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ADVIES 
 
 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

ontving op 6 mei 2004 van de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 

Wetenschapsbeleid het verzoek bij brief, gedateerd op 4 mei 2004, haar zo vlug mogelijk 

advies te geven over een ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van 

maximumprijzen voor de levering van aardgas door de distributieondernemingen aan de 

eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als 

residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin 

van artikel 15/10, §2, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen (hierna: de gaswet) kunnen beschouwd 

worden.  

 

De minister stelde in dit schrijven het volgende:  

« La Région flamande a mis en oeuvre dans le cadre de sa politique de continuité de la 
fourniture de gaz, des compteurs à pré-paiement ou « budgetmeters ». Ces compteurs, 
qui sont placés par les distributeurs, doivent permettre d’assurer une fourniture aux 
clients n’ayant pas de fournisseurs voulant les alimenter. Ces clients peuvent être des 
« clients protégés », ceux-ci bénéficient des tarifs sociaux qui ont été adoptés en 
décembre 2003, ou des clients non protégés ne payant pas leur facture. 
 
Dans le cas des clients non protégés, dont les fournitures sont ainsi assurées par les  
entreprises de distribution, il n’existe pas de possibilités de choix entre différentes 
propositions tarifaires. Il est donc nécessaire q’un tarif maximum soit fixé pour ces 
clients. 
 
Il ne peut être fait référence au tarif des clients captifs car, d’une part, ce serait offrir une 
possibilité de retour vers une forme de marché non libéralisé et, d’autre part, les coûts 
d’achat du gaz qu’une entreprise de distribution peut obtenir sont probablement 
différents de ceux d’un fournisseur. Il devrait donc être possible de lier ces tarifs avec les 
coûts réels des entreprises de distribution. Afin d’éviter un basculement trop important de 
clients vers ce système s’il s’avérait moins cher que les prix habituellement pratiquées, il 
est également prévu une disposition permettant de ramener les prix au niveau des prix 
moyens des fournisseurs. » 

 
 

Tijdens zijn vergadering van 3 juni 2004 heeft het Directiecomité van de CREG onderhavig 

advies goedgekeurd.  

 

Dit advies omvat twee luiken. In het eerste luik wordt het wettelijk kader besproken. Het 

tweede luik bevat een artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van ministerieel besluit tot 

vaststelling van maximumprijzen voor de levering van aardgas door de 

distributieondernemingen aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door 
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hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in 

een kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10, §2, van de wet van 12 april 1965 

betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 

(hierna: het ontwerp van ministerieel besluit). 

 

Het ontwerp van ministerieel besluit waarover de CREG advies uitbrengt, wordt in bijlage 

toegevoegd. 
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WETTELIJK KADER  
 

Rechtsgrond van het ontwerp van ministerieel besluit  
 

1. Het bepalen van een tarief voor de levering van aardgas door de 

distributieondernemingen aan de eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door 

hun leverancier en die niet als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in 

een kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10, §2, van de gaswet kunnen beschouwd 

worden, vindt zijn rechtsgrond in artikel 15/10, §1, van de voornoemde gaswet. 

 

Artikel 15/10, §1, van de gaswet bepaalt dat de federale minister bevoegd voor economie, na 

advies van de CREG en beraadslaging in Ministerraad, de maximumprijzen kan vaststellen 

voor de levering van aardgas aan eindafnemers en voor het aandeel van de aardgaslevering 

aan distributiebedrijven bestemd voor de bevoorrading van eindafnemers die geen in 

aanmerking komende afnemers zijn.  

 

Voornoemd artikel machtigt de minister dus om maximumprijzen vast te stellen voor de 

levering van aardgas aan eindafnemers. Men mag aannemen dat hiermee ‘in aanmerking 

komende’ eindafnemers bedoeld worden aangezien het tweede deel van de zin uitdrukkelijk 

handelt over de niet in aanmerking komende eindafnemers.  

 

Deze bevoegdheid impliceert ook de bevoegdheid om maximumprijzen vast te stellen voor 

een bepaalde categorie van in aanmerking komende eindafnemers, namelijk de in 

aanmerking komende eindafnemers wiens leveringscontract werd opgezegd door hun 

leverancier en die niet als “residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een 

kwetsbare situatie in de zin van artikel 15/10, §2, van de gaswet” kunnen beschouwd 

worden, voor zover uiteraard het gelijkheidsbeginsel gerespecteerd wordt. Het Arbitragehof 

omschrijft de draagwijdte van het gelijkheidsbeginsel als volgt:  

“De grondwettelijke regels van de gelijkheid en de niet-discriminatie sluiten niet uit dat 
een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieën van personen wordt ingesteld, 
voorzover dat verschil op een objectief criterium berust en het redelijk verantwoord is. 
Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening 
houdend met het doel en de gevolgen van de betwiste maatregel en met de aard van de 
terzake geldende beginselen; het gelijkheidsbeginsel is geschonden wanneer vaststaat 
dat er geen redelijk verband van evenredigheid bestaat tussen de aangewende middelen 
en het beoogde doel.”1  
 

                                                 
1 Arbitragehof nr. 37/97, 8 juli 1997, B.S. 16 juli 1997.  
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Het komt er dus op neer dat het gemaakte onderscheid niet willekeurig is. De CREG is van 

oordeel van het bepalen van een tarief specifiek voor de niet-beschermde eindafnemers 

wiens leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier geen willekeurig onderscheid 

invoert. Dit onderscheid wordt immers gerechtvaardigd door, enerzijds, de nood om de 

gedropte klanten een ‘incentive’ te geven om opnieuw een leveringscontract met een 

commerciële leverancier af te sluiten en, anderzijds, het feit dat deze eindafnemers zich 

meestal in financiële moeilijkheden zullen bevinden.  

 

 

GEWESTELIJKE WETGEVING INZAKE GEGARANDEERDE 

LEVERING VAN AARDGAS 
 
Vlaams Gewest  
 

2. Het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 2003 met betrekking tot de sociale 

openbare dienstverplichtingen in de vrijgemaakte aardgasmarkt (hierna: het Vlaamse besluit 

van 20 juni 2003), bepaalt onder meer de modaliteiten inzake de opzegging door de houder 

van een leveringsvergunning van een contract voor de levering van aardgas aan een 

huishoudelijke afnemer. Artikel 7, §3, van het Vlaamse besluit van 20 juni 2003 bepaalt dat 

als de houder van een leveringsvergunning het contract voor de levering van aardgas aan de 

huishoudelijke afnemer heeft opgezegd, en als de huishoudelijke afnemer geen nieuwe 

houder van een leveringsvergunning heeft gevonden uiterlijk tien kalenderdagen voor het 

einde van de opzegtermijn, de huishoudelijke afnemer vanaf het einde van de opzegtermijn 

van aardgas voorzien wordt door de aardgasnetbeheerder.  

 

Daarnaast bepaalt het besluit ook de modaliteiten inzake het plaatsen en het uitschakelen 

van een budgetmeter en inzake de levering aan huishoudelijke afnemers met een 

budgetmeter.  Artikel 8 bepaalt dat in de gevallen waarin een huishoudelijke afnemer door 

een aardgasnetbeheerder van aardgas wordt voorzien, de aardgasnetbeheerder een 

budgetmeter bij deze huishoudelijke afnemer plaatst. Artikel 9 bepaalt de gevallen waarin de 

houder van een leveringsvergunning bij de aardgasnetbeheerder de plaatsing van een 

budgetmeter kan aanvragen.  

 

Artikel 10 van het Vlaamse besluit van 20 juni 2003 bepaalt dat de budgetmeter door de 

distributienetbeheerder zodanig wordt ingesteld dat een hulpkrediet ter waarde van 250 kWh 

tegen het sociaal tarief ter beschikking wordt gesteld van de huishoudelijke afnemer. Artikel 
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1, 3°, van het Vlaamse besluit van 20 juni 2003 definieert “hulpkrediet” als “een krediet dat 

ter beschikking wordt gesteld van een huishoudelijke afnemer zodra het op de budgetmeter 

opgeladen bedrag opgebruikt is”.  Dit krediet dient dus om een korte periode tot de volgende 

oplading te overbruggen.  

 

Deze bepaling dient geïnterpreteerd te worden in de zin dat de Vlaamse 

distributienetbeheerder de budgetmeter zo instelt dat hij een noodkrediet, dat gelijk is aan 

het equivalent van “250 kWh tegen het sociaal tarief”, ter beschikking stelt van de 

huishoudelijke afnemer die over een budgetmeter beschikt. De werkelijke hoeveelheid 

aardgas die een klant met een budgetmeter als noodkrediet zal kunnen gebruiken, zal echter 

afhangen van de maximumprijs die in onderhavig ontwerp van ministerieel besluit vastgelegd 

wordt. Het zal de hoeveelheid zijn die overeenkomt met de kost van 250 kWh aan het sociaal 

tarief gedeeld door de eenheidsprijs per kWh voor de energie geleverd door de Vlaamse 

distributienetbeheerder aan eindafnemers bij wie een budgetmeter werd geplaatst, wiens 

leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en die niet als residentieel 

beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de zin van artikel 

15/10, §2, van de gaswet kunnen worden beschouwd, zoals die voortvloeit uit onderhavig 

ontwerp van ministerieel besluit.  

 

Artikel 14 van het Vlaamse besluit van 20 juni 2003 stelt dat na de plaatsing van een 

bugetmeter de huishoudelijke afnemer van aardgas wordt voorzien door zijn 

aardgasnetbeheerder, tenzij in de gevallen bedoeld in artikel 9 van het besluit waarin de 

huishoudelijke afnemer verder van aardgas wordt voorzien door zijn houder van een 

leveringsvergunning.  

 

De Vlaamse regelgeving voorziet dus dat de distributienetbeheerder dient op te treden als 

leverancier van de huishoudelijke afnemers, zowel beschermde als niet-beschermde in de 

zin van artikel 1, 5°, van het Vlaamse besluit van 20 juni 2003, wiens leveringscontract werd 

opgezegd door hun leverancier.  

 
 
Waals Gewest  
 
 

3. Het besluit van de Waalse regering van 4 december 2003 betreffende de openbare 

dienstverplichtingen op de gasmarkt en tot wijziging van het besluit van de Waalse regering 

van 10 april 2003 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt 

(hierna: het Waalse besluit van 4 december 2003) regelt de procedure inzake de 
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wanbetaling van een residentiële afnemer en inzake de plaatsing van een budgetmeter bij 

zowel beschermde als niet-beschermde afnemers in de zin van artikel 1, 19°, van het Waals 

decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt.  

  

Artikel 16 van het Waalse besluit van 4 december 2003 bepaalt het volgende:  

“§ 1. Als een afnemer tot wanbetaler wordt verklaard en geen beschermde afnemer is, 
stuurt de leverancier hem een schrijven met vermelding van de datum van opschorting 
van de gaslevering. 
§ 2. Als een afnemer tot wanbetaler wordt verklaard en een beschermde afnemer is, 
verzoekt de leverancier de netbeheerder bij aangetekend schrijven of per e-mail met 
ontvangbewijs om hem van een budgetmeter te voorzien en voegt hij de in artikel 12 
bedoelde documenten bij. 
Op dezelfde datum richt de leverancier een afschrift van het verzoek aan de afnemer en 
wijst hij hem erop dat zijn personalia overgemaakt zullen worden aan het openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, behalve als hij de leverancier binnen vijf dagen 
kennis geeft van zijn verzet daartegen. De netbeheerder moet vanaf de datum van 
plaatsing van de budgetmeter aan die afnemer leveren.”  

 

 

Er wordt dus enkel voorzien dat de distributienetbeheerder dient op te treden als leverancier 

van beschermde afnemers die tot wanbetaler werden verklaard en bij wie een budgetmeter 

werd geplaatst en dit tegen sociaal tarief. De Waalse regelgeving voorziet niet dat de 

distributienetbeheerder dient op te treden als leverancier van gedropte, niet-beschermde, 

eindafnemers. 

 
 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 
 
4. De ordonnantie van 11 maart 1999 tot vaststelling van de maatregelen ter 

voorkoming van de schorsingen van de gaslevering voor huishoudelijk gebruik legt, in 

tegenstelling tot de ordonnantie van 11 juli 1991 met betrekking tot het recht op 

minimumlevering van elektriciteit, geen ononderbroken minimumlevering van aardgas op aan 

de netbeheerder.  

 

In het kader van de besprekingen van het ontwerp van ordonnantie betreffende de 

organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de 

wegenisbijdragen inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 

19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest verklaarde de Staatssecretaris voor Energie dat het departement 

“Energie” van het BIM momenteel aan de redactie werkt van een voorontwerp van 

ordonnantie die deze beide voornoemde ordonnanties samenvoegt. Dit nieuwe ontwerp dat 
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de Regering zal indienen om het probleem van de afsluitingen en van de minimumleveringen 

te regelen, beoogt een eenmaking van de procedure voor gas en elektriciteit2.  
 

Specifieke bepalingen over wie een niet-beschermde eindafnemer met aardgas dient te 

beleveren in geval van opzegging van het contract door de leverancier, bestaan dus 

momenteel niet in de Brusselse regelgeving. 

 

 

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING  
  

Aanhef 

 

5. De aanbevelingen wetgevingstechniek van de Raad van State stellen dat bij de 

verwijzing naar een regeling in de aanhef alle uitdrukkelijke wijzigingen worden vermeld die 

deze regeling heeft ondergaan en die nog van kracht zijn, maar alleen onder opgave van 

aard en datum van de wijzigingsteksten3.  

 

Om deze reden is het aangewezen om het eerste lid van de aanhef als volgt te formuleren: 

“Gelet op de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en 

andere door middel van leidingen, inzonderheid op artikel 15/10, §1, ingevoegd door de wet 

van 29 april 1999 en gewijzigd door de wet van 20 maart 2003”.  

 

6. In het tweede lid van de aanhef dient het woord “voorstel” vervangen te worden door 

het woord “advies”. 

 

Artikel 1 

 

7. Het is aangewezen om in artikel 1, 1°, van het ontwerp van ministerieel besluit de 

woorden “ingevoegd door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten” te vervangen door de 

woorden “ingevoegd door de wet van 29 april 1999 en gewijzigd door de wet van 20 maart 

2003”. 

 

                                                 
2 Parl. St. Br.H.R., 2003/2004, A-506/2, p.11 en 46. 
3 Raad van State, Wetgevingstechniek, Aanbevelingen en formules, november 2001, p. 31.  
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8. De definitie van het begrip “distributieonderneming” in artikel 1, 3°, van het ontwerp 

van ministerieel besluit is overbodig. Overeenkomstig de aanbevelingen wetgevingstechniek 

van de Raad van State4 behoeven termen die in hun gewone of wettelijke betekenis worden 

gebruikt immers geen omschrijving.   

 

Artikel 2 

 

9. De maximumprijzen die zijn vastgelegd in het ontwerp van ministerieel besluit zijn van 

toepassing op de levering van aardgas door distributieondernemingen aan de in aanmerking 

komende eindafnemers die werden gedropt door hun commerciële leverancier en waarvoor 

de distributienetbeheerder optreedt als de ‘supplier of last resort’ (hierna: SOLR) en die niet 

als residentieel beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie in de 

zin van artikel 15/10, §2, van de gaswet kunnen beschouwd worden, en dit uiteraard slechts 

voor zover deze taak ook effectief wordt opgedragen aan de distributienetbeheerders door 

de respectievelijke gewestelijke regelgeving.  

 

10. Er dient op gewezen te worden dat het begrip “beschermde afnemer” niet op dezelfde 

manier gedefinieerd wordt in de federale wetgeving als in de gewestelijke wetgeving. Zo 

wordt het begrip “beschermde klant” in artikel 1, 5°, van het Vlaamse besluit van 20 juni 2003 

veel ruimer gedefinieerd dan het begrip “residentiële beschermde klanten met een laag 

inkomen of in een kwetsbare situatie” in het ministerieel besluit van 23 december 2003 

houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de 

beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie (hierna: 

het ministerieel besluit van 23 december 2003).  Ook in artikel 1, 19°, van het Waals decreet 

van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt, dat verwijst 

naar artikel 33 van het Waalse decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de 

gewestelijke elektriciteitsmarkt, krijgt het begrip “beschermde afnemer” een andere invulling 

dan in het ministerieel besluit van 23 december 2003.   

 

De CREG wijst erop dat de maximumprijzen vastgelegd in onderhavig ontwerp van 

ministerieel besluit enkel gelden voor de eindafnemers die niet als “beschermde afnemer” in 

de zin van de federale wetgeving worden beschouwd, onafhankelijk of zij door de 

gewestelijke regelgeving al dan niet als beschermde afnemer worden beschouwd. 

 

 

                                                 
4 Raad van State, Wetgevingstechniek, Aanbevelingen en formules, november 2001, p. 23.  
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BIJLAGE  
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