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1 INLEIDING 

Krachtens artikel 23, §2, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt heeft de CREG het initiatief genomen een nota op te stellen betreffende de federale 
bijdragen elektriciteit en aardgas. 

Het belang van deze nota ligt in de toelichting die ze geeft bij een problematiek die het grote publiek 
vaak niet kent en die opvalt door haar zeer grote techniciteit en de vele evoluties die ze inzonderheid 
op juridisch vlak heeft gekend. 

De federale bijdragen elektriciteit en aardgas zijn ingevoerd in 20031. Een beter begrip van dit 
instrument, dat een volwaardig onderdeel is van de energierekening van alle verbruikers, is dus uiterst 
belangrijk. Aldus heeft deze nota tot doel, in een streven naar transparantie en pedagogie ten aanzien 
van alle marktspelers, een overzicht te bieden van alle algemene en specifieke kenmerken van dit 
systeem. Tevens heeft ze tot doel ter zake een referentiedocument te zijn. 

Meer bepaald wil de nota de doeleinden van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas voorstellen 
en het geldende systeem beschrijven evenals de initiatieven die de CREG heeft genomen om de 
werking ervan te verbeteren ten behoeve van het algemeen belang, met inachtneming van het 
reglementair kader in verband ermee. 

Het directiecomité heeft deze nota goedgekeurd op 19 november 2020. 

  

 

1  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 (Belgisch Staatsblad van 28 maart 2003) en 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 (Belgisch Staatsblad van 28 maart 2003). Beide 
besluiten werden bekrachtigd door de programmawet van 22 december 2003 (Belgisch Staatsblad van 31 december 
2003). 
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2 DE FEDERALE BIJDRAGEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS 

2.1 WETTELIJK KADER 
De federale bijdragen elektriciteit en aardgas hebben hun eigen specifieke wet- en regelgeving.  

Zo wordt de federale bijdrage wat betreft haar component elektriciteit beheerst door artikel 21bis 
van de elektriciteitswet dat bepaalt wat volgt:  

"§1. Een "federale bijdrage" wordt geheven ter financiering van sommige openbare 
dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de 
controle op de elektriciteitsmarkt.  

De 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 netbeheerder is belast met de inning van de federale bijdrage zonder toepassing 
van de regels betreffende de vrijstelling bedoeld in §1bis en de degressiviteit 
bedoeld in §2 en §5. Daartoe factureert hij de toeslag aan de houders van een 
toegangscontract en aan de distributienetbeheerders. Indien de houders van een 
toegangscontract en/of de distributienetbeheerders niet zelf de van het net 
afgenomen kWh verbruiken, kunnen zij de federale bijdrage factureren aan hun 
eigen klanten, totdat deze toeslag uiteindelijk wordt gefactureerd aan degene die 
de kWh voor eigen gebruik heeft verbruikt. 

De opbrengst van deze federale bijdrage is bestemd voor:  

1° de financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van 
de nucleaire sites BP1 en BP2 (de oude pilootopwerkingsfabriek Eurochemic of 
passief BP1; de oude Afvalafdeling van het Studiecentrum voor Kernenergie of 
passief BP2) te Mol-Dessel en uit het kwart van de denuclearisatie van de BR3-
reactor van het technisch passief van het Studiecentrum voor Kernenergie te Mol, 
alsook uit de behandeling, de conditionering, de opslag en de berging van het 
geaccumuleerd radioactief afval, met inbegrip van het radioactief afval afkomstig 
uit de genoemde denuclearisaties, ten gevolge van de nucleaire activiteiten op de 
genoemde sites en reactor. De tussenkomst van de federale bijdrage in het kwart 
van de ontmantelingskost van de BR3-reactor is pas verschuldigd vanaf het jaar dat 
een financieringstekort zich dreigt voor te doen voor het technisch passief van het 
SCK.CEN. De tussenkomst van de federale bijdrage in dit passief maakt geen deel uit 
van het regionaal evenwicht bedoeld in het vierde lid van artikel 9 van het koninklijk 
besluit van 16 oktober 1991 houdende de regelen betreffende het toezicht op en de 
subsidiëring van het Studiecentrum voor Kernenergie en tot wijziging van de 
statuten van dit Centrum; 

2° de gedeeltelijke financiering van de werkingskosten van de commissie zoals 
bedoeld in artikel 25, §3, en dit onverminderd de overige bepalingen van artikel 25, 
§3 en voor de financiering van de werkingskosten van de ombudsdienst voor 
energie, bedoeld in artikel 27, die door de commissie in het jaar 2005 zijn geïnd met 
toepassing van artikel 21ter, §1, en die worden gestort in een fonds beheerd door 
de ombudsdienst voor energie overeenkomstig artikel 21ter, §1, 6°; 
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3° de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen van 
begeleiding en financiële maatschappelijke steunverlening inzake energie zoals 
bepaald door de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht 
aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de 
financiële maatschappelijke bijstand aan de meest hulpbehoevenden inzake 
energielevering; 

4° de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van 
broeikasgassen met het oog op de naleving van de internationale verbintenissen 
van België inzake bescherming van het leefmilieu en duurzame ontwikkeling; 

5° de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de 
maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële 
klanten, zoals bepaald in artikel 20, §2. […] ". 

Het koninklijk besluit van 24 maart 20032 stelt de nadere uitvoeringsregels vast. Dit besluit werd 
grondig gewijzigd door het koninklijk besluit van 27 maart 20093 en recenter door het koninklijk besluit 
van 31 oktober 20174. 

De federale bijdrage in haar component aardgas wordt van haar kant beheerst door artikel 15/11 van 
de gaswet dat inzonderheid bepaalt: 

"§1 bis. Een "federale bijdrage" wordt geheven tot financiering van sommige 
openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden met de regulering van 
en de controle op de gasmarkt.  

De federale bijdrage is verschuldigd door elke eindafnemer gevestigd op het 
Belgische grondgebied, op de hoeveelheden aardgas, aangevoerd langs een 
aardgasvervoersnet, een distributienet of door middel van een directe leiding, die 
hij voor eigen gebruik afneemt. 

De beheerder van het aardgasvervoersnet wordt belast met de inning van de 
federale bijdrage.  

Daarvoor factureert hij de federale bijdrage voor de toegang tot zijn net aan de 
houders van een vervoerscontract.  

Indien de houders van een vervoerscontract niet zelf het van het net afgenomen gas 
verbruiken, factureren ze de federale bijdrage aan hun eigen afnemers, tot op het 

 

2  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 (Belgisch Staatsblad van 28 maart 2003). 

3  Het koninklijk besluit van 27 maart 2009 tot wijziging 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 (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2009) 
wijzigde niet alleen de methode van inning van de federale bijdrage door het cascadeprincipe van inning in te voeren 
vanaf de transmissienetbeheerder tot bij de leveranciers maar ook de nadere regels voor toepassing van de vrijstelling 
en de degressiviteit op deze bijdrage die worden toegestaan aan professionele klanten. 

4  Het koninklijk besluit van 31 oktober 2017 tot wijziging 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 (Belgisch Staatsblad van 24 november 2017) 
legde aan de leveranciers de verplichting op inzake certificering door een bedrijfsrevisor/accountant van de van de CREG 
gevorderde bedragen en regelt ook de eventuele saldi van federale bijdrage elektriciteit van de DNB's. 
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ogenblik dat de toeslag uiteindelijk aangerekend wordt aan de persoon die het 
aardgas voor eigen gebruik verbruikte.  

In afwijking van het vorige lid, wordt de operator van een directe leiding belast met 
de inning van de federale bijdrage verschuldigd door de eindafnemers die via deze 
directe leiding bevoorraad worden. 

De opbrengst van de federale bijdrage is bestemd voor: 

1° de gedeeltelijke financiering van de werkingskosten van de commissie zoals 
bedoeld in artikel 15/15, §4, en dit onverminderd de overige bepalingen van artikel 
15/15, §4; 

2° de gedeeltelijke financiering van de uitvoering van de maatregelen van 
begeleiding en maatschappelijke steunverlening inzake energie voorzien door de 
wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare 
centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiële 
maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake 
energielevering; 

3° de financiering van de werkelijke nettokosten voortvloeiend uit de toepassing van 
de maximum prijzen voor de levering van aardgas aan de residentiële beschermde 
klanten zoals bepaald in artikel 15/10, §2. 

§ 1ter. De beheerder van het aardgasvervoersnet en de operatoren van een directe 
leiding storten de gefactureerde federale bijdrage aan de commissie volgens de 
door de commissie vastgelegde en gepubliceerde verdeling, respectievelijk: 

1° in een fonds dat beheerd wordt door de commissie, voor de financiering van haar 
werkingskosten, overeenkomstig artikel 15/15, §4; 

2° in het fonds dat beheerd wordt door de commissie, bedoeld onder §1, eerste lid, 
3°, met het oog op de gedeeltelijke financiering van de maatregelen bedoeld in de 
bepaling onder §1bis, zevende lid, 2°, waarvan de middelen te dien einde, ter 
beschikking gesteld worden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 september 2002 houdende 
toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de 
meest hulpbehoevenden inzake energielevering; 

3° in een fonds dat beheerd wordt door de commissie ten behoeve van beschermde 
residentiële klanten, zoals bedoeld in §1bis, zevende lid 3°." 

Het koninklijk besluit van 2 april 20145 stelt op zijn beurt de nadere uitvoeringsregels vast. 

 

5  Koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage bestemd voor de 
financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering en controle op 
de aardgasmarkt (Belgisch Staatsblad van 25 april 2014). Dit besluit trok het koninklijk besluit van 24 maart 2003 in 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 aardgasmarkt (Belgisch 
Staatsblad van 28 maart 2003). 
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3 MECHANISME VOOR HEFFING EN INNING VAN DE 
FEDERALE BIJDRAGE 

3.1 BEREKENING VAN DE EENHEIDSTOESLAG 

Het is de taak van de CREG om de eenheidswaarden van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas 
elk jaar te berekenen en op haar website te publiceren overeenkomstig de artikelen 21ter van de 
elektriciteitswet en 15/11, §1ter van de aardgaswet. In overleg met de elektriciteits- en de 
aardgassector en ter bevordering van de heffing van de opbrengst van de bijdrage vanaf 1 januari van 
elk jaar vindt de publicatie in de praktijk jaarlijks plaats rond 15 december van het jaar dat voorafgaat 
aan het jaar van toepassing. 

Voor de federale bijdrage elektriciteit wordt de berekeningswijze van de eenheidswaarden van de 
federale bijdrage bepaald door de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003. 

Het bedrag van de federale bijdrage elektriciteit is gelijk aan de som van de vijf termen die 
overeenstemmen met de vijf fondsen die de federale bijdrage elektriciteit financiert en die in 
hoofdstuk 5 van deze nota worden beschreven, en wel als volgt: 

Federale bijdrage elektriciteit (in €/MWh) = toeslagen CREG-fonds + Sociaal Energiefonds + Fonds 
beschermde klanten + Denuclearisatiefonds + Fonds Broeikasgassen6. 

Voor de federale bijdrage aardgas wordt de berekeningswijze van de eenheidswaarden van de 
federale bijdrage bepaald door de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 2 april 2014. 

Het bedrag van de federale bijdrage voor aardgas is gelijk aan de som van de drie termen die 
overeenstemmen met de drie fondsen die de federale bijdrage voor aardgas financiert en die in 
hoofdstuk 5 van deze nota worden beschreven, en wel als volgt: 

Federale bijdrage aardgas (in €/MWh) = toeslagen CREG-fonds + Sociaal Energiefonds + Fonds 
beschermde klanten. 

In beide gevallen is elke term (toeslag verbonden met elk fonds) een breuk waarvan: 

- de teller overeenstemt met het bedrag per jaar dat moet worden gedekt7 door de federale 

bijdrage voor het jaar t; 
- de noemer komt overeen met de totale hoeveelheid MWh afgenomen van het transmissienet 

en verbruikt in België8 tijdens het jaar t-2 dat voorafgaat aan het te financieren jaar t. 

 

6  Sinds 2013 wordt het bedrag voor het Fonds Broeikasgassen jaarlijks vastgesteld op nul euro. 
7  Voor elk fonds houdt de CREG, naast de bij koninklijk besluit vastgestelde bedragen, ook rekening met een geheel van 

elementen eigen aan elk fonds (vrijstelling warmtekrachtkoppeling aardgas, vrijstelling internationale instellingen …). 
Bovendien kan er in haar berekening eventueel een bijkomend bedrag worden toegevoegd aan de teller om rekening te 
houden met een tekort of teveel ontvangen bedrag tijdens de vorige jaren. Het geheel van de bedragen die voor elk fonds 
nodig zijn, is de teller van de breuk. 

8  In haar berekening van de eenheidswaarden houdt de CREG ook rekening met de totale of gedeeltelijke vrijstelling die 

wordt toegekend aan de eenheden voor elektriciteitsproductie, de warmtekrachtkoppelingsinstallaties, de 
opslageenheden, ... 
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Tabel 1: Evolutie van de eenheidswaarden van de verschillende toeslagen van de federale bijdrage 
elektriciteit van 2016 tot 20209 (in €/MWh).  
 

Bron: CREG 

De toeslagen in deze tabel komen overeen met de waarden die de CREG publiceert en die de 
transmissienetbeheerder voor elektriciteit, i.e. ELIA Transmission Belgium (hierna "ELIA"), zal 
gebruiken om de federale bijdrage aan haar klanten te factureren.10  

Sinds 2016 is de federale bijdrage elektriciteit gestegen (+ 4,6%). De verschillende fondsen waaruit de 
bijdrage bestaat, zijn jaarlijks het voorwerp van (positieve of negatieve) aanpassingen in functie van 
de opbrengsten van de federale bijdrage en de opnieuw te dekken bedragen zoals die worden 
vastgesteld in de reglementaire teksten. De eenheidstoeslag die sinds 2016 het meest is gestegen en 
aldus een verklaring vormt voor de stijging van de federale bijdrage elektriciteit, is de eenheidstoeslag 
"Beschermde klanten".11 Het et deze toeslag te dekken bedrag is sterk gestegen sinds 2016 (+54,1%), 
van €75,0 M in 2016 tot € 115,6 M in 2020, als gevolg van de gestegen referentieprijs en de 
automatische toekenning van het sociaal tarief, waardoor alle rechthebbenden effectief de gunst 
konden genieten van de toepassing van het sociaal tarief, maar ook als gevolg van de bevriezing van 
de sociale tarieven tijdens het jaar 2019. 

  

 

9  De tabel met de evolutie van de eenheidswaarden van de verschillende toeslagen van de federale bijdrage elektriciteit 

sinds 2010 is het voorwerp van bijlage 3. 
10  Met andere woorden, deze bedragen bevatten niet de forfaitaire verhoging van 0,1% of 1,1% in functie van het type 

klanten van ELIA. 
11  Deze toeslag omvat de middelen die ter beschikking van de CREG worden gesteld om aan de leveranciers de sociale 

tarieven terug te betalen die zij toestaan aan hun klanten. 

Toeslag 2016 2017 2018 2019 2020 
Verschil 

2020/2016 
(in %) 

CREG-fonds 0,1579 0,1548 0,1545 0,1565 0,1488 –5,8% 

Sociaal 
Energiefonds 

0,4478 0,4993 0,4929 0,4755 0,4332 
–3,3% 

Fonds 
Broeikasgassen 

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 
n.v.t. 

Denuclearisatie-
fonds 

1,0053 1,0208 1,0700 1,0668 1,0100 
+0,5% 

Fonds beschermde 
klanten 

1,3923 1,6956 1,7265 1,6473 1,5508 
+11,4% 

TOTAAL 3,0033 3,3705 3,4439 3,3461 3,1428 +4,6% 
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Tabel 2: Evolutie van de eenheidswaarden van de verschillende toeslagen van de federale bijdrage 
aardgas sinds 201612 (in €/MWh) 

 

Toeslag 2016 2017 2018 2019 2020 
Verschil 

2020/2016 
(in %) 

CREG-fonds 0,0336 0,0269 0,0279 0,0285 0,0286 –14,9% 

Sociaal 
Energiefonds 

0,2022 0,1442 0,1374 0,1355 0,1314 –35,0% 

Fonds 
beschermde 
klanten 

0,3951 0,3961 0,4031 0,4403 0,5816 +47,2% 

TOTAAL 0,6309 0,5672 0,5684 0,6043 0,7416 +17,5% 

Bron: CREG
 
De toeslagen in deze tabel komen overeen met de waarden die de CREG publiceert en die de 
transmissienetbeheerder voor aardgas, FLUXYS Belgium (hierna "FLUXYS") en de beheerder van een 
directe leiding, gebruiken om de federale bijdrage aan hun klanten te factureren.13 

Sinds 2016 is de toeslag van de federale bijdrage aardgas gestegen (+17,5%). De eenheidstoeslag die 
sinds 2016 het meest is gestegen en die een verklaring vormt voor de stijging van de federale bijdrage 
aardgas, is de eenheidstoeslag "Beschermde klanten" (net zoals voor elektriciteit). Het door deze 
toeslag te dekken bedrag is significant gestegen sinds 2016 (+35,1%), van €65,5 M in 2016 tot €88,5 M 
in 2020, als gevolg van dezelfde redenen als voor elektriciteit. 

Tabel 3: Illustratie van de kostprijs van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas 2020 voor een 
residentiële klant (met inbegrip van de verhogingen met 0,1% en 1,1% die respectievelijk worden 
toegepast door ELIA of FLUXYS en vervolgens door de leverancier). 

 Elektriciteit Aardgas 

Federale bijdrage 2020 0,0031805 €/kWh 0,0007505 €/kWh 

Gemiddeld verbruik 3.500 kWh 23.260 kWh 

Jaarlijkse kostprijs € 11,13 € 17,46 

Bron: CREG 

Tot slot stellen we vast dat een toeslag per definitie (door de rechtspraak) een belasting is, 
gedefinieerd als een eenzijdige heffing vanwege de federale Staat, de gewesten, de provincies en de 
gemeenten op de middelen van de personen die op hun grondgebied wonen of er belangen bezitten 
en toegewezen aan de dienst van algemeen nut.  

 

12  De tabel met de evolutie van de eenheidswaarden van de verschillende toeslagen van de federale bijdrage elektriciteit 
sinds 2010 is het voorwerp van bijlage 4. 

13  Met andere woorden, deze bedragen bevatten niet de forfaitaire verhoging van 0,1% of 1,1% in functie van het type 
klanten. 
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Het toepasselijk wettelijk kader voorziet in bepaalde uitzonderingen op de heffing van de federale 
bijdrage voor zowel elektriciteit als aardgas. Ze worden verder in dit document besproken. 

3.2 MECHANISME VOOR HEFFING EN INNING 

De federale bijdrage elektriciteit en aardgas is verschuldigd door de eindafnemers die respectievelijk 
elektriciteit en/of aardgas voor eigen gebruik hebben verbruikt. Het mechanisme voor facturering van 
de federale bijdrage elektriciteit en aardgas aan de eindafnemers is vergelijkbaar met en gebaseerd op 
een zogenaamd cascademechanisme dat hierna wordt beschreven. 

3.2.1 Elektriciteit 

De heffing begint bij de transmissienetbeheerder voor elektriciteit (ELIA) die 3 types klanten heeft: 

- Type 1: de distributienetbeheerders (ORES, FLUVIUS …); 

- Type 2: directe klanten zonder toegang tot haar net (een leverancier die toegangshouder is); 

- Type 3: directe klanten die ook hun eigen toegangshouder zijn. 

Het algemene cascadeprincipe werkt als volgt: ELIA factureert de federale bijdrage aan haar klanten 
van het type 1 (de distributienetbeheerders) op basis van de hoeveelheden elektriciteit die zij afnemen 
van haar net. Zij factureren vervolgens de federale bijdrage aan hun klanten (de leveranciers) die 
uiteindelijk op hun beurt factureren aan de eindafnemers. 

De klanten van het type 2 (directe klanten die zelf geen toegangshouder zijn) ontvangen een factuur 
van hun leverancier (i.e. hun toegangshouder). 

Klanten van het type 3, i.e. eindafnemers die zeer veel elektriciteit verbruiken en tevens hun eigen 
toegangshouder zijn, ontvangen een factuur rechtstreeks van ELIA. 

Schema 1: Heffing van de federale bijdrage elektriciteit door de transmissienetbeheerder in functie 
van zijn drie types klanten. 

 

Bron: CREG  
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Wanneer de transmissienetbeheerder elektriciteit de federale bijdrage factureert aan een klant die 

geen eindverbruiker is (klanten van het type 1 en 2), verhoogt hij de door de CREG gepubliceerde 

eenheidswaarden met 0,1% om zijn administratieve kosten in verband met de inning van de federale 

bijdrage te dekken. De leveranciers factureren aan hun eindafnemers met een verhoging van 1,1% 

(administratieve en oninvorderbaarheden) van de aldus van tevoren verhoogde bijdrage (zie 

hoofdstuk 3.2.5). 

Als de transmissienetbeheerder de federale bijdrage factureert aan een eindafnemer (klanten van het 
type 3), verhoogt hij die bijdrage met slechts 1,1% (administratieve kosten en oninvorderbaarheden), 
net zoals een leverancier dat doet met zijn eindafnemers. 

3.2.2 Aardgas 

Voor de component "aardgas" van de federale bijdrage zijn het de transmissienetbeheerder (FLUXYS) 
en de beheerders van een directe leiding (vandaag alleen WINGAS) die in de eerste plaats de federale 
bijdrage aardgas factureren aan de houders van een vervoerscontract (=Shippers) en aan de 
eindafnemers die door de directe leiding worden bevoorraad. 

Schema 2: Heffing van de federale bijdrage aardgas door de transmissienetbeheerder en door de 
beheerder van de directe leiding. 

 
 

Bron: CREG 

De transmissienetbeheerder aardgas verhoogt de door de CREG gepubliceerde eenheidswaarden met 
0,1% tot dekking van zijn administratieve kosten in verband met de inning van de federale bijdrage. De 
Shippers factureren vervolgens aan de leveranciers door zelf ook de verhoging met 0,1% toe te 
passen14. Op hun beurt factureren deze laatste uiteindelijk aan de eindafnemers door de eerder al 
verhoogde bijdrage (zie hoofdstuk 3.2.5) te verhogen met 1,1% (administratieve kosten en 
oninvorderbaarheden). 

  

 

14  Overeenkomstig artikel 5, §2, lid 2 van het koninklijk besluit van 2 april 2014 wordt de verhoging met 0,1% toegepast 

door elke tussenpersoon in het cascademechanisme totdat de federale bijdrage aardgas wordt gefactureerd aan de 
eindafnemer. 
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3.2.3 Betaling van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas aan de CREG 

Uiterlijk op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december van elk jaar15 betalen ELIA (elektriciteit) 
evenals FLUXYS en WINGAS (aardgas) het bedrag van de federale bijdrage dat ze tijdens de voorgaande 
maanden aan hun klanten hebben gefactureerd op de bankrekeningen van de verschillende fondsen 
die de CREG beheert. 

ELIA en WINGAS16 geven bij de CREG ook de degressiviteitsbedragen aan die ze toestaan aan hun 
directe eindafnemers (Cf. hoofdstuk 4. Kortingen toegestaan op de federale bijdrage elektriciteit en 
aardgas). Deze door ELIA en WINGAS toegestane degressiviteit leidt immers tot een verminderde 
facturering van de federale bijdrage (verschuldigd op alle heffingen) en dus tot lagere bedragen van 
de federale bijdrage die deze twee bedrijven aan de CREG betalen. Bij de CREG is er dus sprake van 
winstderving wat betreft de federale bijdrage. Op basis van hun aangiften van het bedrag inzake 
toegestane degressiviteit kan de CREG dus het door haar gevraagde degressiviteitsbedrag 
verantwoorden bij de FOD Financiën met het oog op de verdeling ervan over de verschillende fondsen. 

3.2.4 Aanvragen tot terugbetaling door de elektriciteits-/aardgasbedrijven 

Uiterlijk op 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november van elk jaar17 kan het elektriciteits-
/aardgasbedrijf dat de respectieve federale bijdrage elektriciteit of aardgas aan een eindafnemer 
factureert, aan de CREG om terugbetaling vragen van het bedrag van de kortingen die het tijdens het 
vorige kwartaal heeft toegestaan. Het bedrijf geeft de CREG ook kennis van de hoeveelheid 
gefactureerde energie. 

3.2.5 Forfaitaire verhogingen van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas 

Zoals hierboven gezegd, werd de initiële facturering in de factureringsketen van de federale bijdrage 
door het eerste cascadeniveau (en voor gas ook door de andere cascadeniveaus) verhoogd met een 
forfaitair percentage van 0,1%. 

Daarbij worden aan de eindafnemer ook de volgende verhogingen18 aangerekend door het 

elektriciteits-/aardgasbedrijf dat de federale bijdrage factureert aan de betrokken eindafnemer: 

- 0,4% tot dekking van de administratieve en financiële kosten van het elektriciteits-

/aardgasbedrijf als gevolg van hun verplichting om de federale bijdrage elektriciteit/aardgas 

te heffen;  

- 0,7% tot dekking van het deel van de federale bijdrage dat de klant niet heeft betaald, 

"oninvorderbaarheden" genoemd. 

 

15  Artikel 4 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 en artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 april 2014. 
16  FLUXYS heeft vandaag geen eindafnemers aan wie zij de federale bijdrage rechtstreeks zou toekennen en degressiviteit 

zou toestaan. 
17  Artikel 4quater van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 en artikel 8 van het koninklijk besluit van 2 april 2014. 
18  Meerdere gevallen van forfaitaire verhoging: ELIA aan de directe klanten die toegangshouders zijn; de leveranciers aan 

de eindafnemers en de DNB aan de eindafnemers. 
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De verhoging met 0,7% is elk jaar het voorwerp van een regularisatie met de CREG. Dit forfait van 0,7% 
wordt infra verder toegelicht in de punten betreffende de fondsen "Oninvorderbaarheden 
elektriciteit" en "Oninvorderbaarheden aardgas" van deze nota. 

De verhoging met 0,4% blijft echter eigendom van het elektriciteits-/aardgasbedrijf en wordt niet 
jaarlijks geregulariseerd met de CREG. 

4 KORTINGEN TOEGESTAAN OP DE FEDERALE BIJDRAGE 
ELEKTRICITEIT EN AARDGAS 

Afhankelijk van hun statuut kunnen sommige eindafnemers kortingen genieten op de federale bijdrage 
elektriciteit en/of aardgas, zoals hierna beschreven. 

4.1 DEGRESSIVITEIT VAN DE FEDERALE BIJDRAGE ELEKTRICITEIT 

Sinds 2009 kennen de elektriciteitsbedrijven die de federale bijdrage aan hun eindafnemers factureren 
onder bepaalde voorwaarden een korting toe die degressiviteit wordt genoemd. Het gaat om de 
volgende voorwaarden: 

- de eindafnemer op een verbruikslocatie19 moet minimaal 20 MWh/jaar per afnamepunt 

afnemen voor professioneel gebruik; 

- de eindafnemer moet aan zijn leverancier een aangifte toesturen20 met vermelding van de 

locatie waarvoor de degressiviteit aan hem moet worden verleend en van alle informatie in 

verband daarmee (EAN-code(s), naam van de onderneming, adres …); 

- de eindafnemer moet aan zijn leverancier een formulier bezorgen waarin hij melding maakt 

van het sectorakkoord21 (of "convenant") zoals opgesteld door het gewest waarvan hij afhangt 

en dat hij22 individueel of collectief heeft onderschreven, met vermelding van de 

verplichtingen zoals vastgesteld door het sectorakkoord (of "convenant"). 

De degressiviteit wordt enkel toegestaan, zonder terugwerkende kracht, na ontvangst van deze 
informatie door het elektriciteitsbedrijf.  

 

19  Artikel 2, 35°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt definieert een 
verbruikslocatie als volgt: "alle verbruiksinstallaties gelegen op een topografisch geïdentificeerde plaats waarvan 
elektriciteit wordt opgenomen op het net door eenzelfde transmissie- of distributienetgebruiker". 

20  Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 27 maart 2009 "Informatie te bezorgen door de eindafnemer, die beantwoordt 
aan een van de criteria vervat in artikel 6quater". 

21  Een sectorakkoord (of "convenant") is een akkoord gesloten tussen een bedrijfssector en een gewest met als doel de 

uitstoot van broeikasgassen te verminderen of de energie-efficiëntie van de betrokken sector te verbeteren. 
22  In Vlaanderen is er echter een jaarlijks primair verbruik van minimaal 0,1 PJ (of ca. 27.778 MWh) vereist om te kunnen 

intekenen op een zogenaamde Auditconvenant, wat betekent dat niet alle bedrijven er op wettige wijze op kunnen 
intekenen. 
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Boven het minimaal verbruik van 20 MWh per jaar kent het elektriciteitsbedrijf een korting toe die 
wordt toegepast op het verbruik dat zich situeert binnen elk van de verbruiksschijven conform de 
onderstaande tabel en per verbruikslocatie. Hoe hoger het verbruik, hoe groter de korting. 

Tabel 4: Verbruiksschijven en degressiviteit toegepast door de elektriciteitsbedrijven23  

Verbruiksschijf Kortingspercentage 

Van 0 MWh/jaar tot 20 MWh/jaar 0% 

Van 20 MWh/jaar tot 50 MWh/jaar 15% 

Van 50 MWh/jaar tot 1.000 MWh/jaar 20% 

Van 1.000 MWh/jaar tot 25.000 MWh/jaar 25% 

> dan 25.000 MWh/jaar 45% 

Bron: CREG 

Het elektriciteitsbedrijf dat factureert aan de eindafnemer, trekt de federale bijdrage rechtstreeks af van 
de facturen die het naar die eindafnemer opstuurt24. De korting die wordt toegekend op de voor een 
bepaalde maand verschuldigde federale bijdrage stemt overeen met het gemiddelde kortingspercentage 
dat wordt verkregen door de glijdende jaarlijkse som van de heffingen, i.e. het verbruik van de laatste 11 
maanden25 boven op dat van de maand die in aanmerking wordt genomen door de factuur. 

Aldus zou een eindafnemer die tijdens de lopende maand 2.000 MWh zou hebben afgenomen terwijl hij de 
voorbije 12 maanden 23.000 MWh heeft afgenomen, een korting genieten van 24,75%26 op het bedrag van 
de federale bijdrage elektriciteit dat voor de lopende maand verschuldigd is. Elke maand moet een 
soortgelijke berekening worden gemaakt met de bijgewerkte gegevens van de afnames van de laatste 12 
maanden. 

Bovendien wordt voor elke eindafnemer, ongeacht de toepassing van de degressiviteit per schijf zoals 
hierboven bedoeld, het bedrag van zijn federale bijdrage elektriciteit beperkt tot €250.000 (excl. de 
voornoemde kosten van 1,1%), ongeacht zijn verbruik. Het plafond van €250.000 voor de federale bijdrage 
elektriciteit wordt berekend op basis van de per kalenderjaar verrichte afnames (van 1 januari tot 31 
december), zonder andere voorwaarde zoals het geval was tot in 201227. 

Voor het elektriciteitsbedrijf dat degressiviteit heeft toegekend, vormt dit een "winstderving" ten opzichte 
van wat aan dit bedrijf werd gefactureerd door het hogere cascadeniveau. Het bedrijf kan die winstderving 
recupereren bij de CREG. In zijn driemaandelijkse aanvraag tot terugbetaling aan de CREG vermeldt het 
elektriciteitsbedrijf het bedrag voor elke term van de federale bijdrage, rekening gehouden met de 
toegestane degressiviteit. 

  

 

23  Artikel 21bis, §2, van de wet van 29 april 1999. 
24  De artikelen 6 tot 6quinquies van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 bevatten de nadere regels voor de 

degressiviteit. 
25  Zo het historisch verbruik niet bekend is, worden de recentste verbruiksgegevens op lineaire wijze geëxtrapoleerd over 

een periode van 12 maanden. 
26  24,75% = [20MWh * 0% + 30 MWh * 15% + 950 MWh * 20% + 22.000 MWh * 25%] / 23.000 MWh. 
27  Tot in 2012 diende men minimaal 250.000 MWh per jaar te verbruiken opdat het voordeel van het plafond van toepassing 

zou zijn. Deze voorwaarde werd opgeheven door artikel 3 van de wet van 27 december 2012 (Belgisch Staatsblad van 28 
december 2012). Met de federale bijdrage elektriciteit die in 2020 van kracht is, wordt het plafond bereikt zodra het 
jaarlijks verbruik ca. 135.000 MWh bedraagt. 
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Na verificatie en controle van elke aanvraag betaalt de CREG terug wat volgt: 

- 90% van de degressiviteit binnen de 15 werkdagen28 die volgen op de ontvangst van de aanvraag; 

- saldo van 10% binnen de 2 maanden na ontvangst van de aanvraag. 

We herhalen dat de federale bijdrage verschuldigd is per verbruikslocatie. Wanneer de federale 
bijdrage voor elektriciteit voor eenzelfde verbruikslocatie bijgevolg afzonderlijk is gefactureerd (i.e. 
door meerdere elektriciteitsbedrijven die elk de degressiviteit hebben toegestaan op basis van de 
hoeveelheden die ze hebben geleverd aan "hun" afnamepunt), geeft de eindafnemer de CREG ten 
laatste op 15 maart29 van het volgende jaar kennis van de betaalde federale bijdrage en van de 
hoeveelheden elektriciteit die tijdens het afgelopen jaar per afnamepunt werden afgenomen30. De 
CREG herberekent vervolgens wat de verbruikslocatie had moeten betalen indien de degressiviteit was 
toegekend op alle afnamepunten van de verbruikslocatie. De terugbetaling aan de eindafnemer van 
wat hij te veel heeft betaald, vindt ten laatste plaats op 15 mei (zo er voldoende middelen aanwezig 
zijn in het degressiviteitsfonds). 

De kosten in verband met de degressiviteit die de CREG terugbetaalt aan de elektriciteitsbedrijven of 
de eindafnemers, komen ten laste van de Middelenbegroting van de Staat31. Daartoe dient de CREG 
bij de FOD Financiën per kwartaal een aanvraag tot betaling van een voorschot in.32 Om alle in- en 
uitgaande stromen in verband met deze degressiviteit te beheren heeft de CREG een specifiek fonds 
gecreëerd dat "Degressiviteit elektriciteit" wordt genoemd (zie punt 5.7.1).  

Schema 3: Illustratie van de aanvragen tot terugbetaling van degressiviteit elektriciteit bij de CREG en 
de opvraging van fondsen bij de FOD Financiën. 

 
 

Bron: CREG 

 

28  In hun Franse versie is er in de koninklijke besluiten inzake elektriciteit en gas sprake van "15 jours ouvrables", terwijl de 

tekst in het Nederlands het respectievelijk heeft over "15 werkdagen" (aardgas) en "15 dagen" (elektriciteit). 
29  De termijn van 15 februari t+1 voor elektriciteit werd gewijzigd door het koninklijk besluit van 31 oktober 2017, wat nog 

niet het geval is voor gas noch voor de offshore toeslag die vastgesteld blijven op 15 februari daar geen enkele certificering 
is vereist. 

30  Artikel 6, §5 van het koninklijk besluit van 24 maart 2003. 
31  De kosten als gevolg van de degressiviteit zoals toegepast op de offshore toeslag (artikel 7 van de elektriciteitswet) en op 

de federale bijdrage elektriciteit (artikel 21bis, §3 van de elektriciteitswet) worden gedekt door de begroting van de 
federale overheid. Deze artikelen vermelden de herkomst van de middelen. 

32  De CREG en de FOD Financiën sloten op 25 april 2014 een overeenkomst die de praktische regels vaststelt voor de 
opvraging van fondsen tot dekking van de degressiviteit elektriciteit en offshore alsook het mechanisme van jaarlijkse 
regularisatie (vergelijking tussen het totale bedrag van de vooruitbetalingen toegekend door de FOD Financiën tijdens 
het afgelopen jaar en het bedrag dat de CREG werkelijk nodig heeft om de gerechtigden terug te betalen). 
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4.2 DEGRESSIVITEIT VAN DE FEDERALE BIJDRAGE GAS  

Sinds 1 juli 2014 kunnen de aardgasbedrijven die de federale bijdrage aardgas factureren aan 
eindafnemers, hun onder bepaalde voorwaarden een korting toekennen, i.e. degressiviteit. Het gaat 
om de volgende voorwaarden:  

- deze korting is enkel van toepassing voor klanten die minimaal 20.000 MWh/jaar van het net 

afnemen voor professioneel gebruik; 

- de eindafnemer moet aan zijn leverancier/beheerder van een directe leiding een aangifte 

toesturen33 met vermelding van de locatie waarvoor de degressiviteit aan hem moet worden 

verleend en van alle informatie in verband daarmee (EAN-code(s), naam van de onderneming, 

adres …); 

- de eindafnemer stuurt haar ook het sectorakkoord34 (of "convenant"), opgesteld door het 

Gewest waarvan hij afhangt en dat hij individueel of collectief onderschreven heeft, met 

vermelding van de verplichtingen die door het sectorakkoord (of "convenant") zijn bepaald. 

De degressiviteit is enkel van toepassing op de hoeveelheden gas waarvoor nog niet eerder vrijstelling 
is verleend (zie punt 4.3 Vrijstelling van de federale bijdrage (gedeeltelijk of volledig)) en wordt enkel 
toegestaan na ontvangst van de vereiste informatie door de leverancier/beheerder van een directe 
leiding, zonder terugwerkende kracht.  

De degressiviteit is dus enkel van toepassing voor professionele klanten die minimaal 20.000 MWh per 
jaar afnemen van het net. Boven deze drempel kent de leverancier een korting toe die wordt toegepast 
voor het verbruik in elk van de verbruiksschijven overeenkomstig de volgende tabel. Hoe hoger het 
verbruik, hoe groter de korting. 

Tabel 5: Door de aardgasbedrijven toegepaste degressiviteitsschijven35  

Verbruiksschijf Kortingspercentage 

Van 0 MWh/jaar tot 20.000 MWh/jaar 0% 

Van 20.000 MWh/jaar tot 50.000 MWh/jaar 15% 

Van 50.001 MWh/jaar tot 250.000 MWh/jaar 20% 

Van 250.001 MWh/jaar tot 1.000.000 MWh/jaar 25% 

> dan 1.000.000 MWh/jaar 45% 

Bron: CREG 

Het aardgasbedrijf dat factureert aan de eindafnemer, trekt de federale bijdrage rechtstreeks af van 
de facturen die het naar die eindafnemer opstuurt36. De korting die wordt toegekend op de voor een 
bepaalde maand verschuldigde federale bijdrage stemt overeen met het gemiddelde 
kortingspercentage dat wordt verkregen door de glijdende jaarlijkse som van de heffingen, i.e. het 

 

33  Bijlage 3 van het koninklijk besluit van 2 april 2014, "Informatiegegevens die door de eindafnemer moeten worden 

verstrekt aan de leverancier of aan de beheerder van het vervoersnet in toepassing van artikel 13  Vermindering van de 
federale bijdrage (artikelen 10 tot 12 van dit besluit)." 

34  Zie voetnoten nr. 23 en 24. 
35  Artikel 15/11bis §1 van de wet van 12 april 1965. 
36  De artikelen 10 tot 14 van het koninklijk besluit van 2 april 2014 bevatten de nadere regels voor de degressiviteit. 
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verbruik van de laatste 11 maanden37 boven op dat van de maand die in aanmerking wordt genomen 
door de factuur. 

Aldus zou een eindafnemer die tijdens de lopende maand 20.000 MWh zou hebben verbruikt terwijl hij de 
voorbije 12 maanden 230.000 MWh heeft verbruikt, een korting genieten van 17,60%38 op het bedrag van 
de federale bijdrage aardgas dat voor de lopende maand verschuldigd is. Elke maand moet een soortgelijke 
berekening worden gemaakt met de bijgewerkte gegevens. 

Bovendien wordt voor elke eindafnemer, ongeacht de toepassing van de degressiviteit per schijf zoals 
hierboven bedoeld, het bedrag van zijn federale bijdrage aardgas beperkt tot €750.000 (excl. de 
voornoemde kosten van 1,1%), ongeacht zijn verbruik. Het plafond van €750.000 voor de federale bijdrage 
aardgas wordt berekend op basis van de per kalenderjaar verrichte afnames (van 1 januari tot 31 
december)39. 

De toegekende degressiviteit vormt voor de leverancier een "winstderving" ten opzichte van wat aan dit 
bedrijf werd gefactureerd door het hogere cascadeniveau. Het bedrijf kan die winstderving recupereren bij 
de CREG. In zijn driemaandelijkse aanvraag tot terugbetaling aan de CREG vermeldt de leverancier het 
bedrag voor elke term van de federale bijdrage, rekening gehouden met de toegestane degressiviteit. 

De CREG betaalt terug wat volgt: 

- 90% van de degressiviteit binnen de 15 werkdagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag; 

- saldo van 10% binnen de 2 maanden na ontvangst van de aanvraag. 

We herhalen dat de federale bijdrage aardgas verschuldigd is per verbruikslocatie. Wanneer de federale 
bijdrage aardgas voor eenzelfde verbruikslocatie bijgevolg afzonderlijk is gefactureerd (i.e. door meerdere 
aardgasbedrijven die elk de degressiviteit hebben toegestaan op basis van de hoeveelheden die ze hebben 
geleverd aan "hun" aansluitingspunt), geeft de eindafnemer de CREG ten laatste op 15 februari van het 
volgende jaar kennis van de betaalde federale bijdrage en van de hoeveelheden aardgas die tijdens het 
afgelopen jaar per aansluitingspunt werden verbruikt40. De CREG herberekent vervolgens wat de 
verbruikslocatie had moeten betalen indien de degressiviteit was toegekend op het totale verbruik van de 
locatie. De terugbetaling aan de eindafnemer van wat hij te veel heeft betaald, vindt ten laatste plaats op 
15 mei (zo er voldoende middelen aanwezig zijn in het Fonds "Degressiviteit aardgas"). 

De kosten in verband met de degressiviteit die de CREG terugbetaalt aan de leveranciers of de 
eindafnemers, komen ten laste van de Middelenbegroting van de Staat41. Daartoe dient de CREG bij de FOD 
Financiën per kwartaal een aanvraag tot betaling van een voorschot in42. Om alle in- en uitgaande stromen 
in verband met deze degressiviteit te beheren heeft de CREG een specifiek fonds gecreëerd dat 
"Degressiviteit aardgas" wordt genoemd (zie punt 5.7.3). 

  

 

37  Zo het historisch verbruik niet bekend is, worden de recentste verbruiksgegevens op lineaire wijze geëxtrapoleerd over 

een periode van 12 maanden. 
38  17,60% = [20.000 MWh * 0% + 30.000 MWh * 15% + 180.000 MWh * 20%] / 230.000 MWh. 
39  Met de eenheidswaarde die in 2020 van kracht is, wordt het plafond bereikt zodra het verbruik 1.440.000 MWh bedraagt. 
40  Artikel 10, §5 van het koninklijk besluit van 2 april 2014. 
41  De kosten als gevolg van de toepassing van de degressiviteit op de federale bijdrage aardgas (artikel 15/11bis van de 

aardgaswet) worden gedekt door de begroting van de federale Staat. Dit artikel vermeldt de herkomst van de middelen. 
42  De CREG en de FOD Financiën sloten op 3 april 2015 een overeenkomst die de praktische regels vaststelt voor de 

opvraging van fondsen alsook het mechanisme van jaarlijkse regularisatie (vergelijking tussen het totale bedrag van de 
vooruitbetaling verricht door de FOD Financiën tijdens het afgelopen jaar en het bedrag dat de CREG werkelijk nodig heeft 
om de leveranciers terug te betalen). 
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Schema 4: Illustratie van de aanvragen tot terugbetaling van degressiviteit aardgas bij de CREG en de 
opvraging van fondsen bij de FOD Financiën. 

 
Bron: CREG 

4.3 VRIJSTELLING (GEDEELTELIJK OF VOLLEDIG) VAN DE FEDERALE 
BIJDRAGE AARDGAS 

Een ander type korting op de federale bijdrage is uitsluitend van toepassing op de federale bijdrage 
aardgas. Het gaat om de gedeeltelijke of volledige vrijstelling in verband met het gebruik van aardgas 
(onder bepaalde voorwaarden). De volledige of gedeeltelijke vrijstelling wordt rechtstreeks toegepast 
door het aardgasbedrijf dat de federale bijdrage aardgas aan de eindafnemer factureert. 

Er bestaan twee mogelijkheden van vrijstelling van de federale bijdrage aardgas: 

• de eindafnemer wordt volledig vrijgesteld van de federale bijdrage aardgas die wordt geheven op 

de hoeveelheden aardgas die worden verbruikt door zijn installatie voor elektriciteitsproductie 

wanneer deze uitsluitend is bestemd voor de productie van elektriciteit die volledig in het net 

wordt geïnjecteerd; 

• de eindafnemer wordt volledig vrijgesteld van de federale bijdrage aardgas wanneer de 

afgenomen hoeveelheden aardgas bestemd zijn voor de bevoorrading van een installatie voor de 

gecombineerde productie van elektriciteit en warmte (warmtekrachtkoppelingsinstallatie). De 

vrijstelling wordt enkel toegekend aan kwaliteitsvolle warmtekrachtkoppelingsinstallaties met 

hoog rendement, in evenredige verhouding met43 de hoeveelheden aardgas die worden gebruikt 

voor de productie van elektriciteit die in het net wordt geïnjecteerd. 

De eindafnemer bezorgt aan zijn aardgasleverancier een aangifte volgens het model zoals opgenomen 

in de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 april 201444 en bovendien, voor de gedeeltelijke vrijstelling, 

een attest van de gewestelijke regulator waarin staat dat de installatie wordt erkend als 

"kwaliteitsvolle warmtekrachtkoppeling met hoog rendement". De vrijstelling wordt door de 

leverancier pas toegepast na ontvangst van deze aangiften, zonder terugwerkende kracht.   

 

43  Verhouding tussen de op het net geïnjecteerde hoeveelheden elektriciteit en het rendement van de installatie. 
44  Bovendien heeft de FOD Economie een bijkomend model van bijlage opgesteld met daarin de technische informatie 

betreffende de warmtekrachtkoppelingseenheid; hiermee kan de leverancier de gedeeltelijke vrijstelling veel 
gemakkelijker toekennen (zie https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/federale-bijdrage). 
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In het cascadesysteem wordt het totaal van de federale bijdrage gefactureerd aan de 
aardgasleveranciers door het hogere niveau. Wanneer zij aan hun klanten factureren, mogen ze de 
federale bijdrage niet aan hen aanrekenen daar zij volledig of gedeeltelijk zijn vrijgesteld. De 
aardgasleveranciers stellen dus een "winstderving" vast die ze per kwartaal mogen vorderen van de 
CREG. 

Uiterlijk op 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november van elk jaar vraagt de leverancier die de 
federale bijdrage aardgas aan de eindafnemer factureert de CREG om de terugbetaling van de 
vrijstellingen die tijdens het voorgaande kwartaal werden toegekend. 

De CREG betaalt terug wat volgt: 

- 90% van de vrijstelling binnen de 15 werkdagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag; 

- saldo van 10% binnen de 2 maanden na ontvangst van de aanvraag. 

De terugbetalingen van de vrijstelling aan de leveranciers komen ten laste van de drie fondsen die 
worden gefinancierd door de federale bijdrage in evenredige verhouding met hun gewicht in de 
federale bijdrage aardgas. 

Tabel 6: Bedragen die sinds 2014 werden terugbetaald aan de leveranciers door elk van de fondsen bij 
wijze van vrijstelling "gas". 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

CREG-fonds 69.455 862.313 1.069.948 914.373 767.858 907.858 

Sociaal 
Energiefonds 

513.501 7.205.592 6.700.179 5.181.106 3.906.370 4.377.059 

Fonds 
beschermde 
klanten 

1.328.320 18.019.885 13.734.925 12.272.150 11.178.222 13.685.465 

TOTAAL 1.911.276 26.087.790 21.505.052 18.367.629 15.852.450 18.970.382 

Bron: CREG 

De gedeeltelijke of volledige vrijstelling van de federale bijdrage aardgas is in werking getreden op 1 
juli 2014. Voor dat jaar werd slechts één kwartaal van terugbetaling aan de leveranciers in aanmerking 
genomen en dat verklaart hoe het komt dat het totale terugbetalingsbedrag veel lager is dan in de 
daaropvolgende jaren. Het jaar 2015 is a contrario het jaar met het grootste bedrag aan 
terugbetalingen: enerzijds is 2015 het eerste volledige jaar van toepassing van het vrijstellingssysteem, 
anderzijds - als gevolg van de moeilijkheden van implementatie in hun verschillende IT-
/boekhoudsystemen tijdens het jaar 2014 - stuurden vele leveranciers hun attesten voor de in 2014 
toegekende vrijstellingen pas in 2015 naar de CREG. Tijdens de volgende jaren schommelen de 
bedragen van terugbetalingen in functie van de eenheidswaarde van de vrijgestelde federale bijdrage 
en de hoeveelheid aardgas die deze installaties verbruiken. 

De bedragen in verband met de vrijstellingen worden terugbetaald dankzij de bedragen van de 
federale bijdrage aardgas die in elk fonds worden gestort door de transmissienetbeheerder (FLUXYS) 
en de beheerder van de directe leiding (WINGAS). Bij de vaststelling van de eenheidswaarden van de 
federale bijdrage aardgas worden de geraamde hoeveelheden aardgas die het voorwerp zijn van deze 
vrijstellingen afgetrokken van de noemer (verbruikte hoeveelheden aardgas). Daarmee stijgt de 
eenheidswaarde van de federale bijdrage lichtjes. De door FLUXYS en WINGAS geheven bijdragen van 
de federale bijdrage aardgas die vervolgens aan ons worden doorgestort, worden aldus geacht te 
volstaan om de fondsen te financieren en de genoemde vrijstellingen terug te betalen.  
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Schema 5: Illustratie van de aanvragen tot terugbetaling van de vrijstelling voor gas die bij de CREG 
worden ingediend en de financiering van deze korting. 

 
Bron: CREG 

4.4 VRIJSTELLING VAN DE INTERNATIONALE INSTELLINGEN 

De Europese of internationale instellingen zijn volledig vrijgesteld van de federale bijdrage elektriciteit 
en aardgas. Dit is niet uitdrukkelijk zo bepaald in de wetgeving betreffende de federale bijdrage, maar 
vloeit voort uit de internationale overeenkomsten met betrekking tot de belastingvrijstelling (de 
federale bijdrage) die aan internationale instellingen wordt toegekend. Voor het deel dat haar 
aanbelangt, heeft de CREG samen met de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse 
Handel en Ontwikkelingssamenwerking actief samengewerkt aan de redactie van een circulaire nota45 
bestemd voor de diplomatieke zendingen. 

In het cascadesysteem wordt het totaal van de federale bijdrage door het hoogste niveau gefactureerd 
aan de elektriciteits- en aardgasleveranciers. Wanneer zij aan hun klanten factureren, mogen ze de 
federale bijdrage niet aan hen aanrekenen daar zij volledig zijn vrijgesteld. In dit geval is er dus ook 
sprake van een "winstderving" voor de elektriciteits- en aardgasbedrijven die zij per kwartaal mogen 
vorderen van de CREG. 

In de berekening van de federale bijdrage per eenheid wordt een raming gemaakt van de winstderving 
voor de financiering van de fondsen als gevolg van deze vrijstellingen en die raming wordt bij de teller 
gevoegd (door de federale bijdrage te financieren bedrag). 

Bijgevolg dienen de bedragen van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas die ELIA evenals FLUXYS 
en WINGAS betalen deels voor de terugbetaling aan de elektriciteits- en aardgasleveranciers die 
Europese of internationale instellingen onder hun klanten hebben. 

 

45 FOD Buitenlandse Zaken, Directie Protocol - P1.1, Voorrechten en immuniteiten. Circulaire nota van 20 november 2013 
"Vrijstelling van sommige belastingen en taksen". 
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Schema 6: Illustratie van de aanvragen tot terugbetaling van de vrijstellingen voor de internationale 
instellingen die bij de CREG worden ingediend en de financiering daarvan.  

 
Bron: CREG 

5 BESTEMMING VAN DE GEHEVEN FEDERALE BIJDRAGE: DE 
VERSCHILLENDE FONDSEN EN HET BEOOGDE DOEL 

De opbrengsten van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas dienen voor de financiering van 
verschillende fondsen die, naargelang het geval, worden gebruikt om specifieke kosten of maatregelen 
te financieren. In totaal zijn er vijf actieve fondsen: daarvan worden drie fondsen gefinancierd met de 
opbrengsten van de twee federale bijdragen, terwijl de andere twee fondsen ("Denuclearisatie" en 
"Broeikasgassen") uitsluitend worden gefinancierd met de opbrengst van de federale bijdrage 
elektriciteit. 

De wetgever heeft het beheer van al deze fondsen toevertrouwd aan de CREG, overeenkomstig artikel 
21ter, §1, van de elektriciteitswet en artikel 15/11, § 1ter, van de aardgaswet. 

Tabel 7: Fondsen gefinancierd door de opbrengst van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas. 

 

Fondsen Federale bijdrage elektriciteit 
Federale bijdrage 

aardgas 

CREG-fonds √ √ 

Sociaal Energiefonds √ √ 

Fonds beschermde klanten √ √ 

Denuclearisatiefonds √ - 

Fonds Broeikasgassen √ - 
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In het verleden werden het fonds "Forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en 
elektriciteit"46 en het fonds "Inkomstenderving van de gemeenten" eveneens gefinancierd door de 
opbrengst van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas. Die fondsen hebben echter geen 
rechtsgrond meer om ze te blijven financieren. 

 
Schema 7: Geheel van de door de CREG beheerde fondsen47  

 

 
 
 

Bron: CREG 

  

 

46  Hoewel het is opgeheven door de elektriciteits- en de aardgaswet is het fonds "Forfaitaire vermindering voor verwarming 

met aardgas en elektriciteit" nog steeds opgenomen in artikel 3, §6, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003; het is 
echter niet langer actief sinds 2012. 

47  De fondsen in cursiefschrift zijn de fondsen die niet langer worden gefinancierd door de federale bijdrage maar die de 
CREG nog steeds beheert. 
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5.1 CREG-FONDS 

Het CREG-fonds48 dient tot dekking van de werkingskosten van de CREG, de federale regulator voor 
elektriciteit en aardgas. Het wordt voor 69% gefinancierd door de opbrengst van de federale bijdrage 
elektriciteit en voor 31% door de opbrengst van de federale bijdrage aardgas. De huidige nota heeft 
niet tot doel de rol van de CREG voor te stellen; haar opdrachten worden vastgesteld door de 
elektriciteits- en de aardgaswet49 alsook door hun uitvoeringsbesluiten. 

Bij beslissing van 12 maart 2012 heeft de Ministerraad, die destijds bevoegd was om de jaarlijkse 
begroting van de CREG goed te keuren, de begrotingen 2012 tot 2014 bevroren op hetzelfde niveau 
van 2011, i.e. €14.952.254. Als gevolg van de omzetting van het Derde Energiepakket in het interne 
recht in 2012 werd dit begrotingsvoorrecht toevertrouwd aan de Kamer van 
volksvertegenwoordigers50. Sinds 2014 heeft het directiecomité van de CREG het initiatief genomen 
om aan de Kamer van volksvertegenwoordigers een begroting voor te stellen die binnen de grenzen 
van voornoemde bevriezing blijft, in een streven naar maatschappelijke verantwoordelijkheid ten 
aanzien van de Belgische verbruikers, ongeacht hun grootte; dit duurde tot en met 2018. Tijdens al die 
jaren werden er dus aanzienlijke en aanhoudende besparingsinspanningen geleverd in een streven 
naar efficiëntie en doeltreffendheid, zodat de marges van kostenreductie het vandaag moeilijk hebben 
om zich te profileren. Zo moesten de begrotingen 2019 en 2020 opwaarts worden bijgesteld 
(respectievelijk € 15.075.561 en € 15.394.320) om ze in overeenstemming te brengen met de realiteit 
van de kosten waarmee de CREG wordt geconfronteerd en met de eisen van de FOD BOSA. 

De middelen die afkomstig zijn van de federale bijdrage en die bestemd zijn tot dekking van de 
behoeften van de CREG, vertegenwoordigen in 2020 minder dan 5% van de totale noden van alle 
fondsen die de federale bijdrage financiert. 

Tabel 8 en grafiek 1: Evolutie van de eenheidstoeslag "CREG" elektriciteit en aardgas tijdens de periode 
2011-2020 (in €/MWh) 

Bron: CREG 

 

48  Artikel 21bis, § 1, 2° van de elektriciteitswet en artikel 15/11, §1bis, 1° van de aardgaswet. 
49  Artikel 23, §2, van de elektriciteitswet en artikel 15/14, §2, van de aardgaswet. 
50  Artikel 25, §5, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gewijzigd door artikel 

39 van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel 
van leidingen (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012) en artikel 15/15, §4, van de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen ingevoegd door artikel 7 van de wet van 26 maart 
2014 tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel 
van leidingen (Belgisch Staatsblad van 1april 2014). 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Elektriciteit 0,1517 0,1357 0,1424 0,1497 0,1506 0,1579 0,1548 0,1545 0,1565 0,1488 

Aardgas 0,0240 0,0216 0,0253 0,0167 0,0359 0,0336 0,0269 0,0279 0,0285 0,0286 
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Bron: CREG 

Tussen 2011 en 2019 zijn de eenheidstoeslagen elektriciteit en aardgas, bestemd voor de financiering 
van het CREG-fonds, in totaal met respectievelijk +3,2% en +19,2% gestegen. Deze stijgingen zijn het 
gevolg van de aanhoudende daling van de hoeveelheden elektriciteit en aardgas die overeenkomen 
met de noemer van de breuk. De lichte stijging voor zowel elektriciteit als aardgas in 2019 komt 
overeen met de eenmalige verhoging van de begroting van de CREG die het Parlement na enkele jaren 
van bevriezing heeft goedgekeurd. In 2020 is de vermindering van de toeslag voor elektriciteit het 
gevolg van het feit dat er voor het eerst rekening wordt gehouden met de regularisatie van de door de 
distributienetbeheerders geheven federale bijdrage. Tevens valt op te merken dat de eenheidstoeslag 
gas sinds 2014-2015 ook is gestegen als gevolg van de invoering van het nieuwe systeem voor heffing 
van de federale bijdrage aardgas en vooral van de introductie van de terugbetalingen van vrijstelling 
voor warmtekrachtkoppeling aardgas ten voordele van de leveranciers die moesten worden 
gefinancierd. 

 
Tabel 9: Kostprijs in 2020 van de eenheidstoeslag "CREG" in de federale bijdrage elektriciteit en aardgas 
voor een residentiële klant en gewicht van de toeslag in de federale bijdrage. 

 Elektriciteit Aardgas 

Federale bijdrage 2020 0,0031805 €/kWh 0,0007505 €/kWh 

waarvan toeslag CREG 0,0001506 €/kWh 0,0000289 €/kWh 

Gemiddeld verbruik 3.500 kWh 23.260 kWh 

Jaarlijkse kosten CREG  0,53 € (4,7%) 0,67 € (3,9%) 

Bron: CREG 
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5.2 SOCIAAL ENERGIEFONDS 

Het "Sociaal Energiefonds"51 dient ter financiering van de steunmaatregelen waarin wordt voorzien 
door de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra 
voor maatschappelijk welzijn (afgekort "OCMW") inzake de begeleiding en de financiële 
maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering. Dit fonds 
heeft tot doel hen te helpen de energiearmoede te bestrijden waarin sommige Belgische huishoudens 
verkeren. 

Personen die moeilijkheden ondervinden om hun energiefacturen te betalen, kunnen hulp vragen aan 
de OCMW's52 die er overeenkomstig artikel 2 van de genoemde wet van 4 september 2002 mee zijn 
belast: 

- de noodzakelijke ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding te verstrekken aan 
personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden, inzonderheid met hun rekeningen voor gas 
en elektriciteit. Deze begeleiding ten gunste van cliënten in moeilijkheden behelst de 
onderhandeling inzake afbetalingsplannen en het opzetten van een budgetbegeleiding; 

- financiële maatschappelijke steun toe te kennen aan personen van wie de schuldenlast van 
die aard is dat zij, ondanks hun persoonlijke inspanningen, hun gas- en elektriciteitsrekeningen 
niet meer kunnen betalen. 

Tenzij de klant zich daartegen verzet, stuurt de distributienetbeheerder de lijst van de klanten met 
betalingsproblemen naar het bevoegde OCMW zodat dit laatste contact kan opnemen met de 
betrokkenen. 

De koninklijke besluiten van 24 maart 200353 hebben voor elektriciteit en aardgas de initiële jaarlijkse 
bedragen van respectievelijk €24.789.352 en €17.848.333 vastgesteld. Deze bedragen, bedoeld ter 
financiering van het Sociaal Energiefonds, werden jaarlijks geïndexeerd tot en met 1 januari 2012. Bij 
koninklijk besluit werden deze bedragen bevroren op het niveau van 1 januari 2012 gedurende drie 
jaar54. Daarna werd deze bevriezing jaarlijks verlengd bij koninklijk besluit dat elk jaar door de wet werd 
bevestigd, tot het jaar 2018. Er was dus voorzien in een totaal bedrag van €52.890.29255 per jaar om 
de OCMW's te helpen: € 30.750.170 afkomstig van de elektriciteitssector en €22.140.122 afkomstig 
van de aardgassector.  

  

 

51  Artikel 21bis, § 1, 3° van de elektriciteitswet en artikel 15/11, §1bis, 2° van de gaswet. 
52  Zie de rol van de OCMW's evenals de voorwaarden voor toekenning van de uitkeringen in bijlage 6. 
53  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. 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, sindsdien vervangen door het koninklijk besluit van 2 april 2014. 

54  Koninklijk besluit van 14 november 2012 tot wijziging 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 elektriciteitsmarkt en 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 (Belgisch Staatsblad van 29 november 
2012). 

55  Artikel 3, §4, van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 en artikel 3, §2, van het koninklijk besluit van 2 april 2014. 



 

27/62 

Het koninklijk besluit van 19 december 201856 heeft, net als de koninklijke besluiten die in dit verband 
werden aangenomen tijdens de afgelopen jaren, het bedrag bestemd voor het Sociaal Energiefonds 
voor het jaar 2019 vastgesteld op het niveau van het bedrag dat op 1 januari 2012 van toepassing was. 
De bedragen die in 2020 werden bestemd voor het Sociaal Energiefonds werden eveneens bevroren 
door het koninklijk besluit van 17 december 201957. 

Voor het jaar 2019 besliste het Parlement krachtens de wet van 20 december 201958 echter om de 
bevriezing van het budget van het Sociaal Energiefonds zoals bedoeld door de artikelen 2 en 3 van het 
koninklijk besluit van 19 december 2018 niet te bevestigen. Ook voor 2020 besliste het Parlement 
krachtens de wet van 12 juni 202059 om de bevriezing van het budget van het Sociaal Energiefonds 
zoals bedoeld door de artikelen 2 en 3 van het koninklijk besluit van 17 december 2019 niet te 
bevestigen. 

Dit betekent dat het gebrek aan bevestiging tot gevolg heeft dat de bevriezing zoals bedoeld in de 
laatste twee voornoemde koninklijke besluiten wordt geacht nooit uitwerking te hebben gehad 
waardoor deze bedragen werden geacht te zijn geïndexeerd voor de jaren 2019 en 2020. De bedragen 
die in 2019 werden bestemd voor het Sociaal Energiefonds zouden bijgevolg gelijk zijn aan €24.708.887 
voor aardgas en €34.317.878  voor elektriciteit, wat een stijging vertegenwoordigt met €2.568.749 
voor aardgas en €3.567.708 voor elektriciteit. 

Voor 2020 zijn de bedragen dan gelijk aan €24.804.536 voor aardgas en €34.450.746  voor elektriciteit, 
wat neerkomt op een tweede stijging met €2.664.414 voor aardgas en €3.700.576 voor elektriciteit. 

Opdat er geen impact zou zijn op de factuur van de eindafnemers bepaalt de wet dat de bedragen die 
nodig zijn tot dekking van de indexeringen 2019 en 2020 van het Sociaal Energiefonds afkomstig zijn 
van het beschikbaar saldo in het fonds Forfaitaire vermindering voor verwarming met aardgas en 
elektriciteit. 

5.2.1 Financiering  

De steun die de OCMW's toekennen in het kader van de wet van 4 september 2002, wordt mogelijk 
gemaakt door de middelen die afkomstig zijn van het Sociaal Energiefonds dat op zijn beurt wordt 
gefinancierd door de federale bijdrage elektriciteit en aardgas.  

 

56  Koninklijk besluit van 19 december 2018 tot wijziging 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 en van het koninklijk besluit van 2 april 
2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende 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 ter 
vaststelling van de bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2019-
2023 (Belgisch Staatsblad van 28 december 2018). 

57  Koninklijk besluit van 17 december 2019 tot wijziging 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 en van het koninklijk besluit van 2 april 
2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende 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 
(Belgisch Staatsblad van 24 december 2019). 

58  Wet van 20 december 2019 houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 
1999 en de wet van 12 april 1965 (Belgisch Staatsblad van 30 december 2019). 

59  Wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de federale bijdrage tot financiering van het sociaal fonds gas 
en elektriciteit (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2020). 
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Tabel 10 en grafiek 2: Evolutie van de eenheidstoeslag "Sociaal Energiefonds" elektriciteit en aardgas 
tijdens de periode 2011-2020 (in €/MWh) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Elektriciteit 0,4877 0,4308 0,4570 0,4800 0,5001 0,4478 0,4993 0,4929 0,4755 0,4332 

Aardgas 
0,1105 0,0939 0,1102 

0,1298
60 

0,2381 0,2022 0,1442 0,1374 0,1355 0,1314 

Bron: CREG 

 
Bron: CREG 

Grafiek 3: Bedragen ontvangen door het Sociaal Energiefonds via de federale bijdrage elektriciteit en 
aardgas van 2011 tot 2019. 

 
Bron: CREG 

 

60  Geproratiseerde waarde: van 01/01/2014 tot 31/08/2014 en vervolgens van 01/09/2014 tot 31/12/2014. 
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Het in bovenstaande tabel vermelde bedrag van de federale bijdrage elektriciteit 2019 omvat het 
bedrag van de regularisatie met de DNB's van wat ze te weinig hebben ontvangen aan federale bijdrage 
elektriciteit (€2.876.452). 

De opbrengst van de toeslag elektriciteit is met bijna 15% gestegen tussen 2010 en 2019. De opbrengst 
van de toeslag aardgas is echter duidelijk meer aan schommelingen onderhevig. Deze vaststelling valt 
onder meer te verklaren door de aanzienlijke schommelingen van het ene tot het andere jaar van het 
aardgasverbruik.  

De in het Sociaal Energiefonds beschikbare bedragen zijn bestemd voor de 581 Belgische OCMW's die 
daarmee enerzijds de kosten dekken van hun personeel dat betrokken is bij het advies dat ze in 
verband met energie verstrekken aan de huishoudens (artikel 4) en anderzijds hun rechtstreekse 
financiële tussenkomsten ten voordele van de huishoudens die het lastig hebben om hun rekeningen 
voor elektriciteit en aardgas te betalen (artikel 6). 

Op praktisch vlak geeft de Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (hierna 
"POD MI") de CREG in april van elk jaar kennis van de bedragen die elk kwartaal aan de verschillende 
Belgische OCMW's dienen te worden betaald. De POD MI begint, met behulp van een verdeelsleutel 
van het jaarlijks bedrag (zie supra), de aan elk OCMW verschuldigde bedragen te berekenen tot 
dekking van hun noden in verband met artikel 4. Na aftrek van de voornoemde personeelskosten 
wordt het beschikbare saldo tussen de OCMW's verdeeld tot dekking van hun noden in verband met 
artikel 6, op basis van het totale aantal rechthebbenden van een leefloon en het aantal in het 
rijksregister ingeschreven vreemdelingen die steun krijgen van het OCMW op 1 januari van het 
voorgaande jaar. Op basis van de informatie die de POD MI verstrekt, blijft de rol van de CREG dan 
beperkt tot de betaling - elk kwartaal (eind april, eind juli, eind oktober en eind januari) - van het bedrag 
dat verschuldigd is aan elk van de 581 OCMW's. 

Met een tussen 2012 en 2018 bevroren totaal jaarlijks bedrag evenals personeelskosten die 
voortdurend stijgen (indexering van de lonen), is het saldo dat beschikbaar is om de OCMW's te helpen 
rechtstreeks tussen te komen ten voordele van de huishoudens voortdurend gedaald. 

Deze problematiek van het Sociaal Energiefonds is het voorwerp van bijzondere aandacht vanwege, 
enerzijds, de POD MI en, anderzijds, de Federaties van de Waalse, Brusselse en Vlaamse OCMW's. 

Volgens de POD MI, en op basis van een externe studie61, is het totale aantal dossiers dat wordt 
verwerkt in het kader van het Gas- en elektriciteitsfonds (gefinancierd door het Sociaal Energiefonds 
van de CREG) met 20% gedaald in de periode 2012-2015, nl. van 308.242 tot 257.332 behandelde 
dossiers62. Deze daling van het aantal behandelde dossiers valt te verklaren door het gecombineerde 
effect van de bovenvermelde bevriezing en een stijging van de personeelskosten van de OCMW's, 
waardoor de middelen voor preventie en de betaling van de energierekeningen mechanisch worden 
verminderd. Anderzijds, en nog steeds volgens de POD MI, zijn de uitgaven voor schuldbemiddeling 
gestegen (+ 4%) ten opzichte van het aantal behandelde bemiddelingsdossiers (-1%). Het aantal 
dossiers inzake aanzuivering van facturen is gedaald tijdens de periode 2012-2015 (- 23%), om uit te 
komen bij 28.895 behandelde dossiers in 2015.  

  

 

61  Statistieken van het Gas- en Elektriciteitsfonds en Eindrapport PWC van juni 2017 over de "Evaluatie van de sociale 
energiefondsen", online beschikbaar: https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/studie_energie_2017_nl.pdf  

62  Sinds 2007 (154.797 behandelde dossiers) is het aantal behandelde dossiers toch gestegen met 66%. De oorzaken voor 
deze stijging zijn te vinden in de hogere energiefactuur en in bijzonder strenge winters (zoals in 2010).  

https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/studie_energie_2017_nl.pdf
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Van hun kant hebben de drie federaties van Belgische OCMW's in meerdere brieven63 die ze in 2018 
richtten aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke 
Integratie hun bezorgdheid geuit over de hoogte van de middelen die aan de OCMW's worden 
toegekend in het kader van het Sociaal Energiefonds. Ze leggen de nadruk op de aanhoudende 
toename van het aantal steunaanvragen die de OCMW's te verwerken krijgen evenals de stijging van 
hun personeelskosten, waardoor het risico ontstaat dat ze, in de toestand van bevriezing van het 
Sociaal Energiefonds, hun opdracht van sociale en budgettaire begeleiding niet langer naar behoren 
kunnen vervullen en dat aan steeds meer personen in de toekomst hun recht op energie zal worden 
ontzegd. In deze uiterst precaire context hebben ze bij de bevoegde minister gepleit voor een 
deblokkering van de middelen die worden toegekend aan het Sociaal Energiefonds. Tot slot werd de 
indexering opnieuw geactiveerd in 2019 en 2020. 

Ter indicatie geven we mee dat de bedragen bestemd voor het fonds elektriciteit en aardgas, die voor 
2019 werden geïndexeerd, gelijk zijn aan €59,03 M, i.e. respectievelijk €34,32 M voor elektriciteit en 
€24,71 M voor aardgas (of +11,5% in vergelijking met het bevroren bedrag). Het verschil tussen de 
bedragen die sinds 2012 jaarlijks hadden moeten worden geïndexeerd en de bevroren bedragen leiden 
bijgevolg tot een gecumuleerd verlies tussen 2012 en 2018 van respectievelijk €12,12 M voor 
elektriciteit en €8,72 M voor aardgas. 

De ongerustheid die alle OCMW's in het land hebben geuit, moet in verband worden gebracht met de 
conclusie van de Koning Boudewijnstichting64, volgens dewelke "in 2015, 21,2% van de Belgische 
huishoudens leed onder ten minste een van de drie vormen van energiearmoede, waarbij sommige 
zelfs twee vormen van energiearmoede combineren:  
 

• Gemeten energiearmoede: 14,5% van de huishoudens zou een te hoge factuur betalen in 
verhouding tot hun beschikbaar inkomen (na aftrek van de kosten voor de woning). Hun "teveel" aan 
energie-uitgaven ten opzichte van de "normale" situatie zou ca. €53 per maand bedragen. 

• Verborgen energiearmoede: 3,9% van de huishoudens zou hun energieverbruik beperken tot een 
niveau dat lager is dan hun basisbehoeften. Het gemiddelde verschil tussen de energie-uitgaven van 
de huishoudens in verborgen energiearmoede en wat als "normaal" zou worden beschouwd, zou ca. 
€77 per maand bedragen. 

• Ervaren energiearmoede: 5,1% van de huishoudens zou vrezen dat ze hun woning niet naar behoren 
kunnen verwarmen. 

 
Gelet op deze ontwikkelingen en resultaten zal de toekomstige passende input voor het Sociaal 
Energiefonds doorslaggevend blijken te zijn in de effectieve dekking van de behoeften van de Belgische 
huishoudens in een situatie van energiearmoede die in aanmerking komen om het voordeel van het 
fonds te genieten. De relatief lage kostprijs ervan op de energiefactuur van een typische residentiële 
afnemer, zoals te zien in tabel 5, is in dit opzicht een gunstig element. 

Dit initiatief is echter verbonden met de koninklijke besluiten die jaarlijks verschijnen en die het totale 
bedrag vastleggen van het Sociaal Energiefonds dat wordt gefinancierd door de federale bijdrage 
elektriciteit en aardgas. 

  

 

63  Brieven van 5 juni en 25 oktober 2018 betreffende het sociaal fonds elektriciteit en gas. 
64  "Barometer van de energiearmoede (2009-2016)", Koning Boudewijnstichting, online beschikbaar: 

https://en.calameo.com/read/001774295ad540e7103b4?authid=cLaZ1D9KwGeQ. 

https://en.calameo.com/read/001774295ad540e7103b4?authid=cLaZ1D9KwGeQ
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Tabel 11: Kostprijs in 2020 van de eenheidstoeslag Sociaal Energiefonds in de federale bijdrage 
elektriciteit en aardgas voor een residentiële klant en gewicht van de toeslag in de federale bijdrage.  

 Elektriciteit Aardgas 

Federale bijdrage 2020 0,0031805 €/kWh 0,0007505 €/kWh 

waarvan toeslag Sociaal 
Energiefonds 

0,0004384 €/kWh 0,0001330 €/kWh 

Gemiddeld verbruik 3.500 kWh 23.260 kWh 

jaarlijkse kostprijs Sociaal 
Energiefonds 

 € 1,53 (13,8%) € 3,10 (17,7%) 

Bron: CREG 

5.3 FONDS BESCHERMDE KLANTEN  

De fondsen65 "Beschermde klanten elektriciteit" en "Beschermde klanten aardgas" dienen om de 
reële netto kosten te financieren van de elektriciteits- en aardgasbedrijven die aan beschermde 
residentiële klanten met een bescheiden inkomen of in een kwetsbare situatie elektriciteit dan wel 
aardgas hebben geleverd voor sociale maximumprijzen, "sociale tarieven" genoemd. 

Het gaat om preferentiële tarieven die in de meeste gevallen automatisch worden toegestaan aan 
bepaalde categorieën van personen of huishoudens die door het toepasselijk wettelijk kader worden 
gedefinieerd66. Deze sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas, die uniek zijn in België, worden door 
de CREG sinds halverwege het jaar 2020 viermaal per jaar berekend (voorheen tweemaal per jaar) 
volgens een bij ministerieel besluit vastgestelde methodologie67 en komen overeen met de laagste 
commerciële tarieven68 in de goedkoopste distributiegebieden. De sociale tarieven zijn dus 
commerciële tarieven die door het vrije spel van de mededinging op de markt worden bepaald. Het 
gaat in geen geval om gereguleerde prijzen en ze geven geen aanleiding tot enige verstoring op de 
leveringsmarkt. 

Deze tarieven hebben meer bepaald tot doel het recht op toegang tot energie (basisbehoefte) te 
garanderen, door inzonderheid in te staan voor de toekenning van sociale voordelen die toepasselijk 
zijn voor bepaalde categorieën van residentiële verbruikers wat betreft de tarieven. 

Sinds 1juli 2020 worden de sociale tarieven voor elektriciteit en aardgas69 per kwartaal (in plaats van 
tweemaal per jaar) aangepast en er werden driemaandelijkse en jaarlijkse tariefplafonds ingevoerd 
om de evolutie van de sociale tarieven van het ene tot het andere kwartaal te beperken.  

 

65  Artikel 21bis, § 1, 5° van de elektriciteitswet en artikel 15/11, §1bis, 3° van de gaswet. 
66  Zie de toekenningscategorieën in bijlage 5. 
67  Ministeriële besluiten van 3 april 2020 houdende wijziging van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 houdende 

vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit/aardgas aan de beschermde residentiële 
klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie (Belgisch Staatsblad van 6 juli 2007 voor elektriciteit en 
Belgisch Staatsblad van 19 juni 2007 voor aardgas). 

68  De sociale tarieven zijn dus geen gereguleerde prijzen. 
69  Ministeriële besluiten van 3 april 2020 tot wijziging van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 houdende vaststelling 

van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan de beschermde residentiële klanten met 
een laag inkomen of in een kwetsbare situatie. 
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De berekeningen van deze sociale tarieven (en van de referentiecomponenten inzake energie) worden 
nader beschreven in de kwartaalnota's die de CREG in dit verband opstelt70. 

5.3.1 Terugbetaling aan de leveranciers 

De leveranciers die aan sommige van hun klanten een sociaal tarief hebben toegekend71, mogen aan de 
CREG de terugbetaling vragen72 van de kosten die overeenstemmen met het verschil tussen deze 
referentieprijs en het aan de begunstigde klanten gefactureerd sociaal tarief, met: 

- de referentieprijs is de som van de referentiecomponent "energie" en de componenten 
"transmissie" en "distributie" van de distributienetbeheerder op wie de beschermde residentiële 
klant is aangesloten; 

- de referentiecomponent "energie" is het rekenkundig gemiddelde van de componenten "energie" 
van het laagste commercieel tarief van elke leverancier (na schrapping van de twee uiterste 
waarden). 

Tabel 12: Kalender voor verwerking van de dossiers 

Kalender van de 
verrichtingen 

Betrokken entiteit Actie 

Uiterlijk op 31 maart Leveranciers Dienen hun aanvragen tot terugbetaling in 

Uiterlijk op 31 mei CREG Stuurt haar eventuele vragen naar de leveranciers 

Uiterlijk op 31 juli Leveranciers Geven antwoord op de vragen van de CREG 

Uiterlijk op 31 augustus FOD Economie 
Controleert de steekproef van begunstigden van 
categorie 1 (automatische klanten) 

Uiterlijk op 30 september CREG Beslissing van goedkeuring of niet 

30 dagen na beslissing 
(oktober) 

CREG Betalingen 

 

De twee afzonderlijke fondsen die de CREG beheert (elektriciteit en aardgas), worden gefinancierd door 
een eenheidstoeslag (€/MWh) die respectievelijk wordt geheven op de hoeveelheden energie die worden 
afgenomen van de transmissienetten voor elektriciteit en aardgas73. De eenheidstoeslagen worden jaarlijks 
berekend op basis van de jaarlijkse bedragen die bij koninklijk besluit worden vastgesteld74 en die de CREG 
publiceert.  

 

70  Zie meer bepaald nota 2125 over het vastleggen van sociale maximumprijzen en van referentie-energiecomponenten 

voor elektriciteit en aardgas van toepassing op het 4de trimester van 2020 https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-
z2125.  

71  26 elektriciteitsleveranciers en 20 aardgasleveranciers hebben in 2020 een dossier ingediend. 
72  Koninklijke besluiten van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing 

van de sociale tarieven door de elektriciteits-/aardgasbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen 
hiervan (Belgisch Staatsblad van 30 maart 2012). 

73  Op te merken valt dat de begunstigden van het sociaal tarief toch de btw en de federale bijdrage op hun factuur moeten 
betalen. Anderzijds betalen ze geen vaste vergoeding noch de energiebijdrage. 

74  Het jaarlijks bedrag bestemd ter financiering van de reële netto kosten als gevolg van de toepassing van de sociale 
tarieven wordt vastgesteld door koninklijke besluiten (bekrachtigd door de wet) die jaarlijks worden afgekondigd. 

https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z2125
https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z2125
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Tabel 13 en grafiek 4: Evolutie van de eenheidstoeslagen elektriciteit en aardgas tijdens de periode 
2011-2020 (in €/MWh). 

Fondsen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Elektriciteit 0,8745 1,1345 0,9786 0,8632 0,9020 1,3923 1,6956 1,7265 1,6473 1,5508 

Aardgas 0,3506 0,5329 0,3419 0,488775 0,5219 0,3951 0,3961 0,4031 0,4403 0,5816 

Bron: CREG 

 

 
Bron: CREG 

Van 2015 tot 2020, en enkel voor elektriciteit, is de eenheidstoeslag significant gestegen (+ 71,9%). 
Het "fonds beschermde klanten elektriciteit" kreeg immers gedurende meerdere jaren onvoldoende 
financiering als gevolg van een significante en aanhoudende daling van de van het transmissienet 
afgenomen hoeveelheid elektriciteit onder invloed van de toename van de gedecentraliseerde 
productie. Bijgevolg waren de in het fonds beschikbare middelen ontoereikend en konden de 
terugbetalingen niet worden verricht binnen de wettelijke termijnen. Het historisch tekort van het 
fonds kon enkel worden gecompenseerd door de eenheidstoeslag te verhogen. 

A contrario is de eenheidstoeslag aardgas minder geëvolueerd tijdens dezelfde periode, daar het fonds 
voldoende werd gefinancierd om alle bij de CREG ingediende aanvragen van terugbetalingen uit te 
voeren binnen de wettelijke termijnen. De jaarlijkse schommelingen van de van het net afgenomen  
hoeveelheden aardgas, waarop de eenheidstoeslag van toepassing is, zijn vrij beperkt gebleven.  

  

 

75  Geproratiseerde waarde: van 01/01/2014 tot 31/08/2014 en vervolgens van 01/09/2014 tot 31/12/2014. 
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Tabel 14: Kostprijs in 2020 van de eenheidstoeslag "Beschermde klanten" in de federale bijdrage 
elektriciteit en aardgas voor een residentiële klant en gewicht van de toeslag in de federale bijdrage. 

 Elektriciteit Aardgas 

Federale bijdrage 2020 0,0031805 €/kWh 0,0007505 €/kWh 

waarvan toeslag Beschermde 
klanten 

0,0015694 €/kWh 0,0005886 €/kWh 

Gemiddeld verbruik 3.500 kWh 23.260 kWh 

jaarlijkse kostprijs 
"beschermde klanten" 

€ 5,49 (49,3%)  € 13,69 (78,4%) 

Bron: CREG 
 

Grafiek 5: Evolutie van het aantal klanten die de gunst genieten van de sociale tarieven voor 
elektriciteit en aardgas tijdens de periode 2010-2019 
 

 
Bron: CREG 

Zowel voor elektriciteit als aardgas blijft het aantal beschermde klanten voortdurend stijgen sinds 
2010. Deze evolutie is het gevolg van, enerzijds, de automatisering van de sociale klanten die in 2010 
werd doorgevoerd en, anderzijds, de stijging van het aantal rechthebbenden in de verschillende 
categorieën van sociaal in aanmerking komen, inzonderheid de significante toename van het aantal 
personen die zich tot een OCMW wenden om in hun behoeften te kunnen voorzien. Het is echter 
belangrijk te benadrukken dat de automatisering van de sociale tarieven het voor alle rechthebbenden 
van de sociale tarieven mogelijk heeft gemaakt stelselmatig die tarieven te genieten. Ze heeft het voor 
de rechthebbenden die tot die tijd niet de sociale tarieven genoten mogelijk gemaakt om hun recht 
ter zake ten volle te genieten. In 2019 genoten ca. 470.000 klanten elektriciteit (9% van de Belgische 
huishoudens) en ca. 295.000 klanten aardgas (9% van de Belgische huishoudens) respectievelijk het 
sociaal tarief voor elektriciteit en het sociaal tarief voor aardgas. 
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Grafiek 6: Evolutie van de jaarlijkse kosten van de sociale tarieven voor een gemiddelde residentiële 
verbruiker van elektriciteit en aardgas 

 
Bron: CREG 

De voorbije 12 jaar waren, gemiddeld, de jaarlijkse bedragen die werden gefactureerd aan de 
gemiddelde residentiële verbruikers van elektriciteit en aardgas respectievelijk gelijk aan ca. €4 voor 
elektriciteit en €9 voor aardgas. In 2019 bedroegen de jaarlijkse kosten €5,50 voor elektriciteit en 
€13,50 voor aardgas. 

Grafiek 7: Evolutie van de jaarlijkse bedragen die werden terugbetaald aan de elektriciteits- en 
aardgasbedrijven 

 
Bron: CREG 
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De koninklijke besluiten van 29 maart 201276 hebben de praktische modaliteiten van terugbetaling aan 
de leveranciers duidelijk gewijzigd. Vóór 2012 was er geen enkele strikte termijn vastgesteld, wat ertoe 
kon leiden dat er helemaal niets werd terugbetaald aan de leveranciers gedurende een jaar, zoals het 
geval was in 2010 voor elektriciteit. Deze koninklijke besluiten van 29 maart 2012 hebben dus een 
precieze timing opgelegd voor de indiening, de analyse en de betaling van de vorderingen. 

De effectieve bedragen die aan de leveranciers werden betaald, waren miniem in 2007, 2008 en 201077 
als gevolg van een geschil met een leverancier. In 2009 legde de rechter de betaling op van een 
voorschot van 80% van de bedragen van de ingediende aanvragen. Tijdens de volgende jaren is de 
achterstand goedgemaakt. De grootste bedragen werden tussen 2011 en 2013 betaald als gevolg van 
deze inhaaloperatie. 

Vanaf 2014 dalen de kosten en deze daling is voornamelijk het gevolg van de wijziging van methode 
overeenkomstig de koninklijke besluiten van 29 maart 2012: voortaan bepaalt de CREG het 
referentietarief voor energie en gaat het niet langer om het meest representatieve tarief (vaak een 
van de duurste formules) van elke leverancier maar om het rekenkundig gemiddelde van de 
goedkoopste tarieven van de leveranciers, met uitzondering van de twee uitersten. 

In 2017 wordt een nieuwe stijging vastgesteld voor elektriciteit, voornamelijk als gevolg van de 
verhoging van de btw tot 21% (effectief in 2015) en het steeds grotere verschil tussen het goedkoopste 
tarief van de DNB dat wordt gebruikt om het sociaal tarief te berekenen en het gemiddelde van de 
tarieven van de DNB's. 

5.3.2 Controle door de CREG 

Het proces van controle van de vorderingen voldoet aan de bepalingen van de koninklijke besluiten 
van 29 maart 2012.  

Bij ontvangst van de aangifte van schuldvordering en haar bijlagen voert de CREG een controle uit en 
stuurt ze zo nodig een verzoek tot correctie en/of bijkomende informatie naar de leveranciers.  

De CREG controleert ook de vormvoorschriften van de schuldvordering (naleving van de bepalingen 
van artikel 7) evenals andere elementen op het niveau van de tarieven zoals het verschil tussen het 
sociaal tarief en het normaal tarief, inzonderheid dit verschil uitgedrukt in €/MWh. 

Na deze analyse controleert de CREG de steekproeven van klanten. Ze vraagt aan elke leverancier om 
haar een welbepaalde steekproef van beschermde klanten te bezorgen. Het aantal klanten van deze 
steekproeven wordt vastgesteld in functie van het aantal beschermde klanten van de leverancier. De 
attesten en de facturen moeten worden bezorgd voor elke klant van deze steekproeven. De attesten 
zijn geautomatiseerd of op papier. Voor de geautomatiseerde attesten stuurt de CREG de betrokken 
steekproeven van elke leverancier voor verificatie naar de FOD Economie. Voor de attesten op papier 

 

76  Koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van 

de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en koninklijk 
besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale 
tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan. 

77  Gelet op de vele wetswijzigingen die tijdens het jaar zijn doorgevoerd, moeten deze cijfers met de nodige omzichtigheid 

worden behandeld. Dit gaf aanleiding tot de indiening van achterstallige dossiers van schuldvorderingen vanwege 

bepaalde leveranciers en bijgevolg tot een achterstand in de goedkeuring van de dossiers door de CREG. 
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voert de CREG zelf de controle uit op basis van de standaardmodellen die zijn opgenomen in de bijlagen 
bij de koninklijke besluiten van 29 maart 2012. 

Eens het directiecomité de aangifte van schuldvordering heeft goedgekeurd (uiterlijk op 30 
september), beschikt de CREG a priori over 30 dagen vanaf de goedkeuringsdatum om de terugbetaling 
aan de leverancier uit te voeren.  

Artikel 12 van de besluiten van 29 maart 2012 bepaalt echter dat indien het fonds niet over voldoende 
middelen beschikt om alle betalingen te verrichten aan de elektriciteits- en aardgasbedrijven, de 
betalingen van de schuldvorderingen die niet konden worden uitgevoerd worden uitgesteld tot het 
fonds opnieuw over voldoende middelen beschikt. 

5.4 DENUCLEARISATIEFONDS  

Dit fonds78 werd in 2005 gecreëerd en wordt uitsluitend gefinancierd door de opbrengst van de 
component "elektriciteit" van de federale bijdrage; het dient ter financiering van de opdracht van 
denuclearisatie van de nucleaire passiva79 die werd toevertrouwd aan de Nationale instelling voor 
radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (hierna "NIRAS"). Het beheer van deze nucleaire passiva 
omvat de tenlasteneming van het radioactief afval en van splijtstoffen, de buitendienststelling en 
ontmanteling van buiten dienst gestelde uitrustingen en niet langer gebruikte gebouwen en de 
sanering van besmette terreinen. Daarvoor zijn aanzienlijke financiële middelen vereist.  

Tot in oktober 2005 werden de kosten in verband met deze activiteiten rechtstreeks ten laste genomen 
door enerzijds NIRAS en anderzijds de sector zelf; daarna werden de kosten samengevoegd in het 
kader van het systeem van de federale bijdrage elektriciteit. 

Opeenvolgende koninklijke besluiten hebben voor een periode van vijf jaar de jaarlijkse bedragen voor 
deze denuclearisatieopdracht vastgesteld. 

Sinds 201980 en tot in 2023 vertegenwoordigt dit fonds jaarlijks een bedrag van €69.000.000 excl. btw. 
Dit bedrag wordt in 4 driemaandelijkse schijven van €17.250.000 betaald aan NIRAS. 

  

 

78  Artikel 21bis, § 1, lid 1, 1° van de elektriciteitswet. 
79  Het gaat om de passiva van Belgoprocess, een dochteronderneming van NIRAS, i.e. de site van de oude opwerkingsfabriek 

Eurochemic in Dessel (passief BP1) en het voormalige departement Afval van het Studiecentrum voor kernenergie (SCK) 

in Mol (passief BP2). De sanerings- en ontmantelingswerken van de site BP1 zijn van start gegaan in 1990; ook voor de 

site BP2 zijn de saneringswerken aangevat in 1990, terwijl de ontmantelingswerken pas in 1998 zijn begonnen. 
80  Koninklijk besluit van 19 december 2018 tot wijziging 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 en van het koninklijk besluit van 2 april 
2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende 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 ter 
vaststelling van de bedragen voorzien voor de financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2019-
2023 (Belgisch Staatsblad van 28 december 2018). 
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Tabel 15: Kostprijs van de eenheidstoeslag "Denuclearisatie" in het kader van de federale bijdrage in 
haar component elektriciteit voor een residentiële klant en gewicht van de toeslag in de federale 
bijdrage. 

 Elektriciteit 

Federale bijdrage 2020 0,0031805 €/kWh 

waarvan toeslag Denuclearisatie 0,0010221 €/kWh 

Gemiddeld verbruik 3.500 kWh 

Jaarlijkse kosten "Denuclearisatie"  € 3,57 (32,1%) 

Bron: CREG 

Tabel 16: Evolutie van de eenheidstoeslag "denuclearisatie" voor de periode 2011 tot 2020 voor 
elektriciteit (€/MWh) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2,3227 2,1587 1,4001 0,9794 0,9783 1,0053 1,0208 1,0700 1,0668 1,0100 

Bron: CREG 

5.5 FONDS "BROEIKASGASSEN EN KYOTO JI/CDM" 

Het fonds "Broeikasgassen"81 (BKG), dat uitsluitend wordt gefinancierd door de federale bijdrage 
elektriciteit, dient ter financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van 
broeikasgassen waardoor België zijn doelstellingen kan verwezenlijken in het kader van het Protocol 
van Kyoto. 

Dit fonds wordt gebruikt om jaarlijks €3.600.000 te storten in het organieke begrotingsfonds dat 
bestemd is voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van 
broeikasgassen, gecreëerd door de programmawet van 24 december 200282. Dit bedrag dient tot 
dekking van de werkingskosten van het DG Leefmilieu van de federale overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

In de praktijk krijgt het fonds "Broeikasgassen" echter geen nieuwe middelen meer sinds 2012. Het 
bedrag bestemd voor zijn jaarlijkse financiering door de federale bijdrage wordt immers elk jaar 
vastgesteld op nul euro bij koninklijk besluit. Hoewel het regeerakkoord van 9 oktober 201483 voorzag 
in de opheffing van het Fonds Kyoto, dat niet meer wordt gefinancierd sinds halverwege het jaar 2012, 
bestaat dit fonds vandaag nog steeds.  

Krachtens het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot vaststelling van de bedragen voor de 
financiering van de nucleaire passiva BP1 en BP2 voor de periode 2019-2023 wordt dit fonds echter 
ook elk kwartaal gebruikt ter prefinanciering van een bedrag van €3.622.500 dat overeenstemt met de 
21% btw die van toepassing is op de driemaandelijkse bedragen die momenteel aan NIRAS worden 
gestort door het Denuclearisatiefonds. Daarna betaalt de Btw-administratie terug aan de CREG. Dit 
systeem van prefinanciering van de btw ten voordele van NIRAS zou kunnen verdwijnen in 2021. 

 

81  Artikel 21bis, §1, lid 1, 4° van de elektriciteitswet. 
82  Zie artikel 12 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. 

83  Punt 5.1.1. "Een energienorm", p. 94.  
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Tabel 17: Evolutie van de eenheidstoeslag "Broeikasgassen" voor de periode 2011 tot 2020 (in €/MWh)  

2011 2012 2013 tot 2020 

1,2928 0,2632 0,0000 

Bron: CREG 

In 2004 werd een fonds gecreëerd ter vervanging van het fonds "Broeikasgassen", onafhankelijk van 
de federale bijdrage elektriciteit en "Kyoto Joint Implementation/Clean Development Mechanism 
(JI/CDM)" genoemd84; het wordt eveneens beheerd door de CREG. Net als het fonds "Broeikasgassen" 
dient het fonds "Kyoto JI/CDM" voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de 
emissies van broeikasgassen en dit uitsluitend door de aankoop van koolstofkredieten door het DG 
Leefmilieu. 

Daartoe werden tot in 2012 bedragen overgeheveld van het fonds "Broeikasgassen" naar het fonds 
Kyoto JI/CDM8586. 

De koninklijke besluiten van 3 februari 201187 en 24 april 201288 maakten echter een einde aan de 
financiering van het Kyoto-fonds door het fonds "Broeikasgassen". Het saldo van de rekening Kyoto 
JI/CDM (vóór 2012 ontvangen bedragen) en de ontvangen interesten op de bedragen die in afwachting 
van hun gebruik werden geplaatst, worden bewaard in het fonds Kyoto JI/CDM. 

Het is de cel Klimaatverandering van het DG Leefmilieu die CO2-emissiekredieten koopt waarmee 
België zijn doelstellingen in het kader van het Kyoto-protocol kan bereiken. Deze dienst beheert de 
contracten met de bedrijven waarmee hij overeenkomsten heeft gesloten voor de levering van 
emissiekredieten. Vervolgens betaalt de CREG de door de betrokken dienst goedgekeurde facturen, 
vergezeld van de bewijsstukken (akkoord van de minister, rekeningafschrift van het register met 
vermelding van de overdracht naar de Belgische rekening van de al verworven koolstofkredieten ...). 
Sinds 2017 zijn er geen emissiekredieten meer gekocht met behulp van de in het fonds Kyoto JI/CDM 
beschikbare middelen. 

  

 

84  Koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van 

het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen (Belgisch Staatsblad van 21 januari 2005). 
85  De CREG heeft voor elk van beide fondsen een afzonderlijke bankrekening geopend. 
86  Koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van voornoemd koninklijk besluit van 28 oktober 2004 (Belgisch 

Staatsblad van 18 februari 2011) en koninklijk besluit van 24 april 2012 tot wijziging 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 elektriciteitsmarkt en van 
voornoemd koninklijk besluit van 28 oktober 2004 (Belgisch Staatsblad van 30 april 2012). 

87  Koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 tot vaststelling van de 

beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van 
broeikasgassen. 

88  Koninklijk besluit van 24 april 2012 tot wijziging 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 en van het koninklijk besluit van 28 oktober 2004 
tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van 
de emissies van broeikasgassen. 
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Tabel 18: Gebruik van het fonds Kyoto JI/CDM voor de aankoop van emissiekredieten (inclusief kosten)  

Jaar Bedrag (in €) 

2006 152.003 

2007 149.218 

2008 26.002.752 

2009 8.470.532 

2010 24.180.857 

2011 35.327.650 

2012 20.318.495 

2013 40.016.701 

2014 2.862.073 

2015 1.568.226 

2016 242.833 

2017 0 

2018 0 

2019 0 

2020 0 

TOTAAL 159.291.340 

                                               Bron: CREG 

5.6 BIJKOMENDE FONDSEN 

In tegenstelling met de hierboven beschreven fondsen, die zijn gecreëerd ter uitvoering van de 
elektriciteits- en de aardgaswet, werden de hierna beschreven fondsen, "bijkomende fondsen" 
genoemd, gecreëerd op initiatief van de CREG om redenen van transparantie en gezond administratief 
en financieel beheer. Het is immers de taak van de CREG om de fondsen te beheren die zijn gecreëerd 
krachtens de elektriciteits- en de aardgaswet. 

5.6.1 Fonds "Oninvorderbaarheden elektriciteit" 

Sinds 2009 verhoogt het elektriciteitsbedrijf dat de federale bijdrage aan eindafnemers factureert die 
bijdrage met een forfait van 0,7%89 ter compensatie van de federale bijdrage die sommige van haar 
eindafnemers niet zouden betalen als gevolg van een faillissement of een verhuizing waarbij geen 
nieuw adres wordt achtergelaten90. Deze compensatie heeft geen weerslag op de andere 
componenten van de factuur (energiecomponent, tarief voor transmissie en distributie …). 

 

89  Artikel 4ter, §4, 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. 

90  Volledigheidshalve is het belangrijk op te merken dat een tweede verhoging met 0,4% de elektriciteitsbedrijven die de 
federale bijdrage voor elektriciteit factureren in staat stelt hun administratieve kosten te dekken die het gevolg zijn van 
deze heffing. Dit luik werd door de CREG niet geregulariseerd en wordt dus niet behandeld via het fonds 
"Oninvorderbaarheden elektriciteit". Cf. artikel 4ter, §3, van voornoemd koninklijk besluit van 24 maart 2003. 
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Via het fonds "Oninvorderbaarheden elektriciteit" int de CREG dit forfait van 0,7% en/of vergoedt ze 
de elektriciteitsbedrijven die dit forfait van 0,7% op de federale bijdrage aan hun eindafnemers hebben 
gefactureerd en waarvan de regularisatie wordt uitgevoerd door de CREG. 

Elk jaar immers, wanneer de elektriciteitsbedrijven hun jaarrekening afsluiten, vindt een regularisatie 
van de genoemde verhoging plaats met de CREG. Het bedrag als het gevolg van het forfait van 0,7% 
dat het elektriciteitsbedrijf factureert aan zijn eindafnemers, wordt dan vergeleken met het door het 
elektriciteitsbedrijf geboekte oninvorderbaar bedrag van de federale bijdrage. Deze vergelijking levert 
twee mogelijke scenario's op: ofwel is het gefactureerde bedrag van het forfait hoger dan het door het 
elektriciteitsbedrijf geboekt oninvorderbaar bedrag; in dit geval betaalt het elektriciteitsbedrijf het 
verschil aan de CREG; ofwel is het door het elektriciteitsbedrijf geboekte oninvorderbaar bedrag hoger 
dan het door het elektriciteitsbedrijf gefactureerde forfait van 0,7% en in dit geval betaalt de CREG het 
verschil aan het elektriciteitsbedrijf. Elke terugbetaling/storting in dit kader moet worden verricht ten 
laatste op de 20ste dag van de maand die volgt op de maand waarin het verschil ter kennis werd 
gebracht van de CREG. 

Schema 8: Regularisatie van de oninvorderbaarheden (0,7%) met de CREG 

 
Bron: CREG 

Tijdens het jaar is de terugbetaling aan de elektriciteitsbedrijven van het bedrag van hun 
oninvorderbaarheden hoger dan 0,7% enkel mogelijk indien het fonds voordien de terugbetalingen 
heeft ontvangen van andere elektriciteitsbedrijven. Indien het fonds "Oninvorderbaarheden 
elektriciteit" niet genoeg eerdere betalingen zou hebben ontvangen om de betaling van de 
oninvorderbaarheden van andere elektriciteitsbedrijven te verrichten, zorgen de vier actieve fondsen91 
van de federale bijdrage elektriciteit (i.e. CREG-fonds, Sociaal Energiefonds, Fonds beschermde 
afnemers en Denuclearisatiefonds) voor de prefinanciering van de bedragen die nodig zijn om de 
leveranciers te kunnen terugbetalen volgens een verdeelsleutel die overeenstemt met het respectieve 
gewicht van elke eenheidstoeslag in de federale bijdrage elektriciteit. 

 

91  Daar het fonds "Broeikasgassen" jaarlijks op nul wordt gezet, is zijn eenheidswaarde gelijk aan nul en wordt het fonds dus 
niet langer als actief beschouwd. 
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Op het einde van elk dienstjaar wordt het eventuele saldo van het fonds "Oninvorderbaarheden 
elektriciteit" verdeeld tussen alle fondsen die worden gefinancierd door de federale bijdrage 
elektriciteit, volgens dezelfde verdeelsleutel. 

Tabel 19 en grafiek 8: Evolutie van de bedragen ontvangen/terug te betalen door de CREG aan de 
elektriciteitsbedrijven (het jaar is het jaar waarin de CREG de oninvorderbaarheden heeft geboekt). 

(in €) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Van de 
elektriciteitsbedrijven 
ontvangen bedragen 

222.303 186.226 175.119 228.009 720.588 171.758 323.842 421.432 321.800 

Door de CREG 
betaalde bedragen 

209.451 81.104 148.065 310.291 594.863 273.662 527.211 200.768 145.169 

Prefinanciering door 
de fondsen 

0,00 0,00 122.385 202.967 387 101.904 203.370 0 0 

Storting aan de 
fondsen 

0,00 0,00 148.707 121.417 126.113 0,00 0,00 220.664 176.631 

Bron: CREG 

 
Bron: CREG 

In 2013 heeft de CREG een specifiek fonds gecreëerd om de oninvorderbaarheden in alle transparantie 
te behandelen (verbonden met een specifieke bankrekening). Het is meermaals gebeurd92 dat de 
fondsen van de federale bijdrage elektriciteit dienden in te staan voor de prefinanciering van het fonds 
"Oninvorderbaarheden elektriciteit". Dit laatste is meermaals deficitair geweest, daar de 
elektriciteitsbedrijven in hun boekhouding meer oninvorderbare schuldvorderingen federale bijdrage 
elektriciteit hebben opgenomen dan dit het geval was voor aardgas (cf. volgend punt). De bedragen 
die in het fonds "Oninvorderbaarheden" werden gestort door de elektriciteitsbedrijven die geen en/of 
weinig oninvorderbare schuldvorderingen hebben geboekt, volstaan niet om de andere 
elektriciteitsbedrijven terug te betalen. Tussen 2014 en 2017 waren er meer terugbetalingen aan 
leveranciers dan betalingen ten voordele van het fonds. Sinds 2018 stellen we een omkering van deze 

 

92  Soms meerdere keren per jaar. 
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tendens vast. Sinds 1 januari 201893 moeten de door de elektriciteitsbedrijven als oninvorderbaar 
opgegeven bedragen van de federale bijdrage voor elektriciteit worden gecertificeerd door een 
bedrijfsrevisor/accountant alvorens ze door de CREG kunnen worden terugbetaald. 

5.6.2 Fonds "Oninvorderbaarheden aardgas" 

Sinds 2014 wordt ook de door de eindafnemers verschuldigde federale bijdrage voor aardgas door de 
aardgasbedrijven verhoogd met een forfait van 0,7%94 ter compensatie van het deel van de 
gefactureerde federale bijdrage dat de eindafnemer niet volledig zou betalen als gevolg van een 
faillissement of een verhuizing waarbij geen nieuw adres wordt achtergelaten.95 Ook in dit geval heeft 
deze compensatie geen betrekking op de andere onderdelen van de factuur. 

Via het fonds "Oninvorderbaarheden aardgas" int de CREG dit forfait van 0,7% en/of vergoedt ze de 
aardgasbedrijven die dit forfait van 0,7% op de federale bijdrage aan hun eindafnemers factureren.  

De voorwaarden van regularisatie tussen de CREG en de aardgasbedrijven zijn dezelfde als tussen de 
CREG en de elektriciteitsbedrijven, met uitzondering van het feit dat de bedrijven de gevraagde 
bedragen niet dienen te certificeren. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden van prefinanciering / 
terugbetaling. 

Schema 8: Regularisatie van de oninvorderbaarheden "aardgas" (0,7%) met de CREG 

 
Bron: CREG 

  

 

93  Koninklijk besluit van 31 oktober 2017 tot wijziging 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 (Belgisch Staatsblad van 24 november 
2017). 

94  Artikel 6 van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage 
bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering 
en controle op de aardgasmarkt (Belgisch Staatsblad van 25 april 2014). 

95  Volledigheidshalve is het belangrijk op te merken dat een tweede verhoging met 0,4% de aardgasbedrijven die de federale 
bijdrage aardgas factureren in staat stelt hun administratieve kosten te dekken die het gevolg zijn van deze heffing. Dit 
luik werd door de CREG niet geregulariseerd en wordt dus niet behandeld via het fonds "Oninvorderbaarheden aardgas". 
Cf. Artikel 6, §1, van voornoemd koninklijk besluit van 2 april 2014. 
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Tabel 20 en grafiek 9: Evolutie van de bedragen ontvangen/terug te betalen door de CREG aan de 
aardgasbedrijven (het jaar is het jaar waarin de CREG de oninvorderbaarheden heeft geboekt). 

(in €) 2015 2016 2017 2018 2019 

Van de aardgasbedrijven 
ontvangen bedragen 

87.318 302.336 240.546 216.225 188.535 

Door de CREG betaalde 
bedragen 

2.686 7.022 122.622 27.847 13.540 

Prefinanciering door de fondsen 0,00 0,00 0,00 0 0 

Storting aan de fondsen 84.633 295.314 117.924 188.378 174.995 

Bron: CREG 

 
Bron: CREG 

Het systeem van de "Oninvorderbaarheden aardgas" werkt volgens het principe dat al meerdere jaren 
bestaat voor elektriciteit en is pas sinds 1 april 2014 van toepassing. Het fonds heeft dus een kortere 
geschiedenis (de oninvorderbaarheden van een jaar worden pas het volgende jaar geregulariseerd). 
Hoewel we nog niet veel afstand kunnen nemen wat betreft de bedragen van het fonds, stellen we 
toch al vast dat het fonds elk jaar meer terugbetalingen vanwege aardgasbedrijven ontvangt dan dat 
het betalingen in hun voordeel verricht. Op het einde van elk jaar wordt het overschot dus verdeeld 
tussen de fondsen die de federale bijdrage aardgas vormen, volgens een verdeelsleutel die 
overeenstemt met het respectieve gewicht van elke eenheidstoeslag in de federale bijdrage aardgas 
van het betrokken jaar.  

5.6.3 Fonds "Forfaitaire vermindering voor verwarming met aardgas en elektriciteit" 

De programmawet van 22 december 200896 creëerde bij de federale overheidsdienst Economie een 
organiek begrotingsfonds dat de benaming "Fonds voor forfaitaire vermindering voor verwarming met 
aardgas en elektriciteit" heeft gekregen. 

De beschikbare bedragen stelden de FOD Economie in staat op basis van een dossier een forfaitaire 
vermindering van € 105 toe te kennen op de energiefactuur van de gezinnen die daartoe een aanvraag 
indienden. 

 

96  Deze programmawet tot wijziging van de wet van 27 december 1990 is in werking getreden op 1 januari 2009. 
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Vanaf 1 januari 2009 was het aldus de bedoeling dat de federale bijdrage de forfaitaire vermindering 
voor verwarming met elektriciteit en aardgas zou helpen financieren. Aldus was de CREG gehouden 
om in het organiek begrotingsfonds van de FOD het bedrag te storten dat ze had ontvangen dankzij de 
toeslag "Forfaitaire vermindering voor verwarming met aardgas en elektriciteit" elektriciteit en 
aardgas die daartoe werd geheven bij de eindafnemers. 

Voor 2009 werden de jaarlijkse bedragen die moesten worden gedekt door de federale bijdrage 
elektriciteit en aardgas, vastgesteld op respectievelijk €6.900.000 en €3.100.000. Voor 2010 en de 
volgende jaren was het de bedoeling om deze bedragen jaarlijks te indexeren volgens een formule die 
werd vastgesteld in de koninklijke besluiten van 24 maart 2003 en 2 april 2014.  

De ten voordele van de gezinnen toegekende forfaitaire vermindering was echter enkel gepland voor 
het jaar 200997. Voor de volgende jaren was er niets vastgesteld. 

Het duurde tot 2012 voor de vermeldingen betreffende het door de CREG beheerde fonds "Forfaitaire 
vermindering voor verwarming met aardgas en elektriciteit" krachtens de wet van 8 januari 201298 
werden geschrapt in de elektriciteits- en de aardgaswet. Er wordt echter nog steeds naar dit fonds 
verwezen in de koninklijke besluiten van 24 maart 2003 en 2 april 2014. 

Als gevolg daarvan werd een toeslag "Forfaitaire vermindering voor verwarming met aardgas en 
elektriciteit" berekend en geheven op zowel de component "elektriciteit" als de component "aardgas" 
van de federale bijdrage, tot begin 2012, i.e. het jaar van opheffing van de elektriciteits- en de 
aardgaswet. 

Tot vandaag en ondanks de niet-aanwending ervan gedurende vele jaren is de CREG het saldo van haar 
fonds "Forfaitaire vermindering voor verwarming met aardgas en elektriciteit" blijven beheren. Op 31 
december 2019 bedroeg dit saldo €24.404.014 (€16.810.476 voor elektriciteit en €7.593.538 voor 
aardgas). In 2017 stelde de CREG een advies99 op betreffende de besteding van het in dit fonds 
beschikbare saldo. 

De wet van 20 december 2019 heeft de bevriezing voor het jaar 2019 van de bedragen bestemd voor 
het Sociaal Energiefonds (cf. Hoofdstuk 5.2) niet bevestigd. Dit gebrek aan bevestiging heeft tot gevolg 
dat deze bedragen werden geacht te zijn geïndexeerd voor het jaar 2019. Deze wet voorzag er niet in 
om de kosten van deze indexeringen door te rekenen in de factuur van de eindafnemers (door de 
federale bijdrage te verhogen), maar deze kosten te dekken door gebruik te maken van de 
"beschikbare fondsen, in het bijzonder het Fonds voor forfaitaire vermindering voor verwarming met 
aardgas en elektriciteit, of de algemene begroting van de Staat". 

Tot slot, in 2020, bevestigde de wet van 12 juni 2020100 niet het koninklijk besluit van 17 december 
2019 dat, voor het jaar 2020, de bedragen bevriest die bestemd zijn voor het Sociaal Energiefonds. 
Opnieuw werden de daaruit voortvloeiende indexeringskosten gedekt door het beschikbare saldo in 

 

97  Artikel 46 van de programmawet van 22 december 2008. 
98  Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 
(Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012). 

99  Advies (A)1656 van 17 juli 2017 over een ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de 
besteding van het saldo van het fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit 

100  Wet van 12 juni 2020 houdende diverse bepalingen inzake de federale bijlage tot financiering van het sociaal fonds gas 
en elektriciteit (Belgisch Staatsblad van 22 juni 2020). 
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het fonds "Forfaitaire vermindering voor verwarming met aardgas en elektriciteit" dat de CREG 
beheert. De CREG heeft in dit verband twee adviezen verleend101. 

5.6.4 Fonds "Inkomstenderving van de gemeenten" 

Op 1 mei 2004 werd een federale bijdrage in het leven geroepen ter compensatie van de 
inkomstenderving van de gemeenten als gevolg van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt102. 

Datzelfde jaar stelden zowel het Waals als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun inwoners vrij van 
de betaling van deze federale bijdrage. Daar enkel klanten in het Vlaams Gewest deze bijdrage dienden 
te betalen en dat tot 1 januari 2008, waren alleen de gemeenten in het Vlaams Gewest begunstigden 
van dit fonds. Het koninklijk besluit van 20 april 2005103 heeft toegelaten de betaling van de in 2004 en 
2005 ontvangen bedragen te lanceren ten gunste van de Vlaamse gemeenten. 

Daar het Vlaams Gewest besliste een identieke vrijstelling toe te kennen vanaf 1 januari 2008, werd 
dit fonds sindsdien niet langer gefinancierd door de federale bijdrage. Op 1 januari 2012 werd het 
fonds geschrapt uit de elektriciteitswet.104  

Tijdens de werkingsperiode van het fonds "Inkomstenderving van de gemeenten" werd in totaal 
€568.247.621 betaald aan de Vlaamse gemeenten. Sindsdien blijft de CREG belast met het beheer van 
dit fonds, ook al is het sinds 2009 niet langer actief en werd het geschrapt uit de elektriciteitswet. De 
CREG wacht op een reglementaire of wettelijke basis om het saldo van het fonds (€578.691) te kunnen 
besteden. 

Ter informatie van de lezer heeft de CREG nu al de lijst opgemaakt van de bedragen die aan elke 
Vlaamse gemeente verschuldigd zijn overeenkomstig het aanvankelijk beoogde 
terugbetalingsmechanisme bestemd voor de gemeenten in het kader van dit fonds, i.e. door het saldo 
te verdelen onder de Vlaamse gemeenten in evenredige verhouding met de totale bedragen die zij al 
hebben ontvangen. 

  

 

101  Advies (A)2070 van 27 maart 2020 over een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake de federale bijdrage tot 

financiering van de sociale fondsen gas en elektriciteit (DOC 55 0978). Advies (A)2074 van 16 april 2020 over de 
amendementen ingediend door mevrouw L. Dierick op een wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake de federale 
bijdrage tot financiering van de sociale fondsen gas en elektriciteit. 

102  Artikel 22bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
103  Koninklijk besluit van 20 april 2005 tot bepaling van de toewijzingsmodaliteiten van de federale bijdrage ingesteld tot 

compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt. 
104  Artikel 22bis werd opgeheven door artikel 35 van voornoemde wet van 8 januari 2012. 
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5.7 TECHNISCHE BEHEERFONDSEN 

Naast de fondsen die rechtstreeks verband houden met de federale bijdrage elektriciteit en aardgas, 
heeft de CREG op eigen initiatief verschillende bijkomende fondsen met eigen bankrekeningen 
opgericht om alle financiële bewegingen die voortvloeien uit de toepassing van de wetgeving inzake 
de federale bijdrage op een transparante manier te beheren. Deze verschillende fondsen worden in 
de volgende punten nader toegelicht. 

5.7.1 Fonds "Degressiviteit elektriciteit" 

Het mechanisme "degressiviteit elektriciteit" (korting toegekend aan een professionele eindafnemer 
op basis van zijn jaarlijkse consumptie) werd bij wet ingevoerd in 2005105. De CREG heeft het specifieke 
fonds "degressiviteit elektriciteit" in 2009 in het leven geroepen om praktische en organisatorische 
redenen van beheer van de aanvragen tot terugbetaling vanwege de leveranciers als gevolg van de 
invoering van het cascadesysteem van heffing van de federale bijdrage elektriciteit106. 

Het geheel van de federale bijdrage werd immers aan de elektriciteitsbedrijven gefactureerd door het 
hoogste niveau van het cascademechanisme. Daar ze het volledige bedrag niet op hun eindafnemers 
kunnen verhalen vanwege de degressiviteit die deze laatste genieten, kunnen de 
elektriciteitsbedrijven ieder kwartaal bij de CREG de terugbetaling van de degressiviteit vragen die ze 
in het vorige kwartaal aan hun eindafnemers hebben toegekend. 

De degressiviteit is enkel van toepassing voor de professionele klanten die minimaal 20 MWh per jaar 
afnemen van het net. Dit systeem van vermindering is dus niet van toepassing voor residentiële 
klanten. Het algemene principe van deze korting is eenvoudig: hoe meer de eindafnemer verbruikt, 
hoe meer degressiviteit er wordt toegekend. 

Zoals al gezegd in hoofdstuk 3.2.4 ontvangt de CREG elk jaar aanvragen tot terugbetaling van 
degressiviteit vanwege de elektriciteitsbedrijven die deze korting hebben toegekend. 

Naast de leveranciers factureert ook de transmissienetbeheerder, i.e. ELIA, de federale bijdrage aan 
haar directe klanten die hun eigen toegangshouder zijn, door hun degressiviteit toe te kennen. De 
aldus toegestane kortingen vormen dus een "winstderving" voor de CREG, daar ELIA haar slechts een 
deel van de federale bijdrage betaalt die verschuldigd is op het geheel van de afnames van haar net. 
In haar kwartaalattesten die ze naar de CREG verstuurt, vermeldt ELIA de degressiviteit die ze tijdens 
het vorige kwartaal aan haar klanten heeft toegekend. De Commissie gebruikt de middelen die de FOD 
Financiën ter beschikking stelt om het bedrag van de door ELIA toegekende degressiviteit te verdelen 
tussen de fondsen van de federale bijdrage elektriciteit en dat bijgevolg niet rechtstreeks in de 
verschillende elektriciteitsfondsen is gestort. 

 

105  Artikel 63 van de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen (Belgisch Staatsblad van 29 juli 2005) en artikel 4 van 
het koninklijk besluit van 26 september 2005 tot wijziging 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 (Belgisch Staatsblad van 29 september 
2005). 

106  Artikel 32 van de programmawet (1) van 22 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 29 december 2008) en koninklijk 
besluit van 27 maart 2009 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 (Belgisch Staatsblad van 31 maart 2009). 
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Om de terugbetalingen aan de elektriciteitsbedrijven te financieren en de bedragen tussen de fondsen 
te verdelen, betaalt de FOD Financiën elk kwartaal een door deze dienst vastgestelde vooruitbetaling 
aan de CREG. De bedragen ter dekking van de degressiviteit zijn opgenomen in de Middelenbegroting 
van de Staat. Artikel 21bis, §3, van de elektriciteitswet stelt de herkomst vast, in volgorde, van de 
gebruikte bedragen: 

1°  de ontvangsten voortvloeiend uit de verhoging van het bijzondere accijnsrecht voor 
gasolie; 

2°  de ontvangsten voortvloeiend uit het bijzonder accijnsrecht voor steenkool, cokes en 
bruinkool; 

3°  de vennootschapsbelasting. 

Tabel 21 en grafiek 10: Evolutie van de bedragen die de CREG terugbetaalt aan de 
elektriciteitsleveranciers sinds 2010 evenals de tussen de fondsen verdeelde degressiviteit. 

Bron: CREG 

Bron: CREG 

 

107  In 2010 bestonden er twee systemen van heffing van de federale bijdrage naast elkaar: de betaling van de federale 
bijdrage elektriciteit door de elektriciteitsleveranciers aan de CREG en de betaling van de federale bijdrage door de 
transmissienetbeheerder ELIA. Dit betekent dat de cijfers 2010 bedragen kunnen bevatten die afkomstig zijn van beide 
heffingssystemen. 
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Aan de 
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28,25 31,13 26,93 26,88 20,70 22,31 21,76 25,15 26,73 18,16 
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20,80 24,05 20,59 17,94 12,13 22,44 32,81 38,96 44,54 41,23 

TOTAAL 49,05 55,18 47,52 44,82 32,83 44,75 54,57 64,11 71,27 59,39 
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Het huidige systeem van facturering van de federale bijdrage elektriciteit door de 
transmissienetbeheerder evenals het systeem van terugbetaling van de degressiviteit elektriciteit zijn 
van toepassing sinds 1 juli 2009.  

De aan de leveranciers terugbetaalde bedragen van degressiviteit elektriciteit zijn gedaald sinds 2010. 
De hoge bedragen die in 2010, 2011 en 2012 werden terugbetaald, zijn vooral het gevolg van dossiers 
die met enige vertraging naar de CREG werden verstuurd als gevolg van de complexe toepassing van 
de degressiviteit voor de elektriciteitsbedrijven die in 2009 werd ingevoerd.  

De globale stijging van de totale degressiviteitsbedragen (aan de leveranciers terug te betalen 
degressiviteit en tussen de fondsen te verdelen degressiviteit) tussen de jaren 2014 en 2019 valt 
inzonderheid te verklaren door de eenheidstoeslag elektriciteit die tijdens die jaren voortdurend is 
gestegen (van €2,4714 / MWh in 2014 tot €3,3461 / MWh in 2019). Door de stijging van de 
eenheidswaarde van de federale bijdrage elektriciteit bereiken steeds meer eindafnemers het plafond 
van €250.000. 

Inzonderheid wat betreft de tussen de fondsen te verdelen degressiviteitsbedragen zijn die bedragen 
vanaf 2015 sterk gestegen, nadat de CREG had vastgesteld dat ELIA haar bepaalde informatie over de 
degressiviteitsbedragen die zij daadwerkelijk aan sommige van haar klanten toekende, niet had 
verstrekt. Tevens valt op te merken dat deze bedragen voortdurend stijgen, met de klanten van ELIA 
als de grootste elektriciteitsverbruikers. Door de constante stijging van de eenheidswaarde van de 
federale bijdrage elektriciteit profiteren ze dus van steeds grotere kortingen en bereiken ze zo steeds 
sneller het plafond van €250.000 aan betaalde federale bijdrage elektriciteit. 

5.7.2 Fonds "Degressiviteit offshore" 

De CREG heeft het fonds "Degressiviteit offshore" in 2013 gecreëerd108 om de aanvragen tot 
terugbetaling van degressiviteit te beheren die wordt toegepast op de offshore toeslag en wordt 
gevorderd door de leveranciers en door ELIA, ook al int de CREG die toeslag niet zelf en beheert ze dus 
niet zelf de financiële stromen in verband met de offshore toeslag109. 

We geven ook nog mee dat de offshore toeslag is opgenomen in het transmissietarief en dus niet de 
aard van belasting van de federale bijdrage heeft, ook al zijn hun doelstellingen inzake 
openbaredienstverplichting identiek. 

Met uitzondering van de voorwaarden van professioneel gebruik110 zijn dezelfde regels als voor de 
degressiviteit inzake elektriciteit (datum van indiening van de aanvragen tot terugbetaling, 
vooruitbetaling door de FOD Financiën, minimale drempel van MWh …) van toepassing voor de 
degressiviteit offshore. 

 

108  Artikel 7 van de elektriciteitswet, dat de degressiviteit op de offshore toeslag creëert, werd ingevoegd door artikel 115 

van de programmawet van 28 juni 2013 (Belgisch Staatsblad van 1 juli 2013) en artikel 14nonies, §7, van het koninklijk 
besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit 
hernieuwbare energiebronnen werd ingevoegd door het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot wijziging van 
voornoemd koninklijk besluit van 16 juli 2002 (Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2013). 

109  Het is de transmissienetbeheerder (ELIA) die de offshore toeslag int om te voorzien in de eigen behoeften. De CREG stelt 

enkel jaarlijks een eenheidswaarde van de offshore toeslag voor aan de minister van Energie overeenkomstig artikel 14 
sexies van voornoemd koninklijk besluit van 16 juli 2002. 

110  De voorwaarde van professioneel gebruik is niet opgenomen in de elektriciteitswet voor de degressiviteit offshore, in 
tegenstelling met de federale bijdrage elektriciteit en aardgas. 
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Om de terugbetalingen aan de elektriciteitsbedrijven te financieren betaalt de FOD Financiën elk 
kwartaal een door deze dienst vastgestelde vooruitbetaling aan de CREG. De bedragen ter dekking van 
de degressiviteit zijn opgenomen in de Middelenbegroting van de Staat. Artikel 7, §1 van de 
elektriciteitswet stelt de herkomst vast, in volgorde, van de gebruikte bedragen: 

1°  de ontvangsten voortvloeiend uit de verhoging van het bijzondere accijnsrecht voor 
gasolie; 

2°  de ontvangsten voortvloeiend uit het bijzonder accijnsrecht voor steenkool, cokes en 
bruinkool; 

3°  de vennootschapsbelasting. 

Tabel 22 en grafiek 11: Evolutie van de bedragen die de CREG sinds 2013 terugbetaalt aan de 
elektriciteitsleveranciers en aan ELIA. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de terugbetaling aan 
de leveranciers en aan ELIA, daar deze laatste de offshore toeslag bijhoudt die ze int en waarop ze de 
degressiviteit toepast.  

Bron: CREG 

 
Bron: CREG 

Het systeem van terugbetaling van de degressiviteit offshore aan de elektriciteitsleveranciers en aan 
ELIA bestaat sinds het laatste kwartaal van 2013, wat een verklaring vormt voor de lage bedragen voor 
2013. In 2014 werd de degressiviteit voor het eerst toegepast voor een volledig jaar. Daarna worden 
de terugbetaalde bedragen steeds groter vanaf 2017 als gevolg van de significante stijging van de 
eenheidswaarden, zoals te zien in de volgende tabel. 
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Tabel 23: Evolutie van de eenheidswaarde van de offshore toeslag (in €/MWh). 

Bron: CREG 

Als gevolg van de indienststelling van nieuwe offshore capaciteit voor de productie van windenergie 
zou de eenheidswaarde van de offshore toeslag kunnen stijgen tot €11,69/MWh in 2021 en 
€13,05/MWh in 2020111. Bijgevolg zouden de aan de elektriciteitsbedrijven terug te betalen 
degressiviteitsbedragen significant moeten stijgen in vergelijking met vandaag. 

5.7.3 Fonds "Degressiviteit aardgas" 

De CREG heeft het fonds "Degressiviteit aardgas" in 2014 gecreëerd112 om de aanvragen tot 
terugbetaling voor degressiviteit aardgas te beheren die de leveranciers indienen of die de beheerder 
van een directe leiding aangeeft. 

Het totaal van de federale bijdrage wordt aan de aardgasleveranciers gefinancierd door het hoogste 
niveau in de cascaderegeling. Daar ze het volledige bedrag niet op hun eindafnemers kunnen verhalen 
vanwege de degressiviteit die ze genieten, kunnen de leveranciers ieder kwartaal bij de CREG de 
terugbetaling van de degressiviteit vragen die ze aan hun eindafnemers hebben toegekend. 

De enige huidige beheerder van een directe leiding (WINGAS) kent eveneens degressiviteit toe aan zijn 
klanten die aangesloten zijn op de genoemde directe leiding. Dit vertegenwoordigt dus een 
"winstderving" voor de CREG, daar WINGAS de federale bijdrage waarop ze aanspraak zou kunnen 
maken niet aan haar heeft gestort. Daartoe vermeldt WINGAS in haar kwartaalattesten die ze naar de 
CREG verstuurt de degressiviteit die ze tijdens de vorige maanden aan haar klanten heeft toegekend. 
Op basis van het toegekende degressiviteitsbedrag verdeelt de CREG het opgegeven bedrag tussen de 
fondsen van de federale bijdrage aardgas ter compensatie van de federale bijdrage die WINGAS niet 
rechtstreeks heeft gestort in de verschillende aardgasfondsen. 

Tot op heden heeft de transmissienetbeheerder FLUXYS geen directe klanten aan wie zij degressiviteit 
zou moeten toestaan. 

Dezelfde regels zijn van toepassing als voor de degressiviteit elektriciteit (datum van indiening van de 
aanvragen tot terugbetaling, vooruitbetaling door de FOD Financiën …), met uitzondering van de 
verbruiksschijven en de minimale afnamedrempel die 20.000 MWh bedraagt voor aardgas en het 
plafond dat is vastgesteld op €750.000. 

  

 

111  Studie (F)2142 van 19 november 2020 betreffende de impact van de kostprijs van de federale 

openbaredienstverplichtingen op de elektriciteitsfactuur en voor een voorstel van ondersteuning van het 
concurrentievermogen van de bedrijven dat niet leidt tot een hogere factuur voor de huishoudens en kmo's wat betreft 
de CRM en de offshore toeslag. 

112  Artikel 15/11bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel 
van leidingen, dat de degressiviteit op de federale bijdrage aardgas creëert, werd ingevoegd door de wet van 26 maart 
2014 tot wijziging van voornoemde wet van 12 april 1965 (Belgisch Staatsblad van 1 april 2014) en artikel 10 van het 
koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende 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 (Belgisch Staatsblad van 25 april 2014). 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2,2133 3,9132 4,0475 3,8261 4,3759 5,1601 7,2875 9,0141 
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Om de terugbetalingen aan de aardgasleveranciers te financieren en de bedragen tussen de fondsen 
te verdelen, betaalt de FOD Financiën elk kwartaal een door deze dienst vastgestelde vooruitbetaling 
aan de CREG. De bedragen ter dekking van de degressiviteit zijn opgenomen in de Middelenbegroting 
van de Staat. Artikel 15/11bis, §2, van de aardgaswet stelt de herkomst vast, in volgorde, van de 
gebruikte bedragen: 

1°  de ontvangsten voortvloeiend uit de verhoging van het bijzondere accijnsrecht voor 
gasolie; 

2°  de ontvangsten voortvloeiend uit het bijzonder accijnsrecht voor steenkool, cokes en 
bruinkool; 

3°  de vennootschapsbelasting. 

Tabel 24 en grafiek 12: Evolutie van de door de CREG aan de verschillende aardgasbedrijven 
terugbetaalde bedragen sinds 2014 

(in M€) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aan de leveranciers terugbetaalde 
degressiviteit 

1,10 17,46 15,58 15,26 13,97 19,50 

Degressiviteit verdeeld tussen de 
fondsen 

0,23 1,02 0,51 1,07 1,73 1,31 

TOTAAL 1,33 18,48 16,09 16,33 15,70 20,81 

Bron: CREG 

 
Bron: CREG 

In 2014 waren de bedragen inzake "degressiviteit aardgas" niet zeer hoog, daar deze degressiviteit pas 
van toepassing was vanaf 1 juli 2014. In 2014 moest slechts één kwartaal van korting worden 
terugbetaald aan de leveranciers113. Voor het jaar 2015 was er echter een groter aantal 
terugbetalingen: er werden meerdere dossiers van 2014 in dat jaar opgenomen en het was tevens het 
eerste volledige jaar van toepassing van het nieuwe systeem (van het 4de kwartaal van 2014 tot het 3de 

 

113  We wijzen erop dat de degressiviteit wordt terugbetaald met één kwartaal vertraging. De leveranciers kennen immers 

degressiviteit toe gedurende een kwartaal (bv. 3de kwartaal jaar t) en dienen hun aanvraag tot terugbetaling in bij de 
CREG tijdens het daaropvolgende kwartaal (bv. het 4de kwartaal jaar t wordt pas terugbetaald in het begin van het jaar 
t+1). Deze vertraging is ook van toepassing voor de terugbetaling van de degressiviteit elektriciteit en de degressiviteit 
offshore. 
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kwartaal van 2015). Net zoals dit het geval was voor elektriciteit, ondervonden vele leveranciers nogal 
wat moeilijkheden om het nieuwe systeem van afname van de federale bijdrage aardgas te installeren 
en dus dienden ze hun aanvraag tot terugbetaling van de toegekende degressiviteit met enige 
vertraging in. Voor de volgende jaren zijn de degressiviteitsbedragen die aan de leveranciers worden 
terugbetaald vrij stabiel. 

6 PRINCIPES INZAKE BEHEER VAN DE FONDSEN DOOR DE 
CREG 

 

De CREG beheert de fondsen op volkomen transparante wijze. Zoals hierboven gezegd, beheert de 
CREG in totaal vijftien fondsen (met inbegrip van het CREG-fonds). Elk fonds wordt, vanuit 
boekhoudkundig oogpunt, beschouwd als een specifieke instelling met een eigen dubbele 
boekhouding en een of meerdere eigen bankrekeningen. Dit betekent dat, op het ogenblik van 
afsluiting van de rekeningen op 31 december, de CREG vijftien verschillende fondsen dient af te sluiten 
(verificatie van elk fonds, documentatie van de afsluiting, afsluitingsboekingen, heropeningsboekingen 
…). Daarna moeten alle fondsen worden geconsolideerd teneinde de balans van de CREG te verkrijgen. 

Het hele jaar door worden de fondsen dagelijks beheerd. Zo ontvangt de CREG op regelmatige wijze 
aanvragen tot terugbetaling van de degressiviteit elektriciteit en/of aardgas vanwege oude en/of 
nieuwe elektriciteits- of aardgasbedrijven114. 

De CREG ontvangt ook jaarlijkse dossiers tot regularisatie van de federale bijdrage elektriciteit en/of 
aardgas die zij binnen wettelijk vastgestelde termijnen moet behandelen. Deze regularisaties hebben 
betrekking op de degressiviteit die wordt toegekend aan een verbruikslocatie van een eindafnemer 
voor wie de federale bijdrage elektriciteit en/of aardgas werd gefactureerd door meerdere 
energiebedrijven terwijl ze had moeten worden berekend op basis van het geheel van de 
energieafnames van de verbruikslocatie van de eindafnemer. Deze laatste heeft tot 15 maart (voor 
elektriciteit) en tot 15 februari (voor aardgas) van elk jaar de tijd om zijn dossier in te dienen bij de 
CREG. De terugbetaling, na validatie, moet ten laatste op 15 mei worden verricht. 

Naast deze attesten inzake de federale bijdrage ontvangt de CREG ook de attesten betreffende de 
oninvorderbaarheden voor elektriciteit en/of aardgas van diezelfde elektriciteits- en aardgasbedrijven. 
Voor deze attesten heeft de wetgeving geen bindende termijn vastgesteld, daar de bedrijven hun 
dossiers inzake oninvorderbaarheden toesturen wanneer ze hun rekening afsluiten en dit ogenblik is 
voor elk bedrijf verschillend. Voor sommige bedrijven valt het boekjaar immers niet samen met het 
kalenderjaar. 

Sinds 1 januari 2018 moet de CREG ook een nieuwe controle uitvoeren met betrekking tot de bedragen 
die de elektriciteitsbedrijven vorderen van de CREG (degressiviteit, vrijstelling, oninvorderbaarheden 
en diverse regularisaties, saldo van federale bijdrage van de DNB's) en die de bedrijfsrevisor of de 
accountant heeft gecertificeerd. 

Naast de vele verzoeken om informatie vanwege de marktspelers dient de CREG zich in de loop van 
het jaar aan te passen aan eventuele wijzigingen van de wetgeving die toepasselijk is inzake de federale 

 

114  Momenteel ontvangt en controleert de CREG elk kwartaal attesten voor elektriciteit (en offshore) en aardgas die worden 
toegestuurd door een veertigtal verschillende leveranciers. 
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bijdrage elektriciteit en/of aardgas (bv. vrijstellingen toegekend aan de opslaginstallaties, certificering 
van de bedragen inzake de federale bijdrage elektriciteit die de CREG ontvangt van de 
elektriciteitsbedrijven …). Elke wetswijziging vereist dat de CREG de impact ervan raamt op, 
bijvoorbeeld, de federale bijdrage elektriciteit en/of aardgas, de terug te betalen 
degressiviteitsbedragen, de bedrijven die degressiviteit genieten ..., terwijl de gegevens die ze daartoe 
nodig heeft niet altijd beschikbaar zijn of, wanneer dat wel het geval is, onvolledig zijn. 

Het beheer van de terugbetalingen van de door de elektriciteits- en/of aardgasbedrijven gevorderde 
bedragen is geen eenvoudig proces. De CREG moet aan de leveranciers 90% van de aan hun 
eindafnemers toegekende kortingen terugbetalen binnen vijftien werkdagen nadat zij hun attesten 
hebben opgestuurd, terwijl de resterende 10% binnen twee maanden moet worden terugbetaald. Wat 
betreft de terugbetalingen voor vrijstelling van de  elektriciteits-/warmtekrachtkoppelingscentrales op 
aardgas, vrijstelling van internationale instellingen voor de federale bijdrage wat betreft de component 
elektriciteit en/of aardgas worden de terugbetalingstermijnen gewoonlijk in acht genomen. De 
beschikbare bedragen komen immers uit elk fonds en zijn dus afkomstig van de federale bijdrage 
elektriciteit en/of aardgas die de transmissienetbeheerder voor elektriciteit (ELIA), de 
transmissienetbeheerder voor aardgas (FLUXYS) en de beheerder van de directe leiding (WINGAS) elk 
kwartaal tijdig en van tevoren storten. 

Voor de terugbetaling van de "degressiviteit elektriciteit", de "degressiviteit offshore" en de 
"degressiviteit aardgas" kan de CREG de termijn van vijftien werkdagen voor de 90% en die van twee 
maanden voor het saldo van 10% niet altijd in acht nemen. Zoals eerder al gezegd, zijn de middelen 
die ter beschikking van de CREG worden gesteld om de terugbetaling van de degressiviteit aan de 
leveranciers uit te voeren afkomstig van de FOD Financiën115. Bij aanvang van elk kwartaal maakt de 
CREG een raming van de degressiviteitsbedragen die zij tijdens het betrokken kwartaal zal moeten 
terugbetalen. Deze raming is niet gebaseerd op welke aanvraag tot terugbetaling ook die ze ontvangt 
tijdens het in aanmerking genomen kwartaal, maar steunt op de tijdens de vorige kwartalen 
terugbetaalde bedragen en op de raming van hun toekomstige evolutie. Het is dus moeilijk om deze 
raming te maken, daar tijdens het kwartaal nieuwe terugbetalingsaanvragen kunnen binnenkomen die 
een impact hebben op de gemaakte raming. Soms zijn de beschikbare saldi in een van de fondsen voor 
de drie vormen van degressiviteit onvoldoende om het totaal van de door de leveranciers gevorderde 
bedragen terug te betalen. In dergelijke omstandigheden is het voor de CREG onmogelijk om de 
wettelijke termijnen in acht te nemen. Zij moet dus terugbetalingen van degressiviteit aan de 
leveranciers beheren in de wetenschap dat zij eventueel niet alle leveranciers tijdig kan 
terugbetalen116. De niet-terugbetaalde degressiviteitsbedragen worden dus uitgesteld tot het 
volgende kwartaal (soms meer dan 2 maanden na ontvangst van het attest). 

Algemeen, en zoals onder de aandacht gebracht door het Rekenhof117, brengt het beheer van de 
fondsen – wat niet tot de core business van een reguleringsinstantie behoort –, een aanzienlijke 
werklast mee voor de financiële dienst van de CREG waarvoor meerdere personen nodig zijn, gelet op 
de omvang en de complexiteit van het uit te voeren werk. 

 

115  Op basis van een opvraging van middelen voor elke degressiviteit (elektriciteit, offshore en aardgas) die de CREG ten 

laatste de 10de dag van de 1ste maand van het kwartaal indient, stort de FOD Financiën de bedragen op de drie respectieve 
bankrekeningen op de laatste dag van de 2de maand van het lopende kwartaal. 

116  In dit geval neemt de CREG als referentie de datum van ontvangst van het attest. Dit betekent dat de eerste leveranciers 

die hun attesten indienen ook als eersten worden terugbetaald. 
117  Rekenhof, auditverslag van november 2015. 
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7 VERBETERINGEN AANGEBRACHT AAN HET 
HEFFINGSMECHANISME TIJDENS DE JAREN VAN WERKING 
VAN HET SYSTEEM VAN DE FEDERALE BIJDRAGE 

 

De mechanismen voor heffing van de federale bijdrage elektriciteit en aardgas zoals we die vandaag 
kennen, zijn de voorbije jaren voortdurend geëvolueerd. 

De hierna voorgestelde aanpassingen/verbeteringen zijn het gevolg van de vaststelling van 
moeilijkheden waarmee de CREG te maken kreeg in het kader van haar dagelijks beheer van de 
fondsen. In een streven naar verbetering heeft de CREG dus een aantal acties ondernomen 
(voornamelijk voorstellen tot wijziging van de wetgeving) om de efficiëntie van het systeem te 
verbeteren (niet-limitatieve lijst): 

Vaststellingen Verbeteringen 

De Europese en internationale instellingen zijn 
vrijgesteld van alle directe belastingen 
overeenkomstig artikel 3 van Protocol nr. 7 
betreffende de voorrechten en immuniteiten 
van de Europese Unie alsook overeenkomstig de 
internationale akkoorden. 

De CREG heeft samen met de FOD Buitenlandse 
Zaken deelgenomen aan de redactie van een 
circulaire betreffende de federale bijdrage 
elektriciteit en aardgas, bestemd voor alle 
internationale organisaties (in november 2013). 
De energieleveranciers hebben kennis gekregen 
van het principe van toekenning van de vrijstelling 
en de recuperatie van de niet ontvangen bedragen 
bij de CREG. 

ELIA liet na om ons in haar kwartaalattesten van 
federale bijdrage elektriciteit kennis te geven 
van de degressiviteitsbedragen die ze toekende 
aan een bepaald type van haar klanten. Dit 
vertegenwoordigde een inkomstenderving voor 
de fondsen van de federale bijdrage elektriciteit. 

Na contact met ELIA krijgt de CREG voortaan de 
volledige cijfers inzake degressiviteit die zij 
verleent aan al haar klanten. Dit laat ons toe de 
degressiviteitsbedragen op te vragen bij de FOD 
Financiën en ze te verdelen tussen de fondsen van 
de federale bijdrage voor elektriciteit (2015). 

Vóór 2014 werd de afname van de federale 
bijdrage aardgas rechtstreeks uitgevoerd door 
de aardgasleveranciers. Bovendien waren de 
hoeveelheden aardgas die via een directe leiding 
aan eindafnemers werden geleverd niet 
onderworpen aan de afname van de federale 
bijdrage, ook al gaat het om significante 
hoeveelheden aardgas. 

De CREG heeft meegewerkt aan de wijziging van 
het systeem van heffing van de federale bijdrage 
aardgas zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 
2 april 2014. Sinds april 2014 berust dit systeem op 
het cascadeprincipe (zoals in het geval van 
elektriciteit) en stort de transmissienetbeheerder 
of de beheerder van een directe leiding de 
federale bijdrage die ze aan hun eindafnemers 
factureren door aan de CREG. Bovendien omvat 
het nieuwe systeem, zoals ook voor elektriciteit, 
een degressiviteitsmechanisme alsook een 
specifiek vrijstellingsmechanisme in geval van 
verbruik van aardgas met het oog op de productie 
van elektriciteit die opnieuw in het net wordt 
geïnjecteerd. 

Overeenkomstig de regelgeving hielden de 
distributienetbeheerders in hun tarieven enkel 

De distributienetbeheerders hebben aan de saldi 
van het verleden een nieuwe bestemming 
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rekening met de "inkomstendervingen", wat 
leidde tot een stijging van de eenheidswaarde 
van de federale bijdrage die ze aan hun klanten 
factureerden. De gedecentraliseerde productie 
van elektriciteit die ze onmiddellijk in hun net 
injecteerden en leverden aan de eindafnemers, 
is de voorbije jaren echter voortdurend 
toegenomen. Dit genereerde een overschot 
inzake federale bijdrage voor de Waalse, 
Vlaamse en Brusselse DNB's. Dit overschot 
("saldo van het verleden" genoemd) werd door 
de Vlaamse DNB's op een wachtrekening 
geplaatst (in Wallonië werd een deel van het 
overschot al aangezuiverd in de tarieven). 

gegeven ten voordele van de eindafnemers via 
een korting op de federale bijdrage elektriciteit. 
 

Eens de saldi van het verleden waren geregeld, 
dienden ook de toekomstige saldi van de DNB's 
te worden beheerd. 

Voor 2018 en de volgende jaren vindt een 
jaarlijkse regularisatie plaats tussen de 
verschillende DNB's en de CREG met het oog op de 
overdracht naar de fondsen (na certificering van 
de bedragen door hun revisor of accountant) van 
de eventuele overschotten aan federale bijdrage 
die de DNB's genereren. De CREG zal met deze 
bijkomende inkomsten rekening  houden in haar 
berekening van de federale bijdrage voor het 
volgende jaar (koninklijk besluit van 31 oktober 
2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 
maart 2003). 

Vóór 1 januari 2018 werden de van de CREG 
gevorderde bedragen wegens degressiviteit, 
vrijstelling en oninvorderbaarheden niet 
gecertificeerd door de bedrijfsrevisor of de 
accountant van het elektriciteitsbedrijf. Hoewel 
de CREG controles inzake coherentie uitvoert ter 
validatie van de gevorderde bedragen, kon een 
onafhankelijke certificering bijdragen tot de 
versterking van de controle door de CREG. 

Sinds 1 januari 2018 moeten alle 
terugbetalingsbedragen die de 
elektriciteitsbedrijven vorderen van de CREG 
(degressiviteit, vrijstelling en 
oninvorderbaarheden) worden gecertificeerd 
door een bedrijfsrevisor of een accountant. Deze 
certificering maakt de validatie mogelijk van de 
bedragen die van de CREG worden gevorderd en 
laat ook toe eventuele fouten in de verschillende 
attesten die de leveranciers opsturen vlotter op te 
sporen (koninklijk besluit van 31 oktober 2017 tot 
wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 
2003). 

Tot in 2014 betwistte WINGAS (beheerder van 
de directe leiding) het feit dat ze aan de CREG het 
bedrag van de federale bijdrage aardgas diende 
te storten dat zij aan haar klanten factureert, 
daar het verbruikte gas niet werd afgenomen 
van het FLUXYS-net (transmissienetbeheerder), 
zoals bepaald in de wet. 

De wetgeving betreffende de facturering van de 
federale bijdrage aardgas  werd gewijzigd door de 
vermelding "directe leiding" op te nemen in de 
definitie van de federale bijdrage. Sindsdien heeft 
WINGAS de aan haar klant gefactureerde federale 
bijdrage gestort aan de CREG (artikel 5, §1, lid 2, 
van het koninklijk besluit van 2 april 2014). 
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De CREG heeft nog andere analyses van verschillende thema's gemaakt op verzoek van het kabinet 
van de federale minister van Energie, van bestuursdiensten of rechtstreeks van het Parlement. 

 

 

 

 

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

 

     

 

Laurent JACQUET Andreas TIREZ Koen LOCQUET 
Directeur                                             Directeur Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 
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8 BIJLAGE 
Federale bijdrage elektriciteit 

                                                                                                Eenheidswaarden "vertrek ELIA" 

Bron: CREG 

In vergelijking met 2010 was de daling van de toeslag federale bijdrage 2020 verhoudingsgewijs groter (- 22,7%) dan de daling van de totale 
hoeveelheid elektriciteit (–16,8 %) die in aanmerking wordt genomen in de berekening van de federale bijdrage elektriciteit, i.e. van 77.642 GWh in 
2010 tot 64.570 GWh in 2020. De daling van de toeslag federale bijdrage is deels het gevolg van het op nul zetten van de eenheidswaarde voor 
"Broeikasgassen" en "Premie voor verwarming", maar ook van de verschillende initiatieven die de CREG heeft genomen om de heffing van de 
federale bijdrage te verbeteren.

 

118  De eenheidswaarden 2012 zijn een prorata temporis van de verschillende waarden aan federale bijdrage elektriciteit, die tijdens het jaar driemaal worden gewijzigd.  

Toeslag 

(in €/MWh) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CREG-fonds 0,1359 0,1517 0,1357 0,1424 0,1497 0,1506 0,1579 0,1548 0,1545 0,1565 0,1488 

Sociaal Energiefonds 0,4546 0,4877 0,4308 0,4570 0,4800 0,5001 0,4478 0,4993 0,4929 0,4755 0,4332 

Broeikasgassen 0,8443 1,2928 0,2632 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,000 

Denuclearisatie 1,6925 2,3227 2,1587 1,4001 0,9794 0,9783 1,0053 1,0208 1,0700 1,0668 1,0100 

Premie voor 

verwarming 
0,1143 0,1354 0,0059 0,0000        

Beschermde klanten 0,8269 0,8745 1,1505 0,9786 0,8623 0,9020 1,3923 1,6956 1,7265 1,6473 1,5508 

TOTAAL 4,0685 5,2648 4,1448118 2,9781 2,4714 2,5310 3,0033 3,3705 3,4439 3,3461 3,1428 
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Federale bijdrage aardgas 

                                                                                                Eenheidswaarden "vertrek FLUXYS" 
 

Toeslag 

(in €/MWh) 
2010 2011 2012 2013 2014119 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CREG-fonds 0,0242 0,0240 0,0216 0,0253 0,0167 0,0359 0,0336 0,0269 0,0279 0,0285 0,0286 

Sociaal Energiefonds 0,1086 0,1105 0,0939 0,1102 0,1298 0,2381 0,2022 0,1442 0,1374 0,1355 0,1314 

Beschermde klanten 0,1777 0,3506 0,5520 0,3419 0,3422 0,5219 0,3951 0,3961 0,4031 0,4403 0,5816 

Premie voor 

verwarming 
0,0162 0,0165 0,0038 0,0000        

TOTAAL 0,3267 0,5016 0,6713 0,4774 0,4887 0,7959 0,6309 0,5672 0,5684 0,6043 0,7416 

 

In vergelijking met 2010 is de toeslag federale bijdrage globaal gestegen (+ 74%) ondanks het feit dat de eenheidswaarde "Premie voor verwarming" 
in 2013 op nul werd gezet. 

 

119  In 2014 publiceerde de CREG twee federale bijdragen aardgas: de 1ste van januari tot augustus (= 0,3978 €/MWh) en de 2de van september tot december (0,6706 €/MWh). De 

cijfers in de tabel voor 2014 vertegenwoordigen een prorata tussen beide toeslagen (in functie van het aantal maanden). 
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Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas 

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas wordt toegekend aan personen of huishoudens die 
tot een van de volgende categorieën behoren: 

- categorie 1: een of meerdere personen die op hetzelfde adres wonen, krijgen een of 
meerdere van de volgende specifieke toelagen van hun OCMW: 

o een leefloon of met het leefloon vergelijkbare financiële steun; 
o personen ingeschreven in het vreemdelingenregister en met een onbeperkte 

verblijfsvergunning en die, omwille van hun nationaliteit, niet beschouwd kunnen 
worden als personen die recht hebben op maatschappelijke integratie; 

o een volledig of gedeeltelijk door de Staat betaalde maatschappelijke steunverlening; 
o een vooruitbetaling op de inkomensgarantie voor ouderen of een tegemoetkoming 

van gehandicapte. 
- Categorie 2: een of meerdere personen die op hetzelfde adres wonen, krijgen een of 

meerdere van de volgende toelagen van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal 
Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH): 

o een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende 
arbeidsongeschiktheid van minstens 65%; 

o een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of 
geestelijke ongeschiktheid van minstens 66%; 

o een inkomensvervangende tegemoetkoming; 
o een integratietegemoetkoming; 
o een tegemoetkoming voor hulp van een derde; 
o een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. 

- Categorie 3: een of meerdere personen die op hetzelfde adres wonen, krijgen een of 
meerdere van de volgende tegemoetkomingen van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP): 

o de inkomensgarantie voor ouderen (IGO); 
o het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB); 
o een tegemoetkoming voor personen met een handicap op basis van een blijvende 

arbeidsongeschiktheid van ten minste 65% (een aanvullende tegemoetkoming of een 
aanvulling op de inkomensgarantie voor ouderen); 

o een tegemoetkoming voor hulp van een derde. 
- Categorie 4: de sociale huurders in een appartementsgebouw waar: 

o de verwarming met aardgas wordt geleverd door een collectieve installatie; en 
o de woningen worden verhuurd voor sociale doeleinden door een sociale 

huisvestingsmaatschappij. 

Het voornaamste criterium om het sociaal tarief te genieten is dus gebaseerd op het feit sociale 
tegemoetkomingen te ontvangen (in combinatie met een criterium van inkomen). 

In sommige gevallen is het sociaal tarief niet toepasselijk (niet-limitatieve lijst): 

- toekenning van een tegemoetkoming van het ziekenfonds; 
- toekenning van een tegemoetkoming van een verzekeringsmaatschappij; 
- toekenning van een pensioen van de openbare sector; 
- tweede verblijven; 
- professionele klanten (bedrijven, organisaties ...); 
- … 
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- Rol van de OCMW's 

Volgens artikel 2 van de wet van 4 september 2002 worden de OCMW's "ermee belast: 

1. De noodzakelijke ondersteuning en sociale en budgettaire begeleiding te verstrekken aan 
personen die betalingsmoeilijkheden ondervinden, inzonderheid met hun rekeningen voor gas 
en elektriciteit. Deze begeleiding behelst: 

a. de onderhandeling inzake afbetalingsplannen; 
b. het opzetten van een budgetbegeleiding; 

2. financiële maatschappelijke steun toe te kennen aan personen van wie de schuldenlast van die 
aard is dat zij, ondanks hun persoonlijke inspanningen, hun gas- en elektriciteitsrekeningen niet 
meer kunnen betalen." 

Na aftrek van de personeelskosten wordt het saldo tussen de OCMW's verdeeld op basis van het totale 
aantal begunstigden van een leefloon en het aantal vreemdelingen ingeschreven in het rijksregister en 
die OCMW-steun krijgen op 1 januari van het voorgaande jaar. 

Het staat de OCMW's vrij om steun toe te kennen en dit is vaak afhankelijk van het beleid dat elk 
centrum voert. Hun interventie kan twee vormen aannemen: 

- op remediërend vlak kunnen de centra tussenkomen: 
o in de onderhandelingen over afbetalingsplannen van schulden met de leveranciers; 
o in de betaling van sommige rekeningen om het voor de betrokkene mogelijk te maken 

een nieuw financieel evenwicht te vinden; 
- op preventief vlak (individuele acties) kunnen de centra inzonderheid: 

o  tussenkomen in de aankoop van minder energieverslindende en veiliger toestellen 
(spaarlampen, huishoudtoestellen van klasse A+ …); 

o tussenkomen in de controle, het onderhoud of het conform maken van 
energieapparaten (onderhoud verwarmingsketel …); 

o tussenkomen in een gepersonaliseerde energiediagnose (energieaudit …); 
o tussenkomen in de uitvoering van kleine of grote werken met als doel het 

energieverbruik te verminderen (installatie van reflecterende panelen, dubbele 
beglazing, dakisolatie …). De OCMW's komen echter enkel tussen in de financiering 
van ruwbouwwerken (isolatie, dubbele beglazing ...) voor begunstigden die zelf 
eigenaar zijn van hun woning; 

o bijdragen tot de vermindering van het energieverbruik (bv. aankoop van 
thermostaatkleppen); 

- op preventief vlak (collectieve acties) kunnen de centra inzonderheid: 
o de kosten dragen voor de creatie en publicatie van pedagogisch materieel, het delen 

van informatie of van preventie inzake energiebeleid; 
o partnerschapsakkoorden sluiten met vzw's of plaatselijke actoren die actief zijn in 

verband met energievraagstukken; 
o de kosten dragen van personeel dat de opdracht heeft acties te ontwikkelen die tot 

doel hebben de energiekosten voor de doelgroep te verlagen; 
o de kosten dragen voor de opleiding van medewerkers die actief zijn op het vlak van 

energiekwesties. 
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- Toekenning van de uitkeringen: 

De artikelen 4 en 6 van de wet van 4 september 2002 bepalen dat deze financiële middelen enerzijds 
toelaten de personeelskosten van de OCMW's te dragen (artikel 4) en anderzijds de financiële steun 
vanwege de OCMW's aan de begunstigden te financieren (artikel 6). 

Wat betreft de financiering van de schuldbemiddeling (artikel 4) wordt een jaarlijks forfaitair bedrag 
van € 37.184 (automatisch geïndexeerd) per equivalent voltijdse betrekking toegekend aan de 
OCMW's tot dekking van de jaarlijkse bruto loonkosten van het personeel en de bijbehorende kosten. 
Voor de financiering wordt een dubbele sleutel gehanteerd120: 

- aantal gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming gezondheidszorgen (per 
gemeente op 1 januari van het voorgaande jaar): 

o klasse 1 – minder dan 1.000 gerechtigden: 0,5 VTE; 
o klasse 2 – tussen 1.000 en minder dan 2.000 gerechtigden: 1 VTE; 
o klasse 3 – tussen 2.000 en minder dan 5.000 gerechtigden: 3 VTE; 
o klasse 4 – tussen 5.000 en minder dan 10.000 gerechtigden: 5 VTE; 
o klasse 5 – tussen 10.000 en minder dan 20.000 gerechtigden: 8 VTE; 
o klasse 6 – 20.000 gerechtigden of meer: 10 VTE. 

- aantal personen met betalingsachterstand geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan 
Particulieren (per gemeente op 1 maart van het voorgaande jaar): 

o klasse 1 – minder dan 500 personen met betalingsachterstand: 0,5 VTE; 
o klasse 2 – tussen 500 en minder dan 1.000 personen met betalingsachterstand: 1 VTE; 
o klasse 3 – tussen 1.000 en minder dan 2.500 personen met betalingsachterstand: 3 

VTE; 
o klasse 4 – tussen 2.500 en minder dan 5.000 personen met betalingsachterstand: 5 

VTE; 
o klasse 5 – tussen 5.000 en minder dan 7.500 personen met betalingsachterstand: 8 

VTE; 
o klasse 6 – 7.500 of meer personen met betalingsachterstand: 10 VTE. 

Wat betreft de financiering van de activiteiten in verband met de aanzuivering van facturen en de 
uitvoering van preventieve acties (artikel 6) verdeelt de federale overheid jaarlijks, na aftrek van de 
middelen die nodig zijn ter financiering van de in artikel 4 bedoelde maatregelen, het saldo van de 
fondsen onder de OCMW's op basis van het totaal: 

- van het aantal gerechtigden op het bestaansminimum of het recht op maatschappelijke 
integratie; 

- het aantal vreemdelingen ingeschreven in het bevolkingsregister en die financiële steun van 
het OCMW krijgen (op 1 januari van het voorgaande jaar). 

Dit saldo moet uitsluitend worden bestemd voor: 

- een tegemoetkoming inzake de aanzuivering van niet-betaalde rekeningen en/of; 
- maatregelen in het kader van een preventief sociaal energiebeleid. 

 

 

 

120 Wanneer uit de berekeningen blijkt dat een OCMW op basis van de cijfers van het aantal personen met 
betalingsachterstand geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren in een hogere klasse terechtkomt in 
vergelijking met het aantal gerechtigden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, dan wordt de hogere klasse in 
aanmerking genomen. 


