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INLEIDING 

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) ontving, op 6 april 2022, een 
brief 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 dient 
om de uitbreiding te dekken van de maatregel voor de toekenning van het sociaal tarief aan de 
begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (hierna: BVT) tot 31 oktober 2022 zoals de regering 
heeft voorzien. 

Hierna volgt het gevraagde advies van de CREG. 

Het advies wordt geformuleerd met toepassing van artikel 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 dit 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 is in bijlage opgenomen. 

De CREG ontving ook een andere brief van de minister dd. 22 juni 2022 met de vraag om, aan de hand 
van een addendum bij onderhavig advies, de beslissing van de federale regering van 18 juni 2022 over 
de verlenging van de maatregel tot uitbreiding van het sociaal tarief tot de BVT naar het 
4de kwartaal 2022 toe te voegen. Aan de brief van de minister was een ontwerp van koninklijk besluit 
toegevoegd tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 in dit 
verband. De CREG houdt bijgevolg rekening met haar opmerkingen bij het ontwerp van koninklijk 
besluit in onderhavig addendum. 

Tijdens zijn vergadering van 5 mei 2022 heeft het directiecomité van de CREG een initiële versie van 
dit advies geformuleerd en tijdens zijn vergadering van 30 juni 2022 een versie met een addendum in 
hoofdstuk 2. 
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1. KONINKLIJK BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE 
KONINKLIJKE BESLUITEN ELEKTRICITEIT EN 
AARDGAS VAN 29 MAART 2012 

Op 6 april 2022 ontving de CREG een brief van de minister van Energie met de vraag om een advies op 
te stellen over het ontwerp van het 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 bijkomende financiering voor 2021 en een 
voorfinanciering voor het 3de kwartaal 2022 (hierna Q3 2022). 

De CREG gaat akkoord met de principes van dit ontwerp van het kabinet. Toch geeft ze de volgende 
opmerkingen om er kleine aanpassingen in aan te brengen. 

1.1. JURIDISCHE OPMERKINGEN  

1. Artikel 1, 2°, 2de lid en artikel 2, 2°, 2de lid uit het ontwerp van koninklijk besluit dat op 6 april 2022 
aan de CREG werd voorgelegd (hierna "het ontwerp van KB") voorzien het volgende: "Onverminderd 
het zevende lid, wordt bij wijze van aanvullend voorschot op de in artikel 12 bedoelde terugbetaling 
met betrekking tot de levering van [elektriciteit/aardgas] aan de beschermde residentiële afnemers 
aangewezen door de Koning […]." De CREG staat erop te benadrukken dat de artikelen 12bis van de 
koninklijke besluiten van 29 maart 2012 een onderscheid maken tussen "voorschot" (cfr. 1ste lid initiële 
kost uitbreiding BVT) en "aanvullend voorschot" (cfr. 2de lid meerkost uitbreiding BVT). Het 7de lid 
voorziet de voorwaarden van storting aan failliete ondernemingen als voorschot (en niet als aanvullend 
voorschot). De verlenging van de BVT-uitbreiding naar Q1 2022 wordt als "aanvullend voorschot" 
beschouwd (cfr. 3de lid). Er dient te worden bepaald of dit onderscheid en de voorwaarden in verband 
met het voorschot in het 7de lid kunnen zorgen voor twijfel/een probleem voor de verdeling van de 
bedragen tussen de leveranciers. 

2. In artikel 2, 2° van het ontwerp van KB spreekt de Nederlandse tekst ten onrechte over 
"aardgas" terwijl elektriciteit wordt bedoeld. Deze fout staat ook in de geconsolideerde tekst. In 
dezelfde bepaling van het ontwerp van KB zou het waarschijnlijk duidelijker zijn om te zeggen dat er 
verschillende (twee) leden worden ingevoegd en niet slechts één lid (dus "tussen het vierde en het 
vijfde lid wordt een lid ingevoegd" vervangen door "tussen het vierde en het vijfde lid worden twee 
leden ingevoegd"). 

3. In artikel 1, 1ste lid en in artikel 2, 1ste lid van het ontwerp van KB wordt het volgende voorzien: 
"in het derde lid en het vierde lid worden de woorden “vijfde lid,” vervangen door de woorden “zesde 
lid””. In de twee talen zou "zesde lid" moeten worden vervangen door "zevende lid" aangezien het 
ontwerp van KB voorziet om twee leden in te voegen tussen het 4de en 5de lid van de artikelen 12bis 
van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012. 

1.2. BEDRAGEN VOORZIEN IN HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT  

1.2.1. Tweede schijf van M€ 88 om de toepassing van de maatregel in 2021 te financieren 

4. In artikel 1, 2°, eerste lid voorziet het ontwerp een bedrag van M€ 38,4 dat aan de leveranciers 
moet worden gestort voor de financiering van de maatregel voor de uitbreiding van het sociaal tarief 
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aardgas. In artikel 2, 2°, eerste lid voorziet het ontwerp een bedrag van M€ 49,6 dat aan de leveranciers 
moet worden gestort voor de financiering van de maatregel voor de uitbreiding van het sociaal tarief 
elektriciteit. Deze bedragen komen uit het budget van M€ 176 dat de ministerraad op 
18 december 2020 heeft voorzien voor de financiering van de toepassing van de maatregel voor de 
uitbreiding van het sociaal tarief naar de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (BVT) van 
1 februari 2021 tot en met 31 december 2021. Het initiële budget van M€ 176 moest worden verdeeld 
in twee enveloppes van elk M€ 88 die enerzijds in 2021 en anderzijds in 2022 moesten worden gestort. 
In april 2021 hadden de energieleveranciers, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 
28 januari 20211, een eerste schijf van M€ 88 ontvangen, waarvan M€ 38,4 voor aardgas en M€ 49,6 
voor elektriciteit. Het huidige ontwerp van koninklijk besluit voorziet dus om aan de 
energieleveranciers de tweede schijf van M€ 88, die de ministerraad van 18 december 2020 voorzien 
had, toe te kennen, waarvan M€ 38,4 voor aardgas en M€ 49,6 voor elektriciteit. 

5. De voormelde bedragen voor de 2de schijf van M€ 88, gestort , voor de financiering van de 
maatregel voor 2021, zijn in lijn met de bedragen die in april 2021 aan de leveranciers werden gestort 
voor de 1ste schijf van M€ 88, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 28 januari 2021. De 
CREG heeft hierover dan ook geen opmerkingen. 

1.2.2. Enveloppe van M€ 94,5 om de toepassing van de maatregel in het 3de kwartaal 2022 
te financieren  

6. In artikel 1, 2°, tweede lid voorziet het ontwerp een deel van het totaalbedrag van M€ 94,5 dat 
aan de leveranciers moet worden gestort voor de financiering van de maatregel voor de uitbreiding 
van het sociaal tarief aardgas naar de BVT. Dit bedrag dient om de uitbreiding van de maatregel voor 
Q3 2022 te financieren.  

7. In artikel 2, 2°, tweede lid voorziet het ontwerp een deel van het totaalbedrag van M€ 94,5 dat 
aan de leveranciers moet worden gestort voor de financiering van de maatregel voor de uitbreiding 
van het sociaal tarief elektriciteit naar de BVT. Dit bedrag dient om de uitbreiding van de maatregel 
voor Q3 2022 te financieren. 

8. Wat de M€ 94,5 betreft die voorzien waren voor de financiering van de maatregel in Q3 2022 
tussen de kost van de maatregel, enerzijds gegenereerd door het sociaal tarief elektriciteit en 
anderzijds, door het sociaal tarief aardgas, stelt de CREG voor om dit bedrag te verdelen tussen de 
twee energiesoorten op basis van de laatste ramingen van de kost van de maatregel voor Q3 2022 die 
in het volgende punt worden gedetailleerd.  

9. De onderstaande tabellen bevatten de ramingen van de CREG over de kost van de maatregel 
van de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT in Q3 2022. Deze ramingen zijn gemaakt op basis 
van de methodologie van de CREG zoals beschreven in haar monitoringverslagen voor de uitbreiding 
naar de BVT (zie https://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-ra2352) en van de noteringen van de 
groothandelsmarkten (Endex103 voor elektriciteit en TTF103 voor aardgas) van 29 april 2022. De 
bedragen incl. btw voor Q3 2022 bevatten een verminderd btw-tarief van 6 % (in plaats van 21 %) voor 

 

1 Koninklijk besluit van 28 januari 2021 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 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 

https://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-ra2352
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021012803&table_name=wet
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elektriciteit en aardgas, in overeenstemming met de regeringsbeslissingen inzake tijdelijke btw-
verlaging2.  

Tabel 1: raming van de kost van de maatregel voor elektriciteit voor Q3 2022 

 

Tabel 2: raming van de kost van de maatregel voor aardgas voor Q3 2022 

 

Bron: gegevens CREG  

10. Op basis van de noteringen van 29 april 2022 wordt het totaalbedrag van de kost van de 
maatregel voor de uitbreiding van het sociaal tarief naar de B VT voor Q3 2022 geraamd op M€ 77,6 
incl. btw, waarvan M€ 50,1 voor elektriciteit (hetzij 65 % van het totaalbedrag) en M€ 27,5 voor 
aardgas (hetzij 35 % van het totaalbedrag).  

11. Omwille van de extreme volatiliteit op de elektriciteits- en aardgasmarkten die momenteel 
wordt vastgesteld omwille van de geopolitieke context vindt de CREG echter dat de enveloppe van 
M€ 94,5  die de federale regering heeft voorzien met het oog op de financiering van de maatregel voor 
de energieleveranciers moet behouden blijven om zich te wapenen tegen het risico van een sterke 
prijsstijging van de indexen Endex103 en TTF103 voor Q3 2022. Deze waarden zullen eind juni 2022 
definitief worden vastgelegd en zouden tegen dan kunnen stijgen in functie van de evolutie van 
verschillende factoren, waaronder de oorlog in Oekraïne. De CREG beveelt dan ook aan om 65 % van 
het totaalbedrag van de enveloppe van M€ 94,5 toe te wijzen aan de financiering van de maatregel 
voor elektriciteit, hetzij M€ 61, en 35 % van het bedrag aan de financiering van de maatregel voor 
aardgas, hetzij M€ 33,5. Als zou blijken dat de bedragen die de leveranciers op die manier hebben 
geïnd hoger waren dan hun reële nettokost gegenereerd door de maatregel tot uitbreiding naar de 
BVT tot Q3 2022, zou de situatie in elk geval worden geregulariseerd op het moment dat het saldo van 
elke rekening van hun schuldvordering beschermde klanten in oktober 2024 wordt bepaald.3  

12. De CREG stelt dan ook voor om het bedrag van M€ 33,5 in te voegen in artikel 1, 2°, tweede lid 
en het bedrag van M€ 61 in te voegen in artikel 2, 2°, tweede lid. 

13. De CREG merkt bovendien op dat er in het ontwerp van KB niet wordt verduidelijkt of het om 
bedragen met of zonder btw gaat. We verzoeken dan ook om deze verduidelijking toe te voegen om 
geen verwarring te veroorzaken, in het bijzonder aangezien de btw op elektriciteit en aardgas tijdelijk 
is verminderd, respectievelijk van 1 maart 2022 tot en met 30 september 2022 en van 1 april 2022 tot 
en met 30 september 20224. 

 

2 In overeenstemming met het koninklijk besluit van 23 maart 2022 tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 4 en 20 met 

betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de verlaging van het tarief van de belasting over de toegevoegde 
waarde betreft voor de levering van elektriciteit, van aardgas en van warmte via warmtenetten in het kader van residentiële 
contracten 
3 De kost van de maatregel voor de uitbreiding van het sociaal tarief tot de BVT-klanten voor Q3 2022 zal immers worden 

verdeeld tussen de schuldvorderingen beschermde klanten van de leveranciers die in 2023 zijn ingediend (voor de volumes 
die in Q3 2022 zijn verbruikt en in 2022 zijn gefactureerd) en de schuldvorderingen die in 2024 zijn ingediend (voor de volumes 
die in Q3 2022 zijn verbruikt en in 2023 zijn gefactureerd). Bijgevolg zal er tot oktober 2024 moeten worden gewacht om het 
saldo van elke rekening met betrekking tot Q3 2022 te bepalen.  
4 Zie voetnoot nr. 2. 

Electriciteit Energie DNB Totaal BTW excl. Totaal BTW incl. (6%)

Q3 2022 33.801.665 13.446.829 47.248.493 50.083.403

Gas Energie DNB Totaal BTW excl. Totaal BTW incl. (6%)

Q3 2022 19.461.374 6.509.517 25.970.891 27.529.144

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2022032302&table_name=wethttps:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2022032302&table_name=wethttps:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2022032302&table_name=wethttps:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2022032302&table_name=wethttps:
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2022032302&table_name=wethttps:
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1.3. VERDELING VAN DE BEDRAGEN TUSSEN ENERGIELEVERANCIERS 

14. Artikel 1, 2°, 2de lid en artikel 2, 2°, 2de lid van het ontwerp van KB voorzien dat de bedragen van 
M€ 88 voor 2021 en M€ 94,5 voor Q3 2022 "proportioneel [worden] verdeeld over de leveranciers op 
basis van het aantal beschermde residentiële afnemers van elke leverancier per 30 september 
2021.” De CREG stelt echter voor dat deze verdeling gebeurt op basis van de laatste gegevens waarover 
ze beschikt en die eveneens als basis zullen dienen voor de verdeling van de bedragen voorzien voor 
de prefinanciering van de maatregel in Q2 2022, namelijk het aantal beschermde residentiële afnemers 
van elke leverancier per 31 december 2021, in overeenstemming met het ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 dat het kabinet van de minister 
van Energie op 1 februari 2022 aan de CREG heeft overgemaakt, en voorwerp heeft uitgemaakt van 
het advies (A)2349 van de CREG van 17 februari 2022. De CREG stelt dan ook voor om "per 30 
september 2021" in de voormelde artikelen te vervangen door "per 31 december 2021". 

2. ADDENDUM 

2.1. INLEIDING 

15. Zoals vermeld in de algemene inleiding op pagina 3 heeft de CREG een brief van de minister 
dd. 22 juni 2022 ontvangen met de vraag om aan de hand van een addendum bij haar advies (A)2393 
de beslissing te integreren van de federale regering dd. 18 juni 2022 tot verlenging van de maatregel 
tot de uitbreiding van het sociaal tarief tot de BVT naar het 4de kwartaal 2022 voor een budget van 
M€ 185, waarvan M€ 57 voor elektriciteit en M€ 128  voor aardgas. Aan de brief van de minister was 
een ontwerp van koninklijk besluit toegevoegd tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit 
en aardgas van 29 maart 2012 in dit verband. De CREG houdt bijgevolg rekening met haar opmerkingen 
bij het ontwerp van koninklijk besluit in onderhavig addendum bij advies (A)2393. Het ontwerp van 
koninklijk besluit, met opmerkingen en voorstellen van de CREG, wordt opgenomen in bijlage 3. 

16. In onderhavig addendum stelt de CREG bovendien voor om een aanvullende prefinanciering aan 
de energieleveranciers toe te kennen om de kost van de maatregel tot de uitbreiding van het sociaal 
tarief naar de BVT naar het 2de kwartaal 2022 te financieren. De bedragen opgenomen in haar 
advies (A)2349 van 17 februari 20225 over Q2 2022 waren immers gebaseerd op noteringen van voor 
de oorlog in Oekraïne en moeten dus worden verhoogd. 

17. Aan de hand van onderhavig addendum heeft de CREG eveneens de mogelijkheid geanalyseerd 
om de bedragen bestemd voor de financiering van de maatregel tot uitbreiding van het sociaal tarief 
naar het 3de kwartaal 2022 te verhogen op basis van de noteringen die werden bijgewerkt op 
27 juni 2022, hetzij zo dicht mogelijk bij de definitieve afsluiting van de indexen Endex103 en TTF103 
voor Q3 2022. Uiteindelijk blijkt dat de bedragen die oorspronkelijk voor Q3 2022 waren voorzien 
voldoende zijn en niet moeten worden aangepast. 

18. De CREG staat erop te benadrukken dat de toekenning van de voorschotten opgenomen in 
onderhavig advies niet van toepassing is op leveranciers die deel uitmaken van de specifieke gevallen 
vermeld op het einde van artikel 12bis van de koninklijke besluiten van 29 maart 20126. 

 

5 Zie Advies (A)2349 van 17 februari 2022 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 
6 Zie de gevallen opgesomd in artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 februari 2022 tot wijziging van de koninklijke besluiten 
van 29 maart 2012 

https://www.creg.be/nl/publicaties/advies-a2349
https://www.creg.be/nl/publicaties/advies-a2349
https://www.creg.be/nl/publicaties/advies-a2349
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/02/28/2022020447/staatsblad
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2.2. AANVULLENDE PREFINANCIERING VOOR HET 2DE TRIMESTER 2022  

2.2.1. Noodzakelijke aanvullende bedragen 

19. In haar advies (A)2349 ging de CREG akkoord met de voorziene bedragen voor de financiering 
van de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT-klanten voor het 2de kwartaal 2022 (hierna 
"Q2 2022") zoals opgenomen in het ontwerp van koninklijk besluit dat haar op 1 februari 2022 was 
overgemaakt, namelijk M€ 42,4 voor elektriciteit en M€ 51,4 voor aardgas, hetzij in totaal M€ 93,8 
(incl. btw). Deze bedragen waren in overeenstemming met de ramingen die de CREG had gemaakt op 
basis van de noteringen op de groothandelsmarkten voor de indexen Endex103 voor elektriciteit en 
TTF103 voor aardgas zoals eind januari gepubliceerd, hetzij vóór het begin van de oorlog in Oekraïne, 
en waren opgesteld rekening houdend met een btw-percentage van 21 % op elektriciteit en aardgas.  

20. Als gevolg van de evolutie van de geopolitieke situatie zijn de noteringen van de Endex103 en 
TTF103 voor het 2de kwartaal 2022 sterk gestegen tussen eind januari 2022, toen hun waarden nog 
ramingen waren, en eind maart 2022, toen het om definitieve waarden ging. De CREG heeft de 
ramingen van de kost van de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT-klanten naar Q2 2022 dan 
ook bijgewerkt op basis van de definitieve waarden van de bovenvermelde indexen7. Die waarden 
bedragen voortaan M€ 78,7 voor elektriciteit en M€ 67,7 voor aardgas, hetzij M€ 146,4 (incl. btw). 
Deze bedragen houden rekening met een btw-percentage van 6 % op elektriciteit en aardgas.  

Tabel 3 : raming van de update van de kost van de maatregel voor elektriciteit voor Q2 2022 

 

Tabel 4 : raming van de update van de kost van de maatregel voor aardgas voor Q2 2022 

 

 

21. Om de prefinanciering van de uitbreiding van het sociaal tarief naar Q2 2022 door de 
energieleveranciers voldoende te dekken, moet er dus een aanvullende prefinanciering worden 
voorzien voor Q2 2022 voor een bedrag van M€ 36,3 voor elektriciteit (M€ 78,7  – M€ 42,4) en voor 
een bedrag van M€ 16,3 voor aardgas (M€ 67,7 – M€ 51,4). Dit komt op een totaal van M€ 52,6 
incl. btw (met een btw-percentage van 6 % voor de twee energietypes).  

2.2.2. Het opnemen van deze bedragen in een koninklijk besluit 

22. Om deze bedragen te kunnen storten naar de energieleveranciers moeten ze in een koninklijk 
besluit worden opgenomen. De CREG stelt voor om ze op te nemen in het koninklijk besluit waarvan 
ze het ontwerp op 22 juni 2022 heeft ontvangen door ze te integreren in de bedragen opgenomen in 
artikel 1, 3°, 2de lid voor aardgas en artikel 2, 3°, 2de lid voor elektriciteit.  

 

7 In advies (A)2349 werden de waarden die eind januari 2022 voor Q2 2022 werden geraamd, berekend op basis van de 

niveaus van de noteringen van € 171,5/MWh voor de Endex103 en € 77,6/MWh voor de TTF103. Eind maart 2022 bedroegen 
de definitieve waarden van deze indexen € 285,22/MWh voor de Endex103 en € 129,93/MWh voor de TTF103. 

Elektriciteit Energie DNB Totaal btw excl. Totaal btw incl. (6%)

Q2 2022 60.772.001 13.446.829 74.218.830 78.671.960

Aardgas Energie DNB Totaal btw excl. Totaal btw incl. (6%)

Q2 2022 57.805.994 6.123.454 63.929.448 67.765.215
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2.3. UPDATE VAN DE RAMINGEN VOOR HET 3DE TRIMESTER 2022 

2.3.1. Geüpdatete bedragen 

23. Gezien de huidige onzekerheid op de groothandelsmarkten voor energie die, vooral de voorbije 
dagen, tot een nieuwe stijging van de indexen Endex103 en TTF103 heeft geleid, heeft de CREG haar 
ramingen van de kost van de maatregel voor de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT-klanten 
tot het 3de kwartaal 2022 (hierna "Q3 2022") bijgewerkt. Op basis van de dagnoteringen van de maand 
juni 2022 die zijn afgesloten op 27 juni 2022, hetzij zo dicht mogelijk bij de definitieve vastlegging van 
de prijzen van de indexen voor Q3 2022, zou de werkelijke nettokost voor de staatsbegroting M€ 55,1 
incl. btw voor elektriciteit en M€ 28,1 incl. btw voor aardgas bedragen, dus in totaal M€ 83,2 incl. btw.  

Tabel 5 : raming van de update van kost van de maatregel voor elektriciteit voor Q3 2022 

 

 

Tabel 6 : raming van de update van kost van de maatregel voor aardgas voor Q3 2022 

 

2.3.2. Behoud van de initiële bedragen in een koninklijk besluit 

24. In overeenstemming met de aanbevelingen die de CREG heeft geformuleerd in haar 
oorspronkelijke advies (A)2393 voorziet het ontwerp van koninklijk besluit dat op 22 juni 2022 aan de 
CREG werd overgemaakt bedragen van M€ 33,5 voor aardgas en M€ 61 voor elektriciteit om de kost 
van de maatregel voor de energieleveranciers voor het 3de kwartaal 2022 te prefinancieren. Aangezien 
de oorspronkelijke bedragen voor een totaal van M€ 94,5 hoger zijn dan de geüpdatete bedragen voor 
een totaal van M€ 83,2 dienen de oorspronkelijke bedragen voorzichtigheidshalve te worden 
behouden.   

2.4. ADVIES OVER HET ONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT  MET 
BETREKKING TOT DE UITBREIDING VAN DE MAATREGEL NAAR HET 
4DE TRIMESTER 2022 

2.4.1. Geüpdatete bedragen 

25. In zijn brief van 22 juni 2022 vraagt het kabinet van de minister van Energie aan de CREG om de 
prefinanciering van de maatregel tot uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT-klanten naar het 
4de kwartaal 2022 (hierna "Q4 2022") te integreren voor een totaalbedrag van M€ 185 incl. btw, 
waaronder M€ 57 voor elektriciteit en M€ 128 voor aardgas, conform de beslissing van de federale 
regering van 18 juni 2022. Deze bedragen zijn in lijn met de ramingen die de CREG op 13 juni 2022 
heeft gemaakt en houden rekening met een btw-percentage van 6 % op elektriciteit en aardgas. Deze 
bedragen waren echter gebaseerd op de noteringen voor Q3 2022 van de Endex103 en de TTF103 op 
10 juni 2022, hetzij € 235,7/MWh voor elektriciteit en € 93,4/MWh voor aardgas. Op basis van de 
noteringen van 27 juni 2022 zijn deze indexen sindsdien sterk gestegen en bedragen ze voortaan 
€ 309,51/MWh voor elektriciteit en € 133,62/MWh voor aardgas. Bijgevolg werden de ramingen van 

Elektriciteit Energie DNB Totaal btw excl. Totaal btw incl. (6%)

Q3 2022 38.509.591 13.446.829 51.956.420 55.073.805

Aardgas Energie DNB Totaal btw excl. Totaal btw incl. (6%)

Q3 2022 21.373.846 5.181.267 26.555.112 28.148.419
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de CREG naar boven herzien en bedragen ze in totaal M€ 281,1 waarvan M€ 87,5 voor elektriciteit en 
M€ 193,6 voor aardgas.  

26. Aangezien de situatie op de groothandelsmarkten momenteel uiterst volatiel is als gevolg van 
de voortdurend evoluerende geopolitieke situatie is het echter niet mogelijk de stijgende of dalende 
evolutie van deze prijzen te bepalen tot 30 september 2022, de datum waarop de waarden van de 
indexen Endex103 en TTF103 definitief zullen worden vastgelegd om de referentieprijzen van Q4 2022 
te bepalen. Voorzichtigheidshalve lijkt het echter redelijk om ervan uit te gaan dat de kost van de 
maatregel ongeveer M€ 281,1 incl. btw zal bedragen.  

2.4.2. Het opnemen van deze bedragen in een koninklijk besluit 

27. Op basis van de vorige punten stelt de CREG voor om de meest recente ramingen voor Q4 2022 
in rekening te nemen om de bedragen te bepalen van de voorschotten die aan de leveranciers moeten 
worden gestort voor de prefinanciering van de maatregel voor Q4 2022. Als zou blijken dat deze 
bedragen te hoog zouden zijn in vergelijking met de werkelijke door de leveranciers gevorderde 
bedragen in het kader van hun schuldvorderingen "beschermde klanten" ingediend in maart 2024, dan 
zal er in elk geval een reconciliatie tot slot van alle rekeningen worden uitgevoerd op basis van de 
werkelijke door de leveranciers gedragen nettokost. De CREG stelt bijgevolg voor om de bedragen 
voorzien in het ontwerp van koninklijk besluit dat op 22 juni 2022 is voorgelegd ter financiering van de 
maatregel voor de uitbreiding van het sociaal tarief naar de BVT tot het 4de kwartaal 2022 naar boven 
te herzien en het bedrag van M€ 193,6 voor aardgas op te nemen in het bedrag uit artikel 1, 3°, 2de lid 
en het bedrag van M€ 87,5 voor elektriciteit op te nemen in het bedrag uit artikel 2, 3°, 2de lid. 

2.5. TOTAAL BEDRAGEN OP TE NEMEN IN HET KONINKLIJK BESLUIT 

28. Gelet op de elementen uit dit hoofdstuk beveelt de CREG aan om in artikel 1, 3°, 2de lid van het 
ontwerp van koninklijk besluit dat ze op 22 juni 2022 heeft ontvangen, de som op te nemen van de 
bedragen die zijn bedoeld om de kost te dekken van de maatregel tot uitbreiding van het sociaal tarief 
aardgas naar BVT tot het 2de (aanvulling), 3de en 4de kwartaal 2022, hetzij een totaal van M€ 243,4. 

29. Op analoge wijze beveelt de CREG aan om in artikel 2, 3°, 2de lid van het ontwerp van koninklijk 
besluit dat ze op 22 juni 2022 heeft ontvangen, de som op te nemen van de bedragen die zijn bedoeld 
om de kost te dekken van de maatregel tot uitbreiding van het sociaal tarief elektriciteit naar BVT tot 
het 2de (aanvulling), 3de en 4de kwartaal 2022, hetzij een totaal van M€ 184,8. 

 

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 dat het kabinet van de minister op 6 april 2022 aan 
de CREG heeft overgemaakt   
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BIJLAGE 2 

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en 
aardgas van 29 maart 2012 met de opmerkingen van de CREG 
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BIJLAGE 3 

Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten elektriciteit en 

aardgas van 29 maart 2012 overgemaakt door het Kabinet van de Minister op 

22 juni 2022 met de opmerkingen van de CREG 


