besluit. 

Donné à                                                              Gegeven te                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par le Roi : Van Koningswege : 

La Ministre de l'Energie, De Minister van Energie, 

 

 

 

 

 

 

 

Tinne VAN DER STRAETEN 

 


