VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE BIJDRAGE ENERGIEFONDS
Versie juli 2017
Het Grondwettelijk Hof vernietigde de hervorming van de heffing die vanaf 1 maart 2016 werd
doorgevoerd (decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2016). De gevolgen van de vernietigde bepalingen blijven wel gehandhaafd voor de heffingsjaren
2016 en 2017:
De informatie in deze FAQ is m.a.w. enkel van toepassing voor de heffingsjaren 2016-2017.
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ACHTERGROND
1. Wat is de Bijdrage Energiefonds?
Op 1 januari 2015 voerde de Vlaamse overheid een “heffing op de afnamepunten van
elektriciteit” in. Deze heffing is verschuldigd door elke afnemer die in de loop van het heffingsjaar
over een afnamepunt beschikte dat gelegen is in Vlaanderen en dat toegang verleent tot het
elektriciteitsdistributienet, tot een plaatselijk vervoersnet voor elektriciteit of tot een door de
VREG erkend gesloten distributienetwerk voor elektriciteit. De opbrengst van deze heffing gaat
naar het Energiefonds. Op uw elektriciteitsfactuur vindt u deze heffing dan ook terug in het deel
van de heffingen onder de benaming “Bijdrage Energiefonds”.
U betaalt deze bijdrage dus al sinds 1 januari 2015 waarbij het een kleine, vaste, maandelijkse
heffing betreft die op jaarbasis in totaal slechts een paar euro kost.
Sinds 1 maart 2016 is deze heffing echter grondig gewijzigd. Het betreft echter een al bestaande
energieheffing waarvan de opbrengst blijft toekomen aan het Energiefonds, maar waarvan het
tarief wel aanzienlijk wordt opgetrokken.

2. Wat houdt de hervorming van de Bijdrage Energiefonds in het kort in?
De vaste, maandelijkse vergoeding van zeer beperkte omvang is met ingang van 1 maart 2016
omgevormd tot een jaarlijkse heffing, waarvan het tarief aanzienlijk stijgt en de omvang van het
tarief bepaald wordt door het verbruik.

3. Waarvoor dient het Energiefonds?
De Vlaamse Regering mag het Energiefonds overeenkomstig het Energiedecreet gebruiken voor
de uitvoering van haar energiebeleid, in het bijzonder voor de financiering van:
-

de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG),
de openbaredienstverplichtingen inzake energie,
het sociaal energiebeleid,
het beleid inzake het rationeel energiegebruik,
het beleid inzake warmte-krachtkoppeling,
het beleid inzake de hernieuwbare energiebronnen.

Vanaf 1 maart 2016 mag de Vlaamse Regering de opbrengsten van het Energiefonds bijkomend
ook aanwenden voor de financiering van de “energiegerelateerde kosten van de Vlaamse
overheid”.
In de praktijk zal de opbrengst van de Bijdrage Energiefonds worden aangewend voor de
financiering van:
-

de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
projecten inzake groene warmte
afbouw schulden groenestroomcertificaten

4. Waarom werd de Bijdrage Energiefonds verhoogd vanaf maart 2016?
Er zijn twee oorzaken voor deze verhoging:
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1. Bepaalde technologieën om hernieuwbare energie op te wekken, bijvoorbeeld door zonneenergie, windenergie,… in te zetten, zijn voor elektriciteitsproductie voorlopig nog duurder
dan klassieke energiebronnen (kernenergie, gas, steenkool,…). Daarom ondersteunt de
Vlaamse regering de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen via het
systeem van de groenestroomcertificaten (GSC). Producenten van groene stroom rekenen op
deze steun. Door de vorige Vlaamse regeringen werden bepaalde engagementen aangegaan
voor zonnepanelen en biomassa-installaties. Hierdoor zullen de kosten voor het systeem van
de groenestroomcertificaten tegen 2019 oplopen tot 1,6 miljard euro per jaar.
2. Producenten van groene stroom kunnen de groenestroomcertificaten verkopen op de markt,
maar ze kunnen ook vragen aan de distributienetbeheerder om deze certificaten aan te
kopen. Als een groenestroomproducent deze vraag stelt, is de distributienetbeheerder
wettelijk verplicht om deze certificaten tegen een vastgelegde minimumprijs aan te kopen.
De kosten die een distributienetbeheerder maakt om deze certificaten te kopen mag hij in
principe doorrekenen in de distributienettarieven op uw elektriciteitsfactuur.
Tot eind 2014 waren de distributienettarieven een federale bevoegdheid en de vorige
bevoegde regulator, zijnde de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
(CREG), besliste om het distributienettarief dat gold voor 2012 ook te handhaven voor 2013
en 2014.
Hierdoor konden de toenemende kosten voor de aankoop van groenestroomcertificaten
onvoldoende worden doorgerekend in het distributienettarief. De distributienetbeheerders
bleven daardoor zitten met niet-doorgerekende certificatenkosten voor groene stroom.
Ondertussen is dit opgelopen tot een schuldenberg van 1,976 miljard. Om deze kosten te
kunnen blijven dragen, diende de distributienetbeheerders leningen aan te gaan bij
financiële instellingen, waarop uiteraard intresten moeten betaald worden.
Vroeg of laat moeten deze kosten echter worden doorgerekend in uw elektriciteitsfactuur.
Hoe langer echter gewacht wordt, hoe hoger de schulden oplopen en hoe hoger ook de
jaarlijkse rentelast stijgt.
Door de verhoging van de Bijdrage Energiefonds kan nu gestart worden met het afbouwen
van de schulden voor groenestroomcertificaten zodat deze kosten niet langer worden
doorgeschoven naar de toekomst. Hierdoor worden ook aanzienlijke rentelasten vermeden.

TARIEF
5. Hoeveel bedraagt het tarief van de Bijdrage Energiefonds vanaf maart
2016 tot en met december 2017?
U betaalt de bijdrage Energiefonds al sinds 1 januari 2015. Van 1 januari 2015 tot en met 29
februari 2016 is het tarief van deze bijdrage als volgt:
BIJDRAGE ENERGIEFONDS
van 1 januari 2015 t.e.m. 29
februari 2016

Tarief per afnamepunt
per maand

van 1/1/2015 t.e.m. 30/6/2015

€ 0,15

van 1/7/2015 t.e.m. 31/12/2015

€ 0,34

van 1/1/2016 t.e.m. 29/2/2016

€ 0,25
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Deze bijdragen werden sinds 1 januari 2015 al op uw afrekenings- en slotfacturen opgenomen en
deze tarieven waren geldig tot eind februari 2016.
Sinds 1 maart 2016 zijn bovenvermelde tarieven niet meer van toepassing en wordt het tarief van de
bijdrage als volgt berekend: aanrekening per afnamepunt, waarbij het tarief van de bijdrage per
afnamepunt bepaald wordt op basis van het jaarverbruik over dat afnamepunt en tot welke
verbruiksschijf dit jaarverbruik hoort. Elke verbruiksschijf is onderworpen aan een eigen specifiek
tarief:

Categorie

Tarief per categorie
€ 25

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

€ 100
€ 130
€ 290
€ 770
€ 1.300
€ 1.850
€ 2.600
€ 6.500
€ 16.000
€ 30.000
€ 75.000
€ 100.000
€ 120.000

Verbruiksschijf per categorie
Beschermde klanten, actieve budgetmeter,
actieve stroombegrenzer
Jaarverbruik van 0 tot 5 MWh
Jaarverbruik vanaf 5 MWh tot 10 MWh
Jaarverbruik vanaf 10 MWh tot 20 MWh
Jaarverbruik vanaf 20 MWh tot 50 MWh
Jaarverbruik vanaf 50 MWh tot 100 MWh
Jaarverbruik vanaf 100 MWh tot 500 MWh
Jaarverbruik vanaf 500 MWh tot 1 GWh
Jaarverbruik vanaf 1 GWh tot 5 GWh
Jaarverbruik vanaf 5 GWh tot 20 GWh
Jaarverbruik vanaf 20 GWh tot 50 GWh
Jaarverbruik vanaf 50 GWh tot 100 GWh
Jaarverbruik vanaf 100 GWh tot 250 GWh
Jaarverbruik vanaf 250 GWh

Op 01/01/2017 werden de verbruiksschijven voor categorie D en E gewijzigd met als gevolg dat
sedertdien volgende schijven van toepassing zijn:
Voor categorie D: Jaarverbruik vanaf 10 MWh tot 25 MWh
Voor categorie E: Jaarverbruik vanaf 25 MWh tot 50 MWh
Deze wijziging is ingegeven door het feit dat gezinnen die gebruik maakten van een verwarming op
basis van elektriciteit snel in de hogere categorie E terecht kwamen. Om hieraan tegemoet te komen,
werd de aanpassing van de schijven doorgevoerd.
De tarieven worden jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. De tarieven die van toepassing zijn vanaf 1
januari 2017 bedragen:
Categorie

Tarief per categorie
€ 25,85

B
C
D
E
F
G
H
I

€ 103,37
€ 134,37
€ 299,75
€ 795,88
€ 1.343,69
€ 1.912,18
€ 2.687,38
€ 6.718,45

Verbruiksschijf per categorie
Beschermde klanten, actieve budgetmeter,
actieve stroombegrenzer
Jaarverbruik van 0 tot 5 MWh
Jaarverbruik vanaf 5 MWh tot 10 MWh
Jaarverbruik vanaf 10 MWh tot 25 MWh
Jaarverbruik vanaf 25 MWh tot 50 MWh
Jaarverbruik vanaf 50 MWh tot 100 MWh
Jaarverbruik vanaf 100 MWh tot 500 MWh
Jaarverbruik vanaf 500 MWh tot 1 GWh
Jaarverbruik vanaf 1 GWh tot 5 GWh
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J
K
L
M
N

€ 16.537,71
€ 31.008,21
€ 77.520,51
€ 103.360,68
€ 124.032,81

Jaarverbruik vanaf 5 GWh tot 20 GWh
Jaarverbruik vanaf 20 GWh tot 50 GWh
Jaarverbruik vanaf 50 GWh tot 100 GWh
Jaarverbruik vanaf 100 GWh tot 250 GWh
Jaarverbruik vanaf 250 GWh

Het tarief is dus niet voor iedereen hetzelfde, maar is afhankelijk van de verbruiksschijf waarin het
jaarverbruik valt.
Het gemiddeld elektriciteitsverbruik van een Vlaams gezin bedraagt 3.500 kWh of 3,5 MWh
elektriciteit per jaar. Voor een gezin met een gemiddeld verbruik en 1 afnamepunt in huis zal de
bijdrage dus 100 euro per jaar bedragen. Of u een enkelvoudige of tweevoudige meter heeft, speelt
hierbij geen rol.
Voor beschermde klanten en klanten met een actieve budgetmeter of een actieve stroombegrenzer
wordt het tarief verminderd tot 25 euro, ongeacht het jaarverbruik.
De nieuwe tarieven zijn tarieven per jaar. Het decreet omschrijft de heffing als een jaarlijkse heffing.
Art. 1.1.3, 64°, van het Energiedecreet van 8 mei 2009 definieert heffingsjaar als ‘het kalenderjaar
waarvoor de heffing, vermeld in titel XIV, is verschuldigd’.
Aangezien de verhoogde bijdrage ingaat op 1 maart 2016, loopt het eerste heffingsjaar voor de
nieuwe heffing bijgevolg vanaf 1 maart 2016 (cf. art. 14.1.1, §1, eerste lid Energiedecreet) tot en met
31 december 2016 en wordt het nieuwe tarief pro rata temporis berekend omdat januari en februari
2016 buiten de termijn van de nieuwe wetgeving vallen. Voor 2016 gaat het dus om het
jaartarief/366 * 306.
Bijvoorbeeld: aansluiting x heeft een jaarverbruik van 7 MWh
 voor dit jaarverbruik (categorie C) is een tarief van €130,- per jaar van toepassing.
 de heffing bedraagt: 130/366*306 = €108,69 van 1-3-2016 tot 1-1-2017

6. Hoe wordt mijn jaarverbruik bepaald met een enkelvoudige meter?
Indien uw afnamepunt beschikt over een enkelvoudige meter, dan wordt al uw elektriciteitsverbruik
van dag en nacht geregistreerd op deze meter. U betaalt aan uw energieleverancier een en dezelfde
prijs per verbruikte hoeveelheid.
Indien uw elektriciteitsverbruik wordt afgerekend via een jaarafrekening, wat voor gezinnen altijd het
geval is, dan wordt uw jaarverbruik bepaald door het verschil tussen de jaarlijkse meteropname die
voor 1 maart 2016 plaats vond en de jaarlijkse meteropname die na 1 maart 2016 plaats vindt. Indien
de verbruiksperiode tussen deze jaarlijkse meteropnames korter of langer is dan een jaar, dan zal het
verbruik gemeten bij deze opnames geëxtrapoleerd worden (zie ook vraag 10).
De jaarlijkse meteropname vindt telkens in dezelfde periode plaats, maar is afhankelijk van uw
woonplaats. De meteropnames worden gespreid over het hele jaar en variëren dus van regio tot
regio. U kan het moment van de meteropname niet zelf kiezen. Wat uw meteropnamemaand is, kan
u navragen bij uw distributienetbeheerder (Eandis of Infrax).
Voorbeeld:
De meterstand op 1 september 2015 was 35.000kWh
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De meterstand op 15 september 2016 is 39.000 kWh
Het verbruik is dus 4000 kWh op 380 dagen
Dit moet nu omgerekend worden naar een jaar (in dit geval 366 dagen). Bij de
extrapolatie moet in dit geval volgens art. 14.2.2,§1 Energiedecreet rekening
gehouden worden met de vastgelegde verbruiksprofielen (SLP, in dit geval S21).
Het geëxtrapoleerde jaarverbruik bedraagt aldus 3849 kWh. Aangezien dit minder is
dan < 5000 kWh (of 5 MW) wordt het tarief van categorie B aangerekend (100 euro).
Op de jaarafrekening van september 2016 zal slechts dat deel van die 100 euro
moeten betaald worden dat betrekking heeft op de periode 1 maart 2016 tot en met
15 september 2016, zijnde 198 dagen. Dit betekent 198/366 x 100 = 54,1 euro.

De elektriciteitsdistributiebeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoersnet van
elektriciteit dienen aan elke toegangshouder voor elk van diens afnamepunten de verbruikshistoriek
van de voorbije twaalf maanden ter beschikking te stellen. Op die manier kan bij een verandering van
elektriciteitsleverancier toch rekening gehouden worden met het verbruik van de voorbije 12
maanden.

7. Hoe wordt mijn jaarverbruik bepaald met een tweevoudige meter?
Indien uw afnamepunt beschikt over een tweevoudige meter, dan wordt uw elektriciteitsverbruik
geregistreerd op de dag- of nachtmeter afhankelijk van het uur van verbruik. De dagmeter meet het
elektriciteitsverbruik tussen 6u en 21u of tussen 7u en 22u, afhankelijk van uw woonplaats en uw
distributienetbeheerder. De nachtmeter meet het verbruik tussen 21u en 6u of tussen 22u en 7u.
Ook het verbruik tijdens het weekend wordt op uw nachtmeter geregistreerd.
Indien uw elektriciteitsverbruik wordt afgerekend via een jaarafrekening, wat voor de meeste
gezinnen het geval is, dan moet u het (geëxtrapoleerde) verbruik van beide meters optellen om uw
jaarverbruik te kennen. Uw jaarverbruik voor de dagmeter wordt bepaald door het verschil tussen de
jaarlijkse meteropname die voor 1 maart 2016 plaats vond en de jaarlijkse meteropname die na 1
maart 2016 plaats vindt. Hetzelfde moet gebeuren voor de nachtmeter. Indien de verbruiksperiode
tussen deze jaarlijkse meteropnames korter of langer is dan een jaar, dan zal het verbruik gemeten
bij deze opnames geëxtrapoleerd worden (zie ook vraag 10).
De jaarlijkse meteropname vindt telkens in dezelfde periode plaats, maar is afhankelijk van uw
woonplaats. De meteropnames worden gespreid over het hele jaar en variëren dus van regio tot
regio. U kan het moment van de meteropname niet zelf kiezen. Wat uw meteropnamemaand is, kan
u navragen bij uw distributienetbeheerder (Eandis of Infrax).
Voorbeeld:
De meterstand op 15 september 2015 was op de dagmeter 35.000kWh
De meterstand op 1 september 2016 is op de dagmeter 37.000 kWh
De meterstand op 15 september 2015 was op de nachtmeter 40.000kWh
De meterstand op 1 september 2016 is op de nachtmeter 42.000 kWh
Bij de extrapolatie moet in dit geval volgens art. 14.2.2,§1 Energiedecreet rekening
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gehouden worden met de vastgelegde verbruiksprofielen (SLP, in dit geval S21).
Het geëxtrapoleerde jaarverbruik bedraagt aldus 4124 kWh.
Het jaarverbruik is < 5000 kWh (of 5 MW) en het tarief dat dus zal worden
aangerekend, is 100 euro.
Op de jaarafrekening van september 2016 zal slechts dat deel van die 100 euro
moeten betaald worden dat betrekking heeft op de periode 1 maart 2016 tot en met 1
september 2016, zijnde 184 dagen. Dit betekent 184/366 x 100 = 50,27 euro.
De elektriciteitsdistributiebeheerders en de beheerder van het plaatselijk vervoersnet van
elektriciteit dienen aan elke toegangshouder voor elk van diens afnamepunten de verbru ikshistoriek
van de voorbije twaalf maanden ter beschikking te stellen. Op die manier kan bij een verandering van
elektriciteitsleverancier toch rekening gehouden worden met het verbruik van de voorbije 12
maanden.

8. Hoe wordt mijn jaarverbruik bepaald met een exclusief of uitsluitend
nachtmeter?
Een exclusief of uitsluitend nachtmeter telt het elektriciteitsverbruik van een afzonderlijk
elektriciteitscircuit waarop uitsluitend verwarmingstoepassingen mogen worden aangesloten, zoals
accumulatieverwarming en warmwaterboilers.
Ook het verbruik van uw exclusief of uitsluitend nachtmeter moet u optellen bij uw verbruik van uw
andere meter om uw jaarverbruik te bepalen. Zie ook vraag 13.

9. Hoe wordt mijn jaarverbruik bepaald bij een terugdraaiende of bij een
bidirectionele teller?
Klanten die zelf (een deel van) hun energie opwekken (via zonnepanelen, WKK-installaties,
windmolens, ...) en ‘injecteren’ op het net (prosumenten), maken gebruik van een terugdraaiende
teller of van een bidirectionele meter.
De meerderheid van de prosumenten met een productie-installatie met geïnstalleerd vermogen
kleiner dan of gelijk aan 10kVA (vb. residentiële zonnepaneel eigenaars) maken gebruik van een
terugdraaiende teller. Een terugdraaiende teller brengt de geproduceerde elektriciteit in mindering
van de afname. Het jaarverbruik wordt in dit geval bepaald door de netto-afname (afname min
injectie).
Een bidirectionele meter meet zowel de bruto afname als de bruto injectie zodat u weet wat u
werkelijk afneemt en wat u werkelijk verbruikt. Ook in dat geval wordt het netto jaarverbruik (bruto
afname verminderd met de bruto injectie) gehanteerd om de categorie te bepalen voor het tarief
van de Bijdrage Energiefonds.
In beide gevallen is ook bij een negatief jaarverbruik (afname < injectie) of een verbruik gelijk aan nul
(afname = injectie) de energieheffing nog steeds van toepassing aangezien het beschikken over een
afnamepunt wordt belast (in deze gevallen volgens het tarief van categorie B (tot 5 MWh).
Wanneer vanaf 2018 de marktprocessen actief worden (MIG 6) en prosumenten met een
bidirectionele meter hun injectie kunnen ‘vermarkten’ (verkopen aan een leverancier aan een andere
prijs dan de prijs die voor afname wordt betaald), kan dit standpunt worden bijgestuurd.
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Voor afnemers met een grotere productie-installatie die beschikken over een apart afname- en
injectiepunt (ongeacht of afname en injectie bij zelfde partij of bij verschillende partijen gebeurt)
geldt volgend standpunt: vermits de bijdrage energiefonds van toepassing is op de toegangshouder
van het afnamepunt, wordt de grootte van de bijdrage bepaald op basis van de afname die gemeten
wordt op dit afnamepunt. De injectie gemeten op het aparte injectiepunt kan dus niet in mindering
worden gebracht. In geval deze injectie bij een andere partij werd gecontracteerd is de
toegangshouder verantwoordelijk voor de afname zelfs niet op de hoogte van de meetgegevens
injectie. De toegangshouder verantwoordelijk voor de injectie kan ook geen bedragen terugvorderen
bij de Vlaamse Belastingdienst. Het is natuurlijk wel mogelijk dat, in geval een klant een contract voor
zowel afname als injectie afsluit bij 1 partij, deze partij de klant op eigen initiatief een korting
toekent. Naar de Vlaamse Belastingdienst toe moet die partij echter de bijdrage bepaald op basis van
de bruto-afname doorstorten.

10.

Hoe wordt mijn jaarverbruik bepaald als mijn elektriciteitsverbruik
wordt afgerekend met een jaarlijkse afrekeningsfactuur?
Bij alle gezinnen wordt het elektriciteitsverbruik afgerekend met een jaarfactuur. De meteropname
gebeurt daarbij jaarlijks ofwel door een meteropnemer of door uzelf wanneer u een
meteropnamekaart ontvangt. Op basis van deze meterstand zal uw energieleverancier een
jaarafrekening opsturen.
Deze jaarafrekening dient om het verschil te corrigeren tussen uw betaalde voorschotten en de
kosten voor uw werkelijk verbruik. Bij een jaarafrekening krijgt u meestal tijdens het jaar
maandelijkse, tweemaandelijkse of driemaandelijkse voorschotfacturen. Het bedrag van deze
voorschotfacturen is gebaseerd op de meterstanden van het voorgaande jaar of op uw
verbruikshistoriek van de afgelopen drie jaar. Bij het ontbreken van deze gegevens wordt het
verbruik geschat.
Bij de jaarafrekening wordt vastgesteld:
 of u meer heeft verbruikt dan het bedrag van de voorschotten en dan moet u bijbetalen;
 of u minder heeft verbruikt dan het bedrag van de voorschotten en dan krijgt u geld terug. Soms
wordt dit bedrag verrekend bij uw volgende voorschotten.
De bepaling van het tarief van de bijdrage gebeurt vanaf 1 maart 2016 aan de hand van het
jaarverbruik van de betrokken afnemer. Het jaarverbruik wordt bekomen door het verbruik van alle
meters van een afnamepunt op te tellen (zie ook vraag 7, vraag 8, vraag 9).
Vervolgens kunnen er zich drie situaties voordoen:
-

Indien de vorige meteropname exact één jaar geleden plaats vond, dan is het jaarverbruik
gelijk aan het verbruik gemeten bij deze opnames.

-

Indien de verbruiksperiode tussen de jaarlijkse meteropnames korter of langer is dan een
jaar, dan zal het verbruik gemeten bij deze opnames geëxtrapoleerd worden tot een jaar aan
de hand van de in de elektriciteitsmarkt vastgelegde verbruiksprofielen. Deze
verbruiksprofielen zijn reglementair vastgelegd en worden ook standaard gebruikt voor elke
tarief- en prijswijziging.

-

Indien er een opname plaats vindt tussen de jaarlijkse meteropnames, bijvoorbeeld naar
aanleiding van een verhuis, een leverancierswissel, een metervervanging of een afsluiting
van de meter, dan moet uw leverancier het verbruik bepalen van de voorafgaande twaalf
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maanden op basis van de historische verbruiksgegevens die via de netbeheerder ter
beschikking worden gesteld.
Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn (bijvoorbeeld naar aanleiding van een verhuis
of naar aanleiding van het betrekken van een nieuwbouwwoning) of niet correct zijn
doorgegeven, dan dient uw leverancier uw jaarverbruik te bepalen aan de hand van het
laatst gemeten verbruik dat via de afrekening gefactureerd wordt. Het gemeten verbruik
wordt dan geëxtrapoleerd tot een jaar aan de hand van de in de elektriciteitsmarkt
vastgelegde verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen zijn reglementair vastgelegd en
worden ook standaard gebruikt voor elke tarief- en prijswijziging.

11.

Welke invloed heeft een lager verbruik in het heffingsjaar op de
heffing?
Indien een afnemer, waarvan het verbruik jaarlijks wordt afgerekend, zijn activiteit afbouwt
of stopzet en dus aanzienlijk minder zal verbruiken dan de afgelopen 12 maanden, dient toch het
hogere verbruik van de afgelopen 12 maanden als basis voor de energieheffing.
Overeenkomstig artikel 14.2.2, §1, vierde, vijfde en zesde lid van Energiedecreet is het niet
mogelijk om een afwijking te vragen op het in het voorbije jaar geregistreerde verbruik dat dient
als basis voor het berekenen van de heffing. Deze bepaling voorziet uitdrukkelijk dat de heffing
wordt berekend op basis van de verbruiksgegevens van de twaalf maanden die voorafgaan aan
de einddatum van de periode waarop de factuur betrekking heeft.
Indien het daaropvolgende jaar de elektriciteitsconsumptie zal verminderen dan heeft dit geen
invloed hebben op de voor het voorbije jaar verschuldigde heffing. De regelgeving voorziet
hierop geen specifieke uitzonderingen.
Hetzelfde geldt trouwens in tegenovergestelde zin, bij een verhoging van de consumptie.
Bijvoorbeeld:
Afnemer X ontvangt zijn jaarlijkse factuur op 31 mei 2017. Voor het berekenen van de heffing zal
het verbruik bepaald worden op basis van de twaalf voorafgaande maanden, in casu 7 MWh.
Het feit dat deze BP voor de periode 1 juni 2017 tem 31 mei 2018 een verbruik heeft van 14
MWh heeft geen enkele invloed op de heffing die op de jaarlijkse factuur van mei 2017 wordt
aangerekend. Wel zal dit een invloed hebben op de heffing die op de factuur van mei 2018
wordt aangerekend, gezien deze gebaseerd zal worden op de verbruiksgegevens voor de periode
1 juni 2017 tot en met 31 mei 2018.
In het geval van maandelijkse afrekeningen heeft een daling van het verbruik uiteraard wel
sneller een invloed op het bedrag van de heffing aangezien elke maand opnieuw het verbruik van
de twaalf voorafgaande maanden wordt bepaald en de heffing daarop wordt berekend en
afgerekend.
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12.

Hoe wordt mijn jaarverbruik bepaald als mijn elektriciteitsverbruik
maandelijks wordt afgerekend?
De iets meer dan 40.000 bedrijven waarvoor een automatische uitlezing van de
elektriciteitsmeter geldt of voor wie de distributienetbeheerder (Eandis of Infrax) maandelijks
een meteropname verricht, worden op maandelijkse basis door hun energieleverancier
afgerekend. In dit gaat het wel degelijk over afrekeningsfacturen en niet om voorschotfacturen.
De bepaling van het tarief van de bijdrage gebeurt vanaf 1 maart 2016 aan de hand van het
jaarverbruik van de betrokken afnemer.
Voor deze klanten wordt, voor de bepaling van het tarief van de bijdrage voor een maandfactuur,
het jaarverbruik telkens berekend op basis van de som van de afnamegegevens van de laatste
twaalf maanden. Het jaarverbruik wordt dus bij elke maandelijkse afrekening opnieuw bepaald.
De heffing wordt slechts aangerekend in verhouding tot de maand waarop de maandelijkse
factuur betrekking heeft (pro rata temporis).
Voorbeeld:
Het jaarverbruik van toepassing op de factuur van de maand mei 2016 is gelijk aan
de som van de afnamegegevens van de maanden juni 2015 tot en met mei 2016.

Indien nodig, bijvoorbeeld na een leverancierswissel, moeten de afnamegegevens aangevuld worden
met historische verbruiksgegevens die via de netbeheerder ter beschikking worden gesteld; om zo de
afnamegegevens te bepalen van de laatste twaalf maanden.
Enkel indien de afnamegegevens van de laatste twaalf maanden niet of niet volledig beschikbaar
zijn, wordt het jaarverbruik bepaald aan de hand van de meest recente maandelijkse
afnamegegevens die wel beschikbaar zijn. Deze gegevens worden dan lineair geëxtrapoleerd.
Deze situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen bij een nieuwe aansluiting of na een verh uis.
De pro rata berekening gebeurt op dagbasis:
Geëxtrapoleerd jaarverbruik = gekend verbruik/aantal dagen gekend verbruik * aantal dagen in
het jaar

Voorbeeld:
- De gekende verbruiken zijn deze van de maanden maart, april en mei
- Het jaarverbruik van toepassing voor de factuur van de maand mei:
De gekende verbruiken van de 3 maanden optellen en delen door 92 (=aantal
dagen in maart, april en mei) om vervolgens dit resultaat te vermenigvuldigen
met het aantal dagen in het jaar (= lineaire extrapolatie)

13.

Ik verwarm mijn woning met elektriciteit.
Voor een gezin dat zijn woning elektrisch verwarmt, loopt het elektriciteitsverbruik echter veel
hoger op dan het gemiddelde verbruik. Deze gezinnen zullen eerder in de verbruiksschijven
terecht komen waarvan de tarieven 130, 290 of zelfs 770 euro per jaar bedragen.
Vanaf heffingsjaar 2017 wordt de bovengrens van de schijf verbonden aan categorie D verhoogd
van 20 MWh naar 25 MWh. Zo komt men minder snel in de hogere schijf van categorie E terecht
(zie vraag 5)
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Er zijn geen totaalcijfers bekend over het aantal gezinnen dat zich verwarmt met elektrische
verwarming. Het verbruik van dit soort verwarming kan namelijk ook vervat zitten in het totale
huishoudelijke verbruik dat gemeten wordt met een gewone (enkelvoudige of tweevoudige)
meter.
Wel zijn er cijfers beschikbaar over het aantal gezinnen met een exclusief of uitsluitend
nachttarief, een tarief dat enkel van toepassing kan zijn voor het verbruik van
accumulatieverwarming en/of warmwaterboiler. In Vlaanderen zijn er 164.500 gezinnen met een
exclusief nachttarief. 66% daarvan hebben een verbruik tussen 5000 kWh (of 5MWh) en 20.000
kWh (of 20MWh). 7% heeft een verbruik van meer dan 20.000 kWh en betaalt dus minimaal 770
euro. Dit laatste betekent dus dat 11.500 gezinnen jaarlijks minimaal 770 euro extra zullen
betalen op hun elektriciteitsfactuur. 1
Ook het verbruik van het exclusief nachttarief moet dus bij het verbruik van het afnamepunt
geteld worden om het totale jaarverbruik te kennen en zo ook het bijhorende tarief dat moet
worden toegepast.
Er zijn periodes geweest waarin elektrisch verwarmen positief werd bekeken of zelfs werd
aangemoedigd, maar ondertussen wordt elektrisch verwarmen al jaren ontmoedigd,
bijvoorbeeld in de energieprestatieregelgeving voor het berekenen van het E-peil of het
opmaken van een EPC.
Om gezinnen die eventueel hun elektrische verwarming willen vervangen een duwtje in de rug te
geven, wordt sinds 2012 de warmtepomppremie verdubbeld van 1700 euro naar 3400 euro
indien die warmtepomp wordt geplaatst ter vervanging van een bestaande elektrische
verwarming van een gebouw dat voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsdistributienet was
aangesloten met toepassing van het exclusieve nachttarief. Meer informatie over deze premie
vindt u bij uw distributienetbeheerder:
 Warmtepomppremie Eandis
 Warmtepomppremie Infrax
Een warmtepomp werkt uiteraard ook nog altijd op elektriciteit maar is toch merkelijk zuiniger
dan een elektrische verwarming. Het gemiddelde verbruik van een warmtepomp komt neer op 5
à 6 MWh, terwijl het gemiddelde verbruik van elektrische verwarming toch al gauw het dubbele
bedraagt.
Een omschakeling naar centrale verwarming komt in principe ook in aanmerking voor de
Vlaamse energielening, voor de renovatiepremie en de verbeterings- en aanpassingspremie.

14.

Gelden er voor bepaalde doelgroepen lagere tarieven?
Ja. Voor beschermde klanten, klanten met een actieve budgetmeter of klanten met een actieve
stroombegrenzer wordt het tarief verminderd tot 25 euro, ongeacht het jaarverbruik (categorie
A).

1

De Vlaamse Regering heeft het initiatief genomen om vanaf heffingsjaar 2017 de grens tussen enerzijds
categorie D en anderzijds categorie E op te trekken van 20 MWh naar 25MWh. De wetgevende procedure die
dit moet mogelijk maken is echter nog niet afgerond.
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Beschermde klanten hebben recht op het sociaal tarief voor elektriciteit (= sociale
maximumprijzen). Of u in aanmerking komt voor het statuut van beschermde klant kan u nagaan
op volgende links:
-

Wie is beschermde afnemer? (VEA)
Het sociaal tarief (FOD Economie)
Webservice van het sociaal tarief (FOD Economie)

De categorieën die recht hebben op het sociaal tarief worden op federaal niveau bepaald, maar
de regionale overheden kunnen voor hun gewest bijkomende categorieën bepalen. In
Vlaanderen werden er geen bijkomende categorieën bepaald zodat de Vlaamse categorieën
inzake sociaal tarief identiek zijn aan de federale categorieën.
De heffing is verschuldigd door de afnemer die volgens het toegangsregister titularis was van het
afnamepunt. Als een gebruiker zelf zou voldoen aan de voorwaarden voor het verlaagd tarief
maar geen titularis is van het afnamepunt (bv. in het geval van beschut wonen waarbij een vzw
verhuurt aan beschermde afnemers maar wel titularis is van het afnamepunt of in het geval van
een residentie voor ouderen (die op zich voldoen aan de criteria) met slechts één afnamepunt op
naam van de residentie) kan het tarief van categorie A niet worden toegepast.

15.

Gelden er voor bepaalde doelgroepen vrijstellingen?
Internationale organisaties en Europese instellingen die op basis van een zetelakkoord of een
verdrag in België van belastingen op hun officieel gebruik zijn vrijgesteld, worden vrijgesteld van
de heffing.
Intergouvernementele organisaties zijn in principe vrijgesteld van alle belastingen op hun
officieel gebruik. Dit officieel gebruik omvat de activiteiten alsook de verwerving van goederen of
diensten die onontbeerlijk zijn voor de uitoefening van hun officiële werkzaamheden in België.
Het budget van dergelijke organisatie wordt gespijsd door bijdragen van lidstaten. Belastingen
zouden vervolgens betaald worden uit dit budget. Een internationale organisatie belasten op
haar officieel gebruik zou aldus neerkomen op het belasten van haar lidstaten. Het is echter zo
dat de ene staat de andere staat niet kan belasten. Dit is tevens in overeenstemming met de
recente rechtspraak van het Hof van Justitie dd. 16 januari 2016 waarin wordt bevestigd dat de
Europese instellingen op grond van het Europees recht vrijgesteld zijn van belastingen.
Onder andere de volgende internationale organisaties hebben vestigingen in Vlaanderen en zijn
aldus vrijgesteld van de heffing:
Europese Unie:
- JRC – Institute for Reference Materials and Measurements,
Retieseweg 111, 2440 Geel
- Europese School
Europawijk 100, 2400 Mol
Verenigde Naties
- United Nations University – Institute on Comparative Regional integration Studies (UNU
– CRIS)
14

Potterielei 72, 8000 Brugge
UNESCO (gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties)
- Project Office van het ‘International Oceanographic Data and Information Exchange’programma
Pakhuis 61, Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende
Commonwealth War Graves Commission
- Western Europe Area office
Elverdingestraat 82, 8900 Ieper
Indien er twijfel is over de reikwijdte van deze vrijstelling, kan hiervoor de Vlaamse
Belastingdienst worden gecontacteerd via vlabelenergieheffing@fb.vlaanderen.be.

16.

Ik geniet van het sociaal tarief. Moet ik een bijdrage betalen en
hoeveel bedraagt deze?
Als rechthebbende op het sociaal tarief (= beschermde klant) bent u ook de bijdrage
verschuldigd, maar u geniet wel van een verminderd tarief van 25 euro per jaar, ongeacht uw
jaarverbruik.
Dit verminderd tarief wordt aangerekend naargelang de periode waarin u recht heeft op het
sociaal tarief en dit overeenkomstig het aantal dagen van uw factuur (pro rata temporis).
Voor de periode waarin u eventueel geen recht heeft op het sociaal tarief, geniet u niet v an het
verminderd tarief.

17.

Ik heb een budgetmeter. Moet ik een bijdrage betalen en hoeveel
bedraagt deze?
Indien u een actieve budgetmeter heeft, dan bent u ook de bijdrage verschuldigd, maar u geniet
wel van een verminderd tarief van 25 euro per jaar, ongeacht uw jaarverbruik. Een actieve
budgetmeter is een meter waarop u op voorhand een bepaald geldbedrag moet opladen met
een budgetmeterkaart alvorens u stroom kan verbruiken. U kan dan stroom verbruiken tot dit
krediet op is en dan moet u herladen.
Dit verminderd tarief wordt aangerekend naargelang de periode waarin u afneemt via een
budgetmeter en dit overeenkomstig het aantal dagen van uw factuur (pro rata temporis).
Voor de periode dat u eventueel niet afneemt via een budgetmeter, geniet u niet van het
verminderd tarief.
Wanneer een budgetmeter aanwezig is, maar deze werkt als een gewone tweevoudige meter,
dan geniet u niet van het verminderd tarief.

18.

Ik heb een stroombegrenzer. Moet ik een bijdrage betalen en hoeveel
bedraagt deze?
Indien uw meter voorzien is van een actieve stroombegrenzer, dan bent u ook de bijdrage
verschuldigd, maar u geniet wel van een verminderd tarief van 25 euro per jaar, ongeacht uw
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jaarverbruik. Een actieve stroombegrenzer beperkt het vermogen van de stroom tot 10 ampère
waardoor u niet meer alle toestellen tegelijk kunt gebruiken.
Dit verminderd tarief wordt aangerekend naargelang de periode waarin uw meter voorzien is van
een actieve stroombegrenzer en dit overeenkomstig het aantal dagen van uw factuur ( pro rata
temporis).
Voor de periode waarin uw meter eventueel niet beschikt over een stroombegrenzer, geniet u
niet van het verminderd tarief.

19.

Ik word beleverd door de distributienetbeheerder. Moet ik de
bijdrage betalen?
Ja, u bent de bijdrage verschuldigd.
Indien u recht heeft op het sociaal tarief of u beschikt over een actieve budgetmeter of een
actieve stroombegrenzer, dan geniet u ook bij de distributienetbeheerder van het verminderd
tarief en betaalt u 25 euro per jaar. Zie ook de vragen hierboven.

20.

Wordt het tarief geïndexeerd?
De heffing zal jaarlijks op 1 januari automatisch worden geïndexeerd te beginnen vanaf het
heffingsjaar 2017. De indexering zal gebeuren op basis van de consumptie -index. Het nieuwe,
geïndexeerde bedrag zal toegepast worden vanaf het moment van de indexatie.
De indexering is eveneens van toepassing op het sociaal tarief.

FACTURATIE
21.

Krijg ik een aparte factuur of aanslagbiljet toegestuurd voor de
bijdrage?
Neen. De aanrekening van de verhoogde bijdrage gebeurt via uw j aarafrekening van de
elektriciteit.

22.

Is de bijdrage verschuldigd op 1 maart 2016?
Neen. De bijdrage is een jaarlijkse heffing, maar u moet die niet op voorhand betalen voor het
komende jaar. De bijdrage zal pro rata temporis verrekend worden op uw jaarafrek ening van de
elektriciteit.

23.

Wordt de bijdrage in één keer aangerekend?
De bijdrage is een jaarlijkse heffing die wordt aangerekend op uw jaarafrekening van de
elektriciteit. Wanneer u deze jaarafrekening ontvangt is afhankelijk van de maand waarin in uw
woonplaats de meteropname gebeurt.
De verhoogde bijdrage die u in 2016 voor de eerste maal betaalt, zal worden berekend over de
periode van 1 maart 2016 tot de datum van de meteropname. U zal dus in 2016 slechts een deel
betalen van het tarief dat op uw jaarverbruik van toepassing is. De jaren daarna zal u uiteraard
wel het volledige tarief aangerekend krijgen omdat dan wel telkens een jaar is verstreken.
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Indien de meteropname in 2016 al in januari of februari gebeurde, dan zal de aanrekening van de
bijdrage voor de eerste maal pas gebeuren met de jaarafrekening van uw elektriciteit als gevolg
van de meteropname in januari of februari 2017. In dat geval zal u uiteraard bij de eerste keer
wel het volledige tarief aangerekend krijgen omdat wel een jaar is verstreken.
Uw elektriciteitsleverancier kan uw voorschotfacturen aanpassen zodat rekening wordt
gehouden met de aanzienlijke verhoging van de bijdrage. U betaalt dan maandelijks al een
deeltje van de bijdrage zodat bij de jaarafrekening het verschil tussen de reeds betaalde
voorschotten en de eindafrekening niet te groot is.
Let wel: het Energiedecreet bepaalt dat de heffing aangerekend wordt via de afrekenings- en
slotfacturen (art. 14.2.2, §1 Energiedecreet). De energieheffing moet niet in rekening worden
gebracht op de voorschotfacturen. Dit mag, maar is geen decretal e verplichting.
U kan ook steeds zelf aan uw leverancier vragen om uw voorschot aan te passen, zodat u bij de
eindafrekening niet voor verrassingen komt te staan.
Voor de bedrijven die maandelijkse afrekeningsfacturen ontvangen, zal de leverancier de
bijdrage voor het afnamepunt aanrekenen in verhouding tot de periode van verbruik waarop de
factuur betrekking heeft (pro rata temporis).
Voorbeeld:
Bij een maandelijkse afrekening voor de maand mei:
De aangerekende bijdrage is gelijk aan de bijdrage op jaarbasis (in functie van het
jaarverbruik) gedeeld door het aantal dagen in het jaar en vermenigvuldigd met 31 dagen
(= aantal dagen mei), dus 31/365sten van het jaarbedrag.

24.

Wie rekent de bijdrage aan ?
Uw elektriciteitsleverancier is wettelijk verplicht om de bijdrage aan te rekenen op uw
afrekenings- en slotfacturen.

25.

Waar kan ik de gewijzigde heffing terugvinden op mijn factuur ?
De heffing wordt via uw elektriciteitsfactuur aangerekend onder de naam “Bijdrage
Energiefonds”. Deze bijdrage is al van toepassing sinds 1 januari 2015 en vindt u dus momenteel
al terug op uw afrekenings- en slotfacturen. Vanaf 1 maart 2016 wordt deze bijdrage echter
grondig hervormd.
Elke leverancier is verplicht op de afrekenings- en slotfactuur duidelijk de precieze vergoeding die
de afnemer van elektriciteit verschuldigd is, de heffingsgrondslag en de berekeningswijze van de
heffing te vermelden. Deze verplichting zal gelden vanaf de datum zoals bepaald in een
ministerieel besluit en uiterlijk vanaf 1 juli 2017.

26.

Hoe wordt de pro rata temporis berekening uitgevoerd?
De pro rata berekening moet op dagbasis gebeuren. Wanneer bijvoorbeeld een afnemer
overstapt van één leverancier naar een andere, gebeurt de pro rata berekening als volgt:
jaarbedrag/aantal dagen in het jaar * aantal dagen bij de betreffende toegangshouder.
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In een schrikkeljaar dient dus de schrikkeldag mee in rekening te worden genome n, i.e.
jaarbedrag/366. Dit betekent dat als de termijn waarvoor het tarief moet worden berekend over
meer dan één kalenderjaar is verspreid, waarvan één schrikkeljaar, bv. van 1-12-2016 tot 15-22017, voor het deel van het schrikkeljaar (tot en met 31/12) rekening gehouden moet worden
met een jaar van 366 dagen en voor het resterende deel met een jaar van 365 dagen.
Om dubbeltelling te vermijden moet het aantal dagen waarvoor de heffing wordt aangerekend
overeenkomen met het aantal dagen waarop de factuur betrekking heeft.

Voorbeeld 1:
De aansluiting wordt maandelijks automatisch uitgelezen, waarbij het jaarverbruik volledig
bekend is voor een jaar terug (eventueel op basis van de historische verbruiksgegevens in geval
van een leverancierswissel). Dit jaarverbruik is 550 MWh en de te factureren periode betreft van
1-3-2017 tot 1-4-2017. De volgende berekening zal tot stand komen:
Situatie 1
Informatie
Uitleesfrequentie
Bekend verbruik (MWh)
Volledig jaar bekend
te factureren periode van/tot
Berekening
Aantal dagen
Bedrag categorie H
herberekening pro rata
temporis (31/365)

maandelijks
550 MWh
Ja
1-3-2017

1-4-2017

31
€2.600,00
€220,82

Het bedrag dat over de te factureren periode in rekening gebracht moet worden is € 220,82.

Voorbeeld 2:
De aansluiting wordt maandelijks automatisch uitgelezen, waarbij het jaarverbruik niet volledig
bekend is voor een jaar terug (en er geen historische verbruiksgegevens beschikbaar zijn). Het
verbruik dat bekend is gaat over de periode 1-1-2017 tot 1-4-2017 en betreft 400 MWh. De te
factureren periode betreft van 1-3-2017 tot 1-4-2017. De volgende berekening zal tot stand
komen:
Situatie 2
Informatie
Uitleesfrequentie
Bekend verbruik (MWh)
Volledig jaar bekend
Berekend jaarverbruik
(365/90*400)

maandelijks
400 MWh
Nee
1622,22 MWh
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te factureren periode van/tot
Berekening
Aantal dagen
Bedrag categorie I
herberekening pro rata
temporis (31/365)

1-3-2017

1-4-2017

31
€6500,00
€552,05

Het bedrag dat over de te factureren periode in rekening gebracht moet worden is € 552,05.
De berekening pro rata temporis gebeurt op dagbasis. Het bedrag kan dus per maand variëren
omdat de het aantal dagen per maand verschilt.
De berekening van de jaarlijkse volumebepaling wordt als volgt correct uitgevoerd: het aantal
dagen in een jaar / aantal bekende dagen * het bekende verbruik.

Voorbeeld 3:
De aansluiting is maandelijks uitgelezen, waarbij het jaarverbruik volledig bekend is voor een jaar
terug. Dit jaarverbruik is 75 MWh en de te factureren periode betreft van 28-6-2017 tot 25-72017. De volgende berekening zal tot stand komen:
Situatie 3
Informatie
Uitleesfrequentie
Bekend verbruik (MWh)
Volledig jaar bekend
te factureren periode van/tot
Berekening
Aantal dagen
Bedrag categorie F
herberekening pro rata temporis
(27/365)

Maandelijks
75 MWh
Ja
28-6-2017 25-7-2017

27
€1.300,00
€96,16

Het bedrag dat over de te factureren periode in rekening gebracht moet worden is € 96,16.
Voor de berekening van de heffing wordt gekeken naar het verbruik van de voorbije 12
maanden. In het geval van een verbruik dat niet exact overeenkomt met deze periode, bv. van
10-12-2017 tot 28-12-2018 (12 verbruiksperiodes, de uitleesdatum wil nogal eens variëren bij
maandelijks gelezen aansluitingen) wordt deze periode geïnterpoleerd naar een jaar indi en het
gekende verbruik meer dan een jaar bedraagt. In dit geval betreft de periode 384 dagen wat
resulteert in: bekende verbruik/384*365.
Voorbeeld 4:
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De aansluiting is jaarlijks uitgelezen, waarbij het jaarverbruik niet volledig bekend is voor een jaar
terug (en er geen historische verbruiksgegevens opgevraagd kunnen worden). Het verbruik dat
bekend is gaat over de periode 1-3-2017 tot 25-7-2017 en betreft 12 MWh. Bij de extrapolatie
moet volgens art. 14.2.2,§1 Energiedecreet rekening gehouden worden met de vastgelegde
verbruiksprofielen (SLP). De volgende berekening zal tot stand komen:
Situatie 4
Informatie
Uitleesfrequentie
SLP (verbruiksprofiel)
Bekend verbruik (MWh)
Volledig jaar bekend
Berekend jaarverbruik (12MWh/SLP-Fractie)
te factureren periode van/tot

Jaarlijks
S21
12 MWh
Nee
32,026
MWh
1-3-2017

Berekening
Aantal dagen
Bedrag categorie E
herberekening pro rata temporis (146/365)

146
€770,00
€308

25-7-2017

Het bedrag dat over de te factureren periode in rekening gebracht moet worden is € 308.
Indien het bekende verbruik een periode van meer dan een jaar betreft, moet er geïnterpoleerd
worden.
Indien er een tussentijdse meteropname is geweest, tussen de twee normale jaarlijkse
meteropnames door, dan moet het gebruik worden genomen tussen deze twee jaarlijkse
meteropnames, in plaats van te rekenen vanaf de tussentijdse meteropname. Indien er gebruik
gemaakt wordt van maand of continu gemeten verbruiksgegevens en deze zijn onvolledig, dan
kan je deze aan vullen met de historische verbruiken tot je aan 12 maand verbruik komt.
. In het decreet is hierover enkel bepaald dat indien de verbruiksgegevens niet overeenstemmen
met een periode van twaalf maanden die voorafgaan aan de einddatum van de periode waarop
de factuur betrekking heeft, de verbruiksgegevens worden geëxtrapoleerd aan de hand van de
vastgelegde verbruiksprofielen.
Bijvoorbeeld: voor bovenstaande aansluiting is ook een verbruik bekend van 20-4-2016 tot 1-32017. Het totaal bekende verbruik is dus van 20-4-2016 tot 25-7-2017, wat meer dan een jaar is.
Er zal een extrapolatie gebeuren van de periode 20-04-2017 tot 25-7-2017.
Indien een toegangshouder enkel over geschatte meterstanden beschikt, kunnen die als basis
genomen worden.

27.

Hoe wordt de bijdrage aangerekend in 2016?
De verhoogde bijdrage die u in 2016 voor de eerste maal betaalt, zal worden berekend over de
periode van 1 maart 2016 tot de datum van de meteropname. U zal dus in 2016 slechts een deel
betalen van het tarief dat op uw jaarverbruik van toepassing is. De jaren daarna zal u uiteraard
wel het volledige tarief aangerekend krijgen omdat dan wel telkens een jaar is verstreken.
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Per afnamepunt moet u het verbruik van alle meters optellen om uw totale verbruik te kennen.
Indien de periode tussen de jaarlijkse meteropname in 2015 en in 2016 niet overeenstemt met
een periode van exact 365 dagen, dan moet het totale verbruik pro rata temporis geëxtrapoleerd
worden naar 365 dagen om uw jaarverbruik te kennen.
Dit jaarverbruik bepaalt het tarief (zie vraag 5) van de bijdrage die u moet betalen.
De bijdrage die u in 2016 voor de eerste maal zal betalen wordt vervolgens berekend over de
periode van 1 maart 2016 tot de datum van de meteropname.
Voorbeeld:
De meterstand op 1 september 2015 was 35.000kWh
De meterstand op 15 september 2016 is 39.000 kWh
Het verbruik is dus 4000 kWh op 380 dagen
Dit moet nu omgerekend worden naar een jaar (in dit geval 366 dagen). Bij de
extrapolatie moet in dit geval volgens art. 14.2.2,§1 Energiedecreet rekening
gehouden worden met de vastgelegde verbruiksprofielen (SLP, in dit geval S21).
Het geëxtrapoleerde jaarverbruik bedraagt aldus 3849 kWh. Aangezien dit minder is
dan < 5000 kWh (of 5 MW) wordt het tarief van categorie B aangerekend (100 euro).
Op de jaarafrekening van september 2016 zal slechts dat deel van die 100 euro
moeten betaald worden dat betrekking heeft op de periode 1 maart 2016 tot en met
15 september 2016, zijnde 198 dagen. Dit betekent 198/366 x 100 = 54,1 euro.

28.

Moet ik mijn voorschotfacturen laten aanpassen?
Indien u een jaarlijkse afrekeningsfactuur ontvangt, dan kan uw elektriciteitsleverancier de
voorschotfacturen aanpassen zodat het verschil tussen wat u reeds betaald heeft en wat u nog
moet betalen bij de jaarafrekening niet te groot is. Verschillende energieleveranciers hebben
aangekondigd dat ze hun voorschotfacturen verhoogd vanaf 1 maart 2016.
Indien uw elektriciteitsleverancier de voorschotfacturen niet aanpast, dan kan u steeds zelf
vragen om de voorschotbedragen te laten aanpassen.
Als uw elektriciteitsleverancier het voorschotbedrag weigert aan te passen, moet hij dit
voldoende motiveren.

29.

Mijn elektriciteitsleverancier past de voorschotfacturen niet aan. Wat
nu?
Indien uw elektriciteitsleverancier de voorschotfacturen niet aanpast, dan kan u steeds zelf
vragen om de voorschotbedragen te laten aanpassen.
Als uw elektriciteitsleverancier het voorschotbedrag weigert aan te passen, moet hij dit
voldoende motiveren.
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30.

Is er BTW verschuldigd op de bijdrage?
Neen. Dit wordt verduidelijkt in de memorie van toelichting bij artikel 100 van het decreet van 19
december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 (cf. toelichting
amendement 15). Er is gekozen om de schulden voor de groenestroomcertificaten af te bouwen
door middel van een heffing. Er is voor deze optie gekozen omdat op een heffing geen BTW
verschuldigd is. Indien voor een andere manier van aanrekening was gekozen, dan zou er op dat
bedrag ook nog eens 21% BTW moeten betaald worden.

BETALING
31.

Wie moet de Bijdrage Energiefonds betalen?
Deze heffing is verschuldigd door elke afnemer die in de loop van het heffingsjaar over een
afnamepunt beschikte dat gelegen is in Vlaanderen en dat toegang verleent tot het
elektriciteitsdistributienet, tot een plaatselijk vervoersnet voor elektriciteit of tot een van de
door de VREG erkende gesloten distributienetwerken voor elektriciteit.
Deze heffing geldt zowel voor burgers als voor bedrijven. Bedrijven die evenwel rechtstreeks
aangesloten zijn op het hoogspanningsnet, wat een federale bevoegdheid is, zijn niet
onderworpen aan deze heffing.

32.

Wat is de betalingstermijn?
De betalingstermijn voor de afnemer bedraagt ten minste vijftien dagen en begint te lopen op de
verzendingsdatum van het verzoek tot betaling. (art. 14.2.2, §1, derde lid Energiedecreet). Het
betreft een minimumtermijn. De toegangshouder mag een langere betaaltermijn voorzien indien
deze beter overeenstemt met de door hem gehanteerde betalingstermijn. Een kortere
betaaltermijn voorzien is niet mogelijk.

33.

Moet ik voor elk afnamepunt de bijdrage betalen?
Voor elk apart afnamepunt op het elektriciteitsdistributienet, een plaatselijk vervoersnet voor
elektriciteit of een door de VREG erkend gesloten distributienetwerk is de bijdrage afzonderlijk
verschuldigd. Enkel een rechtstreekse aansluiting op het transmissienet is niet onderworpen aan
de heffing.
Het Energiedecreet omschrijft een afnamepunt als het punt waar elektriciteit van het net wordt
afgenomen en verbruikt. De bijdrage wordt dus voor elke aansluiting apart berekend en
aangerekend.
Een afnamepunt is niet hetzelfde als een meter. U kunt perfect twee meters hebben en toch
maar één afnamepunt.
Concreet komt elk afnamepunt overeen met één EAN-nummer. Heeft u verschillende meters,
maar staat er op uw elektriciteitsfactuur toch maar een en hetzelfde EAN-nummer, dan is er
slechts sprake van één afnamepunt. Staan er op uw elektriciteitsfactuur twee of meer
verschillende EAN-nummers, dan is er sprake van twee of meer afnamepunten.
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34.

Moet ik betalen voor de aparte meter voor de gemeenschappelijke
delen van een appartementsgebouw?
Ja. Deze meter vormt een apart afnamepunt) en de bijdrage wordt voor elk afnamepunt apart
berekend en aangerekend.
In een appartementsgebouw zal een eigenaar-bewoner of huurder steeds de bijdrage moeten
betalen voor het afnamepunt dat betrekking heeft op zijn privatief deel. Het eventuele
afnamepunt voor de gemeenschappelijke delen zal in principe aangerekend worden aan de
Vereniging van Mede-Eigenaars, die vervolgens via het aantal duizendsten eigendom de aan de
gemeenschappelijke delen gelinkte kosten doorrekent aan de eigenaars.. Contractuele
bepalingen regelen vervolgens hoe deze kosten verder verdeeld en doorgerekend worden. De
kans is echter reëel dat een eigenaar-bewoner of huurder naast de bijdrage voor het eigen
afnamepunt ook (deels) moet bijdragen in de kosten voor het afnamepunt van de
gemeenschappelijke delen.
Indien een appartementsgebouw geen apart afnamepunt heeft voor de gemeenschappelijke
delen, dan is daarvoor uiteraard geen bijkomende bijdrage verschuldigd.

35.

Moet ik ook betalen voor een tweede verblijf?
Ja. De bijdrage is verschuldigd voor elk afnamepunt. Bij een nulverbruik of een negatief verbruik
zal het tarief van de schijf met jaarverbruik van 0 tot 5 MWh verschuldigd zijn, zijnde 100 euro op
jaarbasis.

36.

Ik heb een aansluiting of afnamepunt voor 1 maart 2016 laten
verwijderen. Moet ik voor deze aansluiting de bijdrage nog betalen?
Bij de wegname van een afnamepunt gebeurt er een meteropname en ontvangt u als gevolg
daarvan een slotfactuur. Op deze slotfactuur worden alle kosten aangerekend die op dat
moment nog verschuldigd waren met betrekking tot dat afnamepunt. Alle heffingen die in die
periode met betrekking tot dit afnamepunt van toepassing waren, worden verrekend.

37.

Ik ben van plan om een aansluiting of afnamepunt te laten
verwijderen. Moet ik voor deze aansluiting de bijdrage betalen?
U betaalt de bijdrage tot het moment van de effectieve wegname van het afnamepunt. Bij de
wegname van het afnamepunt gebeurt er een meteropname en ontvangt u als gevolg daarvan
een slotfactuur. Op deze slotfactuur worden alle kosten aangerekend die op dat moment nog
verschuldigd waren met betrekking tot dat afnamepunt. De verhoogde energiebijdrage zal pro
rata temporis worden aangerekend.
Voorbeeld:
Het afnamepunt wordt weggenomen op 1 juli 2016.
Sinds 1 maart 2016 beschikte u dus nog 122 dagen over het afnamepunt.
Het tarief wordt bepaald door het jaarverbruik van het afnamepunt dat
weggenomen wordt. We veronderstellen dat het afnamepunt weinig gebruikt
wordt en dus het tarief van 100 euro van toepassing is.
Op de slotfactuur zal de bijdrage voor de periode van 1 maart tot 1 juli slechts
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voor 122 dagen aangerekend worden: 122/366 x 100 = 33,33 euro
Indien u een afnamepunt niet echt nodig heeft, dan kan het een interessante optie zijn om dit
laten wegnemen. Voor de wegname van een afnamepunt dient u contact op te nemen met uw
distributienetbeheerder (Eandis of Infrax).

38.

Ik heb geen elektriciteit afgenomen van het net. Ben ik de bijdrage
dan ook verschuldigd?
Ja. Zolang u beschikt over een afnamepunt voor elektriciteit, is de bijdrage verschuldigd. Enkel
indien u niet langer beschikt over een afnamepunt, zal de bijdrage vanaf dat moment niet meer
verschuldigd zijn.
Bij een nulverbruik, bijvoorbeeld wegens leegstand, of een negatief verbruik, bijvoorbeeld
wegens plaatsing zonnepanelen, zal het tarief van de schijf met jaarverbruik van 0 tot 5 MWh
verschuldigd zijn, zijnde 100 euro op jaarbasis (zie ook vraag 10).

39.

Ik heb zonnepanelen of een andere kleine productie-installatie met
een vermogen kleiner dan 10 kVA. Ben ik de bijdrage ook verschuldigd ?
Ja. De bijdrage is verschuldigd voor elk afnamepunt.
Bij een nulverbruik of een negatief verbruik zal het tari ef van de schijf met jaarverbruik van 0 tot
5 MWh verschuldigd zijn, zijnde 100 euro op jaarbasis (zie ook vraag 10).

40.

Ik ben een klant op een gesloten distributienet? Ben ik de bijdrage
ook verschuldigd?
Ja. Voor gesloten distributienetten wordt bij de berekening van de bijdrage het jaarverbruik
bepaald op basis van de afnamegegevens van het volledige gesloten distributienet. De beheerder
van het gesloten distributienet zal de bijdrage factureren aan de achterliggende afnemers.

41.

Ik heb een aparte aansluiting (met afzonderlijk EAN-nummer) voor
de injectie van elektriciteit in het net naast de aansluiting voor afname.
Is de bijdrage voor de aansluiting m.b.t. injectie verschuldigd?
De bijdrage is enkel verschuldigd voor afnamepunten, niet voor de injectiepunten.

42.

Is de bijdrage ook van toepassing op mijn aardgasaansluiting?
Neen, de bijdrage is enkel van toepassing op aansluitingen op het elektriciteitsn et.

VERHUIS - LEVERANCIERSWISSEL
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43. Ik ben van plan om van leverancier te veranderen. Bestaat er een risico
dat de bijdrage dubbel aangerekend zal worden?
Neen. Uw vorige elektriciteitsleverancier maakt een factuur op waarbij hij de bijdrage zal
aanrekenen in verhouding tot het aantal dagen waarop die slotfactuur betrekking heeft (pro rata
temporis).
Uw nieuwe elektriciteitsleverancier zal bij zijn eerste afrekening ook enkel de bijdrage
aanrekenen in verhouding tot het aantal dagen waarop zijn afrekening betrekking heeft (pro rata
temporis).
Hierdoor betaalt u geen tweemaal de bijdrage voor eenzelfde periode.
De verhoogde bijdrage verandert dus niets aan de mogelijkheden om van leverancier te
veranderen. Indien u in het verleden van leverancier veranderde, dan kreeg u op dat moment
ook steeds een afrekening van het verbruik, de nettarieven en de heff ingen in verhouding tot het
aantal dagen dat u klant was bij uw vorige leverancier. Op de verhoogde energiebijdrage zijn
dezelfde regels van toepassing.

44.

Ik ben van leverancier veranderd. Bestaat er een risico dat de
bijdrage dubbel aangerekend zal worden?
Neen. Uw vorige leverancier maakt een factuur op waarbij hij de bijdrage zal aanrekenen in
verhouding tot het aantal dagen waarop die slotfactuur betrekking heeft (pro rata temporis).
Uw nieuwe leverancier zal bij zijn eerste factuur ook enkel de bijdrage aanrekenen in verhouding
tot het aantal dagen waarop zijn eerste factuur betrekking heeft (pro rata temporis).
Hierdoor betaalt u niet tweemaal uw bijdrage voor eenzelfde periode.

45.

Ik ben verhuisd. Hoe wordt de bijdrage aangerekend?
Uw leverancier zal voor de factuur van het verbruik op uw vorig adres de bijdrage aanrekenen in
verhouding tot het aantal dagen waarop deze slotfactuur betrekking heeft (pro rata temporis).
Bij de eerstvolgende facturatie van het verbruik op uw nieuwe adres zal uw leverancier enkel de
bijdrage aanrekenen in verhouding tot het aantal dagen waarop deze factuur betrekking heeft
(pro rata temporis).
Hierdoor betaalt u niet tweemaal uw bijdrage voor eenzelfde periode.

SPECIFIEKE VRAGEN VAN TOEGANGSHOUDERS
46.

Hoe en wanneer wordt de bijdrage doorgestort aan de overheid?
De toegangshouder dient uiterlijk de dertigste dag van elke maand de in de vorige maand geïnde
heffingen ten gunste van het Energiefonds op de rekening van de Vlaamse Belastingdienst te
storten (art. 14.2.2, §2, laatste lid, Energiedecreet).
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Het rekeningnummer dat hiervoor dient te worden gebruikt is BE60 3751 1110 2970.
NB. Dit rekeningnummer dient enkel voor de doorstorting van de energieheffing en kan niet
gebruikt worden voor de betaling van andere belastingen.

47.

Welke informatie moet de toegangshouder aan de Vlaamse
Belastingdienst bezorgen?
Om de boekhoudkundige verwerking vlot te laten verlopen en desgevallend controle op de
doorgestorte bedragen uit te oefenen, moet periodiek de nodige informatie aan de Vlaamse
Belastingdienst worden bezorgd :
Uiterlijk de twintigste dag van elke maand: een overzicht van de ten laste van de afnemers
aangerekende heffingen die in de loop van de vorige maand werden geboekt, met opgave
van:
 de benaming van de toegangshouder
 de maatschappelijke zetel en desgevallend de exploitatiezetel
 de contactgegevens van de persoon die instaat voor de inning en doorstorting
van de bijdragen
 de vermelding van het globale bedrag dat zal worden doorgestort
 de mededeling die bij de storting op de rekening van de Vlaamse Belastingdienst
zal worden opgegeven
 de datum waarop doorgestort zal worden.

Bij de jaarlijkse afsluiting van de rekeningen: informatie over de niet-invorderbare
schuldvorderingen van de heffing:
 de reële boekhoudkundig geregistreerde niet-betaalde schuldvorderingen over
het afgelopen boekjaar
 de berekening en een toelichting over de wijze van berekening van het forfaitair
geraamde bedrag voor niet-invorderbare schuldvorderingen dat in mindering
wordt gebracht op de doorgestorte bedragen.

48. Kunnen toegangshouders één maal per jaar vooraf de verschuldigde
energieheffing in zijn totaliteit betalen?
Een aantal toegangshouders met een beperkt aantal afnemers betaalde één maal per jaar vooraf
de verschuldigde energieheffing in zijn totaliteit. Ook nu er vanaf maart hogere tarieven van
toepassing zijn kan dat nog steeds op die manier gebeuren.
Het Energiedecreet bepaalt dat stortingen aan de Vlaamse Belastingdienst van de in de vorige
maand geïnde heffingen uiterlijk de dertigste dag van elke maand dienen te gebeuren. Indien
een toegangshouder/leverancier vooraf zou wensen te betalen dan is dit mogelijk.
Voor 2016 zou dit op het volgende neerkomen:
 Per afnemer zal dan voor 1/2016 en 2/2016 (oude tarief van toe passing) 25 cent per afnemer
per maand moeten worden betaald.
 Voor de periode 3/2016 t.e.m. 12/2016 moet het nieuwe tarief worden toegepast. Het
bedrag moet worden bepaald in functie van het meest recent gekende jaarverbruik, idealiter
op basis van de periode 03/2015-02/2016 en mits herrekening van het tarief naar tien
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maanden voor wat betreft heffingsjaar 2016 (gezien nieuwe tarief loopt vanaf 1 maart 2016
t.e.m. 31 december 2016).
Indien men heffingsjaar 2017 vooraf wenst door te storten dan dient er ten laatste 30/01/2017
een volgende storting gebeuren (voor wat betreft heffingsjaar 2017) op basis van het verbruik in
de periode 01/01/2016 – 31/12/2016.

49. Legt de Belastingdienst daadwerkelijk een aanslag op?
Neen. Hieromtrent is niets voorzien in de regelgeving.

50. Wat is de herzieningstermijn voor de Belastingdienst?
Hieromtrent is niets voorzien in de regelgeving.

51. Kunnen de toegangshouders de afgedragen hoeveelheid belasting in de
toekomst herzien? Zo ja, welke termijn geldt hiervoor?
Als er onopzettelijk fouten zijn gebeurd zijn verrekeningen mogelijk. Neem hiervoor contact op
het de Vlaamse Belastingdienst. In de regelgeving zijn geen termijnen voorzien.

52.

Welke sancties riskeren de toegangshouders bij niet-naleving van de
opgelegde verplichtingen?
Sinds 08/01/2017 kunnen er door de Vlaamse Belastingdienst administratieve sancties opgelegd
worden.
Indien de eisen inzake consistentie, volledigheid en accuraatheid van de te rapporteren gegevens
niet worden nageleefd, riskeren de toegangshouders een administratieve geldboete die niet
lager is dan 150 euro en niet hoger is dan 20.000 euro.
Indien de opgelegde rapporterings- of betaaltermijn niet wordt nageleefd kan de Vlaamse
Belastingdienst een administratieve geldboete opleggen van 250 euro per kalenderdag
vertraging.
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