
 
 
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 
 
 
 
 

VOORSTEL 
(C)040122-CDC-249 
 
 
van 
 
 
‘aangepaste maximumprijzen voor de levering 
van aardgas aan eindafnemers, thans bepaald 
in de ministeriële besluiten 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 
en van 12 december 2001 houdende 
vaststelling van de maximumprijzen voor de 
levering van aardgas ’ 
 
 
gegeven met toepassing van artikel 15/10, §§1 en 2, 
juncto artikel 15/14, §2, derde lid, van de wet van 12 
april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen 
 
 
22 januari 2004 



VOORSTEL 
 

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

heeft een voorstel van aangepaste maximumprijzen, dewelke vastgesteld zijn in de 

ministeriële besluiten 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 en van 12 december 2001 houdende 

vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas, opgesteld. 

 

Het Directiecomité van de CREG besliste tijdens zijn vergadering van 8 januari 2004 dat 

tariefdalingen voor de levering van aardgas aan niet in aanmerking komende eindafnemers 

en aan beschermde residentiële klanten noodzakelijk waren teneinde te vermijden dat de 

reële nettokost, die voor gasondernemingen voortvloeit uit de toepassing van de sociale 

tarieven in de aardgassector, tweemaal zou vergoed worden. 

 

Inmiddels ontving de CREG op 16 januari 2004 van de federale minister bevoegd voor 

economie het verzoek bij brief, gedateerd op 12 januari 2004, haar een voorstel van 

aangepaste tarieven voor aardgas en elektriciteit voor de captieve markt over te maken : 

 

“Au 1er janvier 2004 de nouvelles mesures pour les tarifs sociaux gaz et 
électricité et leurs financements ont été mises en vigueur. Ces tarifs étaient 
financés auparavant par la socialisation de leurs coûts dans les tarifs 
recommandés par le Comité de Contrôle. 
Afin d’éviter que les clients des marchés captifs soient soumis à une double 
surcharge, celle prévue dans les anciens tarifs et la surcharge qui vient d’être 
mise en vigueur, je vous demande de me faire parvenir une proposition de tarifs 
ajustés pour le gaz et pour l’électricité des marchés captifs. » 

 

Artikel 15/10 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 

en andere door middel van leidingen, vervangen door artikel 4 van de wet van 20 maart 2003 

tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 

en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de 

budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt, voorziet de mogelijkheid voor de federale minister 

bevoegd voor economie om maximumprijzen vast te stellen voor de levering van aardgas 

aan eindafnemers, voor het aandeel van de aardgaslevering aan distributiebedrijven 

bestemd voor de bevoorrading van eindafnemers die geen in aanmerking komende 

 2/13



afnemers zijn en aan residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een 

kwetsbare situatie, na onder meer het advies van de CREG te hebben ingewonnen. 

 

Aan artikel 15/10, §1, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 

producten en andere door middel van leidingen, zoals het bestond voor de wijziging ervan bij 

voornoemde wet van 20 maart 2003, werd uitvoering gegeven door het ministerieel besluit 

van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van 

aardgas. 

 

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

gasachtige producten en andere door middel van leidingen werd uitvoering gegeven door het 

ministerieel besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering 

van aardgas aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een 

kwetsbare situatie. 

 

Het ministerieel besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering 

van aardgas aan de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een 

kwetsbare situatie alsook de rubriek A.2. “Specifiek sociaal tarief” van de bijlage bij het 

besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de 

levering van aardgas werden opgeheven bij 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. 

 

Artikel 15/14, §2, derde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen voorziet de mogelijkheid voor de 

CREG om voorstellen uit te brengen daar waar de wet of de uitvoeringsbesluiten het advies 

van de CREG voorzien. 

 

Des te meer is dit initiatief verantwoord aangezien het advies van de CREG niet werd 

ingewonnen voor het vaststellen van het ministerieel besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling 

van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de residentiële beschermde klanten 

met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en van 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.  

 

Op zijn vergadering van 22 januari 2004 heeft het directiecomité van de CREG beslist het 

hierna volgend voorstel in te dienen.  Dit voorstel bevat drie delen. 

 3/13



In het eerste deel worden enkele algemene opmerkingen geformuleerd. Het tweede deel 

formuleert bijzondere opmerkingen over het voorstel van aangepaste maximumprijzen. Het 

derde deel, ten slotte, omvat het voorstel zelf van aangepaste maximumprijzen.   
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ALGEMENE OPMERKINGEN 

1. Bij ministerieel besluit van 15 mei 2003 werden maximumprijzen vastgesteld voor de 

levering van aardgas aan residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een 

kwetsbare situatie (hierna ‘het ministerieel besluit van 15 mei 2003’). 

 

De federale minister bevoegd voor economie had zijn bevoegdheid, neergelegd in artikel 

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

producten en andere door middel van leidingen (hierna “de gaswet”), evenwel slechts 

gedeeltelijk uitgeoefend.  

 

Artikel 2 van het ministerieel besluit van 15 mei 2003 bepaalde immers dat de 

gasondernemingen de bevoorrading van de in aanmerking komende klanten bedoeld in 

artikel 1 van dit besluit verzekeren tegen de maximumprijzen vastgesteld overeenkomstig de 

tarieven beschreven in bijlage 1 van dit besluit, terwijl in artikel 15/10, §2, van de gaswet 

sprake is van ‘residentiële beschermde klanten’ zonder meer (op de vrije en gebonden 

markt). 

 

Rekening houdend met dit artikel 2 alsook de omstandigheid dat het ministerieel besluit van 

15 mei 2003 niet in de (gedeeltelijke) opheffing voorzag van het ministerieel besluit van 12 

december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas 

(hierna ‘het ministerieel besluit van 12 december 2001’), diende besloten te worden dat de 

sociale maximumprijzen vastgesteld bij ministerieel besluit van 12 december 2001 van 

toepassing bleven op de niet in aanmerking komende residentiële beschermde klanten1.  

 

2. Tot deze vaststelling kwam de CREG in haar voorstel van 1 juli 2003 van ‘koninklijk 

besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de compensatie van de reële nettokost die 

voortvloeit uit de toepassing van de sociale tarieven in de aardgassector en de 

tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan door de betrokken marktoperatoren’2. In 

dit voorstel werd eveneens uiteengezet dat de omstandigheid dat het ministerieel besluit van 

15 mei 2003 slechts betrekking had op de in aanmerking komende residentiële beschermde 

klanten een aantal problemen met zich mee bracht. 

 

                                                 
1 Dit ministerieel besluit van 12 december 2001 behoudt ten andere tot op heden zijn rechtskracht 
voor wat betreft de maximumprijzen voor de levering van aardgas aan niet-beschermde klanten. 
2 Voorstel (C) 030701-CDC-197 van 1 juli 2003 van ‘koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere 
regels voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale 
tarieven in de aardgassector en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan door de 
betrokken marktoperatoren’. 
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De desbetreffende passage uit het voorstel3 wordt hieronder herhaald : 

 

“Artikel 15/10, §2, van de gaswet bepaalt uitdrukkelijk dat wanneer de federale 
minister bevoegd voor economie maximumprijzen vaststelt het moet gaan om 
maximumprijzen geldig voor het gehele grondgebied. Rekening houdend met het 
feit dat –zoals in paragraaf 3 van dit voorstel werd uiteengezet- het ministerieel 
besluit van 15 mei 2003 alleen geldt voor de geliberaliseerde markt, dus in 
Vlaanderen vanaf 1 juli 2003, terwijl voor de gebonden markt in Wallonië en 
Brussel het ministerieel besluit van 12 december 2001 blijft gelden, is er een 
verschil in sociale maximumprijzen (zie paragraaf 5 van dit voorstel), hetgeen in 
strijd is met de geest van artikel 15/10, §2, van de gaswet. 
 
Een tweede probleem bestaat erin dat het besluit, dat thans door de CREG 
voorgesteld wordt, slechts betrekking kan hebben op de maximumprijzen die 
krachtens het nieuwe artikel 15/10, §2, eerste lid, van de gaswet zijn vastgesteld. 
Zulks volgt uit de bewoordingen van artikel 15/10, §2, van de gaswet. De 
maximumprijzen vastgesteld in het ministerieel besluit van 12 december 2001 
vallen derhalve buiten het toepassingsgebied van artikel 15/10, §2, van de gaswet 
en haar uitvoeringsbesluiten. Dit wil zeggen dat de reële nettokost dewelke de 
leveranciers ten laste nemen door in de bevoorrading te voorzien van niet in 
aanmerking komende residentiële beschermde klanten tegen de sociale 
maximumprijzen vastgesteld in het ministerieel besluit van 12 december 2001 niet 
kan worden gecompenseerd via het fonds opgericht en onder beheer van de 
CREG. De reële nettokost ten laste van deze leveranciers kan bijgevolg ook niet 
gefinancierd worden door toeslagen op de tarieven of heffingen op alle of 
objectief bepaalde categorieën van energieverbruikers of marktoperatoren. 

 

3. Teneinde aan de hierboven opgesomde problemen tegemoet te komen, besloot de 

CREG in dit voorstel dat het toepassingsgebied van het ministerieel besluit van 15 mei 2003 

moest worden uitgebreid tot de niet in aanmerking komende residentiële beschermde 

klanten en dat het ministerieel besluit van 12 december 2001 gedeeltelijk moest worden 

opgeheven. Op dat moment kon het koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels 

voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale 

tarieven in de aardgassector en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan door 

de betrokken marktoperatoren alsook het koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels 

ter financiering van de reële nettokost van de tarieven van toepassing op beschermde 

klanten in de aardgasmarkt, van toepassing zijn op de leveranciers, ten belope van al hun 

leveringen aan residentiële beschermde klanten, zowel vrije als gebonden (in aanmerking 

komende en niet in aanmerking komende).  

 

4. Aan deze conclusies van de CREG werd tegemoet gekomen via het ministerieel besluit 

van 23 december 2003 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de 
                                                 
3 Voorstel (C) 030701-CDC-197 van 1 juli 2003 van ‘koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere 
regels voor de compensatie van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale 
tarieven in de aardgassector en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan door de 
betrokken marktoperatoren’, p. 6. 
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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”). Het 

ministerieel besluit van 15 mei 2003 en de rubriek 1.2. “Specifiek sociaal tarief” van de 

bijlage bij het besluit van 12 december 2001 werden door het ministerieel besluit van 

23 december 2003 opgeheven. De regeling vervat in het ministerieel besluit van 15 mei 

2003 werd in het ministerieel besluit van 23 december 2003 hernomen, met dien 

verstande dat het toepassingsgebied werd uitgebreid tot de gebonden residentieel 

beschermde klanten. 

 

5. Huidig voorstel strekt ertoe de maximumprijzen vastgesteld in de bijlagen bij het 

ministerieel besluit van 23 december 2003 en bij het ministerieel besluit van 12 december 

2001 aan te passen. 

 

Het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot bepaling van de nadere regels voor de 

financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor 

de levering van aardgas aan residentiële beschermde klanten stelt het jaarlijkse bedrag 

nodig voor de financiering van het fonds ten gunste van de residentiële beschermde klanten  

in zijn artikel 4, §2, vast op een 6,64 miljoen euro voor 2004. 

 

Het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot bepaling van de nadere regels voor de 

financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor 

de levering van aardgas aan residentiële beschermde klanten werd bekend gemaakt op 31 

december 2003 (inwerkingtreding op 1 januari 2004). 

 

Dit koninklijk besluit creëert een fonds, « fonds ten gunste van de residentiële beschermde 

klanten » genaamd, beheerd door de CREG, dat gefinancierd wordt door een toeslag op het 

aardgasverbruik. 

 

Deze toeslag is van toepassing sedert 1 januari 2004 en strekt ertoe de reële nettokost die 

resulteert voor de gasondernemingen vanaf 1 januari 2004 uit de toepassing van sociale 

maximumprijzen voor de levering van aardgas te compenseren. 

  

Teneinde een dubbele betaling te vermijden, enerzijds via de toeslag, anderzijds via een 

tariefniveau dat reeds een compensatie inhoudt, stelt de CREG een vermindering voor  van 

de maximumprijzen van toepassing op de gebonden markt vanaf 1 januari 2004. 
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In dit opzicht past het de tariefvermindering toe te passen op de tarieven die deze 

‘compensatie’-kost bevatten, met andere woorden de tarieven voor de openbare distributie 

van aardgas. 

 

Aangezien er geen toeslag van toepassing is voor de compensatie van de reële nettokost, 

gedragen door de gasondernemingen voor 1 januari 2004, is er voor die periode geen risico 

van dubbele betaling. 

 

 

BIJZONDERE OPMERKINGEN 

 

6. Het voorstel strekt ertoe de bijlage van het ministerieel besluit van 23 december 2003 

te vervangen. Het voorstel strekt er eveneens toe in de bijlage van het ministerieel besluit 

van 12 december 2001 Art.N., punten 1 en 2, te vervangen.  

 

Om redenen van leesbaarheid wordt de voorkeur gegeven aan het vervangen van de 

bedoelde bijlagen, eerder dan het aanbrengen van wijzigingen. 

 

Hieronder wordt ingegaan op de wijze van herberekening van de maximumprijzen voor 

aardgas. 

 

Volgens de aanbeveling van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas (CCEG) van 

14 december 2001 bedraagt de kost van het sociaal huishoudelijk tarief "A" 30 miljoen BEF, 

dat wil zeggen € 743.680,60 afgerond tot € 750.000.  

 

Dit is de enige "gesocialiseerde" sociale maatregel in de tarieven in Iga4 van de openbare 

distributie (tarieven voor huishoudelijke aanwendingen A, B, C en tarieven voor niet 

huishoudelijke aanwendingen NH1, NH2, NH3). De overige (tijdelijke) sociale maatregelen, 

dat wil zeggen de bijzondere tarieven B et C, werden ten laste genomen door Distrigas om 

een te hoge facturering uit het verleden te compenseren. 

 

                                                 
4 Iga is het indexcijfer dat de evolutie weergeeft van de prijs waartegen de openbare Distributie het 
gas aankoopt. “Tarieven in Iga” duidt hier op de aardgasverbruikers aangesloten op het lage- en 
middendruknetwerk. Industriële verbruikers, aangesloten op het transportnetwerk, worden hierdoor 
uitgesloten. 
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Er wordt voorgesteld het budget van € 750.000 te gebruiken en daarbij de proportionele term 

(meer bepaald de coëfficiënt van de parameter Igd5) van de tarieven van de openbare 

distributie te verlagen. Daarvoor moet men het jaarverbruik kennen van de afnemers die 

door de openbare distributie bediend worden. 

 

Het verbruik van de Iga-klanten van de openbare distributie bedraagt 65.544*106 kWh in 

2002. Aangezien het verbruik van deze afnemers ten dele beïnvloed wordt door de 

buitentemperatuur, dient rekening gehouden met de graaddagen om hun normaal 

jaarverbruik te bepalen. Corrigeert men het klimaateffect door te verwijzen naar de 

gemiddelde temperaturen van de voorbije 10 jaar, dan wordt het verbruik van de Iga-klanten 

van de openbare distributie ongeveer 71.000*106 kWh, omdat het weer in het jaar 2002 

bijzonder mild was. 

 

0,001056 cEUR/kWh (750.000 EUR / 71.000*106 kWh) geeft dus de tariefvermindering weer 

die toegepast moet worden op de niet vrijgekomen afnemers in Iga om te voorkomen dat ze 

de kost van de tarieven voor beschermde klanten tweemaal zouden betalen, kost die 

voortaan geïnd zal worden via een toeslag. De coëfficiënt van de term in Igd van de 

proportionele term van de tarieven A, B, C, NH1, NH2 en NH3 zou dus vanaf 1 januari 

verminderd moeten worden met 0,000742 (0,001056 cEur/kWh gedeeld door de Igd van 

december 2003, namelijk 1,4240). 

 

7. Het voorstel strekt er ten slotte toe de wijzigingen in werking te laten treden met 

terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2004. 

 

In principe geldt een verbod van retroactiviteit op grond van artikel 2 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

 

Volgens het Hof van Cassatie is de terugwerkende kracht van een besluit toelaatbaar 

wanneer dit noodzakelijk is om tot de door de wetgever gewilde toepassing van de wet te 

komen.6 

 

In de rechtspraak wordt retroactiviteit van administratieve besluiten mogelijk geacht, zelfs 

zonder juridische basis, wanneer : 

                                                 
5 Igd is het indexcijfer dat de kosten van de distributie, andere dan deze i.v.m. de aankoop van het 
gas, weergeeft. 
6 Cass., 5 mei 1970, Pas., 1970, I, 766. 
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- dit noodzakelijk is voor de goede werking en de continuïteit van de openbare dienst 

en daardoor, zelfs voor de toekomst, geen verkregen situaties worden aangetast7; 

- het voordelig is voor alle betrokkenen8. 

 

Bovendien kan de terugwerkende kracht van administratieve handelingen worden 

verantwoord wanneer zij onontbeerlijk is voor de verwezenlijking van een doelstelling van 

algemeen belang9. 

 

Huidig voorstel heeft tot doel het verhinderen dat bepaalde eindafnemers van aardgas 

tweemaal betalen voor de reële nettokost die gasbedrijven dragen ten gevolge van het 

leveren van aardgas aan beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een 

kwetsbare situatie tegen sociale maximumprijzen. Er worden door het verlenen van 

terugwerkende kracht aan het besluit geen verkregen rechten aangetast; integendeel de 

nieuwe regeling is voordeliger voor diegene die de compensatie van de reële nettokost 

betaalden via hun tarieven en strekt derhalve tot bescherming van de consument. Zulks 

strookt overigens met de bedoeling van de wetgever om de financiering van de reële 

nettokost dewelke gasondernemingen dragen ten gevolge van de levering van aardgas aan 

residentieel beschermde klanten tegen de sociale maximumprijzen vanaf 1 januari 2004 te 

laten verlopen via een fonds en niet langer via de verrekening ervan in de tarieven voor de 

andere eindafnemers. 

 

De CREG is van mening dat voornoemde redenen de terugwerkende kracht van de 

voorgestelde aanpassingen rechtvaardigen. De federale minister bevoegd voor economie 

dient niettemin zo snel mogelijk werk te maken van de bekendmaking van de voorgestelde 

aangepaste maximumprijzen. 

 

 

                                                 
7 R.v.St., Janssens, nr. 21.954, 2 februari 1982 ; R.v.St ., Vandaele, nr. 22.295, 1 juni 1982; R.v.St., 
Schouleur, nr. 39.492, 27 mei 1992; Arbitragehof nr. 31/95, 4 april 1995, B.S., 16 mei 1995. 
8 R.v.St., Warocquier, nr. 26.107, 22 januari 1986. 
9 R.v.St., nr. 95.766, 22 mei 2001; Arbitragehof, nr. 36/2000, 29 maart 2000. 
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VOORSTEL VAN AANGEPASTE MAXIMUMPRIJZEN 
 

8. Deze paragraaf bevat het voorstel zelf van aangepaste maximumprijzen : 

 

Voorstel van eerste artikel : 

 
Bijlage 1 van 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 wordt als volgt vervangen: 

 
 
« BIJLAGE 
 
De hieronder vermelde maximumprijzen bevatten geen belasting over de toegevoegde 
waarde (BTW) noch de extra belastingen en heffingen, gevestigd door de bevoegde 
overheden en van toepassing op de residentiële beschermde eindverbruikers. Ze zijn 
vrijgesteld van de bijdrage op de energie. 
 
Bijzonder sociaal tarief A 
Tot 556 kWh per jaar = 0 EUR 
Proportionele term boven 556 kWh per jaar = [2,130002 Iga + 0,716047 Igd] (c/kWh) - 
0,04337 (c/kWh) 
 
Bijzonder sociaal tarief B 
Het bijzonder sociaal tarief B is van toepassing op beschermde eindverbruikers waarvan de 
algemene verwarming van de lokalen gebeurt door middel van aardgas. 
Het bijzonder sociaal tarief B is niet alleen van toepassing op eengezinswoningen maar ook 
op bewoners van appartementsgebouwen die over een individuele installatie beschikken. 
Het bijzonder sociaal tarief B is automatisch van toepassing op residentiële beschermde 
eindverbruikers die genieten van een sociaal tarief in elektriciteit. 
Proportionele term 
= 2,130002 x Iga + {0,716047 + [6735 - (4600/Igd)]x n /(12x Q) } x Igd - 0,04337 (c/kWh) 
waar Q is het verbruik en n het aantal maanden sinds het vorige overzicht. 
 
Bijzonder sociaal tarief C 
Het bijzonder sociaal tarief C is van toepassing op appartementsgebouwen waarvan de 
verwarming met aardgas plaatsvindt door middel van een collectieve installatie en waarvoor 
tarief C wordt toegepast, wanneer de woningen in huur zijn gegeven voor sociale doeleinden 
en zij beheerd worden door huisvestingsmaatschappijen. 
Vergoeding = 3,77 Igd EUR/maand/appt - (26,2/12) Eur/maand/appt 
Proportionele term = [2,130002 Iga + 0,433758 Igd]c/kWh - 0,04337c/kWh 
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 23 december 2003 houdende 
vaststelling van sociale maximum prijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde 
residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. » 
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Voorstel van tweede artikel :  

 

In de Bijlage van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van 

de maximumprijzen voor de levering van aardgas wordt Art.N., punten 1 en 2, als volgt 

vervangen: 

 
  BIJLAGE. 
  Art. N. Tarieven. 1. Tarieven voor huishoudelijke aanwendingen. 
  1.1. Tarief A : 
  - vastrecht : 
  11,4497 Igd (EUR/jaar); 
  - proportionele term : 
  1ste schijf van 4.298 kWh/jaar : 
  2,130002 Iga + 2,259625 Igd (c/kWh); 
  2de schijf (rest) : 
  2,130002 Iga + 1,607884 Igd (c/kWh). 
 
  1.2. Tarief B : 
  - vastrecht : 
  67,35 Igd (EUR/jaar); 
  - proportionele term : 
  2,130002 Iga + 0,716047 Igd (c/kWh). 
  Het tarief B is toepasselijk op de afnemer wiens veralgemeende verwarming van de lokalen 
op aardgas gebeurt, hoe groot het globale verbruik ook weze. Iedere afnemer met een 
jaarverbruik van meer dan 19.444 kWh krijgt eveneens het tarief B. 
 
  1.3. Tarief C : 
  - vastrecht : 
  3,77 Igd (EUR/maand/appartement); 
  - proportionele term : 
  2,130002 Iga + 0,433758 Igd (c/kWh). 
  Het tarief C is toepasselijk : 
  - voor gebouwen met minstens 10 appartementen en met een collectieve 
verwarmingsinstallatie; 
  - op het globale verbruik van het gebouw (keuken, warm water, verwarming), geregistreerd 
door één enkele gasmeter voor het gehele gebouw. 
 
  2. Tarieven voor niet-huishoudelijke aanwendingen. 
 
  2.1. Tarief NH1. 
  Verbruik van 9.722 tot 146.389 kWh/jaar : 
  - vastrecht : 
  142,22 Igd (EUR/jaar); 
  - proportionele term : 
  2,130002 Iga + 0,645448 Igd (c/kWh). 
 
  2.2. Tarief NH2. 
  Verbruik van 146.389 tot 976.944 kWh/jaar : 
  - vastrecht : 
  364,95 Igd (EUR/jaar); 
  - proportionele term : 
  2,130002 Iga + 0,493291 Igd (c/kWh). 
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  2.3. Tarief NH3. 
  Verbruik vanaf 976.944 kWh/jaar : 
  - vastrecht : 
  per jaar : 
  1257,61 Igd (EUR/jaar); 
  voor maximum dagelijkse afname van het jaar : 
  0,39061 Igd (EUR/kWh dag max.); 
  - abonnementsvergoeding : 
  capaciteit kleiner of gelijk aan 350 m3/u : 
  0,0900 capaciteit Igd (EUR/maand); 
  capaciteit groter dan 350 m3/u : 
  (31,51 + 0,0293 (capaciteit - 350 m3/u) Igd (EUR/maand); 
  - proportionele term : 
  1ste schijf van 2.930.556 kWh/jaar : 
  2,130002 Iga + 0,100833 Igd (c/kWh); 
  2de schijf (rest) : 
  2,130002 Iga + 0,100833 Igd - 0,07139 (c/kWh).   
 
Voorstel van derde artikel : 

 

De artikelen 1 en 2 treden in werking met ingang van 1 januari 2004. 

 

 

 
 
 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
François POSSEMIERS     Christine VANDERVEEREN 
Directeur       Voorzitter van het Directiecomité 
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