
 
 

 

Persmededeling  
 

Federale bijdrage: lager tarief verbergt hogere kost… 
 

 
Brussel, 3 januari 2013 – De CREG heeft vandaag de tarieven bekendgemaakt voor de federale bijdragen 
elektriciteit en aardgas in 2013. Beide tarieven dalen verder, maar Febeliec, de federatie van industriële verbruikers 
van elektriciteit en aardgas, betreurt dat dit niet voor iedereen tot lagere kosten leidt. Daarnaast werden de 
tarieven voor de kost van de offshorewindmolenparken nog niet bekendgemaakt en moeten we vaststellen dat de 
energiekost in België een concurrentiehandicap voor onze industrie blijft. 
 
Voor elektriciteit daalt het basistarief van de federale bijdrage van 3,8597 naar 2,9781€/MWh, in se een positieve 
evolutie. Toch verbergt deze evolutie een gevoelige kostenstijging voor alle verbruikers die tot op vandaag genoten 
van de vrijstelling voor de bijdragen aan het Kyoto- en het denuclearisatiefonds. Deze vrijstelling is immers geschrapt 
per 1/1/2013. Vooral middelgrote verbruikers zullen hierdoor een aanzienlijke stijging van hun elektriciteitsfactuur 
moeten incasseren.  
 
Bovendien blijft nog onbekend hoe de kost voor de financiering van de offshorewindmolenparken in 2013 zal 
evolueren. Door de indienstname van bijkomende capaciteit zal deze kost naar verwachting oplopen tot meer dan 
2€/MWh, een stijging met ruim 50% ten opzichte van vorig jaar. Door de lineaire doorrekening van deze heffing komt 
dit voor industriële verbruikers neer op een kostenverhoging met ettelijke duizenden of zelfs honderdduizenden 
euro’s per jaar.  
 
Voor aardgas dalen de federale bijdrage en de toeslag beschermde klanten in 2013 verder naar 0,4774€/MWh (tegen 
0,6484€ vanaf 1/4/2012). Dit betekent een significante daling van de meerkosten op aardgas voor alle verbruikers. Het 
belet evenwel niet dat heel wat gasintensieve toepassingen getroffen  blijven door een concurrentiehandicap ten 
opzichte van de omliggende landen, waar deze toepassingen ofwel vrijgesteld zijn, ofwel van sterk verlaagde tarieven 
genieten. 
 
Febeliec apprecieert de inspanningen van de federale overheid om de meerkosten op elektriciteit en aardgas te 
beheersen en mogelijk te verlagen, maar vraagt dringend fundamentele hervormingen om deze kosten in lijn te 
brengen met onze buurlanden, een levensnoodzakelijke actie om ons industrieel weefsel intact te houden. 
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