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STUDIE 
 

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

heeft beslist een studie uit te brengen over de toepassingsproblemen met betrekking tot de 

federale bijdrage. 

 

Het gaat meer bepaald om het analyseren van de problemen met betrekking tot de 

interpretatie en toepassing van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de 

nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare 

dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de 

elektriciteitsmarkt, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van een 

federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen 

en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt en van 

de artikelen 12, §5, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en 15/11, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen (waarin voormelde koninklijke 

besluiten rechtsgrond vinden), hetgeen de noodzaak van een hervorming van het systeem 

van federale bijdrage aantoont.   

 

Het Directiecomité van de CREG heeft de hiernavolgende studie goedgekeurd op 6 mei 

2004. Per brief van 22 november 2004 heeft de Algemene Raad van de CREG laten weten 

het Directiecomité te steunen in zijn bedenkingen betreffende de federale bijdrage. 

Deze studie bevat vier delen. In het eerste deel van deze studie worden algemene 

opmerkingen geformuleerd met betrekking tot de wetgeving in verband met de federale 

bijdrage. Het tweede deel van de studie bevat specifieke opmerkingen met betrekking tot het 

koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de 

federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de 

kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt. De specifieke 

opmerkingen met betrekking tot het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van 

een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienst-

verplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de 

aardgasmarkt worden opgesomd in het derde deel van deze studie. Het vierde deel van de 

studie bevat suggesties voor een mogelijke hervorming van het systeem van inning van de 

federale bijdrage. 
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ALGEMENE OPMERKINGEN 
 

1. Federale bijdrage en BTW 

 

1. Op haar vraag of BTW verschuldigd is op de federale bijdrage heeft de CREG op 

14 april 2004 een schrijven van Minister Moerman ontvangen met in bijlage het 

hiernavolgende antwoord van de federale Overheidsdienst Financiën d.d. 25 maart 2004 : 

 
"Het dossier, waarin u tussenkomt ten gunste van de CREG en dat betrekking heeft op de 

behandeling op het vlak van BTW van de federale bijdragen in de elektriciteits- en 

aardgasmarkt, werd met de meeste aandacht onderzocht. 

 

In de elektriciteitsmarkt is de federale bijdrage bedoeld in artikel 12, §5, van de wet van 

29 april 1999 en krachtens artikel 2, §1, van het K.B. van 24 maart 2003 verschuldigd 

door de netgebruikers die haar mogen (=keuzerecht) doorrekenen aan hun eindafnemers. 

Daartoe factureert de netbeheerder de verschuldigde federale bijdrage aan de 

netgebruikers onder de vorm van een toeslag op de tarieven. 

 

Uit voormelde bepaling blijkt dat de netgebruikers moeten worden beschouwd als de 

schuldenaars van de federale bijdrage. De federale bijdrage die de netbeheerder aan de 

netgebruikers in rekening brengt, wordt in deze relatie aangemerkt als een voorschot in de 

zin van artikel 28, 5°, van het BTW-Wetboek en behoort bijgevolg niet tot de maatstaf van 

heffing indien deze afzonderlijk op de factuur wordt vermeld. 

 

Indien een netgebruiker de federale bijdrage doorrekent aan zijn eindafnemers, kan deze 

bijdrage bij doorrekening niet meer worden beschouwd als een voorschot en moet zij dus 

steeds in de maatstaf van heffing van de levering van elektriciteit worden opgenomen. 

 

In de aardgasmarkt is de federale bijdrage, dit is de toeslag bedoeld in artikel 15/11 van 

de wet van 12 april 1965, krachtens artikel 2, §1, van het K.B. van 24 maart 2003 

verschuldigd door de houders van een leveringsvergunning die haar mogen (= keuze-

recht) doorrekenen aan hun eindafnemers. 

 

Uit bovengenoemde bepaling blijkt dat de houders van een leveringsvergunning moeten 

worden beschouwd als de schuldenaars van de federale bijdrage. Indien een houder van 

een leveringsvergunning de federale bijdrage doorrekent aan zijn eindafnemers, kan deze 

bijdrage bij doorrekening bijgevolg niet worden beschouwd als een voorschot in de zin van 
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artikel 28, 5°, van het BTW-Wetboek en moet zij dus in de maatstaf van heffing van de 

levering van aardgas worden opgenomen. 

 

Gelet op de bestaande onduidelijkheid in het verleden wordt beslist om voor de 

toepassing van de BTW op voornoemde federale bijdragen niet op het verleden terug te 

komen." 

 

De CREG concludeert hieruit dat de eindafnemers van elektriciteit en aardgas BTW 

verschuldigd zijn op de federale bijdrage die in de maatstaf van heffing van de levering van 

elektriciteit en aardgas is opgenomen. 

 

De CREG is van oordeel dat dit standpunt de onzekerheid omtrent de vraag wie schuldenaar 

is van de federale bijdrage in grote mate reduceert. De CREG blijft hierna even stilstaan bij 

de wetgeving dienaangaande. In paragraaf 2 van de studie wordt ingegaan op de relevante 

bepalingen voor de elektriciteitssector. Paragraaf 3 van deze studie geeft een overzicht van 

de relevante bepalingen voor de aardgassector. 

 

2. De federale Overheidsdienst Financiën kwam in haar schrijven van 25 maart 2004 tot 

het besluit dat in de elektriciteitssector de netgebruikers de schuldenaars zijn van de federale 

bijdrage. 

 

In artikel 12, §5, eerste lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt (hierna "de elektriciteitswet") wordt bepaald dat lastens de netgebruikers 

door de netbeheerder een toeslag wordt geheven, genaamd "federale bijdrage", die mag 

worden doorgerekend aan de eindafnemers.  

 

De Raad van State oordeelde dat de toeslag bedoeld in artikel 12, §5, van de 

elektriciteitswet een belasting uitmaakt1. 

 

Er mag bijgevolg wel degelijk worden aangenomen dat een belasting wordt geheven door de 

transmissienetbeheerder lastens de netgebruikers.  

 

De vraag rijst evenwel of de federale bijdrage het karakter van een belasting behoudt in 

hoofde van de eindafnemers indien die niet de netgebruikers zijn. 

 

                                                 
1 Parl.St., Kamer, 2002-2003, Doc 50, nr. 2124/002 en 2125/002, p. 486. 
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In artikel 12, §5, van de elektriciteitswet wordt, zoals reeds aangehaald, bepaald dat de 

federale bijdrage mag worden doorgerekend aan de eindafnemers.  

 

Rekening houdend met de principes van het belastingrecht is duidelijk dat deze bepaling niet 

van die aard is een belasting vast te stellen in de relatie tussen de netgebruiker en de 

eindafnemer. De term "doorrekenen" impliceert dat het totale bedrag van de toeslag als deel 

van de kosten van de netgebruiker mag worden doorgerekend aan de eindafnemers. Het feit 

dat het om een mogelijkheid gaat om de toeslag door te rekenen aan de eindafnemers en 

niet om een verplichting, strookt immers niet met het karakter van een belasting. Belastingen 

zijn van openbare orde en hebben een dwingend karakter. 

 

In artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere 

regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare 

dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de 

elektriciteitsmarkt (hierna "het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit)") wordt zulks 

bevestigd. Er wordt bepaald dat de federale bijdrage verschuldigd is door de netgebruikers 

die haar mogen doorrekenen aan hun eindafnemers. Daartoe factureert de netbeheerder de 

verschuldigde federale bijdrage aan de netgebruikers onder de vorm van een toeslag op de 

tarieven bedoeld in artikel 12, §1, van de wet. 

 

Betreurenswaardig is evenwel de bepaling van artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 

24 maart 2003 (elektriciteit) volgens dewelke de toeslag opvorderbaar is ten aanzien van 

elke natuurlijke of rechtspersoon gevestigd op het Belgisch grondgebied die de vervoerde 

kWh voor eigen gebruik heeft verbruikt, alsook de kWh gedekt door zelfopwekking indien de 

verbruiker aangesloten is op het Belgische net. De term "opvorderbaar", ook al lijkt die 

eveneens een mogelijkheid te kunnen inhouden, heeft in feite tegelijkertijd een fiscale 

connotatie en geeft de indruk dat de federale bijdrage rechtstreeks van de eindafnemers kan 

worden opgevorderd zonder tussenkomst van de netgebruikers.  

 

Naar aanleiding van het schrijven van de federale Overheidsdienst Financiën van 25 maart 

2004 stelt de CREG vast dat haar werkwijze strookt met de conclusies van de federale 

Overheidsdienst Financiën. Zo is de CREG er in haar tariefbeslissingen met betrekking tot 

de distributienetbeheerders van elektriciteit van uitgegaan, mede om de redenen uiteengezet 

in paragraaf 18 van deze studie, welke de relatie tussen de federale bijdrage en de 

distributienetverliezen bij de distributienetbeheerders nader behandelt, dat de federale 

bijdrage het karakter van belasting verliest vanaf het doorfactureren door de 

distributienetbeheerder (de netgebruiker) aan zijn klanten door hem toe te laten de totale 
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kost die de federale bijdrage voor hem betekent via zijn distributienettarieven te recupereren. 

Het deel van de federale bijdrage dat de distributienetbeheerder als één van zijn kosten 

doorrekent aan zijn netgebruikers, moet evenwel apart vermeld worden op de factuur gelet 

op het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de 

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

en het gebruik ervan, de ondersteunende diensten geleverd door de beheerders van deze 

netten en inzake de boekhouding van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit 

en het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en gas. Dit 

houdt in dat de kost van de federale bijdrage per eenheid, die op de factuur van de 

eindafnemer voorkomt, verschillend is per distributienetbeheerder (d.w.z. des te hoger de 

distributienetverliezen, des te hoger de kost voor de federale bijdrage per eenheid). 

 

3. De federale Overheidsdienst Financiën kwam in haar schrijven van 25 maart 2004 tot 

het besluit dat in de aardgassector de houders van een leveringsvergunning de 

schuldenaars zijn van de federale bijdrage. 

 

Overeenkomstig artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot vaststelling van 

een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare 

dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de 

aardgasmarkt (hierna "het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas)"), bekrachtigd bij 

wet, is de toeslag bedoeld in artikel 15/11 van de gaswet en genoemd "federale bijdrage" 

verschuldigd door de houders van een leveringsvergunning die haar mogen doorrekenen 

aan hun eindafnemers. Daartoe factureren de houders van een leveringsvergunning de 

toeslag aan hun klanten overeenkomstig de modaliteiten van dit besluit. 

 

Artikel 15/11, §1, derde lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 

gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna "de gaswet") bepaalt 

weliswaar dat de houders van een leveringsvergunning een toeslag heffen, genaamd 

"federale bijdrage", die mag worden doorgerekend aan de eindafnemers, tot financiering van 

sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van 

en de controle op de gasmarkt. 

 

Overeenkomstig artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) is de 

toeslag opvorderbaar ten aanzien van elke natuurlijke of rechtspersoon gevestigd op het 

Belgische grondgebied die voor eigen gebruik aardgas heeft verbruikt, waarvan de 

hoeveelheid in energie-eenheden (kWh) wordt uitgedrukt. 
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Verder bepaalt artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) onder meer 

dat de federale bijdrage wordt geïnd door de houders van een leveringsvergunning onder de 

vorm van een toeslag op de tarieven bedoeld in artikel 15/5 van de gaswet en dat deze 

toeslag op elke vervoerde energie-eenheid wordt geheven.  

 

Deze bepalingen kunnen, anders dan de bepaling van artikel 2, §1, van het koninklijk besluit 

van 24 maart 2003 (aardgas) volgens hetwelk de houders van een leveringsvergunning de 

federale bijdrage verschuldigd zijn, tot verwarring en onnodige discussies aanleiding geven. 

Aangezien het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) werd bekrachtigd bij wet en 

daardoor in de hiërarchie der normen op hetzelfde niveau komt als de gaswet is het niet 

dermate eenvoudig om vast te stellen welke bepalingen voorrang hebben, te meer daar ook 

de bepalingen van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) reeds onderling 

moeilijk verenigbaar zijn. Het is dan ook wenselijk dat al deze bepalingen volledig op elkaar 

afgestemd worden. 

 

 

 

2. Federale bijdrage en andere federale toeslagen 

 

4. Bij artikel 432 van de programmawet van 22 december 2003 wordt artikel 12, §5, van 

de elektriciteitswet als volgt gewijzigd :  
"5° de financiering van de compensatie van de inkomsten van de gemeenten, zoals 
voorzien door artikel 3, 13°, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de 
financiering van de gemeenschappen en gewesten".  

 

Bij deze wordt een vijfde luik toegevoegd aan de federale bijdrage voor elektriciteit. 

 

5. Het is onlogisch dat de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de 

bevoorrading tegen sociale maximumprijzen niet gebeurt via de federale bijdrage. De sociale 

maximumprijzen voor aardgas en elektriciteit zijn respectievelijk vastgesteld in het 

ministerieel besluit van 23 december 2003 houdende vaststelling van sociale 

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

een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en in het ministerieel besluit van 15 mei 2003 

houdende vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de 

beschermde residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare 

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

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

de levering van aardgas aan residentiële beschermde klanten creëert een fonds, "fonds ten 

gunste van de residentiële beschermde klanten" genaamd, beheerd door de CREG, dat 

gefinancierd wordt door een toeslag op het aardgasverbruik. 

 

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

voor gasondernemingen voortvloeit uit de toepassing van sociale maximumprijzen voor de 

levering van aardgas te compenseren. 

 

Eenzelfde systeem voor de elektriciteitssector werd uitgewerkt in het koninklijk besluit van 

22 december 2003 tot bepaling van de nadere regels voor de financiering van de reële 

nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van 

elektriciteit aan residentiële beschermde klanten.  

 

6. Zo voorziet ook het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van 

mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen, dat een aantal maatregelen vastlegt in uitvoering van artikel 7 van de 

elektriciteitswet, in de compensatie van het netto saldo, dat ontstaat uit het verschil tussen 

de aankoopprijs van het groenestroomcertificaat betaald door de transmissienetbeheerder 

en de verkoopprijs van dit certificaat op de markt, door middel van een heffing (in de 

Franstalige versie : "surcharge") op de tarieven bedoeld in artikel 12 van de elektriciteitswet.  

 

Het is aangewezen, om redenen van vereenvoudiging en efficiëntie, zoveel mogelijk te 

vermijden dat nog federale toeslagen bestaan naast de federale bijdrage. 

 

 

3. Overige 

 

7. In de artikelen 4, §1, van de koninklijke besluiten van 24 maart 2003 (elektriciteit en 

aardgas), wordt bepaald dat de Koning, door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, 

uiterlijk op 15 december van het vorige jaar, het jaarlijkse bedrag (ter financiering van de 

werkingskosten van de CREG) vaststelt dat voor het volgende jaar door de federale bijdrage 

moet gedekt worden. De CREG betreurt dat geen dergelijke koninklijke besluiten werden 

genomen in 2003 (voor de federale bijdrage 2004). Dit heeft de CREG genoodzaakt dit 
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bedrag zelf vast te stellen, hetgeen de procedure uiterst precair maakt en de rechtszekerheid 

niet ten goede komt.  

 

Het te financieren bedrag voor de werkingskosten van de CREG voor 2004 werd pas in het 

Belgisch Staatsblad van 22 maart 2004 bekend gemaakt door middel van het koninklijk 

besluit van 8 maart 2004 tot vaststelling van de bedragen die bestemd zijn voor de 

financiering van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 

en het Gas voor het jaar 2004. 

 

Aangezien deze koninklijke besluiten ertoe strekken een element van het bedrag van de 

belasting vast te stellen, moeten zij worden bekrachtigd bij wet. 

 

Dit geldt ook voor het koninklijk besluit van 19 december 2003 ter vaststelling van de 

bedragen bestemd voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de 

periode 2004-2008, in uitvoering van artikel 4, §2, van het koninklijk besluit van 24 maart 

2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van 

sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van 

en controle op de elektriciteitsmarkt. 

 

De Koning zou de bedragen te financieren door het fonds Kyoto en het fonds "openbare 

dienstverplichtingen" (d.w.z. ter financiering van maatregelen voorzien door de wet van 

4 september 2002) eveneens jaarlijks kunnen vaststellen aangezien de bedragen bekomen 

na de huidige procedure van indexatie, bedoeld in artikel 4, §§3 en 4, van het koninklijk 

besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit), gelet op het legaliteitsbeginsel eveneens bij wet 

lijken te moeten worden vastgesteld. Er bestaat in elk geval geen reden om een andere 

procedure ter vaststelling van de bedragen ter financiering van de verschillende fondsen te 

voorzien. 

 

8. Aan de CREG werd de vraag gesteld of de federale bijdrage op de factuur mag 

vermeld worden als een totaalbedrag dan wel of het bedrag moet uitgesplitst worden 

(werkingskosten CREG, financiering "denuclearisatie", enz). 

 

Men kan zich inderdaad de vraag stellen of de federale bijdrage op de factuur beter wordt 

uitgesplitst in een gedeelte federale bijdrage bestemd voor de CREG en een gedeelte 

federale bijdrage bestemd voor het NIRAS, dan wel wordt opgedeeld per fonds. Bovendien 

rijst de vraag of deze uitsplitsing enkel op de factuur aan de eindafnemer gebeurt, of op alle 

facturen in de facturatieketen. 
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Het koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en gas 

vermeldt in artikel 1 dat de heffingen die geïnd worden door het geheel van de overheden 

geglobaliseerd dienen te worden per categorie. Deze bepaling geeft bijgevolg niet echt een 

sluitend antwoord op voormelde vraag. Een verduidelijking hieromtrent zou daarom 

misschien in de koninklijke besluiten van 24 maart 2003 kunnen opgenomen worden. 

 

Voor zover de federale bijdrage geen belasting uitmaakt in hoofde van de eindafnemers, lijkt 

het evenwel ongepast de federale bijdrage alsnog onder de benaming "heffingen" op te 

nemen op de factuur.  

 

 

 

OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 MAART 2003 
(ELEKTRICITEIT) 
 
9. De CREG wenst, vooraleer zij de artikelsgewijze bespreking van het koninklijk besluit 

van 24 maart 2003 (elektriciteit) aanvangt, van de gelegenheid gebruik te maken om een 

aantal tekstuele opmerkingen te maken. Zo verdient het aanbeveling om de term "dienstjaar" 

of "werkingsjaar" in de Nederlandstalige versie te vervangen door de term "boekjaar". Dit 

houdt een meer nauwkeurige vertaling in van het begrip "exercice" in de Franstalige versie 

van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit). Dit is onder meer het geval in de 

artikelen 3, 4, §1, en 11, §2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit). 

 

10. De term "netbeheer" dient in de Nederlandse versie van de artikelen 6, §2, en 7, §2, 

van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) te worden vervangen door de term 

"netbeheerder". 

 

11. De Nederlandstalige en Franstalige versies van artikel 6, §2, van het koninklijk besluit 

van 24 maart 2003 (elektriciteit) stemmen niet volledig met elkaar overeen. Dit artikel betreft 

de regularisatieprocedure van de netbeheerder ten aanzien van de CREG. In de 

Nederlandstalige versie wordt de term "geïnd" gebruikt, daar waar in de Franstalige versie de 

term "prélevée" (geheven) wordt gebruikt.  

 

Een zelfde probleem doet zich voor in artikel 7, §2, van het koninklijk besluit van 24 maart 

2003 (elektriciteit). Dit artikel betreft de regularisatieprocedure van de netbeheerder ten 
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aanzien van het NIRAS. In de Nederlandstalige versie van artikel 7, §2, van het koninklijk 

besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) wordt de term "geheven" gebruikt, daar waar in de 

Franstalige versie de term "perçue" (geïnd) voorkomt. 

 

Het verdient aanbeveling beide versies op elkaar af te stemmen.  

 

12. In de Franstalige versie van artikel 11bis van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 

(elektriciteit) dient het woord "jours" te worden vervangen door de woorden "jours calendrier", 

teneinde conform te zijn met de Nederlandstalige versie van artikel 11bis. In de Franstalige 

versie van de artikelen 10 en 12 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) 

dienen de woorden "jours ouvrables" en "jours" te worden vervangen door "jours calendrier" 

teneinde in overeenstemming te zijn met de Nederlandstalige versie van artikel 12 van het 

koninklijk besluit. 

 

13. Overeenkomstig artikel 9 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) 

worden de fondsen, bedoeld in artikel 21, eerste lid, 3°, in artikel 21, vierde lid, 1°, en in 

artikel 21, vierde lid, 4°, van de elektriciteitswet beheerd door de CREG op een objectieve, 

transparante en niet-discriminerende wijze. In dit artikel ontbreekt de verwijzing naar het 

fonds bedoeld in artikel 21, vierde lid, 5°, van de elektriciteitswet dat dient ter compensatie 

van de inkomsten van de gemeenten. 

 

 

Artikel 2 

 

14. Overeenkomstig artikel 2, §1, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 

(elektriciteit) factureert de netbeheerder de verschuldigde federale bijdrage aan de 

netgebruikers onder de vorm van een toeslag op de tarieven bedoeld in artikel 12, §1, van de 

elektriciteitswet. Overeenkomstig artikel 2, §2, van hetzelfde besluit kunnen de 

netgebruikers, indien zij de vervoerde kWh niet zelf gebruiken, de toeslag doorfactureren aan 

hun klanten, die de toeslag op hun beurt kunnen factureren aan hun klanten totdat de 

toeslag uiteindelijk gefactureerd wordt aan degene die de kWh voor eigen gebruik verbruikt 

heeft. 

 

De definitie van het begrip "netgebruiker" in artikel 2, 18°, van de elektriciteitswet geeft 

aanleiding tot problemen. 
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De Nederlandstalige versie en de Franstalige versie van de definitie van de term 

"netgebruiker" verschillen van elkaar. 

 

In de Nederlandstalige versie van artikel 2, 18°, van de elektriciteitswet wordt "netgebruiker" 

gedefinieerd als "elke natuurlijke of rechtspersoon die als leverancier of afnemer op het 

transmissienet is aangesloten". 

 

In de Nederlandstalige versie is een netgebruiker dus een leverancier of een afnemer (d.w.z. 

een eindafnemer, een distributeur of een tussenpersoon). 

 

In de Franstalige versie van artikel 2, 18°, van de elektriciteitswet wordt het begrip "utilisateur 

du réseau" (netgebruiker) gedefinieerd als "toute personne physique ou morale qui alimente 

le réseau de transport ou est desservie par celui-ci". 

 

De term "leverancier" in de Nederlandstalige versie wordt in het Frans in feite vertaald door 

"qui alimente le réseau de transport". Met deze bewoordingen worden niet de leveranciers 

beoogd, maar veeleer de producenten. 

 

De bewoordingen "la personne physique ou morale qui est desservie par celui-ci (lees : "par 

le réseau de transport")" zijn ook niet even duidelijk als het begrip "afnemer" in de 

Nederlandstalige versie. 

 

Het verdient aanbeveling deze definities aan te passen ter gelegenheid van een volgende 

wetswijziging. 

 

15. In de praktijk wordt in principe als volgt gefactureerd : de transmissienetbeheerder 

aan de distributienetbeheerder; de distributienetbeheerder aan de leverancier en de 

leverancier aan de eindafnemer. 

 

In dit opzicht zijn er distributienetbeheerders die er voorstander van zijn dat de leveranciers 

de geïnde federale bijdrage rechtstreeks doorstorten aan de transmissienetbeheerder die de 

bedragen vervolgens doorstort aan de CREG. Dit is slechts denkbaar onder de huidige 

wetgeving voor zover de leveranciers kunnen worden beschouwd als netgebruikers. 

Niettegenstaande "leveranciers" netgebruikers zijn in de zin van artikel 2, 18°, van de 

elektriciteitswet (in elk geval volgens de Nederlandstalige versie - zie paragraaf 14 van deze 

studie), lijkt dit niet vanzelfsprekend aangezien de distributienetbeheerders in de praktijk als 

de transmissienetgebruikers worden aanzien voor de leveringen op hun distributienetten. De 
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cascaderegeling inzake facturatie opgenomen in artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 

24 maart 2003 (elektriciteit) veronderstelt overigens dat de doorrekening gebeurt op 

meerdere niveaus, terwijl in een systeem waarin de leverancier als netgebruiker wordt 

beschouwd de doorrekening vaak éénmalig zou gebeuren aan de eindafnemer. Bovendien 

gaat zulks in tegen het principe van de cascadering van de transmissienettarieven in de 

distributienettarieven en kan men zich afvragen of het opportuun is om hier -voor wat betreft 

de federale bijdrage- een uitzondering op te maken. 

 

16. Overeenkomstig artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 

(elektriciteit) is de toeslag opvorderbaar ten aanzien van elke natuurlijke of rechtspersoon 

gevestigd op het Belgisch grondgebied die de vervoerde kWh voor eigen gebruik heeft 

verbruikt, alsook de kWh gedekt door zelfopwekking indien de verbruiker aangesloten is op 

het Belgische net.  

 

De vraag rijst of de toeslag opvorderbaar is door de netgebruikers ten aanzien van hun 

klanten, zijnde leveranciers, met zetel in het buitenland. Wat betreft de eindafnemers wordt 

immers gespecificeerd dat het gaat om elke natuurlijke of rechtspersoon gevestigd op het 

Belgisch grondgebied, doch dit is niet het geval voor de klanten van de netgebruikers, die de 

elektriciteit niet voor eigen gebruik verbruiken. 

 

In elk geval is het niet logisch een buitenlandse leverancier uit te sluiten van betaling van de 

federale bijdrage, terwijl hij wel degelijk levert aan in België gevestigde eindafnemers.  

 

Opgemerkt kan worden dat artikel 2, §2, eerste zin, van het koninklijk besluit van 24 maart 

2003 (elektriciteit) overigens tegenstrijdig lijkt met artikel 2, §2, tweede zin, van hetzelfde 

koninklijk besluit. De eerste zin stelt dat er kan doorgefactureerd worden aan de eindafnemer 

zonder enige beperking met betrekking tot het gevestigd zijn op het Belgisch grondgebied, 

daar waar de tweede zin stelt dat de toeslag enkel opvorderbaar is ten aanzien van elke 

natuurlijke of rechtspersoon gevestigd op het Belgische grondgebied. 

 

17. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) creëert een zekere 

verwarring inzake het gebruik van de woorden "vervoerde" kWh en "verbruikte" kWh. 

 

Artikel 2, §2, bepaalt dat de toeslag opvorderbaar is ten aanzien van elke natuurlijke of 

rechtspersoon gevestigd op het Belgisch grondgebied die de vervoerde kWh voor eigen 

gebruik heeft verbruikt, alsook de kWh gedekt door zelfopwekking indien de verbruiker 

aangesloten is op het Belgische net.  
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De CREG vraagt zich af of het wel degelijk de bedoeling is van de federale overheid om de 

federale bijdrage uit te breiden tot het geheel van verbruikte kWh, en de federale bijdrage 

dus niet enkel op de verbruikte vervoerde kWh, maar ook op de verbruikte zelfopgewekte 

kWh te heffen. De CREG is van mening dat bij een volgende wijziging van het koninklijk 

besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) de verbruikte zelfopgewekte kWh van het 

toepassingsgebied van de federale bijdrage moeten worden uitgesloten. Het gaat immers 

overeenkomstig artikel 12, §5, van de elektriciteitswet over een toeslag op de tarieven 

bedoeld in artikel 12, §1, van de elektriciteitswet, en dus kan het enkel om vervoerde kWh 

gaan.  

 

Omtrent de bewoordingen "vervoerde kWh die voor eigen gebruik verbruikt werden" rijst 

overigens soms de vraag of deze betrekking hebben op alle verbruikte kWh, dan wel op alle 

factureerbare verbruikte kWh (bvb. niet op de hoeveelheid kWh dewelke in het Vlaamse 

gewest gratis geleverd en vervoerd worden). 

 

 

Artikel 3 

 

18. In de praktijk wensen de distributienetbeheerders de totale kost die de federale 

bijdrage voor hen betekent in de distributienettarieven te verrekenen teneinde hun 

distributienetverliezen te compenseren. Dit heeft tot gevolg dat niet elke eindafnemer 

hetzelfde bedrag aan federale bijdrage betaalt per kWh. Afhankelijk van de grootte van de 

distributienetverliezen van hun respectievelijke distributienetbeheerders, betaalt de ene 

eindafnemer meer per kWh dan de andere. 

 

Deze bezorgdheid van de distributienetbeheerders is begrijpelijk. Indien de distributie-

netbeheerders de federale bijdrage doorrekenen aan hun afnemers, ontvangen zij minder 

dan zij hebben betaald aan de transmissienetbeheerder aangezien hun netverliezen niet 

worden verrekend. Met de netverliezen van de transmissienetbeheerder wordt daarentegen 

wel rekening gehouden bij de berekening van de federale bijdrage (zie artikel 3, in fine). 

 

Indien men zou moeten besluiten dat de federale bijdrage het karakter van een belasting 

heeft ten aanzien van de eindafnemers, is het in strijd met het legaliteitsbeginsel dat de 

distributienetbeheerders het bedrag van de federale bijdrage (in dat geval geen kost, maar 

een belasting) verhogen. Het ziet er evenwel naar uit dat de federale bijdrage bij 

doorrekening naar de eindafnemers toe, het karakter van belasting verliest en een gewone 

kost uitmaakt. Daarom heeft de CREG -zoals reeds uiteengezet in paragraaf 2 van deze 
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studie- in haar tariefbeslissingen aanvaard dat de distributienetbeheerders de totale kost die 

de federale bijdrage vertegenwoordigt mogen doorrekenen in hun distributienettarieven. Het 

bedrag van de federale bijdrage per kWh komt dan in feite hoger te liggen dan het bedrag 

van de federale bijdrage per kWh berekend overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk 

besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit). 

 

 

Artikel 4 

 

19. Het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) vermeldt nergens wie de 

federale bijdrage in de praktijk concreet berekent en op welke manier de bijdrage moet 

worden bekendgemaakt, nadat het in Ministerraad overlegd koninklijk besluit werd genomen 

tot vaststelling van de "teller" ter berekening van de federale bijdrage, in uitvoering van artikel 

4, §1, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit).  

 

Het is in het belang van de rechtszekerheid dat het bedrag van de federale bijdrage per kWh 

eveneens bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit wordt vastgesteld. Zulks zou 

kunnen gebeuren op voorstel van de CREG. Gelet op het legaliteitsbeginsel dat geldt inzake 

belastingen, zal dit koninklijk besluit bij wet moeten worden bekrachtigd. 

 

20. Overeenkomstig artikel 4, §1, derde lid, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 

(elektriciteit) stelt de Koning, door een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, uiterlijk op 

15 december van het vorige jaar, het jaarlijks bedrag vast, bestemd tot gedeeltelijke dekking 

van de werkingskosten van de CREG, dat voor het volgende jaar door de federale bijdrage 

moet gedekt worden.  

 

De datum van 15 december heeft tot gevolg dat weinig tijd overblijft om de federale bijdrage 

concreet te berekenen en bekend te maken voor de aanvang van het jaar waarop de 

federale bijdrage betrekking heeft.  

 

Bovendien maakt deze datum het voor de transmissienetbeheerder onmogelijk om het 

bedrag op te nemen in zijn tariefvoorstel met budget dat hij eind september bij de CREG 

moet indienen overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 april 2001 betreffende de 

algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de 

boekhouding van de beheerder van het nationaal transmissienet voor elektriciteit.  
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Dit is niet de enige moeilijkheid voor de transmissienetbeheerder. Er werd in artikel 4, §2, 

van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) bovendien niet bepaald wanneer de 

Koning het bedrag tot financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de 

denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel moet vaststellen nadat hij 

het vijfjarig financieringsplan opgemaakt door het NIRAS heeft ontvangen. Met uitzondering 

van het eerste financieringsplan, worden de plannen voor de perioden vanaf 2009 aan de 

Minister bevoegd voor Energie voorgelegd ten laatste zes maanden vóór het begin van de 

betrokken periode, dit wil zeggen voor eind juli. De transmissienetbeheerder beschikt 

bijgevolg geenszins over de garantie dat hij rekening kan houden met dit bedrag in het 

tariefvoorstel dat hij jaarlijks tegen eind september ter goedkeuring aan de CREG moet 

voorleggen. 

 

Idealiter wordt de datum van "15 december" bijgevolg vervangen door "eenendertig 

augustus". De termijn waarover de Koning beschikt om zijn besluit te nemen dient dan in 

artikel 4, §2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) te worden ingevoegd.  

 

Deze nieuwe datum stuit evenwel op een nieuw probleem. Indien de datum zou worden 

vervroegd naar 31 augustus, zou het budget van de CREG moeten worden voorbereid in mei 

van elk jaar teneinde voldoende tijd over te houden om het te laten goedkeuren door het 

directiecomité van de CREG, het vervolgens voor te leggen aan de algemene raad van de 

CREG en het uiteindelijk over te maken aan de Minister. Des te later het budget weliswaar 

kan worden voorbereid des te beter, aangezien dan de hoeveelheid en de betrouwbaarheid 

van de gegevens van het lopende jaar die in aanmerking kunnen genomen worden 

(werkelijke cijfers omtrent de kosten van de CREG, ramingen vanwege het Federaal 

Planbureau nodig voor de automatische indexering van de verschillende fondsen), 

toenemen. Het ontwerp van begroting moet overeenkomstig artikel 9, §3, van het 

huishoudelijk reglement van de CREG ten laatste op 1 oktober van elk jaar ter goedkeuring 

aan het Directiecomité van de CREG worden voorgelegd. Ingevolge artikel 25, §5, van de 

elektriciteitswet moet het ontwerp van begroting ten laatste op 30 oktober van het jaar 

voorafgaand aan het jaar waarop het betrekking heeft ter goedkeuring worden voorgelegd 

aan de Ministerraad. 

  

Gelet op het bovenstaande kan niet aan alle problemen tegemoet gekomen worden. De 

CREG stelt uiteindelijk voor 30 november als datum te hanteren, aangezien voor het 

probleem van de timing met betrekking tot het tariefvoorstel van de transmissienetbeheerder 

wellicht het gemakkelijkst een alternatieve oplossing kan worden gevonden. 
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21. De CREG is van oordeel dat er zich een aanpassing van de indexeringen opdringt 

met betrekking tot de bedragen ter financiering van het federale beleid ter reductie van de 

emissies van broeikasgassen en ter financiering van het fonds voor de gedeeltelijke 

financiering van de uitvoering van de maatregelen voorzien door de wet van 4 september 

2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijke 

welzijn inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de 

meest hulpbehoevenden inzake energielevering (hierna "de wet van 4 september 2002"). In 

artikel 4, §3, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) wordt voor het 

vaststellen van het bedrag ter financiering van het federale beleid ter reductie van de 

emissies van broeikasgassen voor het jaar t als referentie-index aangeduid het indexcijfer 

van consumptieprijzen van de eerste maand van het lopende jaar. Zulks is problematisch 

aangezien de federale bijdrage uit praktische overwegingen moet worden vastgesteld op het 

einde van t-1 voor het jaar t waarop ze betrekking heeft, terwijl het bedrag bedoeld in artikel 

4, §3, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) aldus slechts bekend zal zijn 

na verloop van de eerste maand van het lopende jaar (jaar t), aangezien dit bedrag rekening 

moet houden met het indexcijfer van consumptieprijzen van de eerste maand van het 

lopende jaar. 

  

Een gelijkaardig probleem doet zich voor in artikel 4, §4, van het koninklijk besluit van 

24 maart 2003 (elektriciteit), volgens hetwelk het bedrag bestemd tot gedeeltelijke 

financiering van de maatregelen voorzien door de wet van 4 september 2002, jaarlijks 

geïndexeerd wordt met als referentie-index het indexcijfer van consumptieprijzen van de 

laatste maand van het vorige jaar. Het indexcijfer van consumptieprijzen van december van 

t-1 wordt slechts bekend gemaakt eind december van het jaar t-1, terwijl de federale bijdrage 

per kWh ook ten laatste dan moet bekend zijn. 

 

Tot nog toe berekende de CREG de federale bijdrage op basis van een schatting van deze 

indexcijfers door het Federaal Planbureau, hetgeen vanzelfsprekend niet wenselijk is. 

Daarom dringt de CREG aan op een wijziging van artikel 4, §§3 en 4, van het koninklijk 

besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit). De gebruikte indexcijfers waren -zoals reeds hoger 

vermeld- deze bezorgd door het Federaal Planbureau. Het is evenwel niet uitgesloten dat het 

Federaal Planbureau de waarde van deze indexcijfers overschat dan wel onderschat. 

Aangezien de federale bijdrage wordt vastgesteld voor een volledig jaar, zou een 

regularisatieprocedure moeten worden voorzien in geval het gebruik van de indexcijfers van 

december van het jaar t-1 en van januari van het jaar t wordt behouden. Het gebruik van het 

reële indexcijfer van de maand oktober of november (voor beide te indexeren fondsen) zou 

evenwel heel wat praktischer zijn. 
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Artikel 5 

 

22. Ingevolge artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) is het 

gedeelte van de elektriciteit geleverd aan eindafnemers en geproduceerd met aanwending 

van hernieuwbare energiebronnen of door eenheden van kwalitatieve warmtekracht-

koppeling vrijgesteld van financiering van de fondsen "Denuclearisatie" en "Kyoto". 

 

Het is evenwel onduidelijk waarom kernenergie, dat geen broeikasgassen uitstoot, wel moet 

bijdragen aan de financiering van het Kyoto-fonds. 

 

23. De procedure teneinde de vrijstelling bedoeld in paragraaf 22 van deze studie te 

bekomen geeft aanleiding tot toepassingsproblemen in de praktijk. 

 

Overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) moeten 

de netgebruikers, om van de vrijstelling te kunnen genieten de referentienummers van de 

groene stroomcertificaten of wkk-certificaten, die de oorsprong en productiemethode van 

deze elektriciteit bewijzen, voorleggen. Dit zijn de certificaten toegekend krachtens : 

o het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen 

voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare 

energiebronnen; 

o het decreet van het Vlaams Parlement van 17 juli 2000 houdende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt of elke latere gewestelijke wetgeving met 

hetzelfde voorwerp; 

o het decreet van het Waals Parlement van 12 april 2001 betreffende de 

organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt of elke latere gewestelijke 

wetgeving met hetzelfde voorwerp. 

 

Nog overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) gaat 

de netbeheerder na door middel van een controle van de referentienummers van de 

certificaten dat geen enkele netgebruiker de vrijstelling geniet voor vervoerde elektriciteit die 

reeds op verzoek van een andere netgebruiker werd vrijgesteld. 

 

Deze bepaling geeft aanleiding tot de volgende bedenkingen. 

 

Artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) bepaalt dat het de 

"netgebruikers" zijn die door de netbeheerder van de federale bijdrage worden vrijgesteld. 
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De term "netgebruikers" is nogal vaag. Het kan gaan om een leverancier of afnemer 

aangesloten op het transmissienet (artikel 2, 18°, van de elektriciteitswet). In de praktijk 

komen in de facturatieketting van de federale bijdrage voor : de transmissienetbeheerder aan 

de distributienetbeheerders2, de distributienetbeheerders aan de leveranciers, de leve-

ranciers aan de eindafnemers.  

 

Aangezien de vrijstelling kan worden bekomen voor elektriciteit opgewekt met aanwending 

van hernieuwbare energie (hierna "groene elektriciteit") of eenheden voor kwalitatieve 

warmtekrachtkoppeling (hierna "KWKK") die wordt geleverd aan eindafnemers, lijkt het voor 

de hand liggend dat het de leveranciers zullen zijn die zich aan de transmissienetbeheerder 

zullen richten om de vrijstelling te bekomen. 

 

Er zijn enerzijds leveranciers die de groene elektriciteit en elektriciteit uit KWKK zelf 

produceren en anderzijds leveranciers die deze elektriciteit niet zelf produceren. 

 

De groene stroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten worden toegekend aan de 

respectievelijke producenten van groene elektriciteit en elektriciteit uit KWKK. De 

leveranciers-producenten beschikken dus in principe over de certificaten die betrekking 

hebben op hun leveringen van groene elektriciteit en elektriciteit uit KWKK.  

 

Aan de leveranciers, die zelf niet produceren, worden geen certificaten toegekend, doch zij 

dienen deze (alleen) te kopen. Voor deze laatsten, voor zover zij enkel verplicht zijn 

certificaten te kopen ten belope van hun quotum-verplichting, is het bijgevolg niet 

vanzelfsprekend dat zij over evenveel certificaten beschikken als zij groene elektriciteit of 

elektriciteit uit KWKK verkopen. Zo zullen eindafnemers die betalen voor groene elektriciteit 

bijgevolg niet van de vrijstelling van de federale bijdrage genieten, indien hun leverancier 

(niet-producent) daarvoor geen groene stroomcertificaten heeft aangekocht en bijgevolg 

geen referentienummers kan voorleggen om een vrijstelling te bekomen. Het koninklijk 

besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) is trouwens niet duidelijk over hoe de leverancier zijn 

eindafnemers van deze vrijstelling moet laten genieten. In het bijzonder dient men te weten 

of alleen de eindafnemers van groene elektriciteit en elektriciteit uit KWKK van de 

verminderde unitaire federale bijdrage kunnen genieten, dan wel alle eindafnemers van deze 

leverancier.  

 

 

                                                 
2 Deze praktijk is juridisch correct voor zover de distributienetbeheerder netgebruiker is in de zin van 
artikel 2, 18°, van de elektriciteitswet. 
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Artikel 6 

 

24. Artikel 6, §2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) voorziet in een 

regularisatieprocedure voor de teveel geïnde opbrengsten of de winstderving van de 

transmissienetbeheerder in het raam van de toepassing van het cascadesysteem. 

 

Er doen zich verscheidene problemen voor. 

 

Ten eerste zorgt artikel 6, §2, voor enige verwarring in die zin dat het bepaalt dat het 

gecertificeerde overzicht van de revisor moet betrekking hebben op de "opbrengst van de 

toeslag geïnd met toepassing van…". Het woord "opbrengst" is een boekhoudkundige term 

die overeenstemt met de facturering van het energievervoer terwijl de term "geïnd" verwijst 

naar een ontvangst voor de onderneming als gevolg van de betaling van de factuur door de 

afnemer. Heeft de wetgever onder "geïnde opbrengst" het begrip "ontvangst" verstaan of 

heeft hij daaraan het begrip van een opbrengst overeenstemmend met de facturering willen 

verbinden ? Gaat het in het tweede geval om facturen uitgeschreven tijdens het betrokken 

boekjaar of om de facturering van het energievervoer dat gedurende dat boekjaar plaats 

had ?   

 

Opbrengsten zijn niet onmiddellijk ontvangsten op het ogenblik dat ze in de boeken 

opgenomen worden. De inning kan bijvoorbeeld gebeuren met een of meer boekjaren 

vertraging als gevolg van het overeengekomen uitstel voor het vereffenen van de factuur of 

van de laattijdigheid/afwezigheid van betaling door sommige klanten. Zo zullen facturen die 

in december worden uitgeschreven waarschijnlijk niet betaald worden vóór het volgende 

boekjaar en facturen in verband met energievervoer dat in december plaats had 

waarschijnlijk pas uitgeschreven worden in januari van het volgende jaar. 
 

Laten we daaraan toevoegen dat de prefinancieringskosten noch het kredietrisico die door 

de transmissienetbeheerder gedragen worden om de federale bijdrage in te zamelen in 

beschouwing genomen worden, terwijl de betaling aan de CREG soms verscheidene 

maanden voorafgaat aan de recuperatie ervan door de marktspelers bij hun eigen afnemers. 

Bovendien is het mogelijk dat de netbeheerder het volgende jaar een correctiefactuur moet 

opsturen om rekening te houden de werkelijk vervoerde kWh. 

 

Al vormen de facturen die effectief betaald worden door de afnemers van de netbeheerder 

het referentiepunt, toch zijn er sterke vermoedens dat, in elk geval het eerste jaar, het totaal 

geïnde bedrag veel lager zal zijn dan de bedragen die om de drie maanden aan de CREG 
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gestort worden door de transmissienetbeheerder. Dat zou een regularisatie ten gunste van 

deze laatste meebrengen die de kas van de CREG zwaar zou belasten. 
 

Ten tweede bepaalt artikel 6 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) dat de 

netbeheerder tijdens de eerste twee maanden van het jaar volgend op het jaar waarop de 

geheven federale bijdrage betrekking heeft, de CREG het gecertificeerde overzicht moet 

overhandigen, opgesteld door zijn revisor, van het deel van de opbrengst van de toeslag 

geïnd met toepassing van de berekeningsmethode bepaald in artikel 3 dat bestemd is voor 

de financiering van de werkingskosten van de CREG, van het federale beleid ter reductie 

van de emissies van broeikasgassen en van de maatregelen voorgeschreven door de wet 

van 4 september 2002. 

 

Met andere woorden moet de transmissienetbeheerder de CREG een gecertificeerd 

overzicht bezorgen tegen eind februari, terwijl de regularisatie uiterlijk op 30 april gebeurt. 

 

De koninklijke besluiten van 22 december 2003 tot bepaling van de nadere regels voor de 

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

de levering van elektriciteit/aardgas aan residentiële beschermde klanten (die eveneens in 

een toeslag voorzien) bepalen van hun kant in hun artikel 6, §2, dat dit gecertificeerde 

overzicht moet overhandigd worden tijdens de eerste zeven maanden van het jaar volgend 

op het jaar waarop de geheven toeslag beschermde klanten betrekking heeft. De 

terugbetalingen moeten uiterlijk op 30 september van dat jaar uitgevoerd zijn. Er zou dus een 

harmonisering van de termijnen moeten gebeuren. 
 

Weliswaar kent de netbeheerder bij het afsluiten van het boekjaar het precieze bedrag van 

de opbrengsten en van de eraan verbonden ontvangsten. Maar, naargelang men de 

begrippen "opbrengst" of "ontvangst" hanteert, zal de omvang van de regularisaties 

verschillen. Om de daarmee gepaard gaande praktische problemen te verhelpen zag de 

CREG zich verplicht haar houding te versoepelen in verband met de termijn van twee 

maanden bepaald door artikel 6, §2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 

(elektriciteit). 

 

Ten derde bepaalt artikel 6, §2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) 

enkel een regularisatieprocedure in hoofde van de transmissienetbeheerder. Deze 

regularisatie gebeurt immers niet bij de andere vennootschappen die ook de federale 

bijdrage achteraf doorrekenen. Indien de federale bijdrage de aard van een belasting blijft 
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houden tot op het einde van de factureringsketen, zou een dergelijk regularisatiesysteem ook 

voor hen verplicht moeten zijn. 
 

Ten vierde wil de CREG wijzen op het gebrek aan nauwkeurigheid van artikel 6 van het 

koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit). Dat bepaalt immers niet hoe de jaarlijkse 

regularisatie voor elk fonds moet verlopen. Als de federale bijdrage, beschouwd als één 

enkel (geïnd en gecertificeerd) bedrag bestemd voor de financiering van de fondsen, hoger 

uitkomt dan de som van de vier driemaandelijkse betalingen, dan ziet de CREG niet goed in 

hoe ze het ten haren gunste geregulariseerde bedrag onder de door haar beheerde fondsen 

moet verdelen. Op het vlak van de transmissienetbeheerder rijst zelfs de vraag welk deel van 

het overschot respectievelijk moet toekomen aan het NIRAS en aan de CREG. 
 

Bijgevolg lijkt het om praktische redenen noodzakelijk om de toeslagen voor elk fonds te 

bepalen en ze afzonderlijk te benoemen, zowel bij de facturering door de CREG als 

naderhand, om een vlot verloop van de regularisaties per fonds te verzekeren. Naast een 

grotere transparantie vertoont deze idee niets dat in strijd is met de idee van een enkele 

federale bijdrage die de verschillende toeslagen verenigt, maar benadrukt het de noodzaak 

aan het bepalen van de toeslagen per fonds uitsluitend voor het in werking stellen van het 

jaarlijkse regularisatiemechanisme.  

 

Ten vijfde is er, in het geval van het fonds "openbare dienstverplichtingen" (maatregelen 

bepaald bij de wet van 4 september 2002) of van het "Kyoto"-fonds, bijvoorbeeld, geen 

reserve voorhanden, aangezien alle bedragen die de CREG ontvangt onmiddellijk één voor 

één worden opgebruikt. Elke terugbetaling aan de netbeheerder die nodig blijkt als gevolg 

van het regularisatiemechanisme zal dan gebeuren door het verschuldigde saldo af te 

houden van de bedragen die het fonds spijzen en die in feite voorzien zijn voor de betaling 

van de OCMW’s of voor de samenstelling van het organieke fonds met het oog op de 

financiering van het beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen. 
 

 

OPMERKINGEN MET BETREKKING TOT HET 
KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 MAART 2003 
(AARDGAS) 
 

25. De CREG wenst ook hier, vooraleer zij de artikelsgewijze bespreking van het 

koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) aanvangt, van de gelegenheid gebruik te 
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maken om een aantal tekstuele opmerkingen te maken. Zo verdient het aanbeveling de term 

"dienstjaar" of "werkingsjaar" in de Nederlandstalige versie te vervangen door de term 

"boekjaar". Dit houdt een meer nauwkeurige vertaling in van het begrip "exercice" in de 

Franstalige versie van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas). Dit is onder meer 

het geval in de artikelen 3, 4, §1, en 7, §2, van het koninklijk besluit. 

 

De Nederlandstalige en Franstalige versies van artikel 5, §2, van het koninklijk besluit van 

24 maart 2003 (aardgas) stemmen niet volledig met elkaar overeen. Overeenkomstig de 

Nederlandstalige versie bezorgen de houders van een leveringsvergunning het door hun 

revisor gecertificeerde overzicht, tijdens de eerste twee maanden van het jaar volgend op het 

jaar waarop de "geïnde" federale bijdrage betrekking heeft. In de Franstalige versie werd de 

term "geïnd" vertaald door "prélevée". Het verdient aanbeveling beide versies op elkaar af te 

stemmen. 

 

In de Nederlandstalige en Franstalige versie van artikel 7bis van het koninklijk besluit van 

24 maart 2003 (aardgas) dienen de woorden "dagen"/"jours" te worden vervangen door de 

woorden "kalenderdagen"/"jours calendrier". In de Franstalige versie van artikel 7ter, van het 

koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) dient het woord "jours" te worden vervangen 

door de woorden "jours calendrier", teneinde conform te zijn met de Nederlandstalige versie 

van artikel 7ter.  

 

In artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) dient de titel van het 

koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot 

financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de 

regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt te worden aangevuld met de datum 

"24 maart 2003". 

 

26. Dezelfde opmerkingen als opgenomen in de paragrafen 14, 16, 19, 20, 21 en 24 in 

verband met het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (elektriciteit) gelden hier mutatis 

mutandis. 

 

Er wordt nog toegevoegd wat volgt. 

 

Artikel 2 

 

27. Artikel 2, §2, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) bepaalt onder 

meer dat de federale bijdrage opvorderbaar is ten aanzien van elke natuurlijke of 
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rechtspersoon gevestigd op het Belgische grondgebied die voor eigen gebruik aardgas heeft 

verbruikt.  

 

Deze bepaling op zich impliceert dat de federale bijdrage opvorderbaar is ten aanzien van 

bepaalde natuurlijke of rechtspersonen die geen commerciële of andere band hebben met 

een houder van een leveringsvergunning. Het betreft hier, bijvoorbeeld, de onderneming AIR 

LIQUIDE die van plan is om haar gas rechtstreeks aan de grenzen te kopen of, 

desgevallend, de Waalse distributie-intercommunales die hetzelfde zouden willen doen3. 

 

Wellicht impliceert die bepaling eveneens dat de federale bijdrage opvorderbaar is ten 

aanzien van eindafnemers die in Baarle-Hertog wonen, een Belgische gemeente die 

uitsluitend bevoorraad wordt door een Nederlandse gasonderneming. 

 

Zoals reeds uiteengezet in paragrafen 2 en 3 van deze studie betreurt de CREG deze 

bepaling aangezien zij verwarring brengt voor wat betreft de vraag wie schuldenaar is van de 

federale bijdrage. 

 
28. Dat niet elke leveringsonderneming houder is van een leveringsvergunning staat 

reeds beschreven in de handleiding van de CREG voor het opstellen van een dossier voor 

de aanvraag tot het bekomen van een leveringsvergunning voor aardgas, laatst aangepast 

op 9 oktober 2003. Los van het feit dat het recht van toegang tot een vervoersnet verbonden 

is aan het bezit van een leveringsvergunning, geldt de verplichting tot het hebben van een 

leveringsvergunning enkel voor gebruikelijke leveringen van meer dan 1 miljoen m³ op 

jaarbasis aan distributieondernemingen en in België gevestigde eindafnemers. Vallen dus uit 

de boot :  

 

1° levering aan andere leveringsondernemingen; 

2° leveringen in het buitenland; 

3° leveringen op de hub, voorzover er geen in België gevestigde eindafnemers of 

distributieondernemingen hierop actief zijn. 

                                                 
3 Advies (A)030327-CDC-134 van 27 maart 2003 over "het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging 
van het koninklijk besluit van…tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot 
financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de 
regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het koninklijk besluit van 11 oktober 2002 
met betrekking tot de openbare dienstverplichtingen in de elektriciteitsmarkt" en over "het ontwerp van 
koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van …tot 
bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige 
openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de 
gasmarkt en van het koninklijk besluit van 23 oktober 2002 betreffende de openbare 
dienstverplichtingen in de aardgasmarkt", §18. 
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Dus, ook al houden de eerste twee gevallen vervoer van energie-eenheden in, er is geen 

federale bijdrage verschuldigd aan de CREG, indien de betrokken leveringsondernemingen 

geen houder zijn van een leveringsvergunning. Indien een betrokken leveringsonderneming 

wel het recht van toegang tot het vervoersnet heeft willen verkrijgen, en dus vrijwillig een 

leveringsvergunning heeft aangevraagd, zal zij wel de federale bijdrage verschuldigd zijn.  

 

Het voorgaande brengt met zich mee dat de leveringsonderneming die zijn recht van 

toegang wil op een vervoersnet en hiervoor een leveringsvergunning aanvraagt (ook al zijn 

haar leveringen niet vergunningsplichtig) een belasting draagt, met name de federale 

bijdrage. 

 

29. In de praktijk factureert de CREG aan de vier houders van een leveringsvergunning 

die momenteel actief zijn op het vervoersnet van de N.V. FLUXYS. Er zijn meer 

leveringsondernemingen die over een leveringsvergunning beschikken, doch zij leveren niet 

aan eindafnemers. Indien de CREG zich zou moeten richten aan alle houders van een 

leveringsvergunning, wordt zij geconfronteerd met een belangrijk praktisch probleem. Zij 

beschikt immers niet over een verdeelsleutel om de verschuldigde bedragen onder de 

houders van een leveringsvergunning, die niet actief leveren, te verdelen.  

 

Bovendien zou deze werkwijze niet stroken met de bedoeling van de wetgever die erin 

bestaat dat de federale bijdrage uiteindelijk gedragen wordt door de eindafnemers. Van de 

houders van een leveringsvergunning die niet actief leveren weet men a priori dat de 

federale bijdrage op hen of op hun klanten (niet-eindafnemers) zal blijven rusten aangezien 

zij die niet kunnen doorrekenen aan eindafnemers. Verder blijft onduidelijk hoeveel deze 

houders van een leveringsvergunning zouden moeten betalen aan de CREG. 

 

30. De CREG werd geconfronteerd met de vraag of de federale bijdrage verschuldigd is 

bij de levering van stoom. 

De CREG antwoordde op dergelijke vragen het volgende : 
 

"Uit de door u verstrekte informatie blijkt dat uw leverancier van stoom aardgas aankoopt 

voor zijn cogeneratie-eenheid. Hij koopt derhalve aardgas aan teneinde elektriciteit en 

stoom te produceren.  

 

Uw leverancier koopt derhalve het aardgas aan voor eigen gebruik en is derhalve voor 

wat betreft het aardgas eindafnemer in de zin van artikel 1, 23°, van de wet van 12 april 

1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 

leidingen. 
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Overeenkomstig artikel 15/11, §1, derde lid, van voormelde wet van 12 april 1965 heffen 

de houders van een leveringsvergunning een toeslag, genaamd "federale bijdrage", die 

mag worden doorgerekend aan de eindafnemers, tot financiering van sommige openbare 

dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op 

de gasmarkt.  

 

De federale bijdrage zal derhalve aan uw leverancier zijn doorgerekend door zijn 

leverancier, doch deze bijdrage blijft op uw leverancier rusten als eindafnemer. Hij mag 

deze bijdrage op grond van de wet van 12 april 1965 niet verder doorrekenen aan u." 

 

Enige verduidelijking in het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) is evenwel 

gewenst. 

 

 

Artikel 3 

 

31. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) bepaalt dat de 

federale bijdrage geïnd wordt door de houders van een leveringsvergunning onder de vorm 

van een toeslag op de tarieven bedoeld in artikel 15/5 van de gaswet. Overeenkomstig 

artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) wordt de toeslag op elke 

vervoerde energie-eenheid geheven en is gelijk aan een breuk waarvan de teller 

overeenstemt met het totale jaarlijkse bedrag dat voor het lopende jaar door de federale 

bijdrage moet worden gedekt, met name de som van de jaarlijkse bedragen bedoeld in 

artikel 4, §§1 en 2, van dit besluit, zoals berekend overeenkomstig deze bepalingen, en 

waarvan de noemer gelijk is aan de totale hoeveelheid energie-eenheden, uitgedrukt in kWh, 

die geleverd werden om op het Belgische grondgebied verbruikt te worden, in het jaar t-2 

voorafgaand aan het te financieren dienstjaar t. 

 

Vooreerst merkt de CREG op dat de noties "vervoerde", "geleverde" en "verbruikte" kWh 

verschillend zijn. 

 

Bovendien kan men zich afvragen of de federale bijdrage moet worden geheven op de 

vervoerde kWh, die worden opgeslagen en niet (onmiddellijk) worden verbruikt. 

 

In artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) wordt bepaald dat de 

toeslag wordt geheven op elke vervoerde energie-eenheid. In artikel 2, §2, van het koninklijk 

besluit van 24 maart 2003 (aardgas) wordt bepaald dat de toeslag opvorderbaar is ten 
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aanzien van elke natuurlijke of rechtspersoon gevestigd op het Belgisch grondgebied die het 

aardgas heeft verbruikt voor eigen verbruik. 

 

Aangezien opslag voorkomt in de definitie van "vervoer" via de definitie van 

"vervoersinstallatie" (artikel 1, 7° en 8°, van de gaswet) en aangezien de toeslag op elke 

vervoerde energie-eenheid wordt geheven, wordt deze dus ook op de vervoerde kWh 

bestemd voor opslag geheven.  

 

Het is mogelijk dat een vervoerde en opgeslagen kWh niet wordt verbruikt, in elk geval niet 

onmiddellijk. De opgeslagen kWh kunnen desgevallend een tweede maal vervoerd worden, 

dit maal teneinde voor eigen verbruik verbruikt te worden in België of in het buitenland. 

 

Twijfel kan bestaan of die kWh, die eerst vervoerd worden voor opslag en daarna voor 

verbruik, tweemaal onderworpen worden aan de federale bijdrage. Dit kan in elk geval niet 

de bedoeling zijn. Er moet met zoveel woorden vermeden worden dat voor deze kWh 

tweemaal federale bijdrage verschuldigd is.  

 

32. Er bestaat onduidelijkheid omtrent de vraag of de federale bijdrage eveneens van 

toepassing is op doorvoer van aardgas. 

 

Artikel 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 (aardgas) bepaalt immers dat de 

toeslag op elke vervoerde kWh wordt geheven, zonder meer. Aangezien doorvoer hier niet 

uitdrukkelijk wordt uitgesloten, kan het begrip "elke vervoerde kWh" worden begrepen als 

elke vervoerde kWh, zowel de intern vervoerde als de doorgevoerde kWh. 

 

Het verdient aanbeveling, aangezien het hier een belastingmaterie betreft, elke twijfel 

omtrent het voorwerp van de belasting uit te sluiten. 

 

 

 

 

 

 

SUGGESTIES VOOR HERVORMING VAN HET 
SYSTEEM 
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1. Motivering 

 

33. Een mogelijkheid zou zijn het wijzigen van de wetgeving teneinde aan de hiervoor 

genoemde problemen tegemoet te komen. 

 

Rekening houdend met de vele zeer fundamentele bedenkingen waartoe de formuleringen 

van de elektriciteits- en gaswet, maar ook de koninklijke besluiten van 24 maart 2003 

aanleiding geven, suggereert de CREG in voorkomend geval een beroep te doen op een 

belastingspecialist teneinde een klare en duidelijke tekst te bekomen, die voldoet aan de 

principes die gelden inzake belastingen. De kwaliteit van de wetgeving is immers terzake 

zeer belangrijk aangezien het gaat om een belastingmaterie, die van openbare orde is. 

 

34. Niettemin blijft de vraag bestaan of het systeem van toepassing voor de federale 

bijdrage niet beter fundamenteel wordt hervormd. 

 

De cascaderegeling inzake facturatie wordt als complex aanzien. Bovendien heeft het feit dat 

de federale bijdrage wordt berekend op grond van gebudgetteerde te financieren bedragen 

tot gevolg dat er steeds een verschil is tussen enerzijds de gebudgetteerde opbrengsten en 

de effectieve opbrengsten in hoofde van de actoren van de energiemarkt, en anderzijds 

tussen de gebudgetteerde lasten en effectieve lasten in hoofde van de CREG, hetgeen 

aanleiding geeft tot veelvuldige regularisaties. 

 

De nota van 17 november 2003 van de "Users Group"4, overlegorgaan door Elia opgericht, 

komt tot dezelfde slotsom : 

 
"In het huidig systeem heeft niemand zicht op het te verwachten bedrag van de heffingen. 

Het bedrag van de heffing wijzigt jaarlijks in functie van de uitgaven die dat jaar moeten 

gefinancierd worden. Daardoor wordt het bedrag van de heffing ook zeer laattijdig 

vastgelegd. 

Tegelijk is de procedure niet duidelijk. In principe moet Elia het bedrag opnemen in zijn 

tariefvoorstel dat eind september bij de CREG moet worden ingediend. Op dat ogenblik is 

er nog geen zicht op het bedrag voor de NIRAS (NIRAS moet zijn budget pas eind 

september aan de bevoegde minister overmaken waarna nog een beslissing moet worden 
                                                 
4 Volgens informatie van Elia is de "Users Group" een overlegorgaan dat door de N.V. ELIA SYSTEM 
OPERATOR werd opgericht om het overleg met de netgebruikers te stroomlijnen. In dit overlegorgaan 
zetelen vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties, de producenten, de leveranciers, de 
traders, de grootverbruikers, de distributie en de FOD economie en energie. Intermixt was niet 
aanwezig op de vergadering van 17 november 2003 en heeft evenmin deelgenomen aan de 
vergaderingen van de werkgroep. 

 28/31



genomen) en voor de CREG (budget moet voor 15 december door een MB worden 

vastgelegd). 

 

Het systeem vertrekt vanuit een bepaald bedrag dat moet bereikt worden. De heffing 

wordt vervolgens berekend door dit bedrag te delen door het aantal afgenomen kWh van 

het jaar n-2. Dit zorgt ervoor dat het geïnde bedrag nooit gelijk is aan de voorziene 

opbrengst. Daarom moet gewerkt worden met regulariseringen. Praktisch en 

boekhoudkundig is dit zeer moeilijk werkbaar. 

 

Het principe van de exoneratie voor groen en WKK is in de praktijk niet werkbaar. 

Toegangshouders zouden geen heffing moeten betalen voor groen en WKK (groene 

stroom en stroom uit WKK kan niet gemeten worden - omwille van dit probleem heeft men 

juist het systeem van certificaten ingevoerd). De toegangshouder kan ook verschillend zijn 

van de leverancier. In samenspraak met de CREG heeft Elia gezocht naar een werkbare 

oplossing door op basis van de ingeleverde certificaten een bedrag te storten aan de 

leverancier. Dit systeem kan enkel toegepast worden indien alle regulatoren meewerken. 

Zij geven en beheren immers de certificaten. De regulatoren moeten bereid zijn de nodige 

info aan Elia te verstrekken. 

 

Er blijven ook verschillende federale heffingen bestaan. Naast de bestaande federale 

bijdrage worden federale toeslagen voorzien voor de financiering van de sociale tarieven, 

de gemeenten en opkoopverplichting van certificaten voor de TNB." 

 
Zoals reeds in paragraaf 15 van deze studie werd uiteengezet, zijn ook de 

distributienetbeheerders van mening dat de cascaderegeling inzake facturatie van de 

federale bijdrage complex is en pleiten zij ervoor uit deze cascade verdwijnen. Dit kan 

slechts worden overwogen op grond van de huidige wetgeving voor zover zij niet de 

netgebruikers zijn. 

 
 
2. Voorstel 
 
 
35. De CREG suggereert de voordelen te analyseren van het systeem van de bijdrage op  

de energie en het systeem voor inning van de bijdrage voor de aansluiting op het 

elektriciteits- en het gasnetwerk, bepaald in het besluit van de Waalse regering van 

11 december 2003 "modifiant l’arrêté du Gouvernement walllon du 19 juin 2003 relatif à la 

redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier", dat geïnspireerd is op 

de bijdrage op de energie. 
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Deze systemen vertrekken van een volledig ander uitgangspunt, met name van gekende 

verbruiksvolumes, hetgeen de nood aan regularisaties tot een minimum beperkt. 

 
Bovendien dienen de federale toeslagen die bestaan naast de federale bijdrage te worden 

geïntegreerd in de federale bijdrage. 

 
Ook de Users Group kwam tot een gelijkaardig voorstel : 

 
"De regering moet kiezen voor een "echte federale bijdrage" en niet voor de huidige die 

eigenlijk bestaat uit vier verschillende heffingen. 

 

De regering legt via een wet of koninklijk besluit de hoogte van de federale bijdrage vast. 

Het bedrag van de heffing wordt al dan niet jaarlijks geïndexeerd. Dit bedrag wordt geïnd 

door de administratie zelf, de leverancier of de transmissienetbeheerder en wordt 

doorgestort in een energiefonds. Dit energiefonds wordt beheerd door de federale 

administratie voor energie. In een koninklijk besluit wordt bepaald op welke wijzen deze 

middelen verdeeld worden over CREG, OCMW’s, gemeenten en Kyoto-fonds. 

 

Dit systeem wordt in Wallonië toegepast. De opbrengst van de retributie voor de 

aansluiting wordt gestort in een energiefonds. Het energiefonds financiert de CWaPE, het 

REG-beleid en de sociale maatregelen. 

 

Het voorgestelde systeem is ook vergelijkbaar met de bestaande energiebijdrage. 

 

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen hoogspanning en laagspanning (conform 

de bestaande energiebijdrage). Op deze wijze kan de concurrentiepositie van het 

bedrijfsleven gevrijwaard worden. 

 

De federale bijdrage moet de enige bijdrage worden op federaal niveau. 

 

Gelet op het feit dat deze heffing geheven wordt op de afnamen op het transportnet, kan 

geen vrijstelling worden verleend op basis van groen of WKK." 

 

36. Teneinde het systeem te harmoniseren met datgene voorzien voor de 

elektriciteitssector waar het de netbeheerder is die de federale bijdrage int, bestaat een 

andere mogelijkheid erin voor wat betreft de aardgassector, in geval een wetswijziging wordt 

doorgevoerd om het beheer van het nationaal vervoersnet toe te vertrouwen aan één 

vervoersonderneming, om de federale bijdrage door de vervoersonderneming te laten innen 

en dit bedrag te berekenen op basis van het omzetcijfer verwezenlijkt door deze 

onderneming. De inning en het uitoefenen van de controle wordt immers veel gemakkelijker 
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wanneer men alleen een % op de factuur van de vervoersonderneming of van de 

transmissienetbeheerder in aanmerking neemt. 

 

Het principe dat niet de houders van een leveringsvergunning, doch de houders van een 

vervoersvergunning instaan voor de inning van de federale bijdrage, werd gehanteerd in het 

(opgeheven) koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige systeem tot 

dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en 

het Gas dat in zijn artikel 4 bepaalde dat "het tweede gedeelte wordt gedeeltelijk verdeeld 

tussen de houders van gasvervoersvergunningen of toelatingen"; dit wilde op dat ogenblik 

zeggen de N.V. FLUXYS. Het probleem waarmee de CREG vandaag geconfronteerd wordt, 

is dat zij zich dient te richten tot vier houders van een leveringsvergunning. Nergens wordt 

evenwel een methodologie bepaald volgens dewelke de CREG de te betalen federale 

bijdrage moet verdelen tussen deze vier houders van een leveringsvergunning. De CREG 

baseert zich thans op de werkelijke verbruikscijfers van elk van hen verstrekt door de 

N.V. FLUXYS. 

 

37. De CREG benadrukt dat desgevallend bij het uitwerken van nieuwe wetgeving 

aandacht moet worden besteed aan de principes die gelden in het belastingrecht zodat 

maximale rechtszekerheid wordt bekomen.  

 

De CREG is bereid tot samenwerking om een coherent en efficiënt systeem van federale 

bijdrage uit te werken voor elektriciteit en aardgas. 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

Bernard LACROSSE 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter van het Directiecomité
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