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VOORSTEL 
 

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

ontving van de Minister voor Energie bij brief, gedateerd op 11 september 2006 het verzoek 

een voorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene 

tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op 

de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de 

beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de 

distributienetten voor elektriciteit (hierna: het koninklijk besluit  van 11 juli 2002), te willen 

uitbrengen. 

 

Op 6 oktober 2005 bracht de CREG op verzoek van de Minister een studie uit over ‘de 

impact van de uitbreiding van het nachttarief naar het weekend voor netgebruikers 

aangesloten op het laagspanningsnet’1. 

 

In zijn schrijven meldt de Minister dat op 6 september 2006 binnen het intergewestelijk 

overlegcomité een akkoord bereikt werd door de verschillende regeringen met betrekking tot 

het invoeren van het nachttarief in het weekend en dat bijgevolg het koninklijk besluit van 11 

juli 2002 in die zin dient aangepast te worden. 

 

Artikel 12, §4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna: de elektriciteitswet) bepaalt dat het koninklijk besluit van 11 juli 

2002 van kracht blijft voor de exploitatiejaren 2005, 2006, 2007 en 2008. Aangezien  

voormeld koninklijk besluit werd opgesteld op voorstel van de CREG2, dient een aanpassing 

aan dit koninklijk besluit tevens op voorstel van de CREG te gebeuren en dit met toepassing 

van het principe van het parallellisme der vormen. Dit principe bestaat erin dat wanneer het 

nemen van een uitvoeringsmaatregel gebonden is aan bijvoorbeeld een voorafgaand 

voorstel, elke wijziging van die bepaling tot dezelfde vormen gehouden is, behoudens 

andersluidende tekst3. Gelet op het voorgaande baseert de CREG haar voorstel bijgevolg op 

artikel 12, §4, juncto artikel 23, §2, lid 2, 1°, van de elektriciteitswet.  

                                                 
1 Studie (F)051006-CREG-480 over de impact van de uitbreiding van het nachttarief naar het 
weekend voor netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet, 6 oktober 2005. 
2 Zie ‘Voorstel (C)011004-CDC-027 van koninklijk besluit betreffende de algemene tariefstructuur en 
de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding van de beheerders van de 
distributienetten voor elektriciteit’, 4 oktober 2001. 
3 COREMANS, H. en VAN DAMME M., Beginselen van wetgevingstechniek en behoorlijke 
regelgeving, Die Keure, Brugge, p. 46. 
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Wegens het aandringen van de Minister om het onderhavige voorstel eerder dan de 

wettelijke termijn van 40 kalenderdagen te willen overmaken, heeft het Directiecomité van de 

CREG het onderhavige voorstel niet voorafgaand aan het overmaken ervan aan de Minister 

van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, voor advies kunnen 

voorleggen aan de Algemene Raad van de CREG. 

 

Op zijn vergadering van 28 september 2006 werd voorliggend voorstel goedgekeurd door het 

Directiecomité van de CREG. 

 

Dit voorstel omvat twee luiken. Het eerste luik bevat een artikelsgewijze bespreking van de 

voorgestelde wijzigingen aan de artikelen van het koninklijk besluit. Het voorstel van 

koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 wordt opgenomen in 

het tweede luik. 
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ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING 

 

1. Artikel 1 van het voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 11 juli 2002 voegt de definities toe van de begrippen ‘tariefperiode’ en ‘weekend’.  

 

Het koninklijk besluit van 11 juli 2002 vermeldt in de artikelen 5, §2 en 6, §3, reeds het begrip 

tariefperiode, zonder voor deze term evenwel een éénduidige definitie te vermelden. 

In de voorgestelde definitie wordt het begrip tariefperiode nader omschreven en wordt meer 

in het bijzonder bepaald dat een tariefperiode overeenkomt met de periodes gedurende de 

dag, de nacht en de uitsluitend nacht, tijdens dewelke een specifiek tarief aan de 

eindafnemer aangesloten op het distributienet wordt aangerekend. De omschrijving waarin 

gesteld wordt dat de ‘tariefperiode’ doelt op verschillende van elkaar te onderscheiden 

tijdvakken, kan worden verantwoord door het feit dat er zich een verschil in kosten voordoet 

tussen deze verschillende afgebakende periodes van verbruik.  

 

Teneinde uitvoering te geven aan de beslissing om het nachttarief uit te breiden naar het 

weekend, dringt een definitie van de tijdsperiode “weekend” zich op. 

 

3.  Artikel 2 van het voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit 

van 11 juli 2002 legt aan de distributienetbeheerder de verplichting op om het 

elektriciteitsverbruik van de eindafnemers op laagspanning (gezinnen, zelfstandigen en 

kleine bedrijven) die beschikken over een tweevoudiguurmeter (dag en nacht) gedurende het 

weekend te registreren op de nachtteller. De registratie van het elektriciteitsverbruik op de 

nachtteller wordt op die manier ingevoerd van zaterdagochtend tot zondagnacht. 

 

De tijdens de weekendperiode verbruikte elektriciteit zal gefactureerd worden 

overeenkomstig de tarieven die gelden tijdens de tariefperiode nacht. Het gaat meer in het 

bijzonder over de tarieven voor het onderschreven en het bijkomend vermogen enerzijds en 

de tarieven voor de compensatie van de netverliezen anderzijds.  
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VOORSTEL VAN KONINKLIJK BESLUIT 
 

KONINKRIJK BELGIË 
MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

 
Voorstel van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 
betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de 
tarieven voor de aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de 
ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de 
boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit. 
 
ALBERT II, Koning der Belgen, 
 
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. 
 
Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
inzonderheid op artikel 12, §4 juncto artikel 12octies, gewijzigd door respectievelijk de wet 
van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen en de wet van 1 juni 2005 tot wijziging van de 
wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de 
basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op de distributienetten 
en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze 
netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor 
elektriciteit; 
 
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op … ; 
 
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op … ; 
 
Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op …, met toepassing van artikel … 
van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; 
 
Op voorstel van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas; 
 
 
Hebben Wij besloten en besluiten Wij: 
 
 
Artikel 1. Artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene 
tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven voor de aansluiting op 
de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de 
beheerders van deze netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de 
distributienetten voor elektriciteit, wordt als volgt aangevuld: 
 
“Art. 1, 33°: tariefperiode: de periodes tijdens de dag, de nacht en de uitsluitend nacht 
waarbinnen een respectievelijk tarief van toepassing is voor het verbruik van de eindafnemer 
aangesloten op het distributienet;   
  
Art. 1, 34°: weekend: de periode gaande van zaterdagmorgen 00.00u tot zondagavond 
24.00u.” 
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