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Korting op de federale bijdrage elektriciteit in 2018 en 2019 

Wat is de federale bijdrage elektriciteit?  
Dit is een toeslag die u in België via uw elektriciteitsfactuur betaalt op elke kilowattuur (kWh) die u 
voor eigen gebruik afneemt van het elektriciteitsnet. De federale bijdrage is een 
financieringsmechanisme van een aantal federale maatregelen, zoals sommige openbare 
dienstverplichtingen (nucleair passief, maximumprijzen voor beschermde klanten, enzovoort) en een 
deel van de werkingskosten van de federale energieregulator CREG. 

De transmissienetbeheerder Elia factureert de federale bijdrage aan zijn eigen klanten en aan de 
distributienetbeheerders. De distributienetbeheerders rekenen de aangerekende toeslag vervolgens 
door aan de eindafnemers via de elektriciteitsleveranciers (cascademechanisme).  

Korting omwille van overschotten   
Het is vooral door de toename aan grote decentrale productie-installaties (voornamelijk windmolens) 
in Vlaanderen dat de federale bijdrage elektriciteit sinds een aantal jaar doorgerekend wordt door de 
distributienetbeheerders op grotere volumes elektriciteit dan wat effectief door hen werd 
afgenomen op het transmissienet. Doordat de distributienetbeheerders hierdoor meer geld 
binnenkregen dan wat ze zelf aan Elia betaald hadden, zijn er in de loop der jaren belangrijke 
overschotten ontstaan.  

Na een noodzakelijke wetswijziging op federaal niveau heeft de CREG de bedragen van de positieve 
saldi per distributienetbeheerder goedgekeurd. Er staat de distributienetbeheerders nu niets meer in 
de weg om met de terugbetaling van de bedragen te starten.  

Het totaalbedrag van de openstaande saldi bedraagt zo'n 85 miljoen euro. 

Hoeveel korting?  
De korting op de federale bijdrage elektriciteit zal bepaald worden op basis van uw huidige 
elektriciteitsverbruik en het bedrag is ook afhankelijk van het netgebied waar u woont. Hoe meer u 
verbruikt, hoe meer korting u zal krijgen.  

Voorbeeld: Een eindafnemer met een doorsnee verbruik van 3.500 kWh zal in 2018 gemiddeld een 
korting van zo'n 3 euro krijgen en in 2019 een korting van 6 euro (dit is een gemiddelde over de 
netgebieden heen).   

De saldi zijn opgebouwd per netgebied en worden dus ook afgebouwd per netgebied. De saldi 
kunnen sterk verschillen per distributienetbeheerder en dat zal de terug te betalen bedragen 
uiteraard beïnvloeden.  

Verrekening vanaf 1 juli 2018  
De distributienetbeheerders hebben in nauw overleg met de VREG afspraken gemaakt rond de 
terugbetaling. De terugbetaling start vanaf 1 juli 2018 en loopt over een termijn van anderhalf jaar. 
De VREG heeft de bedragen die terugbetaald moeten worden gecontroleerd. Binnenkort vindt u de 
aangepaste gegevens op onze website (= update van de tarieflijst transmissienettarieven voor het 
exploitatiejaar 2018).  

De terugbetaling gebeurt onder de vorm van een verrekening via de huidige tarieven voor de 
federale bijdrage elektriciteit. De eindafnemers krijgen een korting op de federale bijdrage 2018 (en 
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later ook in 2019). De verrekening gebeurt op basis van het huidige verbruik van de eindafnemers en 
het bedrag is ook afhankelijk van het netgebied waar u woont.   
 

Nota aan de redacteurs: 
De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) staat in voor de regulering en 
controle van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen. De VREG wil de Vlaamse afnemers 
bijstaan om de mogelijkheden van de energiemarkt te leren kennen en hun weg te vinden op de 
markt. Hij volgt de ontwikkelingen van de Vlaamse energiemarkt, bekeken in een Europese context, 
via studies. In zijn adviserende taak aan het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering verwerkt hij 
z’n kennis over de Vlaamse energiemarkt. Hij neemt gepaste maatregelen om de uitvoering van het 
beleid te ondersteunen. De VREG ijvert voor een transparante Vlaamse energiemarkt en realiseert 
zijn opdrachten via een open communicatie met de Vlaamse overheid, de marktspelers en de 
energieafnemers. 
 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
Dirk Van Evercooren, Directeur Marktwerking 
0478/55.04.80 of dirk.vanevercooren@vreg.be  
www.vreg.be 
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