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EXECUTIVE SUMMARY 

Dit document heeft als doel een onderzoek te voeren naar de conformiteit van het sociaal tarief voor 
aardgas en elektriciteit, evenals de uitbreiding ervan tot personen met het statuut van rechthebbende 
verhoogde tegemoetkoming (hierna "RVT"), ten opzichte van het Europees wettelijk kader en 
inzonderheid van Richtlijn (EU) 2019/944 van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor 
de interne markt voor elektriciteit.  

Om kwetsbare of energiearme afnemers te beschermen maakt Richtlijn (EU) 2019/944 het voor de 
lidstaten mogelijk als overheid tussen te komen in de vaststelling van de prijzen voor 
elektriciteitslevering, voor zover de vijf cumulatieve voorwaarden in acht worden genomen die worden 
opgesomd in artikel 5(4), meer bepaald:  

- een algemeen economisch belang nastreven en niet verder gaan dan wat nodig is voor 
het algemene economische belang dat zij nastreven; 

- duidelijk omschreven, transparant, niet-discriminerend en verifieerbaar zijn; 

- elektriciteitsbedrijven uit de Unie gelijke toegang tot de afnemer garanderen; 

- van beperkte duur zijn en in verhouding staan tot de begunstigden ervan; 

- niet op discriminerende wijze tot extra kosten voor marktdeelnemers leiden. 

Hoewel de lidstaten ruime bewegingsvrijheid genieten om zelf te bepalen wat volgens hen onder het 
algemeen economisch belang valt, erkende het Hof van Justitie van de Europese Unie al dat het 
Europees recht zich er niet tegen verzet dat regelgeving die tot doel heeft de prijzen voor 
energielevering te bepalen een doel van algemeen economisch belang nastreeft dat erin bestaat 
kwetsbare consumenten te beschermen. Dit doel en ook de doelstelling inzake de bestrijding van 
energiearmoede werden bovendien versterkt door de Richtlijn (EU) 2019/944 van 5 juni 2019 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit. 

In België is het sociaal tarief vandaag de belangrijkste steunmaatregel voor de categorieën van 
kwetsbare consumenten die deze steun genieten; het biedt garanties voor het recht van toegang tot 
een basisgoed. Het biedt hun immers belangrijke steun door het gewicht van hun energiefactuur te 
verlichten waardoor ze een veel kleiner deel van hun inkomen moeten besteden aan hun 
energiefacturen.  

Gelet op de criteria die de Europese rechtspraak ontwikkelt, vormt het sociaal tarief een duidelijk 
omschreven, transparant en niet-discriminerend mechanisme; dit werd bovendien in meerdere 
adviezen bevestigd door de Raad van State. Het sociaal tarief garandeert aan de 
leveringsondernemingen ook gelijke toegang tot de afnemers, daar het op eenvormige wijze van 
toepassing is op alle leveranciers die op het grondgebied zijn gevestigd, zonder overigens afbreuk te 
doen aan de mogelijkheid voor de begunstigden van het sociaal tarief om hun leverancier vrij te kiezen 
of vrij van leverancier te veranderen.  

Bovendien is de CREG van mening dat het mechanisme de doelstellingen van bestrijding van 
energiearmoede en bescherming van kwetsbare consumenten nastreeft zonder aanleiding te geven 
tot concurrentieverstoringen in de markt, daar de sociale tarieven in essentie en behoudens 
uitzonderlijke omstandigheden commerciële prijzen of marktprijzen blijven die niet worden 
vastgesteld op een bedrag dat lager is dan de leveringskosten en die bepaald worden volgens 
transparante regels. Tot slot zijn de sociale tarieven, evenals de uitbreiding ervan tot personen met 
het “RVT”-statuut, het voorwerp van continue monitoring door de CREG en van een automatisering 
met als doel zich ervan te vergewissen dat alleen de personen die voldoen aan de wettelijk 
vastgestelde criteria om ervoor in aanmerking te komen, van dit mechanisme kunnen profiteren.   
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INLEIDING 

De huidige studie wordt gemaakt bij toepassing van artikel 23, § 2, lid 2, 2°, van de elektriciteitswet en 
van artikel 15/14, § 2, lid 2, 2° van de gaswet waarbij aan de CREG de bevoegdheid wordt verleend om 
op eigen initiatief onderzoek te voeren en studies uit te voeren met betrekking tot de gas- en de 
elektriciteitsmarkt. 

Bovendien kennen artikel 23, § 1, lid 1, 8° van de elektriciteitswet en artikel 15/14, § 2, lid 1, 8° van de 

gaswet de CREG de opdracht toe bij te dragen tot het bereiken van een hoog niveau van universele en 

openbare dienstverlening in de sector van de elektriciteitsvoorziening en bij te dragen tot de 

bescherming van kwetsbare afnemers.  

Verder komt deze studie er in het bredere kader van de huidige bezorgdheid die bij de verschillende 

overheden leeft met betrekking tot de uitbreiding van het sociaal tarief tot de personen met het RVT-

statuut in de bijzondere context van de gezondheidscrisis. Deze studie toont hoe het sociaal tarief voor 

elektriciteit en aardgas zoals het in België wordt toegepast evenals de uitbreiding ervan tot personen 

met het RVT-statuut, onder invloed van de sociaaleconomische gevolgen van de covid-19-

gezondheidscrisis, beantwoorden aan de Europese eisen.  

Ze handelt dus voornamelijk over de juridische aspecten van het federale sociaal tarief door in het 

eerste deel het Belgische wettelijke en regelgevende kader dat erop van toepassing is, uiteen te zetten. 

Vervolgens onderzoekt ze in een tweede deel de inachtneming van de vijf voorwaarden van artikel 

5(4) van Richtlijn (EU) 2019/944 van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de 

interne markt voor elektriciteit.  

Deze studie werd op 10 maart 2022 goedgekeurd door het directiecomité van de CREG.  
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1. WETTELIJK EN REGLEMENTAIR KADER IN BELGIË  

1. Hoewel er vandaag geen unieke definitie van het begrip "energiearmoede" bestaat, beschouwt 
de CREG dat de term betrekking heeft op "het feit dat bepaalde gezinnen een te hoog tot zelfs 
buitensporig geacht deel van hun inkomen moeten besteden aan het dekken van hun energiekosten in 
verhouding tot andere kosten of dat ze niet in staat zijn hun woning naar behoren te verwarmen als 
gevolg van de impact van de energiefactuur op hun budget"1. 

2. De laatste studie van de CREG met betrekking tot het aandeel van de factuur voor elektriciteit 
en aardgas in het budget van de Belgische huishoudens2, raamde het aantal Belgische huishoudens in 
een situatie van energiearmoede in 2018 op minimum 400.0003. 

3. In deze studie stelde de CREG een constante evolutie van de gemiddelde all in-prijs voor 
elektriciteit en aardgas vast tussen 2007 en 2018. In de studie wordt immers verklaard dat: 

 "tijdens deze periode de gemiddelde all in-prijs van elektriciteit is gestegen met 62% in lopende prijs en 
met 31% in constante prijs (i.e. met neutralisatie van het effect van de inflatie). Deze toename is 
grotendeels te wijten aan de stijging van de distributietarieven en van de toeslagen/heffingen. De 
gemiddelde all in-prijs van aardgas is dan weer gestegen met 27% in lopende prijs en met 2,4% in 
constante prijs."4 

4. Ter bestrijding van het probleem van energiearmoede is de mogelijkheid om maximumtarieven 
toe te passen voor de levering van aardgas en elektriciteit, ook wel "sociale tarieven" genoemd, ten 
gunste van bepaalde categorieën huishoudelijke afnemers, in 2003 ingevoerd in de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de "Elektriciteitswet") en in de wet 
van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 
leidingen (hierna de "Gaswet")5. 

5. Sinds de aanname van het 3de energiepakket6 legt het Europees recht aan de lidstaten de 
verplichting op om het begrip "kwetsbare consumenten"7 te definiëren om te bepalen welke 
consumenten tot deze categorie behoren en om de toepassing van de eruit voortvloeiende rechten op 
transparante wijze te garanderen. In dit verband zetten de artikelen 2(16) quater van de 
elektriciteitswet en 1(54) van de gaswet deze vereiste om in het interne recht en definiëren ze de 

 

1 Studie (F)2012 van 14 november 2019, op. cit., p. 31. 
2 Studie (F)2012 van 14 november 2019 over het aandeel van de elektriciteits- en aardgasfactuur in het budget van de 
Belgische huishoudens in 2018. 
3 Dit cijfer blijft een raming en moet met de nodige voorzichtigheid worden benaderd, rekening gehouden met de in de studie 
geformuleerde opmerkingen betreffende de methode. Bovendien heeft dit cijfer enkel betrekking op de huishoudens die 
thuis elektriciteit en aardgas verbruiken en op de 4 typologieën van huishoudens die in de studie worden geanalyseerd. Het 
totale aantal huishoudens in energiearmoede in België in 2018 ligt bijgevolg veel hoger. Bovendien dient men voor ogen te 
houden dat het concept "energiearmoede" een dynamisch begrip is dat evolueert naargelang contexten en doelgroepen die 
onderworpen zijn aan hun eigen contingenties. De kwantificering ervan kan bijgevolg niet vastliggen in de tijd maar vereist, 
integendeel, niet aflatende aandacht die verder gaat dan het kader van de huidige verkennende oefening. 
4 Ibidem. p. 5. 
5 Opgenomen in de artikelen 20, § 2 en 21ter, § 3 van de elektriciteitswet en 15/10, § 2 en 15/11, § 1quinquies van de gaswet. 
6 Het omvat twee richtlijnen: Richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG en Richtlijn 2009/73/EG van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG. 
7 Richtlijn 2009/73/EG art. 3(3) / Richtlijn 2009/72/EG art. 3(7): "De lidstaten nemen passende maatregelen om eindafnemers 
te beschermen en voorzien met name in adequate waarborgen voor de bescherming van kwetsbare afnemers. In dit verband 
definieert elke lidstaat het begrip kwetsbare afnemers, dat kan verwijzen naar energiearmoede en onder meer naar het verbod 
op afsluiting van de gastoevoer van dergelijke afnemers in moeilijke tijden." 
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"beschermde huishoudelijke afnemer" als een "huishoudelijke afnemer met een laag inkomen of in een 
kwetsbare situatie".8 

6. Artikel 20 van de elektriciteitswet definieert de categorieën van beschermde 9huishoudelijke 
afnemers die het sociaal tarief kunnen genieten10 en bepaalt het volgende: 

 "§2. Na advies van de commissie en overleg met de gewesten kan de federale minister bevoegd voor 
economie, na beraadslaging in Ministerraad, maximumprijzen vaststellen per kWh geldig voor het gehele 
grondgebied, voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële klanten. 

(…) 

§ 2/1. Voor de toepassing van de maximumprijzen bedoeld in § 2, wordt beschouwd als beschermde 
residentiële afnemer elke residentiële afnemer die kan bewijzen dat hijzelf of iedere persoon die onder 
hetzelfde dak leeft een beslissing geniet tot toekenning van: 
   1° door een OCMW, 
   a) het leefloon toegekend in toepassing van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op 
maatschappelijke integratie; 
   b) een financiële maatschappelijke dienstverlening, die geheel of gedeeltelijk door de Federale Staat ten 
laste wordt genomen op grond van artikel 5 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen 
van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn; 
   c) een wachtuitkering op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, de inkomensgarantie voor ouderen 
of de uitkering voor personen met een handicap; 
 
   2° door de FOD Sociale Zekerheid Directie Generaal Personen met een Handicap, 
   a) de inkomensvervangende tegemoetkoming bedoeld in artikel 2, § 1, van de wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 
   b) de integratietegemoetkoming bedoeld in artikel 2, § 2, van de wet van 27 februari 1987 betreffende 
de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 
   c) een tegemoetkoming bedoeld in de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van 
tegemoetkomingen aan mindervaliden; 
   d) een aanvullende tegemoetkoming, bedoeld in de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van 
tegemoetkomingen aan mindervaliden; 
   e) de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden bedoeld in artikel 2, § 3, van de wet van 27 februari 1987 
betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap; 
   f) ten minste 4 punten in pijler 1 bedoeld in artikel 6, § 2, 1°, van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 
tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de 
kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002; 
 
   3° door een instelling van een gewest of een gemeenschap, een tegemoetkoming voor de hulp aan 
bejaarden die de Koning gelijkstelt met de in 2°, e), bedoelde tegemoetkoming; 

   4° op basis van een decreet of ordonnantie genomen beslissing tot toekenning van een aantal punten of 
een score aan een kind die de Koning gelijkstelt met een in 2°, f), bedoelde beslissing; 

 

8 Deze definitie werd ingevoerd als gevolg van de wijziging van de gaswet en de elektriciteitswet in 2012. Ter gelegenheid van 
deze wijziging werd artikel 23 van de elektriciteitswet in verband met de opdrachten van de CREG als volgt aangevuld: 
"bijdragen tot het bereiken van een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening in de sector van de 
elektriciteitsvoorziening en bijdragen tot de bescherming van kwetsbare afnemers en tot de compatibiliteit van de processen 
voor de uitwisseling van gegevens teneinde de afnemers die aangesloten zijn op het transmissienet toe te laten om te 
veranderen van leverancier". 
9 Zie ook: Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas | FOD Economie (fgov.be) 
10 Bij de op het federale niveau gedefinieerde beschermde afnemers komen ook nog de uitsluitend gewestelijke 

beschermde afnemers zoals gedefinieerd in de decreten en ordonnanties inzake elektriciteit en gas op gewestelijk 

niveau. 

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor
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   5° door de Federale Pensioendienst, 
   a) het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, bedoeld in de wet van 1 april 1969 tot instelling van het 
ingesteld gewaarborgd inkomen voor bejaarden; 
   b) de inkomensgarantie voor ouderen, bedoeld in de wet van 22 maart 2001, tot instelling van een 
inkomensgarantie voor ouderen; 
   c) een tegemoetkoming voor hulp van derden bedoeld in de wet van 27 juni 1969 betreffende het 
toekennen van tegemoetkomingen aan mindervaliden; 
   d) een tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, bedoeld in de wet 
van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan mindervaliden; 
 
6° voor zichzelf de verhoogde verzekeringstegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 19, van de 
gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging 
en uitkeringen. 
  Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, kan de lijst van beschermde residentiële 
afnemers, bedoeld in het eerste lid, door de Koning gewijzigd [3 of aangevuld]3 worden. Elk besluit dat 
voor dit doel wordt genomen, wordt geacht nooit uitwerking te hebben gehad, indien het niet bij wet is 
bekrachtigd binnen twaalf maanden na de datum van zijn inwerkingtreding."11 

7. De ministeriële besluiten van 3 april 202012 hebben de ministeriële besluiten van 30 maart 

2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit/aardgas 

aan beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie grondig 

gewijzigd13.  

8. De sociale tarieven werden vroeger berekend voor een halfjaarlijkse tariefperiode, maar worden 
nu (sinds 1 juli 2020) elk kwartaal door de CREG vastgesteld en ten minste vijftien dagen voor het begin 
van elke tariefperiode in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Ze beginnen dus systematisch op 1 
januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober14. De sociale tarieven zijn van toepassing vanaf de eerste dag van 
het kwartaal waarin het besluit tot toekenning van het sociaal tarief is genomen en gelden tot het 
einde van het kalenderjaar. 

9. In de voormelde ministeriële besluiten van 3 april 2020 wordt ook een nieuwe methode voor de 
berekening van de sociale tarieven vastgesteld. Artikel 6(1) van de ministeriële besluiten van 3 april 
2020 luidt als volgt:  

"De energiecomponent van het sociaal tarief voor een bepaald kwartaal wordt voortaan vastgesteld op 
basis van het laagste commerciële tarief dat wordt aangeboden tijdens de maand die voorafgaat aan dat 
kwartaal, op voorwaarde dat dit tarief wordt aangeboden door een leverancier die gedurende ten minste 
twaalf maanden ononderbroken actief is in een van de drie gewesten en die ten minste 1% van het 
marktaandeel in België vertegenwoordigt. 

Worden niet in aanmerking genomen: 
1° de punctuele promotionele tarieven, zoals welkomstkortingen of reducties voor het aanbrengen van 
cliënteel; 
2° de groepsaankopen; 
3° de tarieven die een investering van de eindafnemer vergen, zoals het verwerven van aandelen; 

 

11 Dezelfde bepaling is opgenomen in artikel 15/10 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige 
producten en andere door middel van leidingen. 
12 De ministeriële besluiten van 3 april 2020 tot wijziging van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 houdende 

vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit/aardgas aan de beschermde residentiële 

klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, Belgisch Staatsblad van 20 april 2020. 
13 De CREG heeft in dit verband een advies uitgebracht in 2019: advies (A)1991 van 12 september 2019 inzake ontwerpen van 
ministerieel besluit met betrekking tot maximumprijzen voor levering van aardgas en elektriciteit aan residentiële 
beschermde afnemers. Dit advies volgt op een verzoek van de minister van Economie aan de CREG om, onder de vorm van 
een advies, nieuwe ontwerpen van ministerieel besluit voor te bereiden die de maximumprijzen vaststellen per kWh geldig 
voor het gehele grondgebied, voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële klanten. 
14 Art. 5 ministeriële besluiten van 3 april 2020. 
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4° de tarieven die de onderschrijving van bijkomende diensten vergen, hetzij in hetzelfde contract, hetzij 
via een gekoppeld contract; 
5° de tarieven die voorafbetaling vergen." 

10. Voor de berekening van de energiecomponent maakt de CREG gebruik van de marktaandelen in 
het huishoudelijke segment, verkregen uit de gegevens verstrekt door de leveranciers van elektriciteit 
en aardgas die op de Belgische markt aanwezig zijn, om te bepalen welke leveranciers een 
marktaandeel van meer dan 1% in dat segment hebben. Onder de in aanmerking genomen 
leveranciers selecteert de CREG de voordeligste formule die wordt aangeboden zonder rekening te 
houden met sommige tarieven zoals bepaald in het tweede lid van artikel 6(1).  

11. Het sociaal tarief wordt dus afgestemd op de scherpste marktprijs op de leveringsmarkt. Een 
koppeling met de situatie op de leveringsmarkt is dus structureel gewaarborgd (supply market-based). 
Het tarief ligt daardoor, behoudens uitzonderlijke omstandigheden, nooit onder de leveringskosten15 
en geeft een indicatie van het concurrentiepotentieel op de leveringsmarkt. 

12. Als gevolg van de aanzienlijke stijging van de prijzen in 2021 waren de sociale tarieven het 
voorwerp van opeenvolgende plafonneringsmaatregelen. Die maatregelen werpen een dam op tegen 
de significante prijsstijgingen voor energie en laten toe de impact van deze stijgingen op het budget 
van de kwetsbaarste consumenten te matigen en uit te stellen door de sociale tarieven tijdelijk te 
handhaven op niveaus die lager zijn dan de marktprijzen. De afgetrokken bedragen worden echter 
gerecupereerd tijdens het volgende kwartaal, voor zover ze de maxima voor dat kwartaal niet 
overschrijden. 

13. Wat betreft de transmissie- en distributiecomponent van het sociaal tarief bepaalt artikel 6(2) 
van de ministeriële besluiten van 3 april 2020 wat volgt:  

"De netwerkcomponent van het sociaal tarief omvat distributie, inclusief transmissie. De 
distributiecomponent in een gegeven kwartaal wordt vastgesteld op grond van het laagste 
distributienettarief in de Belgische distributiezones in de maand voorafgaand aan dat kwartaal, op 
voorwaarde dat binnen deze zone minstens 1% van de Belgische bevolking woont." 

14. Verder lezen we bij artikel 8 van de ministeriële besluiten van 3 april 2020 het volgende:   

"Het sociaal tarief bevat geen forfaitaire kosten of abonnementsgelden en wordt uitgedrukt in een bedrag 
in euro/kWh. 

Capacitaire tariefcomponenten en andere niet-forfaitaire kosten worden door de commissie omgezet in 
euro/kWh met het oog op de berekeningen, bedoeld in artikel 7. 

De berekeningen, bedoeld in artikel 7, gebeuren aan de hand van bestaande opdelingen van de residentiële 
klanten en op grond van een typeklant met een jaarverbruik als volgt in geval van: 

1° enkelvoudig uurtarief: 3.500 kWh; 
2° twee-uurtarief: 1.600 kWh dag, 1.900 kWh nacht; 
3° exclusief nachttarief: 12.500 kWh. 

15. De CREG publiceert op haar website, in volledige transparantie, alle details van de berekening 
van de energie- en de netwerkcomponent van het sociaal tarief. 

- Aanpassing van de regels voor het bepalen van de kosten voor de toepassing van de 
sociale tarieven 

 

15 Tenzij in geval van plafonnering daar de toepassing van de plafonds de sociale tarieven kunstmatig laag houdt.  
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16. De koninklijke besluiten van 29 maart 201216 stellen de regels vast voor het bepalen van de 
kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits- en aardgasbedrijven en de 
tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. Op 3 april 2020 heeft de minister van Economie 
de CREG verzocht een advies uit te brengen met een analyse van de noodzakelijkheid tot wijziging van 
de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de 
kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven/aardgasbedrijven en 
de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, ingevolge de voormelde ministeriële besluiten 
van 3 april 2020 tot wijziging van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007.  

17. In haar advies heeft de CREG voornamelijk aangeraden om de definities van het sociaal tarief en 
"huishoudelijke afnemer" in de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 te wijzigen om de wijze waarop 
de referentieprijs wordt meegedeeld, aan te passen en om te verwijzen naar de nieuwe bepalingen 
van de ministeriële besluiten van 3 april 202017. 

18. Het koninklijk besluit van 16 juni 2020 en inzonderheid het koninklijk besluit van 5 maart 202118 
hebben achtereenvolgens de koninklijke besluiten van 29 maart 201219 gewijzigd evenals de 
berekening van de referentie-energiecomponent en van de bijdrage groene stroom en 
warmtekrachtkoppeling. Deze dienen om de energiecomponent van de referentieprijs te bepalen die 
in aanmerking komt in het kader van de vorderingen “beschermde afnemers” die de leveranciers 
moeten indienen ter compensatie van de toepassing van de sociale tarieven.  

- De financiering van het systeem 

19. Leveranciers die hebben geleverd aan beschermde huishoudelijke afnemers tegen het sociaal 
tarief, worden vergoed voor de kosten die voortvloeien uit de toepassing van dit tarief. Deze 
compensatie is gelijk aan het verschil tussen enerzijds de referentieprijs20 voor elektriciteit en aardgas, 
die schommelt in functie van de evolutie van de prijzen op de markt, en anderzijds het sociaal tarief 
dat wordt aangerekend aan beschermde huishoudelijke afnemers21.  

20. Tot 31 december 2021 werd dit verschil gefinancierd door een eenheidstoeslag "beschermde 

afnemers"22 uitgedrukt in €/MWh op de energiehoeveelheden op het transmissie- en/of distributienet 

 

16 Koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels 
voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de 
tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot 
vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de 
elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2020). 
17 Advies (A)2077 van 30 april 2020 over de wijzigingen aan te brengen aan de koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot 
vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits-
/aardgasbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. 
18 Koninklijk besluit van 5 maart 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van 

de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen 

en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot 

vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de 

elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. 
19 Koninklijk besluit van 16 juni 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels 
voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de 
tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot 
vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de 
elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2020). 
20 Deze prijs wordt berekend volgens de modaliteiten zoals gedefinieerd in artikel 3 van het KB en wordt door de CREG 
schriftelijk ter kennis gebracht van de aardgasbedrijven, ten minste 14 dagen vóór het begin van elke tariefperiode. 
Bovendien geeft de CREG de elektriciteitsbedrijven ten minste 14 dagen vóór het begin van elke tariefperiode schriftelijk 
kennis van de referentieprijs. 
21 Art. 2 van het koninklijk besluit van 29 maart 2012. 
22 Deze eenheidstoeslag was opgenomen in de federale bijdrage. Vanaf 1 januari 2022 verloopt de financiering via 

de accijnzen. 
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die twee "beschermde klanten"-fondsen spijst beheerd door en onder het toezicht van de CREG. De 

begunstigden van de sociale tarieven namen dus deel aan de financiering van het systeem via de 

federale bijdrage waarin deze eenheidstoeslag “beschermde afnemers” was opgenomen.  

21. Voorts is er geen kruissubsidiëring tussen de verschillende categorieën van consumenten: 

 Elektriciteit Aardgas  

Jaarlijkse kosten van de 

toeslag "beschermde 

afnemers" voor de 

huishoudelijke consument in 

2021 

€ 6,1/jaar € 11,3/jaar 

Terugbetaling aan de 

leveranciers over het jaar 

2020 

± 103,6 M€ ± 78,8 M€ 

 

22. Sinds 1 januari 2022 is een systeem van accijnzen voor elektriciteit en aardgas in de plaats 
gekomen van het initiële systeem van federale bijdrage voor elektriciteit en aardgas. De 
programmawet van 27 december 202123 wijzigt immers zowel de elektriciteits- als de aardgaswet 
evenals de programmawet van 27 december 2004 en voert een bijzonder accijnsrecht voor elektriciteit 
en aardgas in dat wordt beheerd door de FOD Financiën. Bijgevolg nemen de begunstigden van het 
sociaal tarief niet langer deel aan de financiering van het systeem via de federale bijdrage maar wel 
via een indirecte belasting. 

− De aanpassing aan de markt  

23. De leveranciers zien het sociaal tarief meer als een terugbetaling van de kosten als gevolg van 
de toepassing van sociale tarieven. Het komt overeen met het verschil tussen de referentieprijs en het 
ontvangen sociaal tarief en kan als volgt worden samengevat: 

 

Terugbetaling = Referentieprijs – Sociaal tarief 

 

24. De referentieprijs is onlangs op vraag van de leveranciers aangepast, via voornoemd koninklijk 
besluit van 5 maart 2021, zodat die prijs de marktnoteringen weerspiegelt. Zo weten leveranciers beter 
wat te verwachten en worden hun hedging-activiteiten vergemakkelijkt. 

25. De referentieprijs is gelijk aan de referentie-energiecomponent (CER24, Referentie-
energiecomponenten), die voortaan gebaseerd is op een formule, plus de component vervoer en de 
component distributie van de DNB waarop de beschermde huishoudelijke afnemer is aangesloten (plus 
de bijdrage groene stroom voor elektriciteit). 

26. Deze aanpassingen laten toe de hedging-kosten van de leveranciers sterk te controleren, 
rekening gehouden met het relatieve gewicht van deze verrichtingen zoals gemeld door de 
leveranciers. 

- Wettelijke verplichtingen groenestroomcertificaten/warmtekrachtkoppelingsinstallaties   

 

23 Programmawet van 27 december 2021 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2021). 
24 CER: commerciële formules op basis van marktindexen van forwards. 
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27. Bedragen die voortvloeien uit de verplichtingen ten aanzien van hernieuwbare energie (GSC in 
de drie gewesten) en warmtekrachtkoppeling (WKK in Vlaanderen) verschillen per gewest, afhankelijk 
van de verplichte quota die er zijn afgesproken. 

28. De leveranciers nemen in hun referentieprijs een regio specifiek bedrag op dat overeenkomt 
met "het rekenkundige gemiddelde van de bijdrage groene stroom en warmtekrachtkoppeling van het 
laagste commerciële tarief van elke leverancier (…), na aftrek van de twee uiterste waarden".  

29. De CREG heeft bij de bevoegde ministers enkele voorstellen ingediend die deze situatie kunnen 
verbeteren.  

30. Het systeem van garantie van oorsprong, dat het leveranciers mogelijk maakt om 100% groene 
energie te leveren, is geen verplichting en is bijgevolg niet relevant voor het mechanisme van het 
sociaal tarief en de terugbetaling ervan. 

- De "voorfinanciering" door de leveranciers 

31. De leveranciers staan in voor de voorfinanciering van het verschil tussen de referentieprijs en 
het ontvangen sociaal tarief, ofwel ongeveer 50% van het hun verschuldigde bedrag voor elektriciteit 
en ongeveer 80% voor aardgas25. De resterende percentages worden gefinancierd door de ontvangers 
van sociale tarieven via hun voorschotfactuur. Dit verschil was gevoelig kleiner vóór de sterke toename 
van de prijzen in 2021 en werd voor 30% voorgefinancierd door de leveranciers. 

32. Het sociaal tarief wordt toegekend aan ca. 20% van de huishoudelijke afnemers in België als 
gevolg van de uitbreiding van het sociaal tarief tot de afnemers met het “RVT”-statuut (voorheen ging 
het om ca. 10%). Aldus krijgt 80% van de huishoudelijke afnemers elektriciteit en/of aardgas op basis 
van een commercieel tarief dat de leveranciers zelf mogen bepalen. 

33. Tot 31 december 2021 werd de tijdelijke uitbreiding van de gunst van het sociaal tarief tot de 
personen met het “RVT”-statuut die verderop besproken wordt, dan weer gefinancierd door de 
openbare sector. Sinds 1 januari 2022 werd de federale bijdrage voor gas en elektriciteit vervangen 
door een systeem van accijnzen voor elektriciteit en aardgas. 

- Bovengrens van de sociale tarieven  

34. Tot en met 31 januari 2020 hebben verschillende ministeriële besluiten achtereenvolgens de 
bovengrens van het sociaal tarief die bij de voorheen geldende tariefmethodologie was vastgesteld, 
verlengd26. Naar aanleiding van de gevoelige verhoging, in 2019, van de sociale tarieven voor aardgas 
en elektriciteit die door de CREG zijn berekend met toepassing van de oude methodologie die is 
vermeld in de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale 
maximumprijzen voor de levering van aardgas en elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten 
met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, heeft de minister van Economie een ontwerp van 
ministerieel besluit tot wijziging van de voornoemde besluiten van 30 maart 2007, met het oog om er 
maximumprijzen in op te nemen, met inwerkingtreding op 1 februari 2019, voorgelegd aan de CREG 
voor advies27.  

 

25 Gegevens maart 2022 
26 Het ministerieel besluit van 28 maart 2019 houdende wijziging van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 verlengde 
de sociale tarieven die toepasselijk waren van 1 augustus 2018 tot 31 januari 2019 in eerste instantie tot 31 juli 2019. 
Vervolgens werd in een tweede ministerieel besluit van 29 juli 2019 de bovengrens van de sociale tarieven voor de periode 
van 1 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020 opnieuw met zes maanden verlengd. De CREG heeft in dit verband advies 
(A)1976 van 22 juli 2019 uitgebracht. 
27 Advies (A)1906 van 14 februari 2019 betreffende een ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van de 
ministeriële besluiten van 30 maart 2007 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 houdende vaststelling ... 
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35. Het ministerieel besluit van 28 maart 2019 dat er gevolg aan heeft gegeven28, heeft de sociale 
tarieven die van kracht waren op 31 januari 2019, verlengd tot en met 31 juli 2019. Een tweede 
ministerieel besluit van 29 juli 201929, eveneens voorgelegd aan de CREG voor advies30, heeft de 
bovengrens van de sociale tarieven voor elektriciteit met zes maanden verlengd voor de periode van 
1 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020.  

36. Sinds de inwerkingtreding van voornoemde ministeriële besluiten van 3 april 2020 geniet het 
resultaat van de berekening van de CREG een dubbele bovengrens voor gas en elektriciteit. In dit 
opzicht bepaalt artikel 9 van de ministeriële besluiten van 3 april 2020 wat volgt: 

- Voor elektriciteit: "Het resultaat, berekend met toepassing van de artikelen 7 en 8, 
vermeerderd met de toepasselijke belastingen en heffingen, wordt geplafonneerd 
wanneer:  
1° het meer dan 10% hoger ligt dan het sociaal tarief van de voorafgaande periode; 
2° het meer dan 20% hoger ligt dan het gemiddelde van de sociale tarieven van de vier 
voorafgaande kwartalen. 
De plafonnering houdt in dat het sociaal tarief wordt beperkt tot het niveau van het 
laagste van deze twee plafonds.  
De aldus in mindering gebrachte bedragen worden het volgende kwartaal gerecupereerd, 
in zoverre ze de plafonds van dat kwartaal niet te boven gaan." 

- Voor gas: "Het resultaat, berekend met toepassing van de artikelen 7 en 8, vermeerderd 
met de toepasselijke belastingen en heffingen, wordt geplafonneerd wanneer:  
1° het meer dan 15% hoger ligt dan het sociaal tarief van de voorafgaande periode; 
2° het meer dan 25% hoger ligt dan het gemiddelde van de sociale tarieven van de vier 
voorafgaande kwartalen. 
De plafonnering houdt in dat het sociaal tarief wordt beperkt tot het niveau van het 
laagste van deze twee plafonds.  
De aldus in mindering gebrachte bedragen worden het volgende kwartaal gerecupereerd, 
in zoverre ze de plafonds van dat kwartaal niet te boven gaan." 

37. De plafonnering houdt in dat het sociaal tarief wordt beperkt tot het niveau van het laagste van 
deze twee plafonds. 

- Tijdelijke uitbreiding van de begunstigden van het sociaal tarief  

38. Als gevolg van de COVID-19-gezondheidscrisis is de energiearmoede van huishoudens sterk 
toegenomen, ondanks de historische daling van de energieprijzen. In een advies van 28 mei 202031 had 
de CREG al vastgesteld dat het om een dringende situatie gaat: 

"De covid-19-crisis maakt de armoede nog groter. Naar aanleiding van de coronacrisis dreigt ook de 
energiearmoede te verergeren. Belgen die in armoede leven, hebben onevenredig veel last van de 
gevolgen van de coronacrisis omdat ze geen financiële reserves hebben en de (digitale) kloof groot is. 

 

28 Ministerieel besluit van 28 maart 2019 houdende wijziging van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 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 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de 
levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie (Belgisch 
Staatsblad van 2 april 2019). 
29 Ministerieel besluit van 29 juli 2019 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende 
vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een 
laag inkomen of in een kwetsbare situatie (Belgisch Staatsblad van 31 juli 2019). 
30 Advies A(1976) van 22 juli 2019 betreffende een ontwerp van ministerieel besluit houdende wijziging van de ministeriële 
besluiten van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de 
beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. 
31 Advies (A)2082 van 28 mei 2020 over de gevolgen van een uitbreiding van de begunstigden van de sociale elektriciteits- en 
aardgastarieven. 
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Kwetsbare personen en huishoudens worden meer getroffen door deze crisis. Het is de taak van de 
overheden om de gevolgen van deze crisis te verzachten. Sinds 13 maart 2020, de dag waarop de 
coronamaatregelen en sociale afstandsregels werden ingevoerd, zijn veel mensen economisch zwaar 
getroffen. Ze hebben geen inkomen of slechts een deel van hun gebruikelijke inkomen." 

39. Op 30 april 2020 en op 7 mei 2020 ontving de CREG twee verzoeken om advies van de federale 
minister van Energie en van de federale minister van Economie, als gevolg van een vraag van de 
ministers van Energie van de Waalse en de Brusselse regering over de tijdelijke uitbreiding van de 
toekenningscriteria van het sociaal tarief. 

40.  Daarnaast werd de CREG op 15 mei 2020 door de Commissie Energie, Leefmilieu en Klimaat van 
de kamer van volksvertegenwoordigers gevraagd om advies uit te brengen over twee wetsvoorstellen 
die tot doel hebben om de begunstigden van het sociaal tarief tijdens de coronacrisis tijdelijk uit te 
breiden tot alle gezinnen met een inkomen onder een bepaalde drempel, die gelijk zou kunnen zijn 
aan de drempel die het recht op het “RVT”-statuut verleent32.  

41. Deze gerichte is ook bedoeld voor huishoudens die als gevolg van de gezondheidscrisis met een 
aanzienlijke inkomensdaling te kampen hebben. In dit verband heeft de CREG een advies uitgebracht 
om aan deze verschillende verzoeken tegemoet te komen.  

42. In eerste instantie en zoals door beide ministers gevraagd werd, analyseert de CREG de 
budgettaire gevolgen van deze verschillende voorstellen. In tweede instantie geeft zij commentaar op 
de voorgestelde mechanismen en wijst ze op verschillende aandachtspunten33. Vervolgens heeft de 
CREG twee andere adviezen uitgebracht in verband met de tijdelijke uitbreiding van de begunstigden 
van de sociale gas- en elektriciteitstarieven, gepland voor 2021. 

43. Het eerste advies34 betreft de voorgestelde aanpassingen van de koninklijke besluiten van 29 
maart 2012 tot vaststelling van de referentie-energiecomponenten, de voorschotten, alsook, voor 
elektriciteit, het in aanmerking nemen per gewest van de bijdragen voor hernieuwbare energie en 
warmtekrachtkoppeling. Het tweede advies35 heeft betrekking op een ontwerp van koninklijk besluit 
dat enerzijds voorziet in de aanvulling van de oorspronkelijk geplande lijst van beschermde residentiële 
klanten en anderzijds in het onderbrengen van de financiering van de uitbreiding van het sociaal tarief 
ten laste van de staatsbegroting en niet ten laste van de federale bijdrage.  

44. In dit verband konden de middelen uit de federale bijdrage tot 31 december 2021 uitsluitend 

worden gebruikt voor de bestaande sociale klanten, terwijl de middelen uit de staatsbegroting 

uitsluitend konden worden gebruikt voor de nieuwe categorie van sociale klanten. 

 

32 Wetsvoorstellen 1208/001 van 19 april 2020 en 1195/001 van 27 april 2020. 
33 Advies (A)2082 van 28 mei 2020 over de gevolgen van een uitbreiding van de begunstigden van de sociale elektriciteits- en 
aardgastarieven. 
34 Advies (A)2166 van 17 december 2020 over het voorontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten 
van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven 
door de elektriciteitsbedrijven/aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. 
35 Advies (A)2167 van 17 december 2020 over het voorontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde 
residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, §2/2, eerste lid van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, §2/1, eerste lid van de wet van de wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 
tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de 
aardgasondernemingen/elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. 
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45. Bovendien wijzigde het koninklijk besluit van 28 januari 202136, bevestigd door de wet van 28 

januari 202137, de lijst van beschermde residentiële afnemers zoals bedoeld in artikel en 20 § 2/1 lid 1 

van de elektriciteitswet en werd artikel 15/10 § 2/2 lid 1 van de gaswet uitgebreid met de personen 

die het “RVT”-statuut genieten. 

46. Als gevolg van de aanhoudende sterke stijging van de energieprijzen werd deze tijdelijke 

uitbreiding van de gunst van het sociaal tarief, aanvankelijk van toepassing van 1 februari tot 31 

december 2021, verlengd tot 1 april 202138. Overigens is het de bedoeling om deze maatregel opnieuw 

te verlengen tot 1 juli 202239. 

47. Tot slot en sinds de invoering van deze maatregel heeft de CREG vier monitoringverslagen 

opgesteld waarin ze de evolutie van het aantal beschermde afnemers onderzoekt alsook de reële netto 

kosten als gevolg van deze uitbreiding tot personen met het “RVT”-statuut40. 

  

 

36 Koninklijk besluit van 28 januari 2021 tot aanvulling van de lijst beschermde residentiële afnemers bedoeld in 

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

andere door middel van leidingen en in artikel 20, § 2/1, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling 

van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de 

aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 

maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven 

door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, B.S., 1 februari 2021. De 

CREG verleende op 17 december 2020 een advies over de ontwerptekst (zie ons jaarverslag 2020). 
37 Wet van 28 januari 2021 tot bevestiging van het koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst beschermde 

residentiële afnemers bedoeld in artikel 15/10, § 2/2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer 

van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen en in artikel 20, § 2/1, eerste lid, van de wet van 29 

april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 

maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven 

door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit 

van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale 

tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan, B.S., 1 februari 

2021. 
38 Art. 97 programmawet van 27 december 2021, B.S., 31 december 2021. 
39 Advies (A)2349 van 17 februari 2022, Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke 

besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten 

van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. 
40 https://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-ra2352 

https://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-ra2352
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2. EUROPEES WETTELIJK KADER  

48. Als gevolg van de diversiteit en de heterogeniteit van de situaties die het bestrijkt, en hoewel 
ernaar wordt verwezen in Europese wetteksten en het gepaard gaat met mogelijke oriënteringen, 
inzonderheid in verband met energiearmoede, bestaat er voor het begrip "kwetsbare consument" 
geen gemeenschappelijke definitie op Europees niveau.  

49. Het feit dat er steeds meer rekening wordt gehouden met de noodzaak om de rechten van 
huishoudelijke consumenten, ongeacht de categorie waartoe ze behoren, te beschermen en 
energiearmoede op actieve wijze te bestrijden, heeft de Europese Unie er echter toe aangezet om, 
naargelang de evolutie op wetgevend vlak, te voorzien in meer wettelijke bescherming voor deze 
specifieke en aparte categorie van huishoudelijke consumenten.  

50. Ondanks deze moeilijkheden en de progressieve liberalisering van de energiemarkt werd de 
mogelijkheid voor de lidstaten om maatregelen te nemen om kwetsbare consumenten te beschermen, 
onder meer door middel van openbare dienstverplichtingen, immers gehandhaafd en uitgebreid op 
het ritme van de aanname van drie energiepakketten en meer recente van Richtlijn (EU) 2019/944 van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels voor de 
interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU in het kader van het Clean 
Energy Package. 

51. In één van haar mededelingen41 stelt de Europese Commissie het volgende:  

"Gemiddeld is het aandeel van de huishoudelijke uitgaven voor energie voor de armste huishoudens 8,6% 

(tegen 5,7% in 2004), maar slechts 6,2% voor de huishoudens met een middeninkomen en 4,3% voor die 

met een hoog inkomen. Dit toont aan dat, in het bijzonder in tijden van lage economische groei, 

kwetsbare consumenten relatief meer hinder ondervinden van prijsstijgingen dan het gemiddelde 

huishouden, waarbij moet worden benadrukt dat sociale maatregelen moeten worden genomen om de 

energiearmoede aan te pakken." 

52. Ze voegde ook nog toe wat volgt:  

"Een concurrerende en goed functionerende energiemarkt zal naar verwachting de energie die de 

huishoudens en de industrie nodig hebben op de meest kosteneffectieve wijze leveren. Hoe duidelijker 

de prijssignalen en hoe nauwer de onderlinge afstemming tussen prijzen en productiekosten, des te 

efficiënter de energieproductie en -consumptie zullen worden. In verschillende opzichten functioneert de 

energiemarkt niet naar behoren. Uiteenlopende markt- en regelgevingstekortkomingen hebben 

regeringen er in de loop der jaren toe gebracht op tal van manieren in te grijpen om de ontwikkeling van 

de energiesector te sturen. Regelgevende of financiële maatregelen die van invloed zijn op de 

producenten of verbruikers zijn ingevoerd ter verwezenlijking van beleidsdoelstellingen zoals het 

verminderen van de vervuiling en van de uitstoot van broeikasgassen, de vergroting van de zekerheid 

van de energievoorziening en de vermindering van de kosten van energie voor arme gezinnen of 

kwetsbare bedrijven."42 

  

 

41 COM(2016)769, Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's, "Energieprijzen en -kosten in Europa", SWD(2016) 420 final, 30 november 2016, p. 20.  
42 COM(2016)769, op. cit., p. 22-23. 
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53. Richtlijn (EU) 2019/944 bevestigt opnieuw dat de lidstaten maatregelen moeten nemen om de 
bescherming van kwetsbare consumenten of consumenten in energiearmoede te verzekeren. In haar 
overwegingen lezen we dan ook het volgende: 

"De lidstaten moeten de nodige maatregelen nemen om kwetsbare en energiearme afnemers in de context 
van de interne markt voor elektriciteit te beschermen. Die maatregelen kunnen verschillen naar gelang 
van de bijzondere omstandigheden in de betrokken lidstaat, en kunnen maatregelen op het gebied van 
sociaal en energiebeleid omvatten in verband met de betaling van elektriciteitsrekeningen, investeringen 
in de energie-efficiëntie van woongebouwen of consumentenbescherming, zoals waarborgen tegen 
afsluiting. Indien ook voorzien is in een universele dienst aan kleine ondernemingen, kunnen de 
maatregelen om universele dienstverlening te waarborgen verschillen naar gelang deze maatregelen 
gericht zijn op huishoudelijke afnemers dan wel kleine ondernemingen."43 

54. In verband hiermee heeft voormelde Richtlijn (EU) 2019/944 op significante wijze bijgedragen 
tot de betere bescherming van kwetsbare consumenten door twee nieuwe specifieke en bindende 
bepalingen te bekrachtigen met betrekking tot kwetsbare klanten enerzijds en energiearmoede 
anderzijds.  

55. Zo bepaalt artikel 28 wat volgt:  

"1. De lidstaten nemen passende maatregelen om eindafnemers te beschermen en voorzien met name 
in adequate waarborgen voor de bescherming van kwetsbare afnemers. In dit verband definieert elke 
lidstaat het begrip kwetsbare afnemers, dat kan verwijzen naar energiearmoede en onder meer naar het 
verbod op afsluiting van de elektriciteitstoevoer van dergelijke afnemers in moeilijke tijden. Het concept 
"kwetsbare afnemers" kan bestaan uit inkomensniveaus, het percentage dat energie-uitgaven vormen 
van het besteedbare inkomen, de energie-efficiëntie van huizen, kritieke afhankelijkheid van elektrische 
apparatuur om gezondheidsredenen, vanwege leeftijd of andere criteria. De lidstaten waarborgen dat 
de rechten en verplichtingen met betrekking tot kwetsbare afnemers worden toegepast. Met name 
nemen zij maatregelen om afnemers in afgelegen gebieden te beschermen. Zij waarborgen een hoog 
niveau van consumentenbescherming, met name met betrekking tot de transparantie van contractuele 
voorwaarden, algemene informatie en geschillenbeslechtingsmechanismen.  

2. De lidstaten nemen passende maatregelen, zoals het voorzien van steun door middel van hun 
socialezekerheidsstelsel om te waarborgen dat kwetsbare afnemers van voorzien zijn, of het voorzien 
van steun voor verbetering van de energie-efficiëntie, teneinde energiearmoede waar deze wordt 
vastgesteld op grond van artikel 3, lid 3, onder d), van Verordening (EU) 2018/1999, aan te pakken, ook 
in de bredere context van armoedebestrijding. Dergelijke maatregelen mogen de daadwerkelijke 
openstelling van de markt zoals beschreven in artikel 4 en de werking van de markt niet in de weg staan, 
en worden waar nodig aan de Commissie meegedeeld, overeenkomstig artikel 9, lid 4. Deze 
mededelingen kunnen ook betrekking hebben op maatregelen die in het kader van het algemene 
socialezekerheidsstelsel worden genomen." 

56. Artikel 29 bepaalt wat volgt: 

 "Tijdens de beoordeling van het aantal huishoudens dat op grond van artikel 3, lid 3, onder d), van 
Verordening (EU) 2018/1999 kampt met energiearmoede, bepalen en publiceren de lidstaten een reeks 
criteria, bijvoorbeeld laag inkomen, hoge energie-uitgaven ten opzichte van het besteedbare inkomen en 
lage energie-efficiëntie.  

De Commissie stelt in dit kader en in het kader van artikel 5, lid 5, richtsnoeren beschikbaar over de definitie 
van een "aanzienlijk aantal huishoudens dat kampt met energiearmoede", uitgaande van de 
veronderstelling dat elk aandeel van huishoudens in energiearmoede als aanzienlijk beschouwd kan 
worden." (de CREG onderstreept) 

  

 

43 Overweging 58 van Richtlijn (EU) 2019/944. 
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57. Aldus gaat de consolidatie van de bescherming van de consumenten, meer bepaald van 
kwetsbare consumenten, als gevolg van de algemene doelstellingen van de richtlijn ook gepaard met 
de versterking van de rol van de regulator. Daartoe lezen we in de overwegingen van Richtlijn (EU) 
2019/944 het volgende:  

"Regulerende instanties moeten ook de bevoegdheid krijgen om bij te dragen tot het waarborgen van een 
hoog niveau van universele en openbaredienstverplichtingen in overeenstemming met de openstelling van 
de markt, tot de bescherming van kwetsbare afnemers en tot de volledige effectiviteit van de maatregelen 
ter bescherming van de consument. Deze bepalingen laten de bevoegdheden van de Unie op het gebied 
van de toepassing van de mededingingsregels, inclusief het onderzoek naar fusies met een Uniedimensie, 
en de regels betreffende de interne markt, zoals de regels inzake het vrije verkeer van kapitaal, onverlet. 
De onafhankelijke instantie waarbij een door de beslissing van een regulerende instantie getroffen partij 
beroep kan aantekenen, zou een rechtbank kunnen zijn of een andere rechterlijke instantie met de 
bevoegdheid om een rechterlijke toetsing uit te voeren."44 

58. Het feit dat er rekening wordt gehouden met het belang van deze doelstellingen blijkt ook uit 
de toekomstige Europese wetteksten.  Zo wordt in het voorstel tot herziening van de richtlijn voor de 
belasting van energieproducten en elektriciteit bepaald wat volgt: 

"In bepaalde sectoren, vooral die welke momenteel voor volledige vrijstelling in aanmerking kunnen 
komen, zoals luchtvaart of verwarmingsbrandstoffen voor niet-kwetsbare huishoudens, zullen 
overgangsperioden gelden om de economische en sociale kosten van de invoering van belastingen te 
verlichten. 

Het voorstel houdt ook rekening met de sociale dimensie door de invoering van de mogelijkheid om 
kwetsbare huishoudens voor een periode van tien jaar van belasting op verwarmingsbrandstoffen vrij te 
stellen, en door de invoering van een overgangsperiode van tien jaar om het minimumbelastingniveau te 
bereiken.  

De lidstaten kunnen ook verlagingen toekennen die niet onder de minimumniveaus voor 
verwarmingsbrandstoffen liggen, voor alle huishoudens. De lidstaten zijn vrij in het gebruik van de 
belastinginkomsten; zij kunnen de billijkheid verder waarborgen door die inkomsten te gebruiken om de 
sociale gevolgen te verlichten»45.  

59. Voorts bevat het voorstel voor een herschikking van Richtlijn (EU) 2018/2002 betreffende 
energie-efficiëntie in artikel 22 de verplichting voor de lidstaten om maatregelen ter verbetering van 
de energie-efficiëntie ten uitvoer te leggen, in de eerste plaats ten behoeve van kwetsbare 
consumenten, mensen die in energiearmoede verkeren en, in voorkomend geval, mensen die in 
sociale woningen wonen46. 

60. Tot slot, in het kader van de significante stijging van de energieprijzen die in 2021 is begonnen, 
heeft de Europese Commissie onlangs gewezen op wat volgt: 

“Hoewel iedereen de recente prijsstijgingen voelt, worden energiearme huishoudens en huishoudens met 
een laag en laag middeninkomen het hardst getroffen omdat zij een veel groter deel van hun inkomen aan 
energie besteden. Energiearmoede wordt door de Commissie nauwlettend gemonitord. Volgens de meest 
recente beschikbare gegevens was ongeveer 7% van de bevolking van de EU-27, d.w.z. 31 miljoen mensen, 
in 2019 te arm om zijn woning behoorlijk te verwarmen, met aanzienlijke verschillen tussen 
inkomensgroepen en lidstaten.”47 

 

44 Overwegende 86 van Richtlijn (EU) 2019/944 
45 COM (2021) 563 final, Proposal for a council directive “restructuring the Union framework for taxation of energy products 
and electricity (recast), p. 3. 
46 COM(2021) 558 final  
47 COM(2021) 660 final. 
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61. In verband met de mogelijkheid voor de lidstaten om tussen te komen ten gunste van bepaalde 
categorieën van consumenten door de prijzen voor elektriciteitslevering vast te stellen48, stelt artikel 
5(4) van Richtlijn (EU) 2019/944 vijf cumulatieve voorwaarden vast waaraan verplicht van tevoren 
dient te worden voldaan. Deze bepaling maakt het mogelijk een tussenkomst te overwegen in de 
vaststelling van de prijzen voor elektriciteitslevering ten voordele van kwetsbare afnemers maar ook, 
in ruimere zin, voor huishoudelijke consumenten zo dat noodzakelijk blijkt en wanneer aan alle 
voorwaarden is voldaan.  

62. Dit artikel bepaalt immers wat volgt: 

 "Overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit: 

a) streeft een algemeen economisch belang na en gaat niet verder dan wat nodig is voor het algemene 
economische belang dat zij nastreven; 

 b) is duidelijk omschreven, transparant, niet-discriminerend en verifieerbaar; 
 c) garandeert elektriciteitsbedrijven uit de Unie gelijke toegang tot de afnemer; 
 d) is van beperkte duur en staat in verhouding tot de begunstigden ervan; 

e) leidt niet op discriminerende wijze tot extra kosten voor marktdeelnemers." 

2.1. HET OVERHEIDSINGRIJPEN IN DE PRIJSSTELLING VOOR DE LEVERING 
VAN ELEKTRICITEIT MOET EEN ALGEMEEN ECONOMISCH BELANG 
NASTREVEN EN MAG NIET VERDER GAAN DAN WAT NODIG IS OM 
DIT ALGEMENE ECONOMISCHE BELANG TE BEREIKEN. 

63. De lidstaten genieten ruime discretionaire bevoegdheid om te bepalen wat volgens hen tot het 
algemeen economisch belang behoort en om openbare dienstverplichtingen in te voeren49. In dit 
opzicht is de controle door de Europese Commissie beperkt tot het bestaan van misbruik van 
kwalificatie of kennelijke fout50. 

64. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna "HJEU") heeft op constante wijze erkend dat 
het Europees recht zich niet verzet tegen de mogelijkheid voor de lidstaten om rekening te houden 
met doelstellingen die eigen zijn aan hun nationaal beleid wanneer ze diensten van algemeen 
economisch belang definiëren51.  

65. Deze laatste worden gedefinieerd door het "kwaliteitskader voor diensten van algemeen belang 
in Europa" betreffende de toepassing van het gemeenschapsrecht op de diensten van algemeen 
belang als zijnde "economische activiteiten die het algemeen belang dienen en die de markt, zonder 
het overheidsoptreden, anders niet (of niet onder dezelfde voorwaarden inzake objectieve kwaliteit, 
veiligheid, betaalbaarheid, gelijke behandeling of algemene toegang) had verricht. Een openbare 
dienstverplichting wordt aan de dienstverrichter opgelegd, met als leidraad het criterium "algemeen 

 

48 Hoewel artikel 5(4) van Richtlijn (EU) 2019/944 enkel betrekking heeft op de vaststelling van de prijzen voor 
elektriciteitslevering, kan dezelfde redenering worden gevolgd in verband met aardgas.  
49 Naar deze bevoegdheid wordt ook verwezen in overweging 22 van Richtlijn (EU) 2019/944. 
50 Volgens het nationale recht zijn vele activiteiten die onder de openbaredienstverplichtingen vallen, niet van economische 
aard en vallen zij dus buiten het toepassingsgebied van het Europees recht. In dit kader zal de activiteit, hoewel zij niet 
economisch gerechtvaardigd is, niettemin naar nationaal recht als openbare dienst blijven bestaan. Wanneer het 
daarentegen gaat om een economische activiteit in de communautaire betekenis van het woord, zal de Commissie bevoegd 
zijn om na te gaan of er sprake is van eventueel misbruik van bevoegdheid of van een kennelijke fout, afhankelijk van de mate 
van harmonisatie en van de voorafgaande voorwaarde om tekortkomingen op de markt vast te stellen, zie in die zin (D.) 
YERNAULT, "Le service public, le cœur du droit administratif sous tension", Les grands arrêts du droit administratif, 2019, p. 
9 
51 HJEU, 21 september 1999, Albany Internation BV t. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67-/76, Rec. 1999, 
punt 104; HJEU, 23 oktober 1997, Commissie/Nederland, C-157/94, § 39. 



 

Niet-vertrouwelijk  19/30 

belang" dat ervoor moet zorgen dat de dienst wordt verricht onder voorwaarden waarmee de publieke 
taak kan worden vervuld"52 (de CREG onderstreept). 

66. Voorts wordt in protocol nr. 26 betreffende de diensten van algemeen belang ook de diversiteit 
van de diensten van algemeen economisch belang binnen de Unie erkend. In dit verband is de 
Europese Commissie van mening dat het in de eerste plaats aan de lidstaten is om te definiëren wat 
diensten van algemeen belang zijn, of zij nu economisch van aard zijn of niet53. 

67. Voorts wordt in de overwegingen van Richtlijn (EU) 2019/944 uitdrukkelijk erkend dat de 
lidstaten over een ruime discretionaire bevoegdheid beschikken bij de bepaling van wat zij als 
algemeen economisch belang beschouwen en bij de vaststelling en de organisatie van de daarmee 
verbonden openbare dienstverplichtingen. Zo lezen we hier het volgende:  

"De lidstaten moeten een ruime discretionaire bevoegdheid in stand houden om aan 
elektriciteitsbedrijven openbare dienstverplichtingen op te leggen bij het nastreven van doelstellingen 
van algemeen economisch belang. (…). Overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van 
elektriciteit mag alleen als openbare dienstverplichtingen worden toegepast onder bepaalde en moeten 
aan in deze richtlijn gespecificeerde voorwaarden onderworpen zijn. Een volledig geliberaliseerde, goed 
functionerende retailmarkt voor elektriciteit zou de concurrentie op prijs en op andere punten dan prijs 
onder bestaande leveranciers stimuleren en zou stimulansen moeten bieden aan nieuwe deelnemers op 
de markt, waardoor de keuze en de tevredenheid van de consument verbetert. 

(…) 

 Openbare dienstverplichtingen die de vorm van prijsstelling voor de elektriciteitsvoorziening aannemen, 
moeten worden gebruikt zonder afbreuk te doen aan het beginsel van open markten, in duidelijk 
omschreven omstandigheden, ten aanzien van duidelijk omschreven begunstigden, en moeten beperkt zijn 
in duur. Deze omstandigheden kunnen zich bijvoorbeeld voordoen wanneer voorziening drastisch wordt 
ingeperkt, hetgeen aanleiding geeft tot aanzienlijk hogere elektriciteitsprijzen dan normaal, of in het geval 
van een marktfalen wanneer het ingrijpen door regulerende instanties en mededingingsautoriteiten niet 
doeltreffend is gebleken. Daardoor zouden huishoudens onevenredig hard worden getroffen, en met name 
kwetsbare afnemers die doorgaans een groter aandeel van hun beschikbare inkomen aan 
energierekeningen besteden dan consumenten met een hoog inkomen. Om de verstorende effecten van 
openbare dienstverplichtingen bij de prijsstelling voor de elektriciteitsvoorziening te beperken, moeten de 
lidstaten die op deze manier ingrijpen aanvullende maatregelen treffen, waaronder maatregelen om te 
voorkomen dat de prijsstelling voor groothandelsmarkten wordt verstoord. De lidstaten moeten er tevens 
voor zorgen dat alle begunstigden van gereguleerde prijzen ten volle profijt kunnen trekken van de 

aanbiedingen op de concurrerende markt indien zij dit wensen"54. 

68.  De vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en gas aan 
bepaalde categorieën consumenten is een overheidsingrijpen dat onder bepaalde voorwaarden op 
een geliberaliseerde markt kan worden toegestaan.  

 

52COM(2011) 900 final, Mededeling van de Commissie met als titel "Een kwaliteitskader voor diensten van algemeen belang 
in Europa", 20 december 2011, p. 4; deze analyse werd nadien bevestigd door de Mededeling van de Commissie betreffende 
de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun op de compensaties die worden toegekend voor de levering van diensten 
van algemeen economisch belang, zie SWD (2013) 53 final/2, Werkdocument van de diensten van de Commissie, Gids voor 
de toepassing van de EU-regels inzake staatssteun, "overheidsopdrachten" en de "eengemaakte markt" op diensten van 
algemeen economisch belang, en met name sociale diensten van algemeen belang, 29 april 2013, alsook door het arrest 
TPICE van 26 juni 2008, T-442/03, SIC t. Commissie. 
53 De Commissie verklaart ter zake het volgende: "Hoewel er op grond van de geschiedenis en de cultuur van de 

overheidsinmenging aanzienlijke verschillen kunnen zijn tussen de reikwijdte en organisatie van deze diensten, kunnen zij 
worden omschreven als de diensten - zowel economisch als niet-economisch - die de overheid beschouwt als zijnde van 
algemeen belang en waarop de overheid openbaredienstverplichtingen van toepassing verklaart" COM(2007) 725 final, 20 
november 2007, p. 4 
54 Overweging 22 en 23 van Richtlijn (EU) 2019/944. 
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69. In dit opzicht heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie al in verschillende arresten 
erkend55 dat het Europees recht zich er niet tegen verzet dat regelgeving die tot doel heeft de prijzen 
voor energielevering te bepalen een doel van algemeen economisch belang nastreeft dat erin bestaat 
kwetsbare consumenten te beschermen.  

70. Zoals verderop in het kader van deze studie zal worden aangetoond, draagt de invoering van 
sociale tarieven op rechtstreekse en substantiële wijze bij tot de verwezenlijking van Europese 
doelstellingen, de strijd tegen energiearmoede en de bescherming van kwetsbare consumenten door 
het gewicht van de energiefactuur voor de begunstigden gevoelig te verlichten en door hun garanties 
te bieden voor het recht van toegang tot basisgoederen.  

71.  Deze beschermingsvereisten zijn trouwens nog versterkt door de sociaaleconomische gevolgen 
van de covid-19-gezondheidscrisis en de significante stijging van de energieprijzen die zich momenteel 
voordoet en die onder meer hebben geleid tot een aanzienlijke toename van het aantal huishoudens 
dat in energiearmoede verkeert. Om aan deze kritieke situatie het hoofd te bieden, is in het 
regeerakkoord de mogelijkheid opgenomen om een uitbreiding van de doelgroep van het sociaal tarief 
tot de rechthebbenden verhoogde tegemoetkoming te onderzoeken.56 Bijgevolg hebben de 
autoriteiten het toepassingsgebied van het sociaal tarief uitgebreid tot de begunstigden van het RVT-
statuut en dat voor de periode van 1 februari tot 31 december 2021. Daarna werd de maatregel 
verlengd tot 1 april 202257 en het is de bedoeling om de maatregel opnieuw te verlengen tot 1 juli 
202258. 

2.2. HET OVERHEIDSINGRIJPEN BIJ DE VASTSTELLING VAN DE PRIJZEN 
VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT MOET DUIDELIJK 
GEDEFINIEERD, TRANSPARANT, NIET-DISCRIMINEREND EN 
CONTROLEERBAAR ZIJN. 

72. Bij de invoering van maatregelen die inhouden dat wordt ingegrepen in de vaststelling van de 
energieleveringsprijzen, moeten de overheidsinstanties duidelijk omschreven, transparante en niet-
discriminerende regels vaststellen.  

73. Als hoeksteen van het Europees recht waarborgt de eerbiediging van het transparantiebeginsel 
een "grotere legitimiteit, doeltreffendheid en verantwoordingsplicht van het bestuur ten aanzien van 
de burgers in een democratisch systeem"59. Volgens vaste rechtspraak van het HJEU bestaat de 
transparantieverplichting die op overheidsinstanties rust wanneer zij besluiten het beheer van een (al 
dan niet economische) dienst van algemeen economisch belang aan een of meer ondernemingen toe 
te vertrouwen, erin te zorgen voor een passende openbaarheid die enerzijds de deelneming van alle 

 

55 HJEU, 20 april 2010, Federutility, zaak C-265/08, HJEU, 7 september 2016, Association nationale des opérateurs détaillants 
en énergie (ANODE) t. Premier ministre e.a., la Commission de régulation de l’énergie (Frankrijk), ENGIE, zaak C-121/15; HJEU, 
20 april 2010, Federutility, zaak C-265/08, § 33; HJEU, 21 december 2011, Enel Produzione SpA t. Autorità per l'energia 
elettrica e il gas, zaak C-242/10; HJEU, 10 december 2015, Commissie t. Polen, zaak C-36/14. 
56 Regeerakkoord van 30 september 2020, p. 61, beschikbaar op 

https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf  
57 de programmawet van december 2021 heeft het koninklijk besluit van 28 januari 2021 tot aanvulling van de lijst 
beschermde residentiële afnemers gewijzigd. 
58 Advies (A)2349 van 17 februari 2022, Advies over het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke 

besluiten elektriciteit en aardgas van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten 

van de toepassing van de sociale tarieven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. 
59 TPI, 7 februari 2002, Kuijer/Raad, T-2011/00, punt 52 en HJEU, 6 maart 2003, Interporc/Commissie C-41/00 P, Rec. p. I-
2125 punt 39 HJEU, 7 december 1999, Interporc t. Commissie , § 39 

https://www.belgium.be/sites/default/files/Regeerakkoord_2020.pdf
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betrokken partijen mogelijk maakt en anderzijds de onpartijdigheid en objectiviteit van de maatregel 
controleert60. 

74. Het non-discriminatiebeginsel, dat nauw samenhangt met het transparantiebeginsel, belet 
geenszins de invoering van gedifferentieerde maatregelen voor de behandeling van categorieën van 
personen die zich niet in een feitelijk en/of juridisch vergelijkbare situatie bevinden61. In dit verband is 
het Hof van oordeel dat de vaststelling van een ongunstige en discriminerende behandeling niet op 
algemene en abstracte wijze kan geschieden, maar moet worden onderzocht "op specifieke en 
concrete wijze, in het licht van de betrokken gunstige behandeling"62.  

75. Ten slotte is het vaste rechtspraak dat ondernemingen die met het beheer van een dienst van 
algemeen economisch belang zijn belast, daarmee moeten zijn belast bij een overheidshandeling 
waarin de aard en de strekking van de op de betrokken marktdeelnemers rustende verplichtingen 
duidelijk zijn omschreven63. Deze openbare dienstverplichtingen moeten op duidelijke en 
toegankelijke wijze worden omschreven en "zodanig worden opgelegd dat zij niet tot verwarring of tot 
vergissingen kunnen leiden"64.  

76. In casu stelt de elektriciteitswet net als de gaswet de prestatievoorwaarden van de sociale 
tarieven vast alsook hun nadere regels voor uitvoering en de categorieën van personen die deze sociale 
tarieven kunnen genieten65. De categorieën van gewestelijke beschermde huishoudelijke afnemers 
evenals de procedure die op hen van toepassing is, worden dan weer op gewestelijk niveau 
gedefinieerd door de besluiten van respectievelijk de Waalse en de Vlaamse regering en door de 
ordonnantie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Hetzelfde geldt voor de financiering van deze 
categorie van beschermde afnemers, die ten laste is van de gewesten. 

77. Bovendien worden de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale 
tarieven door de elektriciteits- en aardgasbedrijven, de tussenkomstregels voor het ten laste nemen 
hiervan en de parameters voor de berekening van de compensatie vastgesteld in koninklijke en 
ministeriële besluiten. 

78. Voorts kunnen alle door de CREG gemaakte berekeningen van de sociale maximumprijzen, de 
referentie-energiecomponenten en de netwerkcomponent voor gas en elektriciteit die elk kwartaal 
van toepassing zijn en voortvloeien uit de toepassing van de methodologie die is vastgelegd door de 
ministeriële besluiten van 3 april 2020, worden geverifieerd op de website van de CREG waar deze in 
alle transparantie gepubliceerd worden.  

79. Tot slot zijn de sociale tarieven identiek op het hele grondgebied ongeacht de leverancier of de 
netbeheerder en bevoordelen ze geen enkele speler ongeacht zijn omvang66. Alle leveranciers zijn 
immers verplicht om alle klanten in hun portefeuille en die begunstigden zijn, tegen dezelfde sociale 
maximumprijzen te bevoorraden die de CREG op voorhand heeft vastgelegd en ze ontvangen in ruil 
daarvoor dezelfde compensatie67.  

 

60 HJEU, arrest van 7 december 2000, C-324/98, Telaustria, § 62; arrest van 21 juli 2005, C-231/03, Comame, § 16-19) en 
arrest van 13 oktober 2005 in de zaak C-458/03, Parking Brixen (Rec. 2005, p. I-8585, § 49). 
61 HJEU, 17 juli 1963, Italië t. Commissie van de EEG,13-63 
62 HJEU, 6 april 2017, Jyske Finans A/S t. Ligebehandlingsnaevnet, zaak C-668/15, § 32.  
63 HJEG, 21 maart 1974, BRT en Société belge des auteurs compositeurs et éditeurs, C-266/96, p. 20; 11 april 1989, Ahmed 
Saeed flugreisen en Silver Line Reiburo, C-66/86, p. 55; 23 oktober 1997, Commissie t. Frankrijk, T-204/97 en T-270/97, pt. 
26; TPICE, 15 juni 2005, Olsen t. Commissie, T-17/02, p. 186; TPICE, 12 februari 2008, BUPA t. Commissie, T-289/03, §§ 152 
en 181. 
64 Conclusies AG Arrest Enel Produzione, § 81. 
65 Art. 20 van de elektriciteitswet  
66 HJEU, arrest van 19 juni 2008, Commissie t. Frankrijk, c-220/07, § 31. 
67 Er wordt slechts één uitzondering toegestaan: de mogelijkheid voor de begunstigde om de gunst van het sociaal tarief te 
weigeren. 
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80. De afdeling Wetgeving van de Raad van State is het daarmee eens en meent, in meerdere 
adviezen68, dat het systeem van de Belgische sociale tarieven op duidelijke, transparante en niet-
discriminerende wijze is omschreven in overeenstemming met de Europese eisen. 

2.3.  HET OVERHEIDSINGRIJPEN BIJ DE VASTSTELLING VAN DE PRIJZEN 
VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT MOET ERVOOR ZORGEN DAT 
DE ELEKTRICITEITSBEDRIJVEN IN DE UNIE GELIJKE TOEGANG TOT DE 
AFNEMERS HEBBEN. 

81. Voor de leveranciers biedt het systeem van de sociale tarieven garanties voor een gelijke 
toegang tot de kwetsbare huishoudelijke afnemers. Elke leverancier in het bezit van een gewestelijke 
leveringsvergunning heeft het recht energie te leveren aan de huishoudelijke afnemers in het gewest 
waar hij een vergunning heeft verkregen. Bovendien bestaat er voor de leveranciers die beschikken 
over een leveringsvergunning een verplichting om aan de beschermde huishoudelijke afnemers die 
voor deze leverancier hebben gekozen energie te leveren tegen door de CREG vastgestelde 
maximumprijzen, op voorwaarde dat de beschermde klant niet heeft afgezien van deze 
maximumprijzen. 

82. Van hun kant behouden de kwetsbare huishoudelijke afnemers de mogelijkheid om vrij een 
leverancier te kiezen onder de leveranciers die actief zijn in het gewest waar ze gevestigd zijn en om 
van leverancier te veranderen wanneer ze dat wensen.  

83. De afdeling Wetgeving van de Raad van State komt in haar adviezen eveneens tot het besluit 
dat de sociale tarieven voor de elektriciteitsbedrijven van de Unie garanties inhouden wat betreft de 
gelijke toegang tot de afnemers69. 

2.4. HET OVERHEIDSINGRIJPEN IN DE PRIJSSTELLING VOOR DE LEVERING 
VAN ELEKTRICITEIT MOET BEPERKT ZIJN IN DE TIJD EN EVENREDIG IN 
VERHOUDING TOT DE VOORDELEN ERVAN. 

84. In het kader van de vaststelling van openbare dienstverplichtingen was de voorwaarde 
betreffende de evenredigheid van een maatregel die tot doel heeft het beheer van een dienst van 
algemeen economisch belang toe te vertrouwen aan een of meerdere bedrijven het voorwerp van 
talrijke ontwikkelingen door het HJEU.  

85. Ten eerste vereist de naleving van het evenredigheidsbeginsel dat er wordt aangetoond dat de 
beoogde maatregel geschikt is om de doelstelling van algemeen economisch belang te 
verwezenlijken70. Ten tweede moet worden aangetoond dat deze maatregel zich beperkt tot wat strikt 
noodzakelijk is om deze doelstelling te bereiken71. Ten derde mag de door de lidstaat ontwikkelde 
interventiemethode niet verder gaan dan wat noodzakelijk is om de doelstelling van algemeen 
economisch belang te verwezenlijken72. Tot slot moet de evenredigheid van de maatregel ook worden 

 

68 Advies 65.517/3 van 27 maart 2019 en adviezen 66.995/3 en 66.996/3 van 5 maart 2020. 
69 Advies 65.517/3 van 27 maart 2019 en adviezen 66.995/3 en 66.996/3 van 5 maart 2020. 
70 Arrest Federutility § 34; Arrest EnelProduzione § 56; Arrest ANODE § 55. 
71 Arrest Federutility, §§ 33 en 35, Arrest ANODE § 60. 
72 Arrest Federutility § 36; Arrest ANODE § 64. 
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onderzocht wat betreft haar persoonlijk toepassingsgebied en inzonderheid ten opzichte van haar 
begunstigden73.  

86. Wat deze vierde voorwaarde betreft, merkt de CREG, zoals hierna wordt besproken, vooraf op 
dat volgens het arrest ANODE van het HJEU de proportionele aard van de maatregel en de tijdelijke 
aard ervan twee elementen van eenzelfde voorwaarde vormen die niet los van elkaar kunnen worden 
gelezen.  

2.4.1. De beoogde maatregel is geschikt om de doelstelling van algemeen economisch 
belang te verwezenlijken 

87. De Europese Commissie heeft meermaals vastgesteld dat kwetsbare consumenten het hardst 
werden getroffen door prijsstijgingen en onderstreepte dat "de sociale maatregelen bestemd voor 
kwetsbare consumenten noodzakelijk zijn om energiearmoede te bestrijden"74. Bovendien erkende ze 
ook het bestaan van tekortkomingen op de energiemarkten en in de regelgeving waardoor de 
tussenkomst van de overheden gerechtvaardigd was om "de last die de energiekosten voor arme 
huishoudens of kwetsbare ondernemingen vertegenwoordigen"75 te verminderen. 

88. Volgens de werkzaamheden van het Platform tegen Energiearmoede van de Koning 
Boudewijnstichting verkeerde in 2019 20,7% van de Belgische huishoudens in energiearmoede, d.w.z. 
één huishouden op vijf76.  

89. Momenteel zijn de sociale tarieven de voornaamste structurele steun voor het recht van 
toegang tot energie van kwetsbare consumenten of consumenten in armoede. De invoering van een 
systeem dat voorziet in de vaststelling van maximumprijzen voor energielevering ten voordele van 
kwetsbare huishoudelijke afnemers draagt immers op rechtstreekse wijze bij tot de doelstelling van 
strijd tegen energiearmoede en bescherming van kwetsbare afnemers, door te voorzien in de 
mogelijkheid om het gewicht van hun energiefactuur te verminderen. De maatregelen in verband met 
de driemaandelijkse77 bovengrenzen en de jaarlijkse78 bovengrenzen kaderen eveneens in deze 
doelstellingen door de impact te beperken van eventuele significante prijsstijgingen voor energie op 
de factuur van de beschermde afnemers.  

90. Uit onderstaande figuren blijkt dat de toepassing van de sociale tarieven heeft toegelaten het 
gewicht van de totale jaarlijkse factuur voor aardgas en elektriciteit gevoelig te verlichten voor de 
huishoudens die deze tarieven hebben genoten. Het gaat zodoende om niet te veronachtzamen steun 
voor de kwetsbare huishoudens die recht hebben op het systeem van sociale tarieven en aldus een 
veel kleiner aandeel van hun inkomsten besteden aan hun energiekosten.  

91. In december 2021 bijvoorbeeld betaalden de begunstigden dankzij het sociaal tarief 75% minder 
voor aardgas en 40% minder voor elektriciteit dan de gemiddelde prijs die werd aangeboden aan 
consumenten die niet kunnen profiteren van de sociale tarieven. 

  

 

73 Arrest Federutility § 39; Arrest ANODE § 67. 
74 COM(2016)769, Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's, "Energieprijzen en -kosten in Europa", SWD(2016) 420 final, 30 november 2016, p. 20. 
75 Ibidem. p. 22-23. 
76 Koning Boudewijnstichting, Barometers energie- en waterarmoede (2009-2019), 2021, p. 3, beschikbaar op 

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2021/20210323NT  
77 10% voor elektriciteit en 15% voor gas 
78 20% voor elektriciteit en 25% voor gas 

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Publications/2021/20210323NT
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Figuur 1: Evolutie van de gemiddelde prijs all-in voor elektriciteit en van het sociaal tarief van maart 2012 tot 
januari 2022 (verbruik van 3.500 kWh/jaar) 

 

            Bron: CREG 

Figuur 2: Evolutie van de gemiddelde prijs all-in voor aardgas en van het sociaal tarief van maart 2012 tot januari 
2022 (verbruik van 23.260 kWh/jaar) 

 

                Bron: CREG  
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92. De doeltreffendheid van de bescherming die aan bepaalde categorieën kwetsbare consumenten 
wordt geboden door de toepassing van het sociaal tarief, heeft ook een tijdelijke uitbreiding tot 
personen met een RVT-statuut en lage inkomens79 gerechtvaardigd om het hoofd te bieden aan de 
toenemende bestaansonzekerheid van de huishoudens als gevolg van de covid-19-pandemie, die nog 
wordt verergerd door de recente energieprijsontwikkelingen.  

93. Dankzij het sociaal tarief zijn nu bijna 900 000 gezinnen (d.w.z. 17,8%) door het systeem van het 
sociaal tarief beschermd tegen kwetsbaarheid op energiegebied ingevolge de enorme prijsstijgingen.  

Tabel 1: Evolutie van het totale aantal gezinnen en het aantal gezinnen dat recht heeft op het sociaal tarief 

Gezin Totale aantal gezinnen 
Gezinnen met recht op 
sociaal tarief 

Gezinnen met recht op 
sociaal tarief (in %) 

 4.977.049 424.943 8,5% 

 5.017.195 871.301 17,4% 

 5.025.044 894.172 17,8% 

 5.034.202 908.937 18,1% 

 

Bron: FOD Economie, berekeningen CREG 

2.4.2. De maatregel beperkt zich tot wat strikt noodzakelijk is om deze doelstelling te 
bereiken  

94.  Volgens de CREG moet de eis inzake beperking in de tijd van de maatregel tot wat strikt 
noodzakelijk is om het doel te bereiken, worden onderzocht in het licht van meerdere elementen. 

95. In eerste instantie moet deze voorwaarde samen worden gelezen met de bepalingen 
betreffende de bescherming van kwetsbare afnemers80 en de bestrijding van energiearmoede81 van 
Richtlijn (EU) 2019/944. Op intern niveau betekent dit dat zolang er geen beslissende vooruitgang is 
geboekt op het vlak van de bestrijding van energiearmoede, het noodzakelijk zal zijn om de 
bescherming van kwetsbare afnemers te verzekeren en voor hen de toegang tot dit basisgoed te 
garanderen, in overeenstemming met de Europese eisen. In dit opzicht herinnert de tweede paragraaf 
van artikel 29 van Richtlijn (EU) 2019/944 eraan dat "elk aandeel van huishoudens in energiearmoede 
als aanzienlijk beschouwd kan worden". 

96.  In tweede instantie is de voorwaarde van beperking in de tijd nauw verbonden met de kwestie 
van de evenredigheid van de maatregel en kan ze niet los van dit beginsel worden gelezen. Deze twee 
elementen vormen een ondeelbaar geheel.  

97.  Ter gelegenheid van het arrest-ANODE beschouwde het HJEU immers wat volgt: 

"In dit verband blijkt uit de informatie waarover het Hof beschikt, dat de betrokken Franse regeling niet 
voorziet in een beperking van de duur van de verplichting om aan de eindverbruiker de levering van 
aardgas tegen gereguleerde tarieven aan te bieden, wat aan deze verplichting een permanent karakter 
verleent. 

 

79 Personen met een inkomen van minder dan 20.763,88 euro op jaarbasis + 3.844 euro per persoon ten laste 
80 Art. 28 van Richtlijn (EU) 2019/944 
81 Art. 29 van Richtlijn (EU) 2019/944 
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Dat voor de opgelegde tarieven een maximumduur geldt, kan niet als een dergelijke beperking worden 
opgevat voor zover dit stelsel louter voorziet in de verplichting om de tarieven periodiek te herzien en 
deze regeling geen verband houdt met de noodzaak en de voorwaarden voor de interventie van de staat 
in de prijzen op basis van de ontwikkeling van de gassector. 

Hoe dan ook staat het aan de verwijzende rechter om, gelet op de juiste gegevens waarover hij 
beschikt, te beoordelen of de oplegging van een verplichting zoals die welke in artikel L. 410-2 van de 
code de commerce is vastgesteld en die in wezen een permanent karakter heeft, aan het in punt 55 
van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte vereiste voldoet"82 (de CREG onderstreept). 

98. In punt 55 van deze beslissing beschouwde het Hof wat volgt: 

"In de eerste plaats vereist de naleving van het evenredigheidsbeginsel dat de betrokken maatregel 
geschikt is om de erdoor nagestreefde doelstelling van algemeen economisch belang te verwezenlijken 
(arrest van 21 december 2011, Enel Produzione, C-242/10, EU:C:2011:861, punt 55)." 

99. In casu is volgens het Hof de verplichting om de eindafnemers aardgas tegen gereguleerde 
prijzen te leveren, niet automatisch in strijd met de Europese vereisten, en met name met de 
voorwaarde dat de duur van het overheidsingrijpen op de prijzen beperkt moet zijn tot hetgeen strikt 
noodzakelijk is om het nagestreefde doel te bereiken, ook al voorziet de betrokken Franse regeling niet 
in een beperking in de tijd.  

100. Een maatregel die "in wezen permanent" is, kan immers onder bepaalde omstandigheden toch 
worden toegestaan, met name wanneer deze in overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel, 
dat, zoals het Hof opmerkt, in de eerste plaats vereist dat wordt nagegaan of de betrokken maatregel 
de verwezenlijking van de beoogde doelstelling van algemeen economisch belang kan waarborgen.  

101. Zodoende verbindt het HJEU in deze passage het beginsel van tijdelijkheid met het beginsel van 
evenredigheid. Dit betekent dat wanneer de maatregel niet uitdrukkelijk in de tijd is beperkt, hij in 
overeenstemming moet zijn met het evenredigheidsbeginsel, wat inhoudt dat eerst moet worden 
nagegaan of de voorgenomen maatregel de verwezenlijking van de doelstelling van algemeen 
economisch belang die hij nastreeft, kan waarborgen.  

102. Er is dus reden om een onderzoek in concreto te voeren om te verifiëren of een maatregel die a 
priori een permanente maatregel is, toch de verwezenlijking van het doel van algemeen economisch 
belang kan garanderen. Indien dit het geval is, voldoet de maatregel in kwestie aan de vereiste dat de 
duur van het overheidsingrijpen in de prijzen beperkt moet blijven tot hetgeen strikt noodzakelijk is 
om het nagestreefde doel te bereiken. 

103. Hierboven werd reeds aangetoond dat sociale tarieven een doeltreffende steunmaatregel zijn 
voor kwetsbare consumenten die ervan profiteren, waardoor zij enerzijds de last van hun 
energiefactuur kunnen verlichten en anderzijds het effect van aanzienlijke stijgingen van de 
energieprijzen kunnen beperken.  

104. In ieder geval is het mechanisme van het sociaal tarief intrinsiek beperkt in de tijd wat betreft 
de werkingssfeer ervan voor de begunstigden. Zodra een begunstigde niet langer voldoet aan de 
voorwaarden om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief, kan hij er immers niet langer van 
profiteren.  

105. In dit verband maakt de driemaandelijkse automatisering van de sociale tarieven het mogelijk 
ervoor te zorgen dat alleen degenen die voldoen aan de bij wet vastgestelde criteria om in aanmerking 
te komen voor het sociaal tarief, daarvan kunnen profiteren. Met andere woorden, degenen die na 
verloop van tijd niet meer aan deze criteria voldoen, worden automatisch van het systeem uitgesloten.  

 

82 HJEU, ANODE, op.cit., § 61-63. 
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106. Tot slot is de uitbreiding van het sociaal tarief tot de personen met het “RVT”-statuut 
uitdrukkelijk van tijdelijke aard. Eerst was ze van toepassing van 1 februari 2021 tot 31 december 2021. 
Daarna werd ze verlengd tot minimaal 1 april 202283. 

2.4.3. De door de lidstaat ontwikkelde interventiemethode mag niet verder gaan dan wat 
noodzakelijk is om de doelstelling van algemeen economisch belang te 
verwezenlijken  

107. In verband met deze vereiste bepaalt het Hof wat volgt: 

"In die context verlangt het noodzakelijkheidsvereiste in beginsel dat het bestanddeel van de gasprijs 
wordt bepaald waarin dient te worden geïntervenieerd om het door de staatsinterventie beoogde doel te 
bereiken (zie naar analogie arrest van 20 april 2010, Federutility e.a., C-265/08, EU:C:2010:205, punten 36 
en 38)." 84 

108. In dit verband lezen we in de conclusies van de advocaat-generaal: 

"wat betreft de verwijzing naar de "volledige" kosten merk ik om te beginnen op dat de vereiste zoals 
geformuleerd door het Hof, in de punten 36 en 38 van het arrest-Federutility (C-265/08, EU:C:2010:205), 
volgens dewelke de staatsinterventie ten aanzien van de prijs moet worden beperkt tot wat noodzakelijk 
is om het beoogde doel te bereiken, de noodzaak lijkt te impliceren om in de mate van het mogelijke het 
bestanddeel van de prijs te identificeren waarin dient te worden geïntervenieerd om het door de bedoelde 
interventie beoogde doel te bereiken. 

Indien in het huidige geval dus was gebleken dat het werkelijk noodzakelijk is om te voorzien in 
gereglementeerde tarieven om het doel van bevoorradingszekerheid en dat van territoriale cohesie te 
bereiken, zoals gedefinieerd in punt 57 van deze conclusies, dan zou de inachtneming van het 
evenredigheidsbeginsel vereisen dat de interventie in principe wordt beperkt tot bestanddelen van de prijs 
die zouden kunnen stijgen als gevolg van het nastreven van deze doelstellingen"85 (de CREG onderstreept).  

109. In dit geval heeft de tussenkomst van de CREG op het vlak van de sociale tarieven enerzijds 
betrekking op de energiecomponent, een element van de factuur dat in opwaartse zin kan worden 
beïnvloed en dat, zonder tussenkomst, een aanzienlijke impact zou hebben op het aandeel van de 
energie-uitgaven in het budget van de meest kwetsbare consumenten, en anderzijds op de 
transmissie- en distributiecomponent die reeds aan regelgeving onderworpen is. 

110. Verder werd het vaststellen van maximumprijzen op zodanige wijze ontworpen dat het niet 
belet dat de elektriciteits- en gasfactuur van sociale begunstigden meebeweegt op de grillen van de 
markt86 en op uniforme wijze op het volledige grondgebied van toepassing is. Zodoende sluit het 
sociaal tarief aan bij een marktlogica en wijkt daar op geen enkel moment van af, aangezien het wordt 
afgestemd op het laagste commercieel tarief87 dat toepasselijk is in de goedkoopste distributiezone, 
op voorwaarde dat ten minste 1% van de Belgische bevolking in deze zone woont.  

111. Daarom gaan de sociale tarieven niet verder dan wat nodig is om de bescherming van kwetsbare 
consumenten te garanderen. Deze laatste zijn immers gericht op de bestrijding van energiearmoede 

 

83 Het is de bedoeling deze maatregel opnieuw te verlengen tot 1 juli 2022. 
84 HJEU, ANODE, op.cit., § 66. 
85 Conclusies van de advocaat-generaal, arrest-ANODE, op. cit., § 74-75. 
86 Zie inzonderheid Studie (F)2012 van 14 november 2019 over het aandeel van de elektriciteits- en aardgasfactuur in het 
budget van de Belgische huishoudens in 2018. 
87 Het commercieel tarief is het tarief dat wordt toegepast door een leverancier die ten minste 12 maanden voordat het 
sociaal tarief werd ingesteld, actief is, en die ten minste een aandeel van 1% heeft op de nationale markt. Bepaalde 
commerciële producten zijn echter uitgesloten (tarief met voorbetaling, tarief met de eis dat delen van de onderneming 
aangekocht worden …). 
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en de bescherming van kwetsbare verbruikers zonder de markt te verstoren, aangezien het in wezen 
gaat om commerciële prijzen of marktprijzen die op transparante wijze worden vastgesteld en waarop 
de CREG permanent toezicht houdt.  

2.4.4. De evenredigheid van de maatregel moet worden onderzocht ten aanzien van de 
begunstigden ervan  

112. Naar aanleiding van het arrest Commissie t. Polen beschouwde het Hof wat volgt: 

"Het Hof had al de gelegenheid erop te wijzen dat de regelgeving inzake de prijzen voor de levering van 
aardgas evenredig moet zijn ten opzichte van haar persoonlijke werkingssfeer en, inzonderheid, haar 
begunstigden. Het oordeelde ook dat deze vereiste inzake evenredigheid in beginsel niet in acht wordt 
genomen indien deze regelgeving op identieke wijze ten goede komt van particulieren en ondernemingen, 
als eindverbruikers van gas"88 (de CREG onderstreept). 

113. In dat geval komen de sociale tarieven alleen ten goede aan de natuurlijke personen die 
limitatief zijn opgesomd in de federale en/of gewestelijke wetgeving, en dit gedurende de gehele 
periode waarin deze begunstigden voldoen aan de bij de wet vastgestelde voorwaarden om in 
aanmerking te komen. 

2.5. HET OVERHEIDSINGRIJPEN IN DE VASTSTELLING VAN DE PRIJZEN 
VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT MAG NIET OP 
DISCRIMINERENDE WIJZE LEIDEN TOT EXTRA KOSTEN VOOR DE 
MARKTDEELNEMERS 

114. De laatste voorwaarde van artikel 5(4) van Richtlijn (EU) 2019/944 vereist dat het opleggen van 
sociale maximumprijzen niet op discriminerende wijze leidt tot extra kosten voor de 
energieleveranciers.  

115. In casu en zoals eerder al werd vastgesteld, zijn de sociale tarieven identiek op het hele 
grondgebied, zijn ze op uniforme wijze van toepassing voor alle leveranciers en bevoordelen ze geen 
enkele marktspeler. 

116. Hoewel de Europese wetgeving de lidstaten niet verplicht de leveranciers te vergoeden voor alle 
kosten die voortvloeien uit de toepassing van de sociale tarieven, worden leveranciers die beschermde 
residentiële afnemers tegen het sociaal tarief hebben bevoorraad, bovendien vergoed voor de kosten 
die voortvloeien uit de toepassing van dit tarief. 

117. Wat de ontvangen compensatie betreft, voorziet het Europese recht namelijk dat de 
ondernemingen die onderworpen zijn aan openbare dienstverplichtingen en belast zijn met het 
leveren van diensten van algemeen economisch belang, een noodzakelijke financiële compensatie 
kunnen krijgen die in evenredige verhouding staat tot de uitvoering van deze diensten van algemeen 
economisch belang. 

118. De evaluatie van deze compensatie vormt een centraal element voor de beoordeling van de 
verenigbaarheid van de financiering van de openbare dienstverplichtingen in het kader van de 
"compenserende" benadering, om te bepalen of deze laatste een economisch voordeel 

 

88 HJEU, Commissie t. Polen, op. cit., § 60; HJEU, Federutility, op. cit., § 39 tot 43. 
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vertegenwoordigt voor de dienstverlener89, of in het kader van het onderzoek van artikel 106(2) van 
het VWEU om te verifiëren of deze compensatie niet hoger is dan wat noodzakelijk is om alle of een 
deel van de kosten te dekken die het gevolg zijn van de uitvoering van de dienst van algemeen 
economisch belang90. 

119. In dit opzicht bepaalt de beslissing van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de 
toepassing van artikel 106(2) van het VWEU op staatssteun in de vorm van compensatie voor de 
openbare dienst, verleend aan bepaalde met het beheer van diensten van algemeen economisch 
belang belaste ondernemingen, bepaalt dat "financiële steun van de overheid noodzakelijk [kan] blijken 
om enkele of alle specifieke kosten te dekken die voortvloeien uit de openbare dienstverplichtingen"91 
(de CREG onderstreept). 

120. In elk geval zijn, in het kader van de evaluatie van de kosten die op de elektriciteits- en 
aardgasleveranciers wegen, de door deze laatste voorwaarde beoogde specifieke kosten enkel de 
kosten die worden aangewend voor de toepassing van het sociaal tarief door de leveranciers; ze 
moeten worden onderscheiden van de kosten die worden aangewend voor de uitvoering van 
concurrentiële activiteiten92.  

121.  Tot slot dient er ook rekening gehouden te worden met de opportuniteiten die het systeem van 
de sociale tarieven oplevert voor de leveranciers door hun klanten aan zich “te binden”. 

 

 

  

 

89 Daartoe is er reden om de inachtneming te controleren van de vier cumulatieve voorwaarden van de beslissing-Altmark 
zoals hierboven vermeld; Zie ook Mededeling van de Europese Commissie betreffende de toepassing van de EU-regels inzake 
staatssteun op de compensaties die worden toegekend voor de levering van diensten van algemeen economisch belang, PB., 
11 januari 2012, p. 4. 
90 VEU, BUPA, op. cit., § 224. 
91 Overweging 2 van het besluit van de Commissie van 20 december 2011 betreffende de toepassing van artikel 106(2) van 
het VWEU bepaalt dat: op staatssteun in de vorm van compensatie voor de openbare dienst, verleend aan bepaalde met het 
beheer van diensten van algemeen economisch belang belaste ondernemingen; dit is eveneens het geval in punt 43, 3de 
streepje en in punt 60 van de mededeling van de Commissie betreffende de toepassing van de staatssteunregels van de 
Europese Unie op voor het verrichten van diensten van algemeen economisch belang verleende compensatie, 2012/C 8/02. 
92 In deze zin, VEU, FFSA e.a./Commissie van 27 februari 1997, T-106/95, § 105 en volgende. 
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3. CONCLUSIE 

Ter afronding is de CREG van mening dat de vaststelling van sociale maximumprijzen ten gunste van 

sommige categorieën van kwetsbare huishoudelijke consumenten voldoet aan de vijf cumulatieve 

voorwaarden van artikel 5(4) van Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor 

de interne markt voor elektriciteit.  

Hoewel ze zich ervan bewust is dat enkel sociale tarieven het probleem van energiearmoede niet 
kunnen oplossen, vormen die sociale tarieven momenteel echter de belangrijkste structurele 
steunmaatregel die de meest kwetsbare consumenten garanties biedt inzake het recht van toegang 
tot een basisgoed. Dit was trouwens de reden voor een tijdelijke uitbreiding naar personen met het 
“RVT”-statuut en lage inkomens om het hoofd te bieden aan de verslechterende situatie van de 
huishoudens als gevolg van de Covid-19 pandemie die nog verergerd is door de recente evolutie van 
de energieprijzen.   

Het mechanisme maakt het immers mogelijk om de energiekosten van de meest kwetsbare gezinnen 
aanzienlijk te beperken en de impact van aanzienlijke stijgingen van de energieprijzen te verzachten 
zonder afbreuk te doen aan de wens van de begunstigden om een leverancier te kiezen en vrij van 
leverancier te veranderen. Aangezien sociale tarieven op commerciële prijzen gebaseerd blijven die in 
alle transparantie zijn vastgelegd, waardoor een band met de marktvoorwaarden gewaarborgd is, 
maar die in voorkomend geval wel geplafonneerd zijn, dragen zij bovendien bij tot de doelstelling om 
kwetsbare consumenten te beschermen en te strijden tegen energiearmoede zonder de 
leveringsmarkt te verstoren. Bovendien worden de sociale tarieven continu door de CREG gemonitord 
en geautomatiseerd zodat enkel personen die voldoen aan de door de wet vastgelegde criteria van dit 
mechanisme kunnen profiteren.  

 

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