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INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) heeft op 1 februari 2022 een 
brief ontvangen van de minister van Energie met de vraag een advies op te stellen 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. Dit ontwerp van koninklijk 
besluit beoogt het dekken van de uitbreiding van de maatregel tot toekenning van het sociaal tarief 
aan de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (hierna: “BVT”) tot 30 juni 2022, zoals 
voorzien door de regering. 

De CREG formuleert hierna het gevraagde advies. 

Het advies wordt geformuleerd met toepassing van de artikelen 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 juridische opmerkingen en een analyse van de bedragen 
die nodig zijn voor de financiering van de maatregel. Het ontwerp van koninklijk besluit met betrekking 
tot dit advies wordt als bijlage toegevoegd. 

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavig advies geformuleerd tijdens zijn vergadering van 
17 februari 2022. 
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1. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE 
KONINKLIJKE BESLUITEN ELEKTRICITEIT EN 
AARDGAS VAN 29 MAART 2012 

Op 1 februari 2022 heeft de CREG een brief ontvangen van de minister van Energie met de vraag om 
een advies op te stellen 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. Dit ontwerp van koninklijk besluit voorziet een aanvullende prefinanciering voor het 1ste 
trimester van 2022 (hierna: Q1 2022) en een prefinanciering voor het 2de trimester van 2022 (hierna: 
Q2 2022). 

De CREG gaat akkoord met het ontwerp van het kabinet. Zij formuleert enkel de volgende 
opmerkingen. 

1.1. JURIDISCHE OPMERKINGEN 

1. De CREG had opmerkingen geuit in advies (A)2334 van 27 januari 2022 over het ontwerp van kb 
betreffende de verlenging van het sociaal tarief voor Q1 2022. Het kabinet van de minister van Energie 
verduidelijkt dat de verwijzing naar de elementen aangehaald in het betreffende advies (A)2334 – over 
onder andere faillissementen – niet langer nodig is in het kader van de analyse van het nieuwe ontwerp 
van kb. Het is immers de bedoeling om aan het kb alinea’s toe te voegen over de aanvullende 
prefinanciering van Q1 2022 en de prefinanciering van Q2 2022 zodat de opmerkingen in kwestie ook 
op deze aanvullende financiering van toepassing zijn. De CREG gaat akkoord met deze doelstelling. 

1.2. BEDRAGEN VOORZIEN IN HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT 

2. In artikel 1, 1° voorziet het ontwerp een bedrag van M€ 170,4 te storten aan de leveranciers 
voor de financiering van de maatregel tot uitbreiding van het sociaal tarief aardgas naar BVT. In 
artikel 2, 1° voorziet het ontwerp een bedrag van M€ 108,4 te storten aan de leveranciers voor de 
financiering van de maatregel tot uitbreiding van het sociaal tarief elektriciteit naar BVT. Het totale 
gebudgetteerde bedrag voor de maatregel bedraagt dus M€ 278,8. 

3. Het budget van M€ 170,4 voor aardgas omvat de prefinanciering van Q2 2022 voor een bedrag 
van M€ 51,4 en de aanvullende prefinanciering van Q1 2022 voor een bedrag van M€ 119 
(M€ 268,5 - M€ 149,5). 

4. Het budget van M€ 108,4 voor elektriciteit omvat de prefinanciering van Q2 2022 voor een 
bedrag van M€ 42,4 en de aanvullende prefinanciering van Q1 2022 voor een bedrag van M€ 66 
(M€ 124,5 - M€ 58,5). 

5. De aanvullende prefinanciering voor Q1 2022 werd noodzakelijk door het feit dat de beschikbare 
bedragen voor Q1 2022 (M€ 208 in totaal) beduidend lager liggen dan de geraamde kost van de 
maatregel voor Q1 2022 (M€ 393). Er is dus een tekort van M€ 185 (M€ 119 + M€ 66) dat via dit 
ontwerp van kb wordt aangevuld. 
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6. Voormelde bedragen stemmen overeen met de bedragen uit de berekeningen van de CREG met 
betrekking tot de uitbreiding van het sociaal tarief naar het BVT-cliënteel. De CREG gaat dan ook 
akkoord met deze bedragen. 

 

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 wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en 

aardgas van 29 maart 2012 overgemaakt aan de CREG door het kabinet van de 

Minister op 1 februari 2022 


