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Federale energiebijdrage - Terugbetaling overschotten door distributienetbeheerders aan
eindafnemers
Vorig raakte bekend dat tijdens de periode 2009-2017 te veel federale energieheffing aan
de Vlaamse elektriciteitsverbruikers werd aangerekend. Gezinnen en bedrijven in
Vlaanderen hebben jarenlang te veel betaald. Het zou gaan om ongeveer 75 miljoen euro.
Dat komt doordat de federale energiebijdrage wordt berekend op het gedeelte dat over
het transportnet verloopt. Doordat de elektriciteit opgewekt door wind- en zonne-energie
niet over het transportnet loopt, is er een discrepantie tussen wat op het Elianet zit en wat
op het Eandis-/Infraxnet zit.
Het Overlegcomité van 6 september 2017 heeft akte genomen van de vraag van de
Vlaamse Regering naar terugbetaling van de te veel geïnde federale energiebijdrage en
een correcte juridische oplossing. Het Overlegcomité heeft de Federale Regering ermee
gelast zo snel mogelijk de volgende actie te ondernemen:
1. een gepaste juridische oplossing goed te keuren die toelaat de te veel ontvangen
sommen aan federale bijdrage elektriciteit terug te betalen aan alle betrokken
eindafnemers;
2. de huidige reglementering te wijzigen met het oog op een correcte uitvoering van de
federale bijdrage in de toekomst en een gepaste juridische reglementering te creëren
voor de behandeling van de saldi van de federale bijdrage die eventueel nog in de
toekomst opgebouwd zullen worden.
Het tweede punt moest worden geregeld bij federaal koninklijk besluit (KB) en dit is
sinds begin 2018 geregeld (dus in de toekomst zou zich dit niet meer mogen voordoen).
Federaal minister Marghem moest voor het verleden en de behandeling van de saldi een
voorontwerp van wet uitwerken dat dit juridisch zou regelen en de correcte basis zou
bieden aan de netbeheerders om dit te kunnen terugstorten. De Federale Regering heeft
dit wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van
de elektriciteitsmarkt met betrekking tot de nadere regels betreffende de federale bijdrage
tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden
aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt uiteindelijk op 15 december
2017 ingediend bij de Kamer.
Dit wetsontwerp heeft tot doel de netbeheerders te machtigen om deze overschotten
opnieuw toe te kennen ten gunste van de eindafnemers die aan het netwerk gekoppeld
zijn. De doelstelling is dus om aan de eindgebruikers de federale bijdragen die ‘te veel’ zijn
betaald, terug te geven. Indien deze bedragen reeds opnieuw werden toegewezen, hetzij
aan de transmissietarieven, hetzij aan de distributietarieven, ofwel nog werden

toegewezen voor een aparte rekening die voor de federale bijdrage werd voorbehouden,
komt het aan de betrokken distributienetbeheerder toe om deze overschotten terug te
geven aan de eindafnemers, in de vorm van een vermindering van de federale bijdrage.
Om de juistheid van de bedragen te verifiëren die opnieuw zijn toegewezen of opnieuw
moeten worden toegewezen ten gunste van de eindafnemers, zullen de
distributienetbeheerders gelast worden met het vaststellen, voor elk jaar van de betrokken
periode, van de verrekening van het overschot van de federale bijdrage. Deze
verrekeningen moeten worden goedgekeurd door de CREG (Commissie voor de Regulering
van de Elektriciteit en het Gas).
De federale bijdrage is volgens de federale overheid noch een rubriek voor het
gebruikerstarief van het transmissienet noch een noodzakelijke kost die nodig is voor de
implementatie en de exploitatie van de distributiedienst. De bijdrage ligt dus buiten de
bevoegdheid van de gewesten inzake ‘energietarieven van de distributienetten’ (bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 6, § 1, VII) a en b)).
Deze bijdrage valt onder de bevoegdheid van de federale overheid.
Om echter rekening te houden met het feit dat de situaties van gewest tot gewest
verschillen en om op een pragmatische manier de herverdeling van de bedragen mogelijk
te maken, is het aan de betrokken distributienetbeheerder om deze aan zijn klanten terug
te geven.
In dit verband is het niet aan de federale wetgever om tussenbeide te komen bij de
distributienetbeheerders om te bepalen hoe deze saldi zullen worden gebruikt.
Het wetsontwerp werd op 30 januari 2018 in de commissie Bedrijfsleven van de Kamer
besproken en aangenomen. Het werd op 22 februari 2018 in de plenaire vergadering van
de Kamer goedgekeurd. Hierbij werd gesteld dat de Vlaamse distributienetbeheerders de
terugbetaling zouden uitvoeren na overleg met de VREG. Er werd tevens gesteld dat
wellicht op de energiefactuur een regeltje zou worden toegevoegd met de vermelding van
de teruggave aan de eindgebruiker.
De federale minister benadrukte in de commissie tevens dat het dus de gewestelijke
regulatoren toekomt deze vraagstukken te regelen, in alle onafhankelijkheid. De VREG zou
een beslissing genomen hebben dat de terugbetaling voor de Vlaamse gebruikers zal
worden vermeld als aftrek van de federale bijdrage.
Wat is de stand van zaken rond deze teruggave door de Vlaamse distributienetbeheerders?

