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1. INLEIDING 

Artikel 21bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: 
de Elektriciteitswet) stelt het principe in van een federale bijdrage die wordt geheven ter financiering 
van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de 
controle op de elektriciteitsmarkt. Deze federale bijdrage is verschuldigd door de op het Belgisch 
grondgebied gevestigde eindafnemers op elke kWh die ze voor eigen gebruik van het net afnemen. 

De transmissienetbeheerder (Elia) factureert de federale bijdrage aan de houders van een 
toegangscontract en aan de distributienetbeheerders. Indien zij de van het net afgenomen kWh niet 
zelf verbruiken, kunnen zij de bijdrage doorfactureren aan hun eigen klanten, totdat deze uiteindelijk 
wordt gefactureerd aan de eindverbruiker. 

De opbrengst van de federale bijdrage is bestemd voor de financiering van een aantal door de 
Elektriciteitswet vastgelegde fondsen. 

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 beschrijft hoe het eenheidsbedrag1 van de 
federale bijdrage wordt berekend. Artikel 2, tweede lid van dit besluit bepaalt in het bijzonder het 
volgende:  

"de toeslag per afgenomen kWh is gelijk aan de som van zes termen2 waarvan elke term een 
breuk is, waarvan de teller respectievelijk overeenstemt met elk van de jaarlijkse bedragen 
die voor het lopende jaar t door de federale bijdrage moeten worden gedekt, zoals bedoeld 
in artikel 3 en berekend overeenkomstig deze bepalingen, en de noemer gelijk is aan de 
totale hoeveelheid kWh die in het jaar t-2 voorafgaand aan het te financieren boekjaar t van 
het transmissienet afgenomen werd voor verbruik in België". 

De CREG publiceert elk jaar het eenheidsbedrag van de federale bijdrage dat het jaar nadien moet 
worden toegepast. 

Het eenheidsbedrag van de bijdrage wordt berekend in functie van de totale hoeveelheid elektriciteit 
die van het transmissienet werd afgenomen. De door de transmissienetbeheerder gefactureerde 
federale bijdrage houdt enkel rekening met deze hoeveelheid. De hoeveelheid elektriciteit die van het 
transmissienet voor de distributie wordt afgenomen is dus niet identiek aan de hoeveelheid die in fine 
wordt verbruikt door de eindverbruikers die op het distributienet zijn aangesloten. Deze hoeveelheid 
kan evolueren in functie van de op de distributienetten vastgestelde verliezen enerzijds en de in de 
distributienetten geïnjecteerde gedecentraliseerde productie anderzijds. 

Het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003 houdt rekening met de verliezen op de distributienetten; 
artikel 4ter, §2 bepaalt in die zin het volgende:  

"bij de facturatie van de federale bijdrage aan hun klanten3, houden de 
distributienetbeheerders rekening met de eventuele correcties aan te brengen aan het 
bedrag van de toeslag, rekening houdend met het verliespercentage in de distributienetten, 
en dit met het oog op de financiële neutraliteit voor deze netbeheerders”. 

Tot 2018 werd geenszins, noch in de Elektriciteitswet, noch in het besluit van 24 maart 2003, rekening 
gehouden met de gedecentraliseerde productie. De distributienetbeheerders hebben aan hun 

                                                           

1 Eenheidsbedrag = bedrag per kWh. 
2 Een term voor elk te financieren fonds. 
3 Met "klanten" worden hier de leveranciers bedoeld.  
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eindklanten, via de leveranciers, gedurende verschillende jaren bedragen voor de federale bijdrage 
gefactureerd die hoger waren dan wat de transmissienetbeheerder aan hen had gefactureerd; ze 
hebben dus meer geïnd dan wat ze gestort hadden aan de transmissienetbeheerder. 

Het Koninklijk Besluit van 31 oktober 2017 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2003 
voorziet om in de toekomst, in het kader van de facturatie van de federale bijdrage elektriciteit, 
rekening te houden met de op het distributienet geïnjecteerde elektriciteit. 

De wet van 18 maart 2018 tot wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt met betrekking tot de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot 
financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de 
regulering van en de controle op de elektriciteitsmarkt (hierna: de wet van 18 maart 20184) heeft de 
kwestie van het verleden geregeld: het doel van deze wet is de eindafnemers de bedragen aan federale 
bijdrage die teveel zijn gefactureerd en betaald van 2009 tot en met 2017, terug te geven. 

Om de distributienetbeheerders in staat te stellen dit bedrag ten voordele van de eindafnemers, die 
zijn aangesloten op hun netwerk, toe te wijzen, moet dit eerst door de CREG worden vastgesteld.  

Dit is het doel van deze beslissing. Het vaststellen van dit toe te wijzen bedrag gaat over de periode 
1 januari 2009 tot 31 december 2017. 

Deze beslissing werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 
18 oktober 2018. 

2. WETTELIJK KADER 

1. De wet van 18 maart 2018 voegt een nieuwe §4 toe aan het artikel 21bis. 

Artikel 21bis, §4, van de Elektriciteitswet bepaalt: 

“§4. Voor het verbruik van 1 januari 2009 tot 31 december 2017, als het bedrag van de 
federale bijdrage dat door een distributienetbeheerder aan zijn klanten wordt gefactureerd 
in uitvoering van §1, derde lid, hoger is dan het bedrag dat aan hem door de netbeheerder 
wordt gefactureerd, wordt het verschil door de distributienetbeheerder toegewezen ten 
voordele van de eindafnemers die op zijn netwerk aangesloten zijn. 

Het toe te wijzen bedrag wordt op basis van de door de commissie goedgekeurde jaarlijkse 
afrekeningen vastgesteld op voorstel van elke distributienetbeheerder.” 

3. ANTECEDENTEN 

3.1. ALGEMEEN 

2. Per brief van 9 februari 2018 informeert de CREG de regionale energieregulatoren (CWaPE, 
Brugel en VREG) over de manier waarop zij de verdere concrete uitvoering van de wettelijke en 

                                                           

4 Publicatie Belgisch Staatsblad van 3 april 2018. 
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reglementaire wijzigingen betreffende de federale bijdrage elektriciteit wenst aan te pakken en op 
welke manier zij de distributienetbeheerders hierover wenst te informeren. De CREG verwijst in deze 
brief naar het constructief overleg dat in dit dossier met de regionale energieregulatoren werd 
gevoerd.  

3. Per brief van 7 maart 2018 informeert de CREG de distributienetbeheerders over de manier 
waarop zij de verdere concrete uitvoering van de wettelijke en reglementaire wijzigingen betreffende 
de federale bijdrage elektriciteit wenst aan te pakken. Om uitvoering te geven aan haar bevoegdheid5 
tot het vaststellen van het toe te wijzen bedrag aan federale bijdrage elektriciteit uit het verleden 
(2009-2017) werden een aantal rapporteringstabellen ontwikkeld. Deze tabellen worden in bijlage bij 
deze brief gevoegd. Voor de verdere bespreking van praktische afspraken nodigde de CREG de 
distributienetbeheerders uit voor een informatiesessie op 30 maart 2018 om 14u00.  

4. Op 3 april 2018 wordt de wet van 18 maart 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

5. Via een emailbericht van 5 april 2018 brengt de CREG de distributienetbeheerders op de hoogte 
van de publicatie van de wet van 18 maart 2018. De aangepaste rapporteringstabellen6 worden via 
een  bijlage aan dit emailbericht aan de distributienetbeheerders overgemaakt. 

6. Op 3 mei 2018 ontvangt de CREG het voorstel tot vaststelling van het door Ores Hainaut toe te 
wijzen bedrag aan federale bijdrage elektriciteit voor de periode 1 januari 2009 tot 31 december 2017. 

7. Via emailberichten vraagt de CREG om het op 3 mei 2018 ingediende voorstel aan te vullen met 
een aantal bijkomende inlichtingen. 

8. Na ontvangst van de bijkomende inlichtingen op 6 juni 2018 gaat de CREG over tot de analyse 
van het vervolledigd voorstel.  

9. Ontwerpbeslissing (B)1796 over de vaststelling van het door Ores Hainaut toe te wijzen bedrag 
aan federale bijdrage elektriciteit voor de periode 1 januari 2009 tot 31 december 2017 werd 
goedgekeurd door het directiecomité van de CREG tijdens haar vergadering van 17 september 2018. 

3.2. RAADPLEGING 

10. Het directiecomité van de CREG besliste, op grond van artikel 23, §1, van zijn huishoudelijk 
reglement, in het kader van de beslissing over dit dossier, om, met toepassing van artikel 41 van zijn 
huishoudelijk reglement, geen openbare raadpleging over de ontwerpbeslissing te organiseren gelet 
op het feit dat de beslissing slechts rechtsgevolgen zou hebben voor één persoon, nl. Ores Hainaut, 
doch wel een niet-openbare raadpleging van Ores Hainaut te organiseren, die afliep op 21 juni 2018 
om 23.59 CET inbegrepen. 

11. De CREG heeft, van Ores Hainaut, geen enkele opmerking ontvangen op de ontwerpbeslissing. 

                                                           

5 In deze brief wordt verwezen naar het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt met betrekking tot 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 dat 
op 22 februari 2018 werd aangenomen in de plenaire vergadering. De eigenlijke publicatie van de wet van 18 maart 2018 
gebeurde op 3 april 2018. 
6 Tijdens de informatiesessie van 29 maart 2018 om 14u maakten de distributienetbeheerders opmerkingen bij de 
voorgestelde rapporteringstabellen. De tabellen werden daarop aangepast. 
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4. ANALYSE VAN HET VOORSTEL 

12. Het voorstel zoals op 3 mei 2018 door de distributienetbeheerder ingediend bevat twee 
rapporteringstabellen, alsook verdere toelichting bij de manier waarop deze tabellen werden ingevuld. 

13. Beide rapporteringstabellen hebben tot doel om: 

1) een overzicht te geven van de kosten (inkomende facturen bij de distributienetbeheerder) 
en de opbrengsten (uitgaande facturen van de distributienetbeheerder) inzake de 
federale bijdrage elektriciteit voor de periode 1 januari 2009 tot 31 december 2017; 

2) een inzicht te krijgen in de manier waarop het verschil (= het saldo) tussen voormelde 
kosten en opbrengsten binnen de distributienetbeheerder werd verwerkt. 

Deze informatie laat de CREG toe om zowel een saldo per jaar en als een saldo over de volledige 
periode 2009-2017 vast te stellen.  

14. Tabel 1 geeft een volledig overzicht van de saldi. Voor Ores Hainaut stelt de CREG, over de 
volledige periode 2009-2017, een toe te wijzen bedrag aan federale bijdrage elektriciteit vast van 
- 345.706,34 €. 

Tabel 1 - Vaststelling saldo Ores Hainaut 

 

  

Ores Hainaut
in €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAAL SALDO

Totaal
Kosten * 6.281.255,19 20.824.975,73 25.327.776,60 20.166.934,07 14.335.447,52 10.956.624,88 11.415.002,38 13.440.721,17 14.928.035,34

Opbrensten * 6.372.060,98 21.102.717,04 25.734.086,26 20.857.616,30 15.115.266,48 11.616.798,08 11.215.022,17 12.653.670,06 14.385.419,68

Saldo (bruto) -90.805,79 -277.741,31 -406.309,66 -690.682,23 -779.818,96 -660.173,20 199.980,21 787.051,11 542.615,66

Evolutie Saldo 36.322,32 111.096,52 162.523,87 276.272,89 311.927,59 132.034,64 0,00 0,00 0,00

Saldo (netto) -54.483,47 -166.644,79 -243.785,79 -414.409,34 -467.891,37 -528.138,56 199.980,21 787.051,11 542.615,66 -345.706,34
* Kosten van het boekjaar

* Opbrengsten van het boekjaar

(-) Saldo/excedent => schuld aan de netgebruikers

(+) Saldo/deficit => vordering op de netgebruikers
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5. CONCLUSIE 

Gelet op artikel 21bis, §4, van de Elektriciteitswet waarin wordt bepaald dat de CREG het toe te wijzen 
bedrag aan federale bijdrage elektriciteit voor de periode 1 januari 2009 tot 31 december 2017 per 
distributienetbeheerder moet vaststellen.  

Gelet op het feit dat het toe te wijzen bedrag door de CREG wordt vastgesteld op voorstel van de 
distributienetbeheerder. 

Gelet op het voorstel van de distributienetbeheerder zoals ingediend op 3 mei 2018. 

Gelet op de bijkomende inlichtingen ontvangen op 6 juni 2018. 

 

Beslist de CREG dat het toe te wijzen bedrag wordt vastgesteld op - 345.706,34 € voor Ores Hainaut.  

 

Zoals bepaald in artikel 21bis, §4, van de Elektriciteitswet wordt dit bedrag door de 
distributienetbeheerder toegewezen ten voordele van de eindafnemers die op zijn netwerk 
aangesloten zijn. 

 

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