
PRIJZEN/TARIEVEN 
 

Sociaal tarief voor gezin van minderjarige mindervalide  
 
OMSCHRIJVING 
 
De heer D. werd tussen 01/07/2008 en 31/10/2011 door ELECTRABEL bevoorraad voor het 
leveringspunt A en tussen 01/11/2011 en 01/01/2013 voor het leveringspunt B. Door de erkenning van 
de handicap van zijn minderjarige zoon door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in juli 2014 
deelt hij ELECTRABEL deze verandering mee, om zo met terugwerkende kracht het sociaal tarief te 
kunnen genieten voor beide periodes in kwestie. Daartoe verstuurt de heer D. het attest dat hij in zijn 
bezit heeft naar ELECTRABEL. De geldigheidsduur van het recht vermeld op dit attest, dat dateert van 
03/07/2014, loopt van 01/07/2008 tot 30/06/2017. Het attest wordt door ELECTRABEL geweigerd, 
aangezien het niet beantwoordt aan de toekenningsvoorwaarden. De Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid kan de attesten vóór de datum van de medische beslissing, zijnde 04/04/2014, niet 
aanleveren. Bijgevolg dient de heer D. een klacht in bij de Ombudsdienst. 
 
STANDPUNT VAN DE LEVERANCIER 
 
ELECTRABEL weigert dus het sociaal tarief voor de periode 01/07/2008 en 01/01/2013 toe te passen 
omdat het attest van de FOD Sociale Zekerheid als datum van beslissing 04/04/2014 vermeldt en dus 
geen recht opent op het sociaal tarief voor de periode dat de heer D. klant was (01/07/2008 – 
01/01/2013).  
 
 
AANBEVELING VAN DE OMBUDSDIENST 
 
1) Gelet op de beslissing van de Federale Overheids-dienst Sociale Zekerheid, die het statuut van 
rechthebbende van 01/07/2008 tot 30/06/2017 toekent aan de minderjarige zoon van de heer D., erkend 
als zijnde een rechthebbende; 
 
2) Gelet op het enige attest dd. 03/07/2014 dat zich in het dossier bevindt, dat aan ELECTRABEL 
werd bezorgd en dat een geldigheidsduur vermeldt die loopt van 01/07/2008 tot 30/06/2017 met als 
datum van beslissing 04/04/2014; 
 
3) Gelet op het feit dat het recht om het sociale tarief te genieten niet kan worden onttrokken aan de 
heer D. op basis van de Programmawet van 27 april 2007 dat een afzonderlijk categorie van 
rechthebbenden (minderjarige gehandicapten met recht op verhoogde kinderbijslag) op het sociaal 
tarief heeft ingevoerd vanaf 01/07/2009 (volgens het Koninklijk Besluit van 28 juni 2009 dat de 
inwerkingtreding van het sociaal tarief ten voordele van minderjarige gehandicapten regelt); 
 
4) Gezien het feit dat aan deze interpretatie van de toekenningsdatum van het sociaal tarief evenmin 
een reglementaire basis werd gegeven bij 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 tussenkomst- 
regels voor het ten laste nemen hiervan, dat op voorstel van de CREG werd genomen en dat op 
01/04/2012 in voege is getreden, alsook de attesten in bijlage 2 van dit besluit; 
 
5) Gezien de wettelijke basis van ditzelfde koninklijk besluit eveneens in twijfel getrokken kan worden 
omdat de bepalingen van artikel 6 van de Programmawet van 27 april 2007 en het Ministerieel Besluit 
van 30 maart 2007 immers niet verwijzen naar de datum van beslissing om het recht op sociaal tarief 
te laten ingang vinden; 
 
6) Gezien de aldus gecreëerde juridische onzekerheid die voor verdere analyse werd voorgelegd aan 
de collega’s van de Federale Ombudsdienst via de klachten die in dit opzicht reeds werden ingediend 
jegens de FOD Economie, Algemene Directie Energie en de FOD Sociale Zekerheid, Algemene 
Directie Personen met een Handicap; 
 
beval de Ombudsdienst aan om het sociaal tarief toe te passen ten voordele van de heer D. voor de 
verbruiksperiode van 01/07/2009 tot 01/01/2013. 



 
ANTWOORD VAN DE LEVERANCIER 
 
Het energiebedrijf blijft bij zijn oorspronkelijk geformuleerde standpunt. 
 
 
COMMENTAAR VAN DE OMBUDSDIENST  
 
De Ombudsdienst blijft aandringen op een oplossing voor deze dossiers in het belang van de 
rechthebbenden op het sociaal tarief en verstuurt deze aanbevelingen ook naar de federale 
Ombudsdienst om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de federale Ombudsdienst aan de 
betrokken FOD’s en om het recht op het sociaal tarief van de rechthebbenden toe te kennen vanaf de 
begindatum van het recht op het sociaal tarief en niet vanaf de datum van de beslissing (die maanden, 
zelfs jaren later genomen kan worden) die op de attesten vermeld staat. 


