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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 de mogelijkheden te analyseren van het invoeren 
van een premiesysteem voor de toepassing van het sociaal tarief bij complexe gevallen (retroactiviteit) 
of onuitvoerbare gevallen (collectieve verwarmingsketels). 

Een analyse van de AD Energie van de FOD Economie betreffende de retroactieve toepassing van het 
sociaal tarief en de mogelijkheid om het te vervangen door een premiesysteem was aan 
bovenvermelde brief toegevoegd.  

De CREG houdt bij dit advies rekening met de gevraagde analyse. 

Het advies wordt geformuleerd met toepassing van artikel 23, § 2, 2de lid, 2° van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 15/14, § 2, 2de lid, 2° van 
de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel 
van leidingen. 

Naast de inleiding overweegt onderhavig advies in een eerste deel de mogelijkheid tot het invoeren 
van een premiesysteem voor de retroactieve toepassing van het sociaal tarief bij complexe gevallen. 
In een tweede deel wordt de mogelijkheid onderzocht tot het invoeren van een premiesysteem om 
een oplossing te vinden voor het feit dat het onmogelijk is het sociaal tarief toe te kennen aan klanten 
die zijn aangesloten op collectieve verwarmingsketels.  

Het directiecomité van de CREG heeft onderhavig advies tijdens zijn vergadering van 12 mei 2022 
geformuleerd. 
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1. INVOERING VAN EEN PREMIESYSTEEM VOOR DE 
RETROACTIEVE TOEKENNING VAN HET SOCIAAL 
TARIEF BIJ COMPLEXE GEVALLEN 

1.1. TOELICHTING VAN HET PROBLEEM 

1. Op 6 april 2022 heeft de minister van Energie aan de CREG gevraagd om de mogelijkheid te 
analyseren tot het invoeren van een premiesysteem voor de toepassing van het sociaal tarief bij 
complexe gevallen en meer bepaald bij de retroactieve toepassing van het sociaal tarief. Aan 
bovenvermelde brief was een analyse toegevoegd van de retroactiviteit van het sociaal tarief 
uitgevoerd door de AD Energie van de FOD Economie op 7 maart 2022.  

2. De CREG is zich bewust van de problematiek en nam in 2021 deel aan een ad-hoc werkgroep van 
het Platform tegen energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting (KBS) dat een reeks 
aanbevelingen heeft uitgewerkt1. De harmonisering van de retroactiviteitstermijnen van de toepassing 
van het sociaal tarief was één van de aanbevelingen die in die context was geformuleerd, zoals 
aanbeveling 3 Harmoniseren van retroactiviteitstermijnen ten bate van de gebruiker illustreert. In feite 
stelde de werkgroep voor om het verschil van behandeling tussen de huidige retroactiviteitstermijnen, 
namelijk twee jaar voor mensen met een beperking2 en vijf jaar voor alle andere gerechtigden, af te 
schaffen3. Het volgende werd ook vermeld: "De werkgroep is zich bewust van de operationele 
problemen die zich kunnen voordoen bij de toepassing van deze terugwerkende kracht na twee jaar en 
is van mening dat, indien nodig, verschillende opties kunnen worden overwogen.”. 

1.2. HUIDIGE BEHANDELING IN GEVAL VAN RETROACTIVITEIT VAN 
MEER DAN TWEE JAAR 

3. Uit besprekingen in de werkgroep tussen de aanwezige leveranciers, de FOD Economie en de 
CREG is echter gebleken dat er, momenteel, vrij weinig gevallen zijn waarin het sociaal tarief retroactief 
wordt toegepast na twee jaar. Het waren er voor de vordering "beschermde klanten" elektriciteit van 
de voornaamste energieleverancier voor het facturatiejaar 2021 bijvoorbeeld 91 op 230.000, d.w.z. 
0,04 % van de klanten in kwestie. De oudste verbruiksgegevens met betrekking tot 17 van deze 91 
klanten dateerden van 2017, tegenover 74 met betrekking tot verbruiksgegevens van 20184.  

4. De energieleveranciers kunnen bovendien de terugbetaling vragen van de kost die werd 
gegenereerd door de retroactieve toepassing van het sociaal tarief aan de hand van de 
schuldvorderingen "beschermde klanten" zoals bedoeld in de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 

 

1 Zie https://media.kbs-frb.be/nl/media/8597/Versterking%20van%20het%20sociaal%20energietarief  
2 In overeenstemming met artikel 4/1, 3de lid van de Programmawet van 27 april 2007, zoals gewijzigd door de wet van 
24 februari 2019 tot wijziging van de programmawet van 27 april 2007 wat betreft de toekenning van het sociaal tarief voor 
gas en elektriciteit, 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 elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten 
laste nemen hiervan 
3 Deze termijn van vijf jaar is afgeleid van de verjaringstermijn van schuldvorderingen inzake leveringen via distributienetten 
voor gas of elektriciteit zoals voorzien in artikel 2277, 2de lid van het Burgerlijk Wetboek. 
4 Deze cijfers hebben betrekking op de "klassieke" beschermde klanten van de leverancier, d.w.z. dat er geen rekening is 
gehouden met de begunstigden van het sociaal tarief van de tijdelijke categorie "begunstigden verhoogde tegemoetkoming".  

https://media.kbs-frb.be/nl/media/8597/Versterking%20van%20het%20sociaal%20energietarief
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tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven 
door de aardgasondernemingen en elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste 
nemen hiervan, voor zover ze over de juiste bewijsstukken beschikken (papieren attesten of 
bevestiging van de FOD Economie) voor de betreffende periode. In voorkomend geval worden ze 
terugbetaald op basis van de referentieprijzen van de betreffende periode en het reële verbruik van 
de betreffende klant. 

1.3. AANBEVOLEN AANPAK  

5. Omwille van de verscheidenheid van de gevallen van retroactieve toepassing van het sociaal 
tarief inzake: 

- jaarlijks verbruik van de eindafnemer; 

- de duur van de periode waarop de retroactiviteit betrekking heeft; 

- de trimestriële evolutie van de sociale tarieven die aan de eindafnemer moeten worden 
gefactureerd; 

- de trimestriële evolutie van de referentieprijs die aan de leverancier moet worden 
terugbetaald; 

lijkt het volgens de CREG geen goed idee om een premiesysteem in te voeren om de retroactieve 
toepassing van het sociaal tarief te vervangen. Het zou immers niet mogelijk zijn om het bedrag ervan 
vast te leggen gezien de verscheidenheid van de hierboven vermelde gevallen. In dit kader deelt de 
CREG het advies geformuleerd in de analyse van de FOD Economie dat het voordeel van het sociaal 
tarief in vergelijking met het commerciële tarief zeer sterk varieert in functie van het verbruik van de 
klant, de periode waarin het wordt toegepast en de verschillende commerciële tarieven op de markt, 
wat inhoudt dat een premie die is bepaald op basis van gemiddelden losstaat van het verbruik van de 
klant, in tegenstelling tot het sociaal tarief. 

6. Gelet op het voorafgaande, is de CREG van mening dat de complexe gevallen van retroactieve 
toepassing van het sociaal tarief afzonderlijk moeten worden behandeld door de leveranciers, de CREG 
en de FOD Economie, op basis van de huidige wetgeving, d.w.z. rekening houdend met de reële 
verbruiksgegevens van de eindafnemer en de sociale tarieven en referentieprijzen die tijdens de 
betreffende periode van toepassing zijn. 
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2. INVOERING VAN EEN PREMIESYSTEEM VOOR DE 
BESCHERMDE KLANTEN VAN PRIVÉGEBOUWEN 
MET COLLECTIEVE VERWARMINGSKETEL 

2.1. TOELICHTING VAN HET PROBLEEM 

7. Op 6 april 2022 heeft de minister van Energie aan de CREG gevraagd om de mogelijkheid te 
analyseren tot het invoeren van een premiesysteem voor de gevallen waarbij de toepassing van het 
sociaal tarief onuitvoerbaar is en meer bepaald in het geval van een collectieve verwarmingsketel in 
een privégebouw. 

8. De CREG is zich bewust van het probleem dat ze ook heeft aangehaald in het kader van 
aanbevelingen die werden geformuleerd door de ad-hoc werkgroep van het Platform tegen 
Energiearmoede van de KBS vermeld onder punt 1.1. 

9. De uitbreiding van het sociaal tarief (of een gelijkaardig systeem) voor de collectieve 
verwarmingsinstallaties ongeacht het type woning maakte net deel uit van de aanbevelingen. De 
aanbeveling in kwestie (1. Uitbreiding toegangsvoorwaarden voor gemeenschappelijke 
verwarmingsketels, los van woningtype) luidt als volgt: "Het sociaal tarief wordt momenteel alleen 
toegekend aan de eindafnemer, waardoor iedereen die is aangesloten op een collectieve 
verwarmingsketel automatisch is uitgesloten, zelfs als hij/zij behoort tot een categorie die het recht op 
het sociaal tarief opent. Een uitzondering wordt alleen gemaakt voor huishoudens met een sociale 
woning - via de huisvestingsmaatschappijen, de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
(OCMW) of de sociale verhuurkantoren -. Twee mensen met dezelfde status kunnen dus niet hetzelfde 
recht hebben. Daarom beveelt de werkgroep aan om voor die huishoudens aan wie het niet mogelijk is 
het sociaal tarief individueel toe te kennen, een forfaitaire compensatie in te voeren. Concreet zouden 
de gezinnen die voldoen aan de voorwaarden voor de toekenning van het sociaal tarief maar 
aangesloten zijn op een collectieve verwarmingsketel, worden uitgenodigd om een aanvraag tot 
compensatie in te dienen bij de FOD Economie”. 

2.2. TECHNISCHE IMPLEMENTATIE 

10. Om het bedrag van de jaarlijkse forfaitaire vergoeding te bepalen, beveelt de werkgroep van de 
KBS aan om het verschil te berekenen tussen het gemiddelde commerciële aanbod (zoals door de CREG 
berekend in haar boordtabel) en het sociaal tarief voor een gemiddeld verbruik van 15.000 kWh/jaar 
aardgas. 

11. Na analyse is de CREG van mening dat eerder het verschil zou moeten worden berekend tussen 
de referentie-energiecomponent gebruikt in het kader van de terugbetaling van de vorderingen en de 
energiecomponent van het sociaal tarief voor een gemiddeld volume van maximum 10.000 kWh5 
(gemiddeld verbruik per appartement in gebouwen met een collectieve verwarmingsketel). Dit 
systeem lijkt beter dan het verschil tussen een gemiddelde referentieprijs en het sociaal tarief 

 

5 Het gemiddelde verbruik van een beschermde klant bedroeg 14.000 kWh/jaar in 2020. Dit is het gemiddelde voor alle 
woningen, waaronder huizen. Enkel appartementen beschikken over collectieve verwarming en het gemiddelde verbruik 
ervan is lager dan van een huis. Het cijfer van 10.000 kWh per jaar voor een appartement dat op aardgas wordt verwarmd, 
werd bevestigd door de voornaamste leverancier op de Belgische huishoudelijke aardgasmarkt. 
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aangezien de distributiecomponent van een collectieve verwarmingsketel kan variëren (van T2 voor 
kleine gebouwen tot T4 voor zeer grote gebouwen). Het bedrag van de premie enkel baseren op de 
energiecomponent die bovendien het belangrijkste element in de eindprijs van de gasklanten is, lijkt 
dus meer opportuun.  

12. Om het bedrag te bepalen van de jaarlijks toe te kennen premie beveelt de CREG aan om zich te 
baseren op de energiecomponenten van het kwartaal dat voorafgaat aan het jaar van levering. Als we 
ervan uitgaan dat het systeem op 1 januari 2023 in werking zou treden, dan zou er rekening moeten 
worden gehouden met de energiecomponenten van het 4de kwartaal van 2022. 

13. Ter illustratie geeft de onderstaande tabel aan welke jaarlijkse premie zou moeten worden 
toegekend als de energiecomponenten van het 1ste kwartaal 2022 worden gebruikt. 

Tabel 1: voorbeeld van berekening van de premie op basis van de energiecomponenten van het 1ste kwartaal 2022. 

 

14. Omwille van de opeenvolgende plafonneringen van het sociaal tarief is het verschil tussen de 
energiecomponent van het sociaal tarief en de referentie-energiecomponent momenteel dus heel 
hoog. In eerste instantie zou de premie bijgevolg zeer hoog zijn. De kost van de maatregel wordt 
geraamd zoals uiteengezet in de volgende paragraaf. 

15. Volgens cijfers uit de pers telt België 225.000 gebouwen in mede-eigendom, wat neerkomt op 
ongeveer 1,3 miljoen woningen (appartementen en studio's). Aardgas vertegenwoordigt 60 % van het 
verwarmingsverbruik in België. Bijgevolg zijn er naar schatting 135.000 mede-eigendommen die 
aardgas verbruiken. De CREG heeft echter geen zicht op de verhouding mede-eigendommen die 
aardgas gebruiken voor collectieve verwarmingsketels (sommige beschikken immers over individuele 
verwarmingsketels). De leveranciers kunnen hierover geen precieze informatie geven aangezien 
mede-eigendommen niet als dusdanig worden aangemerkt in hun databank. Op basis van een 
gemiddeld aantal van 6 woningen per gebouw vertegenwoordigen mede-eigendommen die aardgas 
verbruiken 780.000 huishoudens. Sinds de uitbreiding van het sociaal tarief tot de BVT-klanten is 
ongeveer 20 % van alle huishoudelijke klanten een beschermde klant (tegenover 10 % vroeger). Het 
aantal huishoudens dat recht zou kunnen hebben op de voormelde premie bedraagt dus 
maximum 156.000. Het jaarlijks budget dat nodig is om de premie te betalen wordt dan ook geschat 
op maximum  M€ 187,2 (€ 1.200/jaar * 156.000) als de uitbreiding van het sociaal tarief naar BVT-
klanten behouden blijft. Anders zou er M€ 93,6 (50 % van M€ 187,2) moeten worden voorzien. De 
premie zou moeten worden toegekend op jaarbasis om de administratieve last te verminderen van de 
FOD Economie, het organisme dat de toekenning van de premie zou moeten verzekeren. Het recht op 
de premie voor het jaar N zou kunnen worden toegekend op basis van het individueel recht op het 
sociaal tarief van het 4de kwartaal van het jaar N. 

  

 c€/kWh

ST Energie Gas 1,743

REC Gas 11,654

Delta 9,911

Volume (kWh) 10.000

€/jaar BTW excl. 991,1

€/jaar BTW incl. 21% 1.199,23
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2.3. IDENTIFICATIE VAN DE KLANTEN 

16. Momenteel is het niet mogelijk om collectieve verwarmingsinstallaties automatisch te 
identificeren. Hoewel de voorgestelde oplossing niet perfect is, zou ze het mogelijk maken dat de 
betreffende huishoudens van dit voordeel kunnen genieten als ze bewijzen dat ze enerzijds zijn 
aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie (o.a. jaarlijkse afrekening van de kosten en 
verklaring op eer) en anderzijds dat ze individueel recht hebben op het sociaal tarief (via de databank 
van de FOD Economie en/of een papieren attest). Er zouden inspanningen kunnen worden geleverd 
om dat publiek zo goed mogelijk te bereiken (bijvoorbeeld door kruisverwijzing van beschikbare 
gegevens). Op termijn zou een automatiseringsoplossing kunnen worden gevonden op basis van een 
consolidatie van de gegevensbronnen. In geval van implementatie van de maatregel zou men zich ook 
vragen moeten stellen over de toepassing van de premie en in het bijzonder de pro-rata berekening 
toe te passen in geval van verhuis. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. voorzitter van het directiecomité 


