
 
 

  

 

Kabinet Marie-Christine Marghem 
Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame 
Ontwikkeling 
 
Kabinet Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, 
Omgeving, Energie en Toerisme 
 
Kabinet Philippe Henry 
Minister-president van de Waalse regering, 
Minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit 
 
Kabinet Alain Maron 
Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke 
Regering, belast met Klimaattransitie, 
Leefmilieu, Energie en Participatieve 
Democratie  
 
 

Per e-mail 
 
 
Ons kenmerk :    Brussel 
CREG: 2020-A133-V224 - KLO/GVH/AIL    06.05.2020 
CWaPE: 152.5/Prés./SREN 
VREG: DVE/LDM/20.05.05/0266 
     
 

Eventuele maatregelen en gezamenlijke opmerkingen van de vier 
energieregulatoren over de impact van de coronacrisis op de energiemarkt  

Geachte mevrouw, mijnheer de minister, 

 

Met deze brief wensen de vier energieregulatoren hun bezorgdheid uit te drukken over de huidige 
gezondheidscrisis. We analyseren hieronder de problemen waarmee de energieklanten en de 
energieleveranciers geconfronteerd worden en stellen daarna ook enkele pistes voor om de 
problemen te verlichten en het energiesysteem te vrijwaren. 

We stellen inderdaad vast dat de energieleveranciers geconfronteerd worden met uitzonderlijke 
moeilijkheden eigen aan de energiemarkt. Door de sterke daling van de afname in België en de forse 
prijsdaling die daarmee gepaard gaat, lijden zij bijvoorbeeld verliezen op de volumes waarvoor zij zich 
op de termijnmarkten hebben ingedekt (hedging). Dit risico is eigen aan de markt, en we stellen dan 
ook geen specifieke maatregelen voor om deze te remediëren. 
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Daarnaast zijn ook bedrijven en gezinnen getroffen door de crisis en begint zich al een significant 
verhoogde wanbetaling af te tekenen. Het valt te verwachten dat ten minste voor een deel deze 
schulden nooit terugbetaald zullen worden (bad debt). Uitgaande van projecties op basis van vorige 
economische crisissen, zou de schade kunnen oplopen in de tientallen miljoenen, voor elektriciteit en 
aardgas samen en over alle klantensegmenten heen. Verschillende energieleveranciers bieden op 
eigen initiatief op dit moment al betalingsuitstel aan getroffen afnemers. Indien zij echter zelf met 
financiële moeilijkheden geconfronteerd worden, is het denkbaar dat zij hun betalingstermijnen 
strikter gaan toepassen. Dit zou kunnen leiden tot een toename van de contractbeëindigingen bij 
afnemers met tijdelijke moeilijkheden. Zeker voor de KMO’s en de zelfstandigen lijkt dit probleem 
acuut. 

Betalingsmoeilijkheden bij klanten van energieleveranciers leiden (minstens tijdelijk) tot 
inkomstenverlies voor de energieleveranciers. Gezien de betaling van netvergoedingen en 
bijdragen/heffingen aan netbeheerders en overheden door de energieleveranciers wel blijft 
doorlopen, leidt dit tot een systemisch risico. Zo kan een domino-effect ontstaan, met hoge 
maatschappelijke kosten en een vertrouwensschok bij de klanten tot gevolg. 

Om dit te vermijden stellen de regulatoren twee types (tijdelijke) maatregelen voor met een bijdrage 
van alle partijen die een aandeel hebben in de facturen voor elektriciteit en gas. 

 

i. Maatregelen op korte termijn 

De regulatoren zullen de netbeheerders vragen om betalingsfaciliteiten te voorzien voor hun klanten, 
namelijk de leveranciers, evenwichts- of toegangsverantwoordelijken en/of bevrachters, in functie van 
hun portefeuille, maar ook op verzoek van deze klanten en met een monitoring van de naar de 
regulator gestuurde onbetaalde facturen. Dit dient gepaard te gaan met een engagement van de 
energieleveranciers zodat dit ook ten goede komt van hun klanten. 

 

ii. Maatregelen op middellange termijn 

Het principe van de tarifaire cascade zorgt ervoor dat alle financiële verplichtingen die samenhangen 
met elektriciteit en aardgas (nettarieven, openbaredienstverplichtingen, heffingen, …) via de factuur 
van de energieleverancier worden aangerekend. De energieleveranciers dragen voor deze hele ketting 
het volledige risico. Voor een aantal componenten in de factuur werd echter wel al een systeem 
opgezet om ingeval van wanbetaling het financieel risico te spreiden (de federale bijdrage, de bijdrage 
energiefonds in Vlaanderen, de BTW, …).  

In deze specifieke omstandigheden stellen de regulatoren echter voor dat elke partij die aan de 
oorsprong ligt van een deel van de eindfactuur waarvoor geen aparte regeling bestaat, een 
proportionele vergoeding uitbetaalt aan de leverancier voor deze bijkomende wanbetaling. De 
invoering van een dergelijk vergoedingssysteem zal gebeuren op voorwaarde dat de bevoegde 
regulator kan vaststellen dat er een ondubbelzinnig verband is tussen de tarieven (netcomponent) die 
elke netbeheerder factureert en de onbetaalde bedragen die betrekking hebben op de component van 
het bedrag dat aan de eindafnemer wordt gefactureerd.. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat de 
leverancier bij bijkomende wanbetaling na deze crisis enkel het risico draagt voor zijn deel van de 
factuur. De regulatoren stellen voor om de garantie enkel te verstrekken voor die klanten waaraan in 
deze periode een betalingsuitstel op hun vraag werd toegekend en waarvoor de energieleverancier dit 
ook aantoont. 
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De hierboven voorgestelde maatregelen doen geen afbreuk aan het algemeen principe van de tarifaire 
cascade dat centraal blijft staan in ons marktmodel en de juridische modaliteiten moeten worden 
bekeken in functie van het toepasselijke wettelijke kader. 

Wij blijven ter beschikking van uw respectievelijke kabinetten om meer details te verstrekken over de 
elementen uit deze brief en om, indien nodig, mee te werken aan de vermelde mogelijke oplossingen, 
ze te ontwikkelen en/of te becijferen, in samenwerking met alle betrokken spelers en/of een eventueel 
opgerichte crisiscel van de regering.  

Wij danken u bij voorbaat voor de aandacht die u aan deze brief en de daarin vervatte elementen zult 
besteden. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 
 

                  
Thibaut Georgin   Koen Locquet 
BRUGEL  CREG 
Voorzitter   Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 
 
 
 
 
 
 

  
 
Stéphane Renier  Pieterjan Renier 
CWaPE  VREG 
Voorzitter   Algemeen directeur  


