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Federale meerkosten op elektriciteit exploderen 
 
 
Brussel, 15 december 2009. De CREG, de regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt in 
ons land, publiceerde vandaag de tarieven voor de federale bijdrage op elektriciteit en 
aardgas voor 2010. Voor elektriciteit wordt een stijging met liefst 55% aangekondigd, van 
2,6 naar 4,1€/MWh. Voor aardgas wordt een lichte daling vooropgezet. 

 
Febeliec waarschuwt al meerdere jaren voor het gevaar van forse stijgingen van deze federale 
bijdrage. Sinds haar introductie in 2003 is de federale bijdrage op elektriciteit liefst verviervoudigd 
(van 1 naar meer dan 4€/MWh), dit door een sterke stijging van de kosten van een aantal van de 
maatregelen die zij moet financieren.  
 
Febeliec vraagt in het algemeen dat wordt herbekeken of bepaalde uitgaven wel via een heffing 
op het elektriciteitsverbruik moeten worden gefinancierd. Zo pleit zij ervoor dat sociale 
maatregelen en milieumaatregelen worden gefinancierd uit algemene overheidsmiddelen.  
 
Concreet betekent deze stijging een forse toename van de elektriciteitskosten voor heel wat 
kleine en middelgrote ondernemingen, dit in een periode waarin zij reeds zwaar getroffen worden 
door de wereldwijde economische crisis. Febeliec roept de regering er dan ook toe op 
maatregelen te treffen om de impact van de stijging voor alle industriële ondernemingen te 
beperken. Voor de grotere bedrijven bestaat weliswaar een degressief tarief en een plafond voor 
deze bijdrage, maar door de begrotingsproblemen dreigt dit plafond voor 2010 opnieuw te stijgen 
tot zijn niveau van 2008 (250.000€).  
 
Febeliec waarschuwt overigens nu reeds voor de te verwachten forse stijging van de federale 
heffing die moet dienen om de offshore certificaten te financieren. Momenteel bedraagt deze 
0,1272€/MWh, voor 2010 wordt een lichte stijging verwacht, maar vanaf 2011 en in functie van 
het in dienst treden van bijkomende windmolenparken zou deze heffing vanaf 2011 zelfs meer 
dan 1€/MWh kunnen bedragen. Febeliec pleit ook hier voor maatregelen die de impact van deze 
heffing voor de industriële bedrijven beperken. Zo suggereerde Febeliec reeds eerder een 
eventuele nucleaire rente aan te wenden voor de financiering van de offshore windenergie. 
 
Overigens leiden ook bepaalde maatregelen in de gewesten tot significante meerkosten op het 
gebruik van elektriciteit (systeem van de certificaten, gratis verbruik, wegenistaksen, …). 
Febeliec vraagt dat dringend een inventaris wordt gemaakt van al deze federale en regionale 
meerkosten en dat hun impact wordt beperkt tot een gelijkaardig niveau als dat in onze 
buurlanden.  
 
Contact: Peter Claes, Tel. +32 496-59 36 20, info@febeliec.be. 
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