Federale bijdrage “Gas” 2016
(16/12/2015)

Koninklijk Besluit van 02 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 van en controle op de aardgasmarkt (BS 25/04/2014).
Eenheidstoeslagen toepasbaar van 01/01/2016 tot 31/12/2016
door de netbeheerder van het vervoersnet en door de beheerders van een directe leiding
Fonds

Bedrag
(in €/MWh)

Dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de
Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)

0,0336 1

Financiering van de sociale maatregelen voorzien door de wet van 4
september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de
OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke
steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake
energielevering (ODV)

0,2022 2

Financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing
van de maximumprijzen voor de levering van aardgas aan
huishoudelijke beschermde afnemers met een laag inkomen of in
een kwetsbare situatie (Beschermde klanten)

0,3951 3

TOTAAL Federale bijdrage

0,6309

Ofwel wordt de federale bijdrage gefactureerd door de beheerder van het aardgasvervoersnet aan
de houders van een vervoerscontract die de kWh voor eigen gebruik verbruiken. In dat geval wordt
de federale bijdrage forfaitair vermeerderd met 1,1% (artikel 5, §3). De bijdrage wordt dan
0,6378 €/MWh.
Ofwel wordt de federale bijdrage gefactureerd door de beheerder van het aardgasvervoersnet aan
de houders van een vervoerscontract die de kWh niet voor eigen gebruik verbruiken. In dat geval
wordt de federale bijdrage forfaitair vermeerderd met 0,1% (artikel 5, §2). De bijdrage wordt dan
0,6315 €/MWh.
De desgevallend overeenkomstig wat voorafgaat vermeerderde en aan de eindafnemers
gefactureerde federale bijdrage wordt forfaitair vermeerderd met 1,1% voor de dekking van
de administratieve en financiële kosten en om het gedeelte van de gefactureerde bijdrage dat
niet volledig zou betaald worden door de eindafnemer te compenseren (artikel 6, §§ 1 en 2).

Vastgestelde toeslag ten gevolge van de goedkeuring door het Parlement, op 3 december 2015, van het
bedrag bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de CREG voor het jaar 2016.
2 Vastgestelde toeslag in afwachting van de publicatie van een koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk
besluit van 02 april 2014.
3 Vastgestelde toeslag in afwachting van de publicatie van een koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag
bestemd voor de financiering van het fonds Beschermde Klanten aardgas 2016.
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