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Advies over het ontwerp van koninklijk besluit voor 
het toekennen van een eenmalig forfait aan klanten 
die genieten van het sociaal tarief elektriciteit en 
over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 
van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas 
van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor 
het bepalen van de kosten van de toepassing van de 
sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het 
ten laste nemen hiervan 

Artikels 20, § 2 en § 2/1 en 21ter, § 3, van de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en 15/11, 
§ 1quinquies, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 
van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen 
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INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft op 10 november 2021 
een brief ontvangen van de minister van Energie en van de minister van Economie en Werk. In deze 
brief wordt aan de CREG gevraagd om een advies op te stellen over een ontwerp van koninklijk besluit 
voor het toekennen van een eenmalig forfait aan klanten die genieten van het sociaal tarief elektriciteit 
en over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en 
aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de 
toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. 

Hierna geeft de CREG het gevraagde advies.  

Het advies wordt geformuleerd met toepassing van artikels 20, § 2 en § 2/1 en 21ter, § 3, van de wet 
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en 15/11, § 1quinquies, van de 
wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen. 

Naast de inleiding bevat onderhavig advies twee hoofdstukken, één voor het ontwerp van koninklijk 
besluit over het eenmalig forfait elektriciteit en één over het ontwerp van koninklijk besluit tot 
wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012. De twee betreffende hoofdstukken 
analyseren de twee ontwerpen artikel per artikel. De ontwerpen van koninklijk besluit met betrekking 
tot dit advies worden zowel in hun originele vorm als met de aanbevolen aanpassingen aan dit advies 
toegevoegd. 

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavig advies geformuleerd tijdens zijn vergadering van 
17 november 2021. 
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1. KONINKLIJK BESLUIT TOT VASTSTELLING VAN DE 
MODALITEITEN MET BETREKKING TOT HET 
EENMALIG FORFAIT 

1. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet een eenmalig forfait van € 80 in de vorm van een 
creditnota die ten laatste eind december 2021 door de leveranciers aan elke beschermde klant 
elektriciteit moet worden betaald. Dit forfait is zowel bedoeld voor de klassieke categorieën van 
beschermde klanten als voor de categorieën van begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming 
van de mutualiteit (VT). De wettelijke basis voor dit ontwerp (wet houdende maatregelen met 
betrekking tot de stijging van de energieprijzen in 2021) wordt momenteel nog uitgewerkt en werd 
niet aan het verzoek tot advies toegevoegd. De CREG heeft informeel kennis genomen van 
verschillende voorontwerpen, maar weet niet of en hoe de tekst ondertussen is geëvolueerd. Onder 
dit voorbehoud geeft de CREG hierna artikel per artikel de opmerkingen op het ontwerp. 

2. In de “overwegingen” stelt het ontwerp het eenmalig forfait voor als een maatregel die geen 
deel uitmaakt van de elektriciteitswet, maar toch wordt er naar deze wet verwezen. Door deze 
maatregel uit de elektriciteitswet te houden, zijn de gebruikelijke bevoegdheden van de CREG op het 
vlak van informatie-aanvragen en sancties niet van toepassing. Ter illustratie nemen wij het voorbeeld 
van artikel 3 van onderhavig ontwerp: als de leveranciers de gevraagde informatie niet tegen 
31 januari 2022 aan de CREG overmaken, heeft de CREG geen enkele sanctiebevoegdheid. De CREG 
zou ook niet kunnen tussenkomen in de terugbetaling van de teveel betaalde bedragen (in geval van 
een negatief saldo). In de wet zou op zijn minst een verwijzing moeten worden opgenomen naar het 
mechanisme van administratieve geldboetes van artikel 31 van de elektriciteitswet, anders is de 
uitvoering van de maatregel overgeleverd aan de goede wil van de leveranciers en andere 
belanghebbenden. 

3. Nog in datzelfde artikel 2 is de formulering in de Franstalige tekst van het ontwerp onduidelijk. 
Het zou goed zijn om de term “éligibles” opnieuw op te nemen na de term “à toutes les personnes”.  

4. Nog steeds in datzelfde artikel 2 kan de zin “Diegenen  aan wie de maximumprijzen retroactief 
worden toegekend na 30 september 2021 in toepassing van artikel 4/1 van de Programmawet van 
27 april 2007 zijn uitgesloten van het toepassingsgebied” organisatorische problemen veroorzaken en 
tot een bepaalde verwarring leiden. De FOD Economie deelt immers elke drie maanden de 
geactualiseerde lijst van rechthebbenden mee aan elke leverancier. De laatste lijst werd echter door 
de FOD Economie aan de leveranciers meegedeeld eind oktober 2021 en bevat de klanten die recht 
hebben vanaf 1 juli 2021. Er is namelijk een vertraging van meer dan drie maanden tussen de 
communicatie aan de leveranciers en de effectieve toekenning van het recht op het sociaal tarief. De 
CREG is van mening dat de klanten die vanaf 1 juli 2021 recht hebben en die uit de “run” van de FOD 
Economie komen die eind oktober 2021 aan de leveranciers werd meegedeeld, in het 
toepassingsgebied van het eenmalig forfait zouden moeten worden opgenomen. Volgens de cijfers die 
de FOD Economie aan de CREG overmaakte, waren er 955.545 contracten met recht op het sociaal 
tarief elektriciteit in het 2de trimester 2021 en 960.874 in het 3de trimester 2021. Dit kan vergeleken 
worden met het aantal contracten in het 1e trimester 2021, nl. 939.344. Zoals we zien, zijn er tussen 
Q2 en Q3 2021 slechts 5.329 bijkomende contracten (tegenover 16.201 tussen Q1 en Q2 2021). 
Rekening houden met contracten vanaf Q3 2021 (meegedeeld via de “run” van de FOD Economie van 
eind oktober 2021) kan zeker extra kosten meebrengen, maar deze zijn beperkt. Het zou gaan om een 
meerkost van € 426.320 die moet worden toegekend. Als we geen rekening houden met deze klanten 
zou dat kunnen leiden tot juridische, administratieve en organisatorische problemen die zouden 
kunnen oplopen tot een groter bedrag dan deze meerkost. De CREG stelt dan ook voor om dit gedeelte 
van artikel 2 als volgt te herformuleren: “(...) overeenkomstig artikel 4 van de wet van XXX  in 
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aanmerking komen, met uitsluiting van diegenen aan wie de sociale maximumprijzen in 2022 of later 
voor een al dan niet retroactieve inwerkingtreding vanaf 1 oktober 2021 worden toegekend in 
toepassing van artikel 4/1 van de Programmawet van 27 april 2007”. De nieuwe rechthebbende 
klanten die komen uit de volgende “run” van de FOD Economie van eind januari 2022 die de 
rechthebbende klanten vanaf 1 oktober 2021 zal bevatten, moeten immers uit dit toepassingsgebied 
uitgesloten worden. Daarnaast moet deze zin op juridisch vlak niet als een beperking van het 
toepassingsgebied worden voorgesteld aangezien de wettelijke basis geen bevoegdheid geeft aan de 
Koning om de toekenningscriteria te wijzigen of aan te vullen. Volgens de CREG is de uitsluiting van 
terugwerkende kracht reeds vervat in de wettelijke basis en verduidelijkt het ontwerp van koninklijk 
besluit deze slechts. De huidige formulering zou, ten onrechte, kunnen suggereren dat de Koning 
verder gaat en raakt aan het toepassingsgebied zonder hiervoor bevoegd te zijn. 

5. De volgende passage van de tweede paragraaf van artikel 2 vormt eveneens een probleem 
“Uiterlijk op XX december 2021 wordt de 72 miljoen euro door de CREG aan de leveranciers gestort op 
basis van de marktaandelen van de beschermde klanten elektriciteit op 30 september 2021. Uiterlijk 
op [XX MAAND JAAR] bezorgen de leveranciers een creditnota met betrekking tot het eenmalig forfait 
aan alle rechthebbenden en uiterlijk binnen de vijf werkdagen na verzending van de creditnota wordt 
het eenmalig forfait uitbetaald”. Er is immers sprake van een bedrag van € 72 miljoen. Het blijkt echter 
dat dit bedrag dat door de Staat aan de CREG wordt betaald en door de CREG aan de leveranciers niet 
zal volstaan voor het dekken van de werkelijke kost van de maatregel die € 80 miljoen zou benaderen. 
Het feit dat er rekening wordt gehouden met het bedrag van € 426.320 dat in de voorgaande paragraaf 
werd aangehaald, gaat niets veranderen aan het feit dat het budget zal worden overschreden. De 
leveranciers gaan in feite een bijkomend gecumuleerd bedrag van € 8 miljoen moeten prefinancieren. 
De CREG vestigt de aandacht op de delicate situatie van bepaalde leveranciers op vlak van liquiditeit 
en is van mening dat er een bedrag van € 80 miljoen in plaats van € 72 miljoen moet worden voorzien 
om de werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen. 

6. Met betrekking tot de hierboven vermelde data is de CREG van mening dat het respectievelijk 
ten laatste 22 december 2021 zou moeten zijn (voor de betaling van de CREG aan de leveranciers) en 
ten laatste op 24 december 2021 (voor de creditnota van de leveranciers aan de klanten) zodat de 
leveranciers dit forfait in 2021 kunnen betalen. 

7. In artikel 3 zou na 2° “het totale verschuldigde bedrag” de volgende elementen moeten worden 
toegevoegd: “het totale bedrag gestort door de CREG” en “het positieve of negatieve saldo”.  

8. In artikel 4 zou na de passage “De commissie brengt de leverancier van haar beslissing op de 
hoogte per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging” de volgende passage moeten worden 
toegevoegd: “De Commissie informeert de Staat over het totale bedrag van de saldi van de 
leveranciers voor dezelfde datum” en vervolgens “Ten laatste op 15 april 2022 wordt het totale 
bedrag van de saldi van de leveranciers gestort door de Staat aan de CREG”. Dit zou het mogelijk 
moeten maken om het eventuele saldo te dekken. 

9. Op het einde van artikel 4 zou na de passage “wordt het bedrag ervan aan de leverancier gestort” 
de volgende passage moeten worden toegevoegd “of door de leverancier aan de Commissie 
terugbetaald bij een negatief saldo”. 
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2. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE 
KONINKLIJKE BESLUITEN ELEKTRICITEIT EN 
AARDGAS VAN 29 MAART 2012  

10. Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet de toekenning van een aanvullend voorschot van 
€ 100 miljoen aan de leveranciers (M€ 78 voor aardgas en M€ 22 voor elektriciteit) om het hoofd te 
bieden aan de toegenomen behoefte aan prefinanciering van het sociaal tarief omwille van de 
groeiende kloof tussen het sociaal tarief en de referentieprijs ten gevolge van de stijging van de 
energieprijzen. Een eerste voorschot van € 88 miljoen (M€ 38,4 voor aardgas en M€ 49,6 voor 
elektriciteit) werd reeds begin 2021 uitbetaald. 

11. De CREG heeft geen inhoudelijke commentaren over dit ontwerp van koninklijk besluit. Het is 
echter belangrijk zich af te vragen of er voldoende middelen beschikbaar zullen zijn in de Fondsen 
bedoeld in artikels 1 en 2. De betaling van de middelen en de datum van betaling zullen in een 
verdelingsbesluit moeten worden bepaald. 

 

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 de modaliteiten met betrekking tot het 

eenmalig forfait 

 

BIJLAGE 2 

Koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot het 

eenmalig forfait (aangepast door de CREG) 

 

BIJLAGE 3 

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en 

aardgas van 29 maart 2012 


