
 
 

 

 
Federale meerkosten blijven stijgen in 2012 

Dringende uitvoering regeerakkoord noodzakelijk 
 
Brussel, 15 december 2011. De energieregulator CREG heeft vandaag de nieuwe tarieven gepubliceerd van de 
federale meerkosten in 2012:  

 voor elektriciteit zal de federale bijdrage lichtjes dalen naar 5,09€/MWh (-3,4%);  

 de kost voor de steun aan de offshore-windmolenparken stijgt fors tot 1,22€/MWh (+32%); 

 voor aardgas stijgt de som van de federale bijdrage en de toeslag “beschermde klanten” aanzienlijk naar 
0,74€/MWh (+48%).   

De kost voor de verbruikers van elektriciteit en aardgas zal zo in 2012 alvast een nieuwe verhoging kennen. Febeliec 
hoopt dan ook dat de nieuwe federale regering zeer snel de in haar regeerakkoord opgenomen intentie om de 
energieprijzen in ons land competitief te maken, in concrete maatregelen zal omzetten. 
 
Febeliec dringt al vele jaren aan op hervormingen van deze meerkosten, die de laatste jaren fors zijn gestegen: zo 
bedroeg het basistarief van de federale bijdrage op elektriciteit bij haar invoering in 2003 nog 1€/MWh, wat dus 
neerkomt op meer dan een vervijfvoudiging over 9 jaar. De heffing voor offshore bedroeg dit jaar 0,92€/MWh, maar 
zal de volgende jaren steeds sneller stijgen naar mogelijk 7 à 8 €/MWh in 2020 (hetzij 15% van de huidige kost van de 
elektriciteit zelf!) indien alle geplande windmolenparken in de Noordzee er daadwerkelijk ook komen. 
 
Federale en gewestelijke meerkosten (onder meer door de certificatensystemen) en de doorrekening van steeds 
belangrijkere openbaredienstverplichtingen (denk aan de kost van de zonnepanelen in Vlaanderen) vormen de snelst 
stijgende component van de prijzen voor elektriciteit en aardgas in ons land. Ook de overheid dient dus haar 
verantwoordelijkheid op te nemen indien ze de energieprijzen in ons land weer in lijn wil brengen met de ons 
omringende landen. 
 
Febeliec dringt er daarom bij de nieuwe regering op aan: 
 

- dat de financiering van de kerntaken van de overheid bij voorkeur gebeurt vanuit de Staatsbegroting en niet 
ten laste van de energieverbruiker;  

- dat de vrijstelling van de Kyoto- en denuclearisatiefondsen grondig wordt herzien om oneigenlijk gebruik te 
voorkomen;  

- dat de “anomalie van het plafond” wordt weggewerkt: grote energieverbruikers (meer dan 250.000 
MWh/jaar) betalen een maximumfactuur van 250.000€. Bedrijven die 249.999 MWh verbruiken genieten 
echter niet van dit plafond en betalen beduidend meer; Febeliec pleit voor één enkel plafond, uitgedrukt in 
euro; 

- dat steunmaatregelen die worden gefinancierd met bijdragen ten laste van de energieverbruiker, zo efficiënt 
mogelijk worden gemaakt; zo kan de steun voor offshore-windmolenparken volgens heel wat studies worden 
verlaagd zonder hun overlevingskansen te hypothekeren; 

- dat de offshoreheffing geïntegreerd wordt in de federale bijdrage, met behoud van de huidige heffingsbasis, 
het degressief tarief en het plafond om de competitiviteit van de industrie ten opzichte van de buurlanden te 
vrijwaren; hierover zijn alle betrokken spelers het eens;  

- dat ook voor de federale bijdragen op aardgas een degressief tarief en plafond wordt ingevoerd. 
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