
Federale bijdrage : kwesties en antwoorden 

Bronnen : 

 - wet van 26 maart 2014 tot wijziging de gaswet (wet van 12 april 1965) BS 01/04/2014. 

- KB van 2 april 2014 met betrekking tot de federale bijdrage op aardgas (BS 25/04/2014) 

 

A. Forfaitaire vermeerdering 

1) Overeenkomstig artikel 5§2 van het ontwerp-KB mag de beheerder van het aardgasvervoersnet de 

facturatie van de federale bijdrage aan de houders van het vervoerscontract die de aardgas niet voor 

eigen gebruik verbruiken, forfaitair verhogen met 0,1% als compensatie voor de administratieve 

kosten. Deze forfaitaire vermeerdering van 0,1% mag toegepast op elke herfacturering behalve 

wanneer de toeslag gefactureerd wordt aan de eindklant. Wij vragen de bevestiging dat in geval van 

herfacturatie door de houders van vervoerscontracten, deze laatste ook een forfaitaire verhoging van 

0,1% mogen toepassen: bijvoorbeeld: Fluxys +0,1%  shipper +0,1% leverancier +1,1%  

eindverbruiker? 

Ja, zie artikel 5, §2, tweede lid dat voorziet dat dezelfde forfaitaire verhoging wordt toegepast op elke 

herfacturering (zie volgende Q). 

 

2) Overeenkomst artikel 6§1 van het ontwerp-KB wordt de federale bijdrage gefactureerd aan de 

eindafnemer (desgevallend vermeerderd  met 0,1%) forfaitair verhoogd met 0,4% als compensatie 

voor de administratieve en financiële kosten. Overeenkomstig artikel 6§2 van het ontwerp-KB wordt 

de federale bijdrage gefactureerd aan de eindafnemer bijkomend forfaitair verhoogd met 0,7% als 

compensatie van de niet-geïnde federale bijdrage. Wat in  artikel 6§ 2 ontbreekt is dat (naar analogie 

met de federale bijdrage op elektriciteit en artikel 6§1) deze verhoging van 0,7% berekend wordt op 

basis van de forfaitaire vermeerdering van 0,1% voor de beheerder van het aardgasvervoersnet? 

Art. 6. - § 1. De federale bijdrage, desgevallend vermeerderd overeenkomstig artikel 5, § 2, die aan de 

eindafnemer wordt gefactureerd, wordt forfaitair met 0,4 procent vermeerderd voor de dekking van de 

administratieve en financiële kosten van de aardgasonderneming die de federale bijdrage factureert aan 

de eindafnemer. 

§ 2. De federale bijdrage [“desgevallend vermeerderd overeenkomstig artikel 5, § 2”] die aan de 

eindafnemer wordt gefactureerd, wordt eveneens forfaitair met 0,7 procent vermeerderd om het 

gedeelte van de gefactureerde federale bijdrage dat niet volledig zou gestort worden door de 

eindafnemer aan de aardgasonderneming die hem de federale bijdrage aanrekende, te compenseren. 

 



3) Wij begrijpen dat dit een vergetelheid betreft en dat beide forfaitaire verhogingen van 0,4% en 

0,7% een verhoging betreffen op de federale bijdrage (bovenop de aangerekende forfaitaire 

verhoging(en) van 0,1%). Graag kregen wij de bevestiging hiervan? 

Ja, inderdaad, het zou duidelijker / nauwkeuriger zijn geweest om elke discussie te vermijden. De 0,7% 

zijn , zoals de 0,4%, toe te passen op de federale bijdrage ten laste van de eindafnemer, dat wil zeggen 

rekening houdend met alle "upstream verhogingen" en desgevallend toepassing van vrijstelling en 

degressiviteit. Het is inderdaad zo dat dit zal worden toegepast. 

 

B. Facturering van Fluxys Belgium aan de shippers/suppliers 

4) Welke is de frequentie van deze facturering en tegen wanneer mogen de houders van een 

vervoerscontract de eerste factuur ontvangen?  

De facturering van de maand 04/2014 werd opgesteld door Fluxys België op datum van 02/04/2014 

(normaliter reeds ontvangen door de klant die houder is van een vervoersvergunning). De facturering 

voor de maand  05/2014 is opgesteld op datum van 22/04/2014 (ontvangen in de week van 28 april 

door de houder van een vervoersvergunning). 

 

5) Zal de federale bijdrage apart worden gefactureerd door Fluxys? 

Dit is inderdaad een aparte factuur. 

 

6) Zal Fluxys Belgium de federale bijdrage factureren zonder toepassing van btw (conform de nieuwe 

regelgeving)? 

Ja, de facturering van de federale bijdrage is opgesteld zonder toepassing van de BTW (in 

overeenstemming met de recente wetgeving ter zake). 

 

7) Wanneer zal de CREG haar website in verband met de federale bijdrage op gas aanpassen? 

Het koninklijk besluit van 2 april 2014 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25/04/2014. 

Creg heeft op 30 april 2014 een enige tabel gepubliceerd die de federale bijdrage vermeldt eenheidsgas 

2014 (hergroepering van de bestanddelen CREG en beschermde klanten). 

 

  



C. Vrijstelling voor elektriciteitscentrales 

8) In geval van levering aan een elektriciteitscentrale mag de houder van het vervoerscontract de 

federale bijdrage niet doorrekenen aan de elektriciteitscentrales. Achteraf kan de houder van het 

vervoerscontract deze federale bijdrage dan terugvorderen van de CREG. 

De aardgasonderneming die een elektriciteitscentrale vrijstelt, mag terugbetaling vragen bij de CREG 

voor het volledige bedrag dat hem via de cascade is aangerekend, dus inclusief de forfaitaire 

verhoging(en) van 0,1%. De eindverbruiker (in dit geval de elektriciteitscentrale) betaalt omwille van de 

vrijstelling geen enkele verhoging op de vrijgestelde bedragen. Het basisbedrag voor de vrijstelling 

toegekend aan de eindverbruiker is dus het bedrag van de federale bijdrage dat aan de gasonderneming 

is aangerekend (inclusief de forfaitaire verhoging(en) van 0,1%, maar exclusief de verhoging van 1,1% 

die in normale gevallen zal worden toegepast bij facturatie aan de eindklant. 

 

9) De procedure voor het toekennen van de vrijstelling is niet duidelijk. Concreet stelt zich de vraag 

naar de praktische toepassingsmodaliteiten voor de berekening van het bedrag van de vrijstelling 

alsook de bewijsvoering ervan. FEBEG gaat ervan uit dat het basisbedrag voor de vrijstelling 

gebaseerd zal worden op het bedrag van de federale bijdrage dat aan de gasonderneming is 

aangerekend (inclusief de forfaitaire verhoging(en) van 0,1%). Bovendien stelt zich de vraag of het 

bedrag van de vrijstelling moet worden berekend inclusief of exclusief de verhoging van 1,1% die in 

normale gevallen zal worden toegepast bij facturatie aan de eindklant. 

Exclusief want als de leverancier niets factureert om reden van de vrijstelling, wordt  er geen verhoging 

toegepast. Geen 0,1% voor hoeveelheden die volledig zijn vrijgesteld. 

10) Verder dient een werkbare procedure te worden uitgewerkt zowel voor de afnemer als de 

aardgasonderneming. Dit vereist dat alle data tijdig en accuraat ex ante worden beschikbaar gesteld. 

De uiteindelijke verantwoordelijkheid (en dus de bewijslast) blijft steeds bij de eindafnemer. Om 

volledige of gedeeltelijke vrijstellingen van de federale bijdrage gas of van de degressiviteit en de 

plafonnering te kunnen genieten, zal de eindafnemer altijd moeten aantonen dat hij erop gerechtigd is. 

De specifieke (en complexe) gevallen zullen bilateraal worden behandeld met de overheden (met de 

CREG). De eventuele controles zullen worden uitgevoerd door vertegenwoordigers van DG Energie of 

van de CREG. De shippers  en leveranciers zijn niet gemachtigd om  controle op dit gebied uit te voeren , 

ze factureren de federale bijdrage gas aan de eindafnemer op basis van de  informatie, die wordt 

verstrekt door dezelfde eindafnemer. 

 

  



D. Toepassing degressiviteit 

11) In het geval van de federale bijdrage op elektriciteit stopt Elia met de aanrekening van deze 

federale bijdrage vanaf het moment dat de drempel is overschreden. Wij vragen de bevestiging dat 

Fluxys eveneens de aanrekening van de federale bijdrage zal staken eens de drempel van 750.000€ is 

overschreden. 

Ja, dit is juist. Fluxys Belgium stopt met de aanrekening vanaf het bereiken van het plafond van 750.000 

€. 

 

12) Wij vragen tevens de bevestiging dat in geval van een WKK de degressiviteit pas wordt toegepast 

na toepassing van de vrijstellingsregeling. 

Dit geldt echter enkel in het geval dat Fluxys Belgium rechtstreeks factureert aan de eindafnemer. De 

degressiviteit wordt dus toegekend op de hoeveelheden aardgas die na de vrijstelling nog onderhevig 

zijn aan de federale bijdrage. Hierbij wordt het percentage van de verminderingen berekend aan de 

hand van de jaarlijkse som van de afnames die na toepassing van de vrijstelling nog onderhevig zijn aan 

de federale bijdrage 

 

13) Om van de vermindering te genieten moet de eindafnemer een ‘verklaring’ overmaken aan 

aardgasonderneming. Wij begrijpen dat deze verklaring enkel van toepassing is voor klanten met een 

convenant/sectorakkoord en dus niet voor elke professionele klant die in aanmerking komt voor 

degressiviteit. 

 

Een bedrijf met een jaarlijks primair energieverbruik kleiner dan 0,1 PJ behoort in principe niet tot de 

doelgroep van de convenanten in Vlaanderen. Uitzonderlijk kan een dergelijk bedrijf toch tot de 

auditconvenant toetreden. Geldt er in dit geval een automatische toekenning van de degressiviteit 

voor het betreffende bedrijf zonder dat een verklaring vereist is, dit ondank het feit dat het bedrijf is 

toegetreden tot de auditconvenant? 

Graag vernemen wij ook de stand van zaken i.v.m. (de toepassing van) de convenanten in Wallonië 

teneinde te kunnen beoordelen of er op heden een algemene automatische toekenning van de 

degressiviteit in Wallonië geldt (cf. beslissing Europese Commissie). 

Indien de eindafnemer zich in de onmogelijkheid bevindt  om een convenant/ sectorakkoord af te 

sluiten (omdat er geen bestaan in zijn activiteitensector of omdat hij niet een voldoende hoge drempel 

van gasverbruik heeft bereikt om eraan te kunnen deelnemen), dan wordt de degressiviteit automatisch 

toegekend. Een lijst met de sectorakkoorden en convenanten die in het Vlaamse en Waalse Gewest (en 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) bestaan, zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd. 



 

14) Hoe kunnen we klanten identificeren die geen recht hebben op gedeeltelijke vrijstelling in 

degressiviteit? Met ander woorden klanten die wel de mogelijkheid hebben gehad tot deelname aan 

een convenant/accord de branche maar ervoor gekozen hebben om niet deel te nemen. En 

omgekeerd, klanten die niet toegetreden zijn tot een convenant/accord de branche omdat er geen 

convenant beschikbaar is en dus wel recht heeft op de gedeeltelijke vrijstelling. 

In de bijlage, zouden de klanten op erewoord moeten certificeren dat zij de convenant hebben 

ondertekend (en deze tevens naleven). De website van Benchmarking Vlaanderen 

(http://www.benchmarking.be/nl/voortgang_wie.asp ) en de Accords de branche Wallonie 

(http://energie.wallonie.be/fr/les-accords-2014-2020.html?IDC=7863) reproduceren  de lijst met 

bedrijven die de Convenant / Sectorovereenkomsten hebben onderschreven. Bij ontstentenis van 

wetgeving ter zake, wordt de vermindering automatisch toegekend in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

Ter herinnering de bedrijven die niet de mogelijkheid hebben om een convenant / sectorovereenkomst 

te onderschrijven, krijgen automatisch de degressiviteit en plafonnering toegekend in functie van hun 

verbruik voor eigen gebruik. 

 

E. Bijkomende vragen  

15) Indien de leverancier het attest van de klant pas zou ontvangen na 1.07.2014 (bij wijze van 

voorbeeld op 10.10.2014), is een retroactieve correctie dan mogelijk vanaf 1 juli 2014 of dient de 

datum van ontvangst van het attest in aanmerking te worden genomen voor de start van toekenning 

degressiviteit/plafond (in dit geval zou de degressiviteit/plafond dan  starten op 10.10.2014)? 

Er is geen retroactiviteit aangezien zowel artikel 8, §3 als artikel 13, uitdrukkelijk voorzien dat de 

verminderingen slechts zullen worden toegepast na ontvangst van de noodzakelijke informatie. 

 

F. Het plafond voor de degressiviteit is vastgesteld op 750.000€/jaar 

16) Voor het jaar 2014 wordt het plafond bepaald rekening houdend met de betaalde federale 

bijdrage vanaf 1.01.2014. De vraag stelt zich of de toeslag voor beschermde klanten eveneens moet 

worden in aanmerking genomen gedurende Q1 van 2014 of enkel de federale bijdrage (dit omdat 

gedurende Q1 de toeslag beschermde klanten los stond van de federale bijdrage). 

Alle onderdelen van de huidige federale bijdrage moeten in aanmerking worden genomen voor de 

berekening van de degressiviteit en de plafonnering in 2014 (sinds 01/01/2014), dus met inbegrip van de 

toeslag voor de beschermde gasklanten. 

 

http://www.benchmarking.be/nl/voortgang_wie.asp
http://energie.wallonie.be/fr/les-accords-2014-2020.html?IDC=7863


G. CAP van 750.000 euro 

17) Is het correct dat de bovengrens van 750.000€ gebaseerd is op wat we aangerekend krijgen van 

het niveau boven leverancier (Vb.: 100% +0,1%)? 

Ja, het bedrag van € 750.000 stemt overeen met een maximaal federale bijdrage die door de 

eindafnemer wordt betaald. Welnu, de federale bijdrage werd echter  met 0,1% verhoogd door het 

hogere niveau van de cascade. Daarentegen, komen de verhogingen van 0,4% en 0,7% in aanvulling, 

omdat het verhogingen betreffen die van toepassing zijn op wat uiteindelijk aan de eindafnemer  wordt 

aangerekend. 

 

18) 750.000 € wordt per kalenderjaar gerekend, wat gebeurt er met klanten die gedurende het jaar 

van shipper/leverancier veranderen? 

Opgelet voor Fluxys België is de regel van 750.000 eur enkel geldig indien de shipper ook de 

eindafnemer is (End User).  

- In het geval dat de eindafnemer  zijn eigen shipper was (en van de verlaging genoot via Fluxys 

België), en van  shippper verandert, moet  de nieuwe shipper (leverancier)  de verlaging 

toepassen vanaf dat  ogenblik. 

- In het geval dat de eindafnemer niet zijn eigen shipper was (en hij niet genoot van de verlaging 

via Fluxys België), en hij zijn eigen shipper  (leverancier) wordt, zal Fluxys België de verlaging 

toepassen vanaf dat ogenblik. 

 

19) In welk geval stopt Fluxys Belgium met het aanrekenen van 750.000€? : Voor verbruiken waarvoor 

de maatschappij X alleen de shipper is moet de korting boven de 750.000€ teruggevraagd worden aan 

de CREG? Deze korting moet dus vermeld worden op de CREG claim degressiviteit? 

Nee. De shipper herfactureert enkel de federale bijdrage,  die hem werd aangerekend door Fluxys 

België, aan de leverancier. Het is niet de shipper die de degressiviteit,  die aan de eindverbruiker werd 

toegestaan,  zal terugvragen aan de CREG maar enkel de leverancier (de laatste schakel in de cascade 

voor de eindafnemer). 

 

20) Verbruiken waarvoor geldt dat maatschppij X de shipper en de supplier is moet de korting boven 

de 750.000€ niet teruggevraagd worden aan de CREG? De federale bijdrage wordt niet meer in 

rekening gebracht bij maatschappij X door Fluxys Belgium? Deze korting moet dus niet vermeld 

worden op de CREG claim degressiviteit? 

Fluxys België factureert de volledige federale bijdrage. Het is aan de leverancier om een degressiviteit en 

/ of vrijstelling te verlenen en om er de bedragen van terug te eisen van de CREG.  



De degressiviteit en vrijstelling worden toegepast op vraag van de eindafnemer, er is er geenszins sprake 

van aansprakelijkheid van de zijde van de schakel die deze degressiviteit en deze vrijstelling toepast. 

 

H. Degressiviteit/uitzonderingen, bijkomende kosten 

21) Is het juist dat 100% + de vermeerderde bijdrage (vb. 0,1%) als basis dient om terug te vorderen bij 

de CREG? 

Ja, de vraag om teruggave door de leveranciers aan de CREG stemt overeen met wat aan hen werd 

gefactureerd door het hogere niveau van de cascade en met het feit dat de leverancier niet aan de 

eindafnemer in rekening kon brengen, om reden van de toekenning van deze vrijstelling en / of de 

degressiviteit. 

 

22) Hoe kunnen we klanten identificeren die geen recht hebben op gedeeltelijke vrijstelling in 

degressiviteit? Met ander woorden klanten die wel de mogelijkheid hebben gehad tot deelname aan 

een convenant/sectorakkoord maar ervoor gekozen hebben om niet deel te nemen. En omgekeerd, 

klanten die niet toegetreden zijn tot een convenant/ sectorakkoord omdat er geen convenant 

beschikbaar is en dus wel recht heeft op de gedeeltelijke vrijstelling. 

In de bijlage, zouden de klanten op erewoord moeten certificeren dat zij de convenant hebben 

ondertekend (en deze tevens naleven). De website van Benchmarking Vlaanderen 

(http://www.benchmarking.be/nl/voortgang_wie.asp) en de Accords de branche Wallonie 

(http://energie.wallonie.be/fr/les-accords-2014-2020.html?IDC=7863) reproduceren  de lijst met 

bedrijven die de Convenant / Sectorovereenkomsten hebben onderschreven. Bij ontstentenis van 

wetgeving ter zake, wordt de vermindering automatisch toegekend in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest. 

Ter herinnering de bedrijven die niet de mogelijkheid hebben om een convenant / sectorovereenkomst 

te onderschrijven, krijgen automatisch de degressiviteit en plafonnering toegekend in functie van hun 

verbruik voor eigen gebruik. 

 

23) Kan er bevestigd worden dat de algemene regel is: degressiviteit/vrijstellingen kan enkel 

toegepast worden op de gekende volumes binnen de maatschappij X : Dus Maatschappij X houdt geen 

rekening met eventuele volumes van een andere shipper? 

Ja, inderdaad, is het onmogelijk voor u om de hoeveelheden gas te kennen die door een andere shipper 

/ leverancier geleverd worden aan eenzelfde eindafnemer. Een cliënt met een "dual-sourcing" kan, in 

overeenstemming met artikel 10, § 5, stappen ondernemen bij de CREG om zijn "teveel betaald 

gedeelte" terug te krijgen om reden van de afzonderlijke facturering door twee leveranciers. 

http://www.benchmarking.be/nl/voortgang_wie.asp
http://energie.wallonie.be/fr/les-accords-2014-2020.html?IDC=7863


 

24) Voor de bepaling van het rollend jaarverbruik na een leverancierswissel: dient bij de facturatie van 

het eerste maandverbruik het verbruik opgevraagd te worden van de 11 voorbije maanden of we 

kunnen dit te behandelen als een nieuwe site en dus prorateren als een lineaire extrapolatie. 

Kan Maatschappij X hiervoor de maandelijks geschatte volumes gebruiken die samen met de klant 

bepaald zijn in het contract? Deze geschatte volumes zijn tot ongeveer 90% correct. Hierdoor zouden 

vele latere correcties voorkomen kunnen worden. 

Als u het werkelijke verbruik van de vorige 11 maanden wilt verkrijgen, zal dit nauwkeuriger zijn en geen 

latere correcties vereisen. Gelieve te noteren  dat artikel 10 § 3 bepaalt dat in het geval van een 

maandelijkse facturatie, indien de gegevens niet volledig beschikbaar zijn, de meest recente gegevens 

lineair worden geëxtrapoleerd over een periode van 12 maanden. Dit is niet preciezer dan het werken 

met de schattingen die u voorstelt om te gebruiken. 

 

25) Kunnen we administratieve kosten claimen bij CREG claimen voor de klanten die helemaal 

vrijgesteld zijn?  Indien niet, waarom niet, deze klanten veroorzaken namelijk ook kosten? 

Nee, de forfaitaire kosten van 0,4% en 0,7% gelden alleen voor de federale bijdrage die gefactureerd 

wordt aan de klant. Indien laatstgenoemde volledig of gedeeltelijk wordt vrijgesteld of indien hij van een 

vermindering geniet dank zij de degressiviteit, kan geen enkele kost worden toegepast op een bijdrage 

die niet werd gefactureerd. 

 

26) Wie moet de federale bijdrage aanrekenen aan de eindklant? 

(Vb.: Maatschappij X levert aan een bepaalde afnemer aardgas op diens afnamepunt. Dezelfde 

afnemer koopt ook aardgas op een tradingpunt (bvb Zeebrugge Hub) van een derde leverancier. De 

afnemer laat dit gas door Maatschappij X als shipper transporteren tot zijn afnamepunt.  

Hoe wordt de federale bijdrage in dergelijke gevallen aangerekend? 

Elke leverancier (leverancier van  Bedrijf X en de derde leverancier) zal van zijn kant de federale bijdrage 

factureren op de hoeveelheden gas die hijzelf zal leveren aan deze eindafnemer (op de hoeveelheden 

gas die aan hem werden gefactureerd door de bovenliggende schakel). Er moet worden opgemerkt dat 

Fluxys Belgium enkel de shippers kent die actief zijn op zijn netwerk. 

 

27) Op welke basis moet de degressiviteit korting worden toegepast? 

Elke leverancier zal afzonderlijk de degressiviteit op zijn eigen hoeveelheden gas berekenen. Bovendien 

bepaalt artikel 10 § 5 van het ontwerp van KB, het geval waarin een eindklant wordt bevoorraad door 



meer dan een leverancier (degressiviteit die slechts van toepassing is  in het geval waarbij Shipper = 

Eindafnemer). 

28) De hoeveelheden aardgas die door een eindafnemer uitsluitend zijn afgenomen voor de productie 

van elektriciteit worden van de federale bijdrage vrijgesteld.  

Er moet worden nagegaan of alle elektriciteitscentrales waaraan Maatschappij X gas levert, wel 

degelijk al het gas dat ze afnemen gebruiken voor de productie van elektriciteit (i.e. Maatschappij X 

mag de volledige levering van gas vrijstellen aan deze centrales). 

Indien dit niet het geval is (i.e. de centrales verbruiken ook aardgas dat niet bestemd is voor de 

productie van elektriciteit), moet worden nagegaan of de verantwoordelijkheid omtrent de correcte 

attestering van de vrijstelling (de verklaring opgenomen in bijlage 1 van het KB) bij Maatschappij X, 

dan wel bij de eindafnemer ligt. 

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor de correcte attesten? 

Het is aan de eindafnemer om het bewijs te leveren (via de formulieren in bijlage bij het koninklijk 

besluit van 2 april 2014) dat hij recht heeft op vrijstelling van de federale gasheffing 

 

I. WKK 

29) De hoeveelheden aardgas die bestemd zijn om een installatie voor gecombineerde productie van 

elektriciteit en warmte te voeden, worden van de federale bijdrage vrijgesteld voor de installaties 

voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling/hoogrenderende warmtekrachtkoppeling in verhouding tot de 

aardgashoeveelheden die gebruikt zijn om op het net geïnjecteerde elektriciteit te produceren.  

Die verhouding wordt berekend door de hoeveelheden geïnjecteerde elektriciteit op het net door het 

rendement van de installatie te delen. Er werd ons meegedeeld dat het rendement van de installatie 

een vaststaand percentage is, dat wordt meegegeven op een certificaat bij de installatie.  

Wat zijn de precieze modaliteiten? 

Ten eerste, moet de eigenaar van een kwaliteits-WKK-eenheid het formulier invullen in bijlage 2:  

- Het adres van de  consumptiesite of de Edigas code = GEL-ID) voor het transportnet;  

- De EAN code of knooppunt nummers voor het transportnet voor de levering van gas.  

Dit formulier wordt dan ook eens en voor altijd ingevuld; het certificeert (bij de leverancier(s)) dat die de 

cliënt wel degelijk een installatie van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling / hoogrenderende 

warmtekrachtkoppeling bezit, die erkend is  door de regionale regulator.  



De gegevens die hernomen zijn in het aanvullend formulier aan het einde van dit document, zullen het 

de leverancier mogelijk maken om te beschikken over alle relevante informatie voor een onmiddellijke 

toepassing van de vrijstelling. 

Het percentage dat de leverancier moet toepassen op de leveringen van gas voor het jaar Y om de  

vrijgestelde hoeveelheden te verkrijgen, wordt berekend op basis van de hoeveelheid  (in MWh / kWh) 

aan elektriciteit die geïnjecteerd wordt op het net door deze WKK-eenheid tijdens het vorige 

kalenderjaar (Y-1). Deze hoeveelheid moet overeenstemmen met de meting van de werkelijke injectie 

op het netwerk (transport- en distributienet).  

Deze hoeveelheid elektriciteit, gedeeld door het  netto elektrisch rendement van het systeem geeft een 

aantal MWh / kWh gas, dat  theoretisch vrijgesteld is van de federale gas heffing in deze periode (Y-1);  

dit cijfer van MWh / kWh aan  gas,  gedeeld door de totale gasleveringen (van het jaar Y-1) van de 

leverancier die het gas levert om deze WKK te voeden, levert het toe te passen percentage voor de 

vrijstelling van de federale bijdrage op gas  door deze leverancier gedurende het jaar Y. 

In het geval dat er meerdere leveranciers zijn die gas leveren om deze WKK te voeden, moet het aantal 

MWh / kWh gas dat vrijgesteld  is,  worden gedeeld door de som van de leveringen van al deze 

leveranciers, om het toe te passen percentage te verkrijgen. 

Het saldo van de hoeveelheid  verbruikt gas is onderworpen aan de federale gasbijdrage, ook 

desgevallend rekening houdend met de degressiviteit en de plafonnering  (zie cijfervoorbeeld 

hierboven). 

Concreet : 

De hoeveelheid aardgas die gedurende het kalenderjaar Y vrijgesteld wordt van de federale bijdrage op 

aardgas bij installaties voor kwaliteitswarmtekrachtkoppeling/hoogrenderende warmtekrachtkoppeling 

wordt berekend aan de hand van een jaarlijks te bepalen percentage Py van de totale hoeveelheid 

aardgas dat wordt afgenomen op de verbruikssite. Hierbij is Py gelijk aan: 

PY = (Ei y-1/R) / Gc Y-1 

Waarbij 

Ei y-1 = de hoeveelheden op het net geïnjecteerde kWh (pcs) elektriciteit gedurende het kalenderjaar 

voorafgaand aan het jaar van levering (Y-1), 

R = het netto elektrisch rendement van de installatie. Het betreft de waarde meegegeven door de 

constructeur van de installatie en dat in aanmerking werd genomen bij de berekeningen die bepalen of 

de installatie al dan niet erkend wordt als kwalitatieve WKK. Deze waarde is ook opgenomen in het 

gelijkvormigheidsattest afgeleverd door de bevoegde instantie (in de praktijk de beslissing van de 

regionale regulator). Door deze beslissing verkrijgt de installatie ook het recht op garanties van 

oorsprong. 



GC Y-1 = de totale afgenomen hoeveelheid aardgas in kWh (pcs) tijdens het kalenderjaar voorafgaand aan 

het jaar van levering (Y - 1). 

Deze ratio wordt jaarlijks herzien in functie van de op het net geïnjecteerde hoeveelheden elektriciteit 

en de totale afgenomen hoeveelheid aardgas tijdens het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar van 

levering (Y-1). 

Voor nieuwe installaties, in dienst genomen in het jaar Y, wordt de vrijstelling toegekend in het 

kalenderjaar Y berekend volgens dezelfde formule maar gebruikmakend van de volledige gegevens van 

het kalenderjaar Y. Desgewenst kan er voor de facturatie in het jaar Y  gewerkt worden met een 

voorlopig percentage, berekend met dezelfde formule maar gebruikmakend van de gegevens van de 

eerste volledige kalendermaand. Na afloop van het kalenderjaar Y wordt de vrijstelling dan 

geregulariseerd. 

Indien de aardgasonderneming die de federale bijdrage aanrekent niet over alle gegevens kan 

beschikken om de vrijstelling correct toe te passen, is de eindafnemer er toe gehouden, het toe te 

passen percentage en de onderliggende gegevens over te maken aan de aardgasonderneming. De 

eindafnemer maakt daarbij gebruik van een verklaring waarvan het model in bijlage is opgenomen. Ook 

in het geval van een eventuele  wijziging van het percentage is de eindafnemer er toe gehouden om zijn 

aardgasonderneming daarvan op de hoogte te brengen. De eindafnemer doet dit eveneens middels 

diezelfde verklaring waarvan het model is opgenomen in bijlage. 

 

30) Hoeveelheid geïnjecteerde elektriciteit is een variabel gegeven. Hoe bepalen we dit? 

Op basis van de meting van de elektriciteit die geïnjecteerd wordt in het net (doc gecertificeerd door de 

TNB of DNB). Dezelfde meting wordt gebruikt om de waarborgcertificaten van oorsprong te berekenen. 

De klant kan een document verstrekken (type-document beschikbaar op de web site van FOD Economie) 

zal worden ontworpen voor dit doel) aan elk van zijn leveranciers met het percentage van het 

gasverbruik dat moet worden vrijgesteld. 

 

31) Wanneer bepalen van geïnjecteerde elektriciteit? 

Eens per jaar teneinde het formulier in bijlage te vullen. 

32) Welke periodiciteit/frequentie wordt genomen voor de berekening van de vrij te stellen MWh gas 

(maandelijks / jaarlijks)? 

Idem als voor de gasfactuur (maand, trimester, jaar…) 

 

33) Wie levert de gegevens aan? 



De klant (eigenaar van de WKK-installatie) verstrekt het formulier bijlage 2 bij het KB van 2 april 2014 

aan elk van zijn leveranciers (eens voor altijd, behalve ingeval van grote veranderingen) en verstrekt het 

aanvullende formulier. De mogelijkheid wordt aan de leverancier overgelaten om, in overleg met de 

klant, op basis van geregelde ronde sommen te werken eens per jaar. 

 

34) Wat als de geïnjecteerde elektriciteit niet in portefeuille van de gasleverancier ? 

Zonder voorwerp :  indien de elektriciteit niet toebehoort aan de eigenaar van de WKK,  is dat omdat ze 

werd herverkocht, de federale bijdrage is zonder uitzondering  verschuldigd (aangezien er geen dubbele 

belasting gas-elektriciteit meer mogelijk is). 

 

35) Hoe wordt het gedeelte aardgas bepaald indien er naast kwalitatieve WKK ook andere opwekking 

van elektriciteit is bv zonnepanelen, windmolen, stoomturbine, …? 

Er wordt hier enkel de productie van elektriciteit uit een centrale (klassiek of WKK van kwaliteit/hoog 

rendement)wordt hier beoogd . Met  elektriciteit opgewekt door andere productiemiddelen wordt geen 

rekening gehouden. 

 


