
 
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 
Tel.: 02/289.76.11 
Fax: 02/289.76.09 

 

COMMISSIE VOOR DE REGULERING 
VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 
 
 

RICHTLIJNEN 
(R)120322-CDC-1147 

 
 
 

betreffende 

 
 
 
 

‘de tijdelijke bevriezing van de indexeringen 
van de variabele gas- en elektriciteits-
contracten’ 
 
 
 

 

genomen met toepassing van artikel 20bis van 
de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 
15/10bis van de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen 
 
 
 
 
 
 

22 maart 2012 



 

  2/8 

INHOUD 

 

 

I. INLEIDING ................................................................................................................................ 3 

II. ANTECEDENTEN ................................................................................................................... 4 

III. DOELSTELLING ..................................................................................................................... 4 

IV. RICHTLIJNEN .......................................................................................................................... 5 

IV.1 Tijdelijke bevriezing van de indexeringen van variabele contracten: periode 1 april 

2012 tot en met 31 december 2012 ..........................................................................5 

IV.2 Vangnetregulering: periode vanaf 1 januari 2013 .....................................................6 

IV.3 Gegevensbank CREG ..............................................................................................7 

BIJLAGE 1: ............................................................................................................................................ 8 

BIJLAGE 2: ............................................................................................................................................ 8 

 



  3/8 

I. INLEIDING 

 

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

bepaalt hierna haar richtlijnen betreffende de tijdelijke bevriezing van de indexeringen van de 

variabele gas- en elektriciteitscontracten. 

 

Via de wet van 8 januari 20121 introduceerde de wetgever een zogeheten 

‘vangnetregulering’ binnen de elektriciteit- en aardgassector. Deze vangnetregulering richt 

zich specifiek naar de variabele energieprijzen voor huishoudelijke eindafnemers en KMO’s.  

 

Waar artikel 108 van de wet van 8 januari 2012 voorzag in een inwerkingtreding van de 

vangnetregulering op 1 april 2012, werden via de wet houdende diverse bepalingen zoals 

aangenomen tijdens de plenaire vergadering van de Kamer op 22 maart 2012 een aantal 

wijzigingen aan de vangnetregulering aangebracht. 

 

Concreet betreffen deze wijzigingen: een tijdelijke bevriezing van de indexeringen van de 

variabele gas- en elektriciteitscontracten en de introductie binnen de elektriciteits- en 

aardgasmarkt van objectieve, transparante en niet-discriminerende indexatieparameters. 

 

De CREG wordt op dit ogenblik overstelpt met vragen van verschillende marktpartijen. 

Daarom heeft de CREG beslist om via deze richtlijnen, de marktpartijen zo goed mogelijk te 

informeren. 

 

Deze richtlijnen werden door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 22 maart 2012. 

 

 

                                                 
1
 Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 
andere door middel van leidingen. 
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II.  ANTECEDENTEN 

 

1. Op 11 januari 2012 werd de wet van 8 januari 2012 in het Belgisch Staatsblad 

gepubliceerd. Deze wet voegt een artikel 20bis en een artikel 15/10bis toe aan 

respectievelijk de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(hierna: de elektriciteitswet) en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

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

introduceert hiermee een vangnetregulering binnen de Belgische energiemarkt. 

 

Artikel 108 van de wet van 8 januari 2012 voorzag in een inwerkingtreding van de 

vangnetregulering op 1 april 2012. 

 

2. Op 22 maart 2012 behandelt de plenaire vergadering van de Kamer een wetsontwerp 

waardoor de wet van 8 januari 2012 wordt gewijzigd,en meer specifiek de artikelen 20bis en 

15/10bis van de elektriciteits- en gaswet en artikel 108 van de wet van 8 januari 2012. In 

bijlage 1 en 2 wordt een coördinatie van de gewijzigde artikelen opgenomen. 

 

III. DOELSTELLING 

 

3. De CREG wenst met deze richtlijnen aan de vragen en onzekerheden van de 

marktpartijen omtrent de toekomstige regelgeving tegemoet te komen. Deze richtlijnen 

hebben vooral als doel een duidelijk chronologisch overzicht te geven van de verschillende 

etappes die in de uitrol van de vangnetregulering worden voorzien. 

 

4. De hoogdringendheid van dergelijke richtlijnen wordt mede ondersteund door het feit 

dat de vangnetregulering, zoals op dit ogenblik voorzien in de elektriciteits- en gaswet, vanaf 

1 april 2012 van start gaat, terwijl hierop nog ingrijpende wijzigingen worden aangekondigd. 
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IV. RICHTLIJNEN 

 

5. Gezien de symmetrie van de teksten van artikel 20bis van de elektriciteitswet en 

artikel 15/10bis van de gaswet, zijn de hierna beschreven richtlijnen van toepassing voor 

zowel elektriciteit als gas. 

 

 

IV.1 Tijdelijke bevriezing van de indexeringen van 

variabele contracten: periode 1 april 2012 tot en met 

31 december 2012 

 

6. Hierna wordt een chronologisch overzicht gegeven van de verschillende stappen die 

worden voorzien in de procedure van tijdelijke bevriezing van de indexeringen van variabele 

elektriciteits- en aardgascontracten. 

 

 Op 1 april 2012 treden § 1 en §§ 5 tot 7 van de vangnetregulering in werking. Dit wil 

zeggen dat de CREG, volgens § 1, ertoe gehouden is om tegen uiterlijk 11 maart 

2012 - twee maanden na bekendmaking van de wet van 8 januari 2012 -  een 

gegevensbank op te stellen waarin voor elke leverancier en voor elk contracttype, de 

methodologie voor de berekening van de energieprijzen wordt geregistreerd. Dit wil 

ook zeggen dat de leveranciers, volgens § 5, voor elke prijswijziging die niet volgt uit 

een zuivere indexering, ex-ante een gemotiveerde aanmelding bij de CREG moet 

indienen, waarna de CREG oordeelt of de motivering van de stijging gerechtvaardigd 

is.  

 Vanaf 1 april 2012 en tot en met 31 december 2012 is de opwaartse indexatie van 

de variabele energieprijs voor de levering van elektriciteit en aardgas verboden. De 

tijdelijke bevriezing van de opwaartse indexeringen van variabele contracten gaat 

bijgevolg van start op basis van de indexeringsparameters zoals door de leveranciers 

bekendgemaakt in hun tarieffiches op 1 april 2012.    

 Vanaf 1 april 2012 verzoekt de CREG de leveranciers haar, voor de lopende 

contracten, de elementen te bezorgen op basis waarvan zij hun 

indexeringsparameters van contracten met variabele energieprijs hebben opgesteld. 
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 Vanaf 1 april 2012 en van zodra dat het Koninklijk Besluit zoals voorzien in § 4bis 

van kracht is kunnen de leveranciers, op individuele aanvraag, de 

indexatieparameters zoals voorzien in de variabele energieprijs door de CREG laten 

valideren. Dit Koninklijk Besluit heeft tot doel een exhaustieve lijst van toegelaten 

criteria voor de uitwerking van de indexatieparameters (automatische 

prijsaanpassingen) van de leveranciers, vast te leggen. 

 Vanaf validatie van de indexatieparameters door de CREG houdt de tijdelijke 

bevriezing van de indexering van variabele contracten op. Op dat ogenblik kan voor 

de betrokken leverancier opnieuw worden voorzien in een trimesteriële indexering 

van de variabele energieprijzen en dit maximaal vier keer per jaar en iedere keer de 

eerste dag van een trimester, conform de in §§ 2 tot 4 voorziene procedure. Concreet 

betekent dit dat de eerste indexeringen pas van start kunnen gaan vanaf 1 juli 2012. 

 Bij overmacht voortvloeiende uit een onvoorziene, externe en onweerstaanbare 

oorzaak, of ingeval van de veruitwendiging van een ongewenst pervers effect 

voortvloeiende uit de verbodsmaatregel van opwaartse indexering, kan de Koning de 

§§ 2 tot 4 vervroegd (dus voor 1 januari 2013) in werking stellen. 

 

 

IV.2  Vangnetregulering: periode vanaf 1 januari 2013 

 

7. Vanaf 1 januari 2013 treden §§ 2 tot 4 van de vangnetregulering in werking. Dit 

betekent dat de vangnetregulering op dat moment volledig van toepassing is en dat bijgevolg 

voor variabele energieprijzen op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1oktober indexeringen mogelijk 

zijn. Daartoe dienen de vooropgestelde indexeringen wel te worden aangemeld bij de 

CREG, die de correctheid ex-post vaststelt. Daarenboven moeten de door de leveranciers 

gehanteerde indexeringsparameters voldoen aan de toegelaten criteria conform de 

exhaustieve lijst zoals opgenomen in het Koninklijk Besluit zoals voorzien in § 4bis. 

 

8. Concreet heeft dit tot gevolg dat de variabele energieprijzen omwille van indexering 

maximaal vier keer per jaar kunnen worden aangepast en dat bijvoorbeeld de jaarlijkse 

afrekeningfacturen pro rata rekening dienen te houden met deze vier aanpassingen. 
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IV.3 Gegevensbank CREG 

 

9. Zoals voorzien in § 1 van artikel 20bis van elektriciteitswet en artikel 15/10bis van de 

gaswet  heeft de CREG een gegevensbank opgesteld waarin voor elke leverancier en voor 

elk contracttype, de methodologie voor de berekening van de energieprijzen wordt 

geregistreerd. 

 

Daar waar de vangnetregulering zich, op basis van de nu voorliggende tekst, beperkt tot 

variabele energieprijzen, heeft de gegevensbank van de CREG tot doel een volledig 

overzicht te geven van alle contracttypes die door de leveranciers worden aangeboden aan 

huishoudelijke eindafnemers2 en KMO’s3.  Het nut van de volledigheid en het up-to-date 

houden van een dergelijke gegevensbank wordt door alle leveranciers onderschreven. De 

leveranciers worden dan ook verzocht om alle nieuwe contracten en aanpassingen aan 

bestaande contracttypes bij de CREG te melden, daar waar de procedure van de 

vangnetregulering enkel kan en zal worden toegepast zoals voorzien in de regelgeving (dus 

niet voor de vaste prijscontracten). 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité  

                                                 
2
 Artikel 2, 16°bis van de elektriciteitswet - ”huishoudelijke afnemer”: een afnemer die elektriciteit 

koopt voor zijn eigen huishoudelijk gebruik met uitsluiting van commerciële of professionele 
activiteiten. 
Artikel 1, 52° van de gaswet - “huishoudelijke afnemer”: een afnemer die aardgas aankoopt voor zijn 
eigen huishoudelijk gebruik, met uitsluiting van handels- of beroepsactiviteiten. 
3
 Artikel 2, 50° van de elektriciteitwet - “KMO” : de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder 

dan 50MWh elektriciteit en minder dan 100MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun 
toegangspunten op het transmissie-/transportnet en/of distributienet. 
Artikel 1, 63° van de gaswet - “kmo’s” : de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 
50MWh elektriciteit en minder dan 100MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun 
toegangspunten op het transmissie-/vervoersnet en/of distributienet. 
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BIJLAGE 1:  

Gecoördineerde tekst artikel 20bis van de elektriciteitswet 
(coördinatie op basis van niet officiële tekst dd. 15 maart 
2012) 
 
 

BIJLAGE 2:  

Gecoördineerde tekst artikel 15/10bis van de gaswet 
(coördinatie op basis van niet officiële tekst dd. 15 maart 
2012) 
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Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
 
 
Art. 20bis. § 1. Teneinde de controle waarin § 3 voorziet te kunnen uitvoeren, stelt de 
commissie voor elke leverancier, voor elk variabel contracttype, evenals elk nieuw 
contracttype, en in overleg met hem, binnen twee maanden na de bekendmaking van de wet 
van … tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
produkten en andere door middel van leidingen, een gegevensbank op teneinde de 
methodologie te registreren voor de berekening van de variabele energieprijzen, waaronder 
de parameters en de indexeringsformules die daarbij gehanteerd worden. Hiertoe kan de 
commissie extra informatie opvragen in het kader van haar opdracht. 
 
§ 2. De variabele energieprijs voor de levering van elektriciteit aan huishoudelijke 
eindafnemers en kmo’s kan maximaal vier keer per jaar, en steeds de eerste dag van een 
trimester, geïndexeerd worden.  
Binnen  drie werkdagen volgend op de indexering publiceren de leveranciers voor 
contracten met variabele energieprijzen, de desbetreffende indexeringsformules voor de 
levering van elektriciteit aan huishoudelijke eindafnemers op hun website, alsook de 
eventuele wijzigingen aan die formules. 
 
§ 3. Binnen vijf dagen na elke indexering, die plaatsgrijpt na de registratie van de variabele 
energieprijzen overeenkomstig § 1, bezorgt elke leverancier aan de commissie een overzicht 
van de wijze waarop deze werd  aangepast  op  grond  van  de  door  de  leverancier 
gehanteerde indexeringsformule. De commissie gaat na of de door de leverancier 
gehanteerde indexeringsformule correct werd toegepast en in overeenstemming is met de 
gegevens zoals die zijn doorgegeven in het kader van § 1. 
De commissie gaat tevens na of de door de leverancier gehanteerde indexeringsformule 
conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, bedoeld in § 4bis. 
 
§ 4. De commissie stelt vast, na advies van de Nationale Bank van België, of de 
indexeringsformule zoals bedoeld in § 1 van de energiecomponent voor levering van 
elektriciteit met variabele energieprijs aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s correct 
werd toegepast.  
De commissie stelt tevens vast of de indexeringsformule zoals bedoeld in § 1 conform de 
exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, bedoeld in § 4bis. 
De commissie doet op eigen initiatief een vaststelling in geval een leverancier geen aangifte 
doet van de in § 2 bedoelde gegevens. binnen de bovenvermelde termijnen, na 
ingebrekestelling van de leverancier om zijn aangifteplicht krachtens § 3 na te komen. 
De commissie zendt per aangetekende brief met ontvangstmelding haar vaststelling over 
aan de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in § 3 of 
volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het 
tweede lid. De leverancier heeft het recht de vaststelling door de  commissie  te  betwisten  
binnen  de  vijf  werkdagen na ontvangst van de vaststelling. Betwistingen worden 
voorgelegd aan een neutraal en door beide partijen aanvaard lid van het Belgisch Instituut 
voor Bedrijfsrevisoren, dat binnen dertig dagen en op kosten van de in het ongelijk gestelde 
partij een bindende vaststelling doet die vaststelt of de indexeringsformule van de 
energiecomponent voor levering van elektriciteit met variabele energieprijs aan 
huishoudelijke afnemers en kmo’s correct werd toegepast en of deze indexeringsformule 
conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, zoals bedoeld in §4bis. 
 
Nadat de in het eerste lid vermelde vaststelling definitief is geworden, kan de commissie de 
leverancier aanmanen om de betrokken klanten te crediteren voor het teveel aangerekende 
deel van de energiecomponent. Indien de leverancier nalaat dit te doen binnen een periode 
van drie maanden na deze aanmaning kan de commissie deze een administratieve 
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geldboete opleggen, in afwijking van artikel 31. Deze geldboete mag niet hoger zijn dan 
150 000 euro.  
 
Nadat de in het eerste lid vermelde vaststelling definitief is geworden, maant de commissie 
de leverancier aan om de betrokken klanten te crediteren voor het teveel aangerekende deel 
van de energiecomponent. De commissie legt aan de leverancier tevens een administratieve 
geldboete op ter hoogte van het totaal bedrag dat aan de klanten gecrediteerd dient te 
worden. 
 
§ 4bis. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad legt de Koning, na voorstel 
van de commissie, een exhaustieve lijst vast van toegelaten criteria met het oog op de 
uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters opdat deze 
beantwoorden aan transparante, objectieve en niet-discriminatoire criteria en de werkelijke 
bevoorradingskosten vertegenwoordigen. 
Met het oog op de monitoring, brengt de commissie jaarlijks verslag uit aan de regering 
betreffende de evolutie van de indexeringsparameters van de leveranciers. 
 
§ 5. De leverancier geeft elke stijging van de variabele energieprijs voor huishoudelijke 
eindafnemers en kmo’s die niet het gevolg is van een beslissing van de bevoegde overheid, 
regulator, netbeheerder, distributienetbeheerder of die niet voortvloeit uit de toepassing van 
de §§ 2 tot 4, per aangetekende brief met ontvangstmelding aan bij de commissie. 
De melding aan de commissie gaat vergezeld van een motivering van de stijging van de 
variabele prijs zoals bedoeld in het eerste lid.  
De inwerkingtreding van de stijging zoals bedoeld in het eerste lid wordt geschorst 
gedurende de duur van de in deze paragraaf bepaalde procedure. 
De commissie oordeelt, na advies van de Nationale Bank van België, of de motivering van 
de stijging gerechtvaardigd is aan de hand van objectieve parameters, onder andere op 
basis van een permanente vergelijking van de energiecomponent voor de levering van 
elektriciteit en aardgas aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s met het gemiddelde van 
de energiecomponent in de zone Noordwest-Europa.  
Op initiatief van de commissie, na advies van de Nationale Bank van België, wordt een 
beslissing genomen door de commissie in geval van afwezigheid van aangifte door een 
leverancier, na ingebrekestelling per aangetekende brief met ontvangstmelding van de 
leverancier om zijn aangifteplicht krachtens het eerste lid na te komen. 
De commissie zendt, na advies van de Nationale Bank van België, haar beslissing over aan 
de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in het eerste lid of 
volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het 
vijfde lid. 
Indien de opwaartse aanpassing van de energiecomponent niet gerechtvaardigd is, knoopt 
de leverancier onderhandelingen aan met de commissie en de Nationale Bank van België 
met het oog op het afsluiten van een akkoord over de variabele prijs voor de 
energiecomponent voor de levering aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s. De 
commissie overlegt met de Nationale Bank van België. 
In geval van mislukking van de onderhandelingen binnen een termijn van twintig dagen 
vanaf de ontvangst door de commissie van voormelde aangifte, kan de commissie, na 
advies van de Nationale Bank van België, het geheel of een deel van de geplande stijging 
verwerpen.  
De commissie motiveert en deelt haar beslissing per aangetekende brief met 
ontvangstmelding mee aan de leverancier, onverminderd de rechtsmiddelen van de 
leveranciers overeenkomstig artikel 29bis.  
De leveranciers publiceren de goedgekeurde stijging van hun energiecomponent voor 
levering van elektriciteit aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s op hun website na afloop 
van deze procedure, binnen vijf werkdagen na de kennisname van de beslissing van de 
commissie. 
Ingeval de commissie vaststelt dat de leveranciers hun verplichtingen krachtens deze 
paragraaf niet naleven binnen een termijn van twee maanden na de mededeling van haar 
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beslissing aan de betrokken leverancier, kan ze de genoemde leverancier in gebreke stellen 
om zich te schikken naar zijn verplichtingen. Indien de leverancier nalaat dit te doen binnen 
een termijn van drie maanden na deze ingebrekestelling, kan de commissie hem een 
administratieve boete opleggen, bij afwijking van artikel 31. Deze boete mag 150 000 euro 
niet overschrijden. 
Voor de uitvoering van deze paragraaf deelt de commissie aan de Nationale Bank van 
België alle informatie en documenten die zij ter beschikking heeft mee met toepassing van 
artikel 26, § 1. De commissie en de Nationale Bank van België nemen de strikte 
vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens in acht. 
 
§ 6. Er wordt onder het gezag van de commissie een Fonds opgericht dat beheerd wordt 
door de commissie en dat bestemd is voor de vermindering van de federale bijdrage. De 
administratieve geldboetes worden gestort in het fonds ter vermindering van de federale 
bijdrage, opgericht door art. 20bis, § 6. 
 
§ 7. Het mechanisme ingevoerd door dit artikel maakt het voorwerp uit van een jaarlijkse 
monitoring en een jaarlijks  verslag  door  de  commissie  en  de  Nationale Bank van België 
teneinde met name de risico’s  van de marktverstorende effecten te identificeren.  
Tot 31 december 2014, kan de Koning bij belangrijke marktverstorende effecten, op elk 
moment beslissen om een einde te stellen aan het mechanisme van dit artikel op voorstel 
van de minister bij besluit overlegd in Ministerraad op basis van de monitoring en het 
jaarverslag bedoeld in het eerste lid. 
Ten laatste zes maanden vóór 31 december 2014, stellen de commissie en de Nationale 
Bank van België een evaluatierapport op over dit mechanisme ingesteld door dit artikel. Op 
basis van dit rapport kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, op voorstel van de minister, het verlengen met een nieuwe periode van drie 
jaar, indien een hernieuwing nodig is volgens een identieke procedure, indien hij vaststelt 
dat de transparantie- en mededingingsvoorwaarden nog steeds niet vervuld zijn en dat de 
bescherming van de consument nog steeds niet gewaarborgd is. Op basis van de 
monitoring en het jaarverslag van de commissie en de Nationale Bank bedoeld in het eerste 
lid, kan de Koning bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van 
de minister, op elk moment besluiten om aan het mechanisme van dit artikel een eind te 
maken in aanwezigheid van belangrijke marktverstorende effecten. 

 
Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen 
 
Art. 108. Onverminderd de bepalingen van het tweede lid treden artikel 20bis, §§ 2 tot 7, 
van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals 
ingevoegd bij artikel 29 van deze wet, en artikel 84 in werking op de eerste dag van het 
trimester na dit waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
Indien de periode tussen de datum van de bekendmaking van deze wet en de eerste dag 
van het trimester dat erop volgt, minder dan een maand bedraagt, treden de in het eerste lid 
bedoelde artikel 20bis, §§ 2 tot 7, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt, zoals ingevoegd bij artikel 29 van deze wet, en artikel 84 in 
werking op de eerste dag van het tweede trimester na dit waarin deze wet is 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
§ 1. Onverminderd de bepalingen van § 2, tweede lid, treden artikel 20bis, § 1 en §§ 5 tot 7 
van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 
15/10bis, § 1 en §§ 5 tot 7 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, zoals ingevoegd bij de artikelen 
29 en 82, in werking op 1 april 2012. 
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§ 2. Artikel 20bis, §§ 2 tot 4 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en artikel 15/10bis, §§ 2 tot 4 van de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, zoals ingevoegd bij 
de artikelen 29 en 82, treden in werking op 1 januari 2013. 
 
Vanaf 1 april 2012 tot en met uiterlijk 31 december 2012, is de opwaartse indexering van de 
variabele energieprijs voor de levering van elektriciteit en van aardgas, verboden, in zoverre 
deze de initiële grens overschrijdt die is vastgesteld op basis van de indexeringsparameters 
van de leveranciers op 1 april 2012 en in zoverre de commissie, op basis van de door de 
Koning vastgestelde criteria bedoeld in § 4bis van de artikelen 20bis van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en 15/10biscanalivan de wet van 
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen, zoals ingevoegd bij de artikelen 29 en 82 en gewijzigd bij de artikelen 27 en 28 
van de wet van ... houdende diverse bepalingen (I), de indexeringsparameters voor een 
contracttype met variabele energieprijs niet heeft gevalideerd. 
 
Vanaf 1 april 2012 verzoekt de commissie, voor de lopende contracten, de leveranciers haar 
de elementen te bezorgen op basis waarvan zijn hun indexeringsparameters van contracten 
met variabele energieprijs hebben opgesteld.  
Na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit bedoeld in § 4bis van de artikelen 20bis van 
de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en 15/10bis 
van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere 
door middel van leidingen, zoals ingevoegd bij artikelen 29 en 82 en gewijzigd bij de 
artikelen 27 en 28 van de wet van ... houdende diverse bepalingen (I), voor 31 december 
2012 en op individuele aanvraag van de leveranciers, voert de commissie de analyse uit van 
de indexeringsparameters die haar werden overgezonden door de leveranciers.  
Binnen een termijn van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst door de commissie 
van de individuele aanvraag van de leveranciers, bepaalt de commissie, geval per geval, of 
de indexeringsparameters van een contracttype tegemoet komen aan de door genoemd 
besluit vastgestelde criteria. Indien de indexeringsparameters van een contracttype de 
criteria vervullen die werden vastgesteld in het besluit bedoeld in § 4bis van de artikelen 
20bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en 
15/10bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 
andere door middel van leidingen, zoals ingevoegd bij artikelen 29 en 82 en gewijzigd bij de 
artikelen 27 en 28 van de wet van ... houdende diverse bepalingen (I), valideert de 
commissie de indexeringsparameters voor dat contracttype.  
Bij gebrek aan antwoord van de commissie binnen deze termijn van 15 werkdagen, worden 
de indexeringsparameters voor een bepaald contracttype als gevalideerd beschouwd. Vanaf 
het moment dat de indexeringsparameters voor een contracttype zijn gevalideerd door de 
commissie, kan de variabele energieprijs van dit contracttype opnieuw geïndexeerd worden, 
maximaal vier keer per jaar en iedere keer de eerste dag van een trimester. 
 
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het 
indexeringsmechanisme zoals bedoeld in de artikelen 20bis, §§ 2 tot 4, van de wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en 15/10bis, §§ 2 tot 4, van 
de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 
middel van leidingen, zoals ingevoegd bij de artikelen 29 en 82, in werking stellen vóór 1 
januari 2013, ingeval van het ontstaan van een geval van overmacht voortvloeiende uit een 
onvoorzienbare, externe en onoverkomelijke oorzaak, of ingeval van de veruitwendiging van 
een ongewenst pervers effect voortvloeiende uit de verbodsmaatregel van opwaartse 
indexering. Deze voortijdige inwerkingtreding heft het mechanisme van de bevriezing van de 
indexering van de variabele elektriciteits- en gasprijzen, bedoeld in het tweede lid, op. 
 
Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 april 2012. 
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Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere 
door middel van leidingen 
 
 
Art. 15/10bis. § 1. Teneinde de controle waarin § 3 voorziet te kunnen uitvoeren, stelt de 
commissie voor elke leverancier voor elk variabel contracttype, evenals elk nieuw 
contracttype, en in overleg met hen, binnen twee maanden na de bekendmaking van de wet 
van … tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
produkten en andere door middel van leidingen, een gegevensbank op teneinde de 
methodologie voor de berekening van de variabele energieprijzen te registreren, waaronder 
de parameters en de indexeringsformules die daarbij gehanteerd worden. Hiertoe kan de 
commissie extra informatie opvragen in het kader van haar opdracht. 
 
§ 2. De variabele energieprijs voor de levering van aardgas aan huishoudelijke 
eindafnemers en kmo’s kan maximaal vier keer per jaar, steeds voor de eerste dag van een 
trimester, geïndexeerd worden.  
Binnen drie werkdagen volgend op de indexering publiceren de leveranciers voor contracten 
met variabele energieprijzen, de desbetreffende indexeringsformules voor de levering van 
aardgas aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s op hun website alsook de eventuele 
wijzigingen aan die formules.  
 
§ 3. Binnen vijf dagen na elke indexering, die geschiedt na de registratie van de variabele 
energieprijzen overeenkomstig § 1, bezorgt elke leverancier aan de commissie een overzicht 
van de wijze waarop deze werd aangepast op grond van de door de leverancier 
gehanteerde indexeringsformule. De commissie gaat na of de door de leverancier 
gehanteerde indexeringsformule correct werd toegepast en in overeenstemming is met de 
gegevens die zijn doorgegeven in het kader van § 1. 
De commissie gaat tevens na of de door de leverancier gehanteerde indexeringsformule 
conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, bedoeld in § 4bis. 
 
§ 4. De commissie stelt, na advies van de Nationale Bank van België, vast of de in § 1 
bedoelde formule voor de indexering van de energiecomponent voor levering van aardgas 
met variabele energieprijs aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s correct werd 
toegepast.  
De commissie stelt tevens vast of de indexeringsformule zoals bedoeld in § 1 conform de 
exhaustieve lijst van toegelaten criteria is, bedoeld in § 4bis. 
De commissie doet op eigen initiatief een vaststelling ingeval een leverancier geen aangifte 
doet van de gegevens bedoeld in § 2 binnen de bovenvermelde termijnen, nadat hij in 
gebreke is gesteld om zijn aangifteplicht krachtens § 3 na te komen.  
De commissie zendt per aangetekende brief met ontvangstmelding haar vaststelling over 
aan de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in § 3 of 
volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het 
tweede lid. De leverancier heeft het recht de vaststelling door de commissie te betwisten 
binnen vijf werkdagen na de ontvangst van de vaststelling. Betwistingen worden voorgelegd 
aan een neutraal en door beide partijen aanvaard lid van het Belgisch Instituut voor 
Bedrijfsrevisoren, dat binnen dertig dagen en op kosten van de in het ongelijk gestelde partij 
een bindende vaststelling doet of de indexeringsformule van de energiecomponent voor 
levering van elektriciteit met variabele energieprijs aan huishoudelijke afnemers en kmo’s 
correct werd toegepast en of deze indexeringsformule conform de exhaustieve lijst van 
toegelaten criteria is, zoals bedoeld in §4bis. 
 
 
Nadat de in het eerste lid vermelde vaststelling definitief is geworden, kan de commissie de 
leverancier aanmanen om de betrokken klanten te crediteren voor het teveel aangerekende 
deel van de energiecomponent. Indien de leverancier nalaat dit te doen binnen een periode 
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van drie maanden na deze aanmaning kan de commissie deze een administratieve 
geldboete opleggen, in afwijking van artikel 20/2. Deze geldboete mag niet hoger zijn dan 
150 000 euro. 
 
Nadat de in het eerste lid vermelde vaststelling definitief is geworden, maant de commissie 
de leverancier aan om de betrokken klanten te crediteren voor het teveel aangerekende deel 
van de energiecomponent. De commissie legt aan de leverancier tevens een administratieve 
geldboete op ter hoogte van het totaal bedrag dat aan de klanten gecrediteerd dient te 
worden. 
 
§ 4bis. Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad legt de Koning, na voorstel 
van de commissie, een exhaustieve lijst vast van toegelaten criteria met het oog op de 
uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters opdat deze 
beantwoorden aan transparante, objectieve en niet-discriminatoire criteria en de werkelijke 
bevoorradingskosten vertegenwoordigen. 
Met het oog op de monitoring, brengt de commissie jaarlijks verslag uit aan de regering 
betreffende de evolutie van de indexeringsparameters van de leveranciers. 
 
§ 5. De leverancier geeft elke stijging van de variabele energieprijs aan huishoudelijke 
eindafnemers en kmo’s die niet het gevolg is van een beslissing van de bevoegde overheid, 
van de regulator, van de aardgasvervoersnetbeheerder, van de beheerder van de 
aardgasopslaginstallatie, van de LNG-installatie, van de distributienetbeheerders of die niet 
voortvloeit uit de toepassing van de §§ 2 tot 4, per aangetekende brief met ontvangstmelding 
aan bij de commissie.  
De melding aan de commissie gaat vergezeld van een motivering van de prijsstijging zoals 
bedoeld in het eerste lid van deze paragraaf.  
De inwerkingtreding van de stijging zoals vermeld in het eerste lid wordt geschorst 
gedurende de duur van de in deze paragraaf bepaalde procedure. 
De commissie, na advies van de Nationale Bank van België, oordeelt of de motivering van 
de stijging gerechtvaardigd is aan de hand van objectieve parameters, onder andere op 
basis van een permanente vergelijking van de energiecomponent voor de levering van 
elektriciteit en aardgas aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s met het gemiddelde van 
de energiecomponent in de zone Noordwest Europa.  
Op initiatief van de commissie, na advies van de Nationale Bank van België, wordt een 
beslissing genomen door de commissie in geval een leverancier geen aangifte doet binnen 
de bovenvermelde termijnen, nadat hij per aangetekende brief met ontvangstmelding in 
gebreke is gesteld om zijn aangifteplicht krachtens het eerste lid na te komen. 
De commissie zendt, na advies van de Nationale Bank van België, haar beslissing over aan 
de leverancier binnen vijf werkdagen volgend op diens verklaring bedoeld in het eerste lid of 
volgend op de datum waarop zij op eigen initiatief is tussengekomen overeenkomstig het 
vijfde lid. 
Indien de opwaartse aanpassing van de energiecomponent niet rechtvaardig is, knoopt de 
leverancier onderhandelingen aan met de commissie en de Nationale Bank van België met 
het oog op het afsluiten van een akkoord over de variabele prijs voor de energiecomponent 
voor de levering aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s. De commissie overlegt met de 
Nationale Bank van België. 
In geval van mislukking van de onderhandelingen binnen een termijn van twintig dagen 
vanaf de ontvangst  door de commissie van voormelde aangifte, kan de commissie, na 
advies van de Nationale Bank van België, het geheel of een deel van de geplande stijging 
verwerpen. De commissie motiveert en deelt haar beslissing per aangetekende brief met 
ontvangstmelding mee aan de leverancier, onverminderd de rechtsmiddelen van de 
leveranciers overeenkomstig artikel 15/20.  
De leveranciers publiceren de goedgekeurde stijging van hun energiecomponent voor 
levering van elektriciteit aan huishoudelijke eindafnemers en kmo’s op hun website na afloop 
van deze procedure binnen vijf werkdagen na de kennisneming van de beslissing van de 
commissie. 



3/4 

Indien de commissie vaststelt dat de leveranciers hun verplichtingen krachtens deze 
paragraaf niet naleven binnen een termijn van twee maanden na de mededeling van haar 
beslissing aan de betrokken leverancier, kan ze deze leverancier in gebreke stellen om zich 
te schikken naar zijn verplichtingen. Indien de leverancier nalaat om dit te doen binnen een 
termijn van drie maanden na deze ingebrekestelling, kan de commissie hem een 
administratieve boete opleggen, in afwijking van artikel 20/2. Deze boete mag niet hoger zijn 
dan 150 000 euro.  
Voor de uitvoering van deze paragraaf deelt de commissie  aan de Nationale Bank van 
België alle informatie en documenten die zij ter beschikking heeft mee met toepassing van 
artikel 15/16. De commissie en de Nationale Bank van België nemen de strikte 
vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige gegevens en/of persoonsgegevens in acht. 
 
§ 6. De administratieve geldboetes worden gestort in het Fonds ter vermindering van de 
federale bijdrage, opgericht door artikel 20bis, § 6, van de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
 
§ 7. Het mechanisme ingevoerd door dit artikel maakt het voorwerp uit van een jaarlijkse 
monitoring door de commissie en de Nationale Bank van België teneinde onder andere de 
risico’s te identificeren van de marktverstorende effecten. 
Tot 31 december 2014, kan de Koning bij belangrijke marktverstorende effecten, op elk 
moment beslissen om een einde te stellen aan het mechanisme van huidig artikel, op 
voorstel van de minister bij besluit overlegd in Ministerraad op basis van de monitoring en 
het jaarverslag van de commissie en de Nationale Bank bedoelde in het eerste lid. 
Ten laatste zes maanden vóór 31 december 2014, stellen de commissie en de Nationale 
Bank van België een evaluatierapport op over dit mechanisme ingesteld door dit artikel. Op 
basis van dit rapport kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, op voorstel van de minister, het verlengen met een nieuwe periode van drie 
jaar, indien nodig vernieuwbaar volgens een identieke procedure, indien hij vaststelt dat de 
transparantie- en mededingingsvoorwaarden nog steeds niet vervuld zijn en dat de 
bescherming van de consument nog steeds niet gewaarborgd is. Op basis van de 
monitoring en het jaarverslag van de commissie en de Nationale Bank bedoeld in het eerste 
lid, kan de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van 
de minister, op elk moment besluiten om aan het mechanisme van dit artikel een eind te 
maken in aanwezigheid van belangrijke marktverstorende effect. 

 
Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen 
 
Art. 108. Onverminderd de bepalingen van het tweede lid treden artikel 20bis, §§ 2 tot 7, 
van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals 
ingevoegd bij artikel 29 van deze wet, en artikel 84 in werking op de eerste dag van het 
trimester na dit waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
Indien de periode tussen de datum van de bekendmaking van deze wet en de eerste dag 
van het trimester dat erop volgt, minder dan een maand bedraagt, treden de in het eerste lid 
bedoelde artikel 20bis, §§ 2 tot 7, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt, zoals ingevoegd bij artikel 29 van deze wet, en artikel 84 in 
werking op de eerste dag van het tweede trimester na dit waarin deze wet is 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
 
§ 1. Onverminderd de bepalingen van § 2, tweede lid, treden artikel 20bis, § 1 en §§ 5 tot 7 
van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en artikel 
15/10bis, § 1 en §§ 5 tot 7 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, zoals ingevoegd bij de artikelen 
29 en 82, in werking op 1 april 2012. 
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§ 2. Artikel 20bis, §§ 2 tot 4 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en artikel 15/10bis, §§ 2 tot 4 van de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, zoals ingevoegd bij 
de artikelen 29 en 82, treden in werking op 1 januari 2013. 
 
Vanaf 1 april 2012 tot en met uiterlijk 31 december 2012, is de opwaartse indexering van de 
variabele energieprijs voor de levering van elektriciteit en van aardgas, verboden, in zoverre 
deze de initiële grens overschrijdt die is vastgesteld op basis van de indexeringsparameters 
van de leveranciers op 1 april 2012 en in zoverre de commissie, op basis van de door de 
Koning vastgestelde criteria bedoeld in § 4bis van de artikelen 20bis van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en 15/10biscanalivan de wet van 
12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen, zoals ingevoegd bij de artikelen 29 en 82 en gewijzigd bij de artikelen 27 en 28 
van de wet van ... houdende diverse bepalingen (I), de indexeringsparameters voor een 
contracttype met variabele energieprijs niet heeft gevalideerd. 
 
Vanaf 1 april 2012 verzoekt de commissie, voor de lopende contracten, de leveranciers haar 
de elementen te bezorgen op basis waarvan zijn hun indexeringsparameters van contracten 
met variabele energieprijs hebben opgesteld.  
Na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit bedoeld in § 4bis van de artikelen 20bis van 
de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en 15/10bis 
van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere 
door middel van leidingen, zoals ingevoegd bij artikelen 29 en 82 en gewijzigd bij de 
artikelen 27 en 28 van de wet van ... houdende diverse bepalingen (I), voor 31 december 
2012 en op individuele aanvraag van de leveranciers, voert de commissie de analyse uit van 
de indexeringsparameters die haar werden overgezonden door de leveranciers.  
Binnen een termijn van 15 werkdagen, te rekenen vanaf de ontvangst door de commissie 
van de individuele aanvraag van de leveranciers, bepaalt de commissie, geval per geval, of 
de indexeringsparameters van een contracttype tegemoet komen aan de door genoemd 
besluit vastgestelde criteria. Indien de indexeringsparameters van een contracttype de 
criteria vervullen die werden vastgesteld in het besluit bedoeld in § 4bis van de artikelen 
20bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en 
15/10bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 
andere door middel van leidingen, zoals ingevoegd bij artikelen 29 en 82 en gewijzigd bij de 
artikelen 27 en 28 van de wet van ... houdende diverse bepalingen (I), valideert de 
commissie de indexeringsparameters voor dat contracttype.  
Bij gebrek aan antwoord van de commissie binnen deze termijn van 15 werkdagen, worden 
de indexeringsparameters voor een bepaald contracttype als gevalideerd beschouwd. Vanaf 
het moment dat de indexeringsparameters voor een contracttype zijn gevalideerd door de 
commissie, kan de variabele energieprijs van dit contracttype opnieuw geïndexeerd worden, 
maximaal vier keer per jaar en iedere keer de eerste dag van een trimester. 
 
De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, het 
indexeringsmechanisme zoals bedoeld in de artikelen 20bis, §§ 2 tot 4, van de wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en 15/10bis, §§ 2 tot 4, van 
de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 
middel van leidingen, zoals ingevoegd bij de artikelen 29 en 82, in werking stellen vóór 1 
januari 2013, ingeval van het ontstaan van een geval van overmacht voortvloeiende uit een 
onvoorzienbare, externe en onoverkomelijke oorzaak, of ingeval van de veruitwendiging van 
een ongewenst pervers effect voortvloeiende uit de verbodsmaatregel van opwaartse 
indexering. Deze voortijdige inwerkingtreding heft het mechanisme van de bevriezing van de 
indexering van de variabele elektriciteits- en gasprijzen, bedoeld in het tweede lid, op. 
 
Dit hoofdstuk treedt in werking op 1 april 2012. 
 


