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INLEIDING 
 

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

keurt hierna, op basis van artikel 3, derde lid, van het ministerieel besluit van 1 juni 2004 tot 

vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit door de distributienetbe-

heerders 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 20, §2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt kunnen beschouwd worden (hierna: het ministerieel besluit van 1 

juni 2004), nadere regels goed omtrent de berekening van de marge bedoeld in artikels 2 en 

3 van het ministerieel besluit van 1 juni 2004. 

 

 

Het ministerieel besluit van 1 juni 2004 

 

 

1. Het ministerieel besluit van 1 juni 2004 bepaalt regels voor de vaststelling van de 

maximumprijzen toe te passen door de distributienetbeheerders voor die eindafnemers wier 

leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier en waarvoor de distributienetbeheer-

ders, krachtens de verplichtingen hen opgelegd door de regionale regelgeving moeten in-

staan voor de levering van elektriciteit (supplier of last resort: SOLR), in die gevallen waarin 

deze eindafnemers niet voldoen aan de voorwaarden opgesomd in artikel 1 van het ministe-

rieel besluit van 15 mei 2003, tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elek-

triciteit aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare 

situatie (ministerieel besluit van 15 mei 2003), en daardoor niet in aanmerking komen voor 

de toepassing van de maximumprijzen (specifiek sociaal tarief) vastgelegd in dit ministerieel 

besluit van 15 mei 2003. 

 

2. Artikel 2 van het ministerieel besluit van 1 juni 2004 bepaalt dat de distributienetbe-

heerders de bevoorrading van de in aanmerking komende niet-beschermde afnemers, wier 

leveringscontract werd opgezegd door hun leverancier, volgens de geldende gewestelijke 

wetgeving, verzekeren tegen maximumprijzen vastgesteld als volgt: 

Energieprijs + Transmissienettarief + Distributienettarief + Marge 

 

De marge is hierbij een bedrag dat bij de som van de energieprijs, het transmissienettarief en 

het distributienettarief wordt geteld, indien deze som lager is dan het gemiddelde van de 
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door de leveranciers in het verdelingsgebied van de distributienetbeheerder aangekondigde 

meest recente prijzen voor een soortgelijke categorie van klanten.  Deze marge is in dit geval 

gelijk aan het verschil tussen voornoemd gemiddelde en de som van de eerste drie compo-

nenten van de hierboven weergegeven formule.  In elk ander geval, dus indien de som gelijk 

is aan of groter dan het gemiddelde, is de marge gelijk aan nul. 

 

De maximumprijzen die in dit ministerieel besluit bedoeld worden, bevatten volgens artikel 5 

van het ministerieel besluit van 1 juni 2004 geen belasting over de toegevoegde waarde, 

noch de extra belastingen en heffingen, gevestigd door de bevoegde overheden en van toe-

passing op deze niet-beschermde eindafnemers. 

 

3.  Artikel 4 van het ministerieel besluit van 1 juni 2004 stelt dat de distributienetbeheer-

ders ten laatste op 1 januari en op 1 juli van elk jaar de maximumprijzen publiceren die gel-

dig zijn voor de daaropvolgende periode van zes maanden.  Volgens het laatste lid van arti-

kel 3 kan de CREG nadere regels vastleggen betreffende de berekening van de marge. 

 

 

Nadere regels betreffende de berekening van de marge 

 

 

4. Het ministerieel besluit van 1 juni 2004 zegt niet uitdrukkelijk wie de marge, en dus de 

gemiddelde prijs toegepast door de leveranciers en de maximumprijzen, moet berekenen.  

Uit de tekst blijkt enkel dat de maximumprijzen moeten worden gepubliceerd door de distri-

butienetbeheerders.  Uit de formulering van artikel 3, eerste lid, dat spreekt van de door de 

leveranciers in het verdelingsgebied van de  distributienetbeheerder aangekondigde meest 

recente prijzen, kan ook worden afgeleid dat er een maximumprijs en een marge is per dis-

tributienetbeheerder.  Het lijkt dan ook logisch dat elke distributienetbeheerder voor zijn ei-

gen distributiegebied de berekening maakt, vooral ook omdat hij uiteindelijk zelf over de no-

dige gegevens beschikt. 

 

Om toch een zekere controle uit te kunnen voeren op de opvolging van de door de CREG in 

onderhavige beslissing opgelegde regels, moeten de distributienetbeheerders hun bereke-

ning en de gegevens waarop zij die hebben gebaseerd telkens, gelijktijdig met de publicatie 

van de maximumprijzen, aan de CREG overmaken. 

 

5. Voor de berekening van het gemiddelde dat als basis voor de berekening van de 

marge moet worden gebruikt, moeten volgens het ministerieel besluit van 1 juni 2004 de 
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door de leveranciers aangekondigde meest recente prijzen worden gebruikt.  Het gaat bijge-

volg niet noodzakelijk om de prijzen die in het meest recente verleden in werkelijkheid wer-

den gebruikt, maar wel om die prijzen die door de leveranciers werden aangekondigd of be-

vestigd voor de periode waarvoor de maximumprijzen voor SOLR-eindafnemers moeten 

worden gepubliceerd.  Om de distributienetbeheerder de tijd te geven om de nodige bereke-

ningen te maken en tot een tijdige publicatie te komen, meent de CREG dat die gegevens 

moeten worden gebruikt zoals zij bekend zijn op 1 juni voor de maximumprijzen te publiceren 

op 1 juli en op 1 december voor de maximumprijzen te publiceren op 1 januari. 

 

6. Een tweede vraag die moet worden beantwoord is welke leveranciers door de distri-

butienetbeheerder moeten mee opgenomen worden in de berekening van het gemiddelde.  

Een eerste antwoord op deze vraag, dat wel vanzelfsprekend lijkt, is dat enkel de gegevens 

van die leveranciers die actief zijn in het distributiegebied van de betrokken distributienetbe-

heerder moeten worden gebruikt, en dan nog alleen voorzover het gaat om de leveringen die 

deze leveranciers uitvoeren op residentiële laagspanningstoegangspunten in het distributie-

gebied.  De tariefgegevens van een leverancier die in het distributiegebied van de betrokken 

distributienetbeheerder enkel levert aan hoogspanningstoegangspunten moeten niet opge-

nomen worden in de berekening. 

 

Daarnaast moet nog bepaald worden of de tariefgegevens van alle leveranciers die actief 

zijn bij de residentiële afnemers in het distributiegebied van de betrokken distributienetbe-

heerder moeten worden opgenomen in de berekening, ongeacht hun procentueel aandeel in 

de totale belevering.  Dit kan soms leiden tot het opnemen van de gegevens van heel wat 

leveranciers die slechts een minuscuul deel van de afnemers beleveren, wat de berekenin-

gen moeilijker maakt zonder een merkbare invloed op het resultaat uit te oefenen.  Daarom 

stelt de CREG dat enkel de tariefgegevens worden gebruikt van die leveranciers die min-

stens een aandeel van 3% hebben in het totaal aantal niet-telegelezen residentiële toe-

gangspunten in het betrokken distributiegebied, op voorwaarde dat alle in de berekening 

opgenomen leveranciers in totaal instaan voor minstens 90% van het totaal aantal niet-

telegelezen residentiële toegangspunten in het betrokken distributiegebied.  In gevallen waar 

één zeer grote leverancier actief is, die echter niet aan 90% van de residentiële afnemers 

levert, en alle andere leveranciers minder dan 3% aandeel hebben, moet bijgevolg toch re-

kening gehouden worden met de grootste van die kleine leveranciers, tot 90% van de resi-

dentiële afnemers in de berekening opgenomen zijn. 

 

4/8 



Bij de berekening van de aandelen van de verschillende leveranciers moet uiteraard de door 

de distributienetbeheerder zelf, in het kader van zijn opdracht als supplier of last resort bele-

verde niet-telegelezen residentiële toegangspunten uit het totaal verwijderd worden. 

 

De gegevens nodig om de aandelen van de verschillende leveranciers te berekenen zijn be-

schikbaar bij de distributienetbeheerders zelf, vermits maandelijks de switch-gegevens, met 

afzonderlijke opgave van het aantal huishoudelijke niet-telegelezen toegangspunten aan de 

regionale regulator gerapporteerd worden. De CREG stelt dat voor elke berekening de gege-

vens met betrekking tot het marktaandeel van de verschillende leveranciers moeten worden 

gebruikt over de maand waarover aan de regionale regulator moet worden gerapporteerd in 

de maand voorafgaand aan die waarin de maximumprijzen moeten worden gepubliceerd, 

met name de maand mei van het jaar voor de publicatie op 1 juli en de maand november van 

het jaar voor de publicatie op 1 januari.. 

 

7. Bij de berekening van het gemiddelde tarief, berekend op basis van de tarieven van 

de krachtens de vorige paragraaf in aanmerking komende leveranciers, moet ook rekening 

worden gehouden met het marktaandeel van de verschillende in de berekening opgenomen 

leveranciers, met andere woorden: er moet een gewogen gemiddelde berekend worden, 

waarbij het marktaandeel van de leverancier het gewicht bepaalt dat zijn tarief in het gemid-

delde krijgt.  De weging gebeurt op basis van diezelfde maandelijks aan de regionale regula-

tor gerapporteerde gegevens met betrekking tot het aandeel van elke leverancier in het to-

taal aantal huishoudelijke niet-telegelezen toegangspunten. 

 

8. De te gebruiken aangekondigde tarieven kunnen door de distributienetbeheerders 

worden bekomen op dezelfde manier als door gewone klanten, namelijk op de website of via 

andere publicaties van de leverancier. De regionale regulator verzamelt deze gegevens ook 

wel, maar het lijkt de CREG niet noodzakelijk, gelet op de formulering van artikel 3, eerste lid 

van het ministerieel besluit van 1 juni 2004 om de distributeurs te verplichten via de regionale 

regulator te gaan. Indien zij dat wensen, kunnen zij uiteraard zelf contact opnemen met de 

regionale regulator. 

 

In die gevallen waarin de leverancier de keuze laat tussen twee tariefformules, beschikt de 

distributienetbeheerder niet over de gegevens om uit te maken in welke mate de afnemers 

kiezen voor elk van de aangeboden formules. In dat geval moet de distributienetbeheerder 

voor de berekening van het gemiddelde die formule gebruiken die voor de betrokken catego-

rie van klanten de minst voordelige is. 
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Bij de berekening moet uiteraard rekening worden gehouden met alle door de leveranciers 

toegepaste tariefelementen, dus ook met vaste vergoedingen en dergelijke. 

 

9. Het ministerieel besluit bepaalt ook dat de berekening moet worden gemaakt ‘voor 

een soortgelijke categorie van klanten’.  Dit betekent automatisch dat er verschillende ge-

middelden en marges en bijgevolg ook verschillende maximumprijzen zullen moeten worden 

toegepast, vermits die moeten aangepast zijn aan categorieën van klanten. Het ministerieel 

besluit van 1 juni 2004 geeft echter geen verdere uitleg over de interpretatie die aan het be-

grip ‘categorie klanten’ moet gegeven worden.  Het lijkt aangewezen deze categorisering uit 

te voeren op basis van elementen die betrekking hebben op kenmerken van het elektrici-

teitsverbruik van de afnemers, zoals het vermogen en het verbruik. Op deze basis komt men 

dan tot de typeklanten.   

 

10. De CREG stelt daarom voor dat de distributienetbeheerders een gemiddelde prijs, en 

bijgevolg een marge zouden berekenen op basis van enkele van de residentiële typeklanten 

die worden gebruikt door EUROSTAT, aangevuld met de categorieën WEFA/DAFSA. Het 

zijn ook deze typeklanten die de CREG gebruikt in haar rapporteringsmodel. Gelet op het feit 

dat een budgetmeter steeds een dubbel uurtariefmeter is, waarop dag- en nachtverbruik 

apart worden gemeten, is het echter zinloos die typeklanten te gebruiken die geen nachtver-

bruik omvatten.  Verder is het in het kader van eenvoud die moet betracht worden bij de be-

rekening van de marge beter slechts twee typeklanten over te houden met een zeer verschil-

lend profiel.  Daarom beslist de CREG dat enkel de categorieën Dc en De moeten worden 

gebruikt, waarbij de categorie De wordt aangepast om ook een marge voor het exclusief 

nachtverbruik te voorzien: 

Dc:  totaalverbruik: 3.500 kWh, waarvan 2.200 kWh dag en 1.300 kWh nacht 

De:  totaalverbruik 20.000 kWh, waarvan 5.000 kWh dag, 2.500 kWh nacht en 12.500                   

kWh exclusief nacht 

 

11. De distributienetbeheerders moeten bijgevolg voor elk van de twee categorieën ty-

peklanten een gewogen gemiddelde prijs over alle in aanmerking te nemen leveranciers be-

rekenen voor zowel de dagprijs als de nachtprijs en voor typeklant De ook voor de exclusief 

nachtprijs, daaruit een marge afleiden voor elk van die drie componenten en de totale prijs 

die hieruit voortvloeit volgens de formule weergegeven in artikel 2 van het ministerieel besluit 

van 1 juni 2004 toepassen.  Als voorbeeld worden hieronder de formules gegeven voor de 

berekening van de marge voor de dagprijs. 

 

De gemiddelde prijs voor daguren wordt berekend als volgt: 
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                          Σi=1
i=n LevidagDc x ai 

PdagDc =  __________________         waarbij: 

                      Σi=1
i=n ai 

 

PdagDc = de gewogen gemiddelde dagprijs voor typeklant Dc 

n = aantal leveranciers 

LevidagDc =  dagprijs van leverancier i voor typeklant Dc 

ai = aantal huishoudelijke niet-telegelezen toegangspunten beleverd door de betrokken leve-

rancier 

 

De prijs toe te passen door de distributienetbeheerder, vóór de berekening van de marge 

bedraagt: 

 

Pdnb = Energieprijs + Transmissienettarief + Distributienettarief (cfr. ministerieel besluit) 

 

De marge voor de dagprijs voor typeklant Dc wordt dan berekend als volgt: 

MdagDc =  PdagDc - Pdnb   

 

Deze marge wordt uiteraard enkel toegepast wanneer zij positief is. 

 

Een gelijkaardige berekening wordt toegepast voor typeklant Dc en voor de andere tariefpe-

riodes. 

 

12. Voor twee van de drie componenten van het  verbruik (dag en nacht), wordt de marge 

berekend op basis van de gegevens voor typeklant Dc toegepast voor elk dagverbruik dat 

lager is dan 5.000 kWh en elk nachtverbruik lager dan 2.500 kWh, terwijl de marge berekend 

op basis van de gegevens voor typeklant De wordt toegepast voor dagverbruik van 5.000 

kWh en meer, voor nachtverbruik van 2.500 kWh en meer en voor alle exclusief nachtver-

bruik.  
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BESLISSING 

 

Op basis van artikel 3, laatste lid van het ministerieel besluit van 1 juni 2004, keurt de CREG 

de nadere regels met betrekking tot de berekening van de marge goed, zoals die zijn opge-

nomen in deze beslissing. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido CAMPS 
Directeur 

 
 

Christine VANDERVEEREN 
Voorzitter van het Directiecomité 
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