VERKLARENDE WOORDENLIJST
VERKLARENDE WOORDENLIJST ELEKTRICITEIT
Bijdrage voor groene energie:
Via het systeem van groenestroomcertificaten draagt uw leverancier bij tot de ontwikkeling van
hernieuwbare energiebronnen. De extra kosten van deze verplichting worden verrekend in de
energieprijzen, meer bepaald onder de rubriek "Bijdrage Groene Energie".
Kosten van warmtekrachtkoppeling:
Via warmtekrachtcertificaten draagt uw leverancier bij tot de winning van elektriciteit via
warmtekrachtkoppeling. De extra kosten van deze verplichting worden administratief verwerkt in de
energieprijs, meer bepaald onder de hoofding "kosten voor warmtekrachtkoppeling”.
Bijdrage op de energie:
De bijdrage op de energie is een indirecte belasting (accijnzen) op het in verbruik stellen of verbruiken van
aardgas en elektriciteit.
Federale bijdrage elektriciteit:
De federale bijdrage elektriciteit draagt bij tot de financiering van:
 de gedeeltelijke dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de
 Elektriciteit en het Gas (CREG),
 dekking van de exploitatiekosten van de federale Ombudsdienst voor Energie
 het sociaal Fonds voor de gedeeltelijke financiering van de opdracht aan de OCMW’s inzake de
 begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden
 inzake de energielevering.
 de forfaitaire verminderingen voor verwarming met elektriciteit (verwarmingspremie),
 de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol Dessel (nucleair passief)
 het federale beleid ter vermindering van de emissies van broeikasgassen via het Kyotofonds.
 de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen voor de
levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers met bescheiden inkomen of in
moeilijke situatie.
Bijdrage voor de gemeenten:
De federale bijdrage voor de gemeenten vergoedt het verlies aan inkomsten van de Vlaamse gemeenten
ingevolge de liberalisering van de energiemarkt.

Aansluitingsvergoeding:
De aansluitingsvergoeding draagt bij tot het Energiefonds van het Waalse Gewest. Dit fonds financiert
onder meer de werking van de CWaPE, het gewestelijke beleid inzake rationeel energiegebruik en groene
productie, alsook het sociale beleid inzake energie.
Wegenisretributie:
De wegenisretributie is een toeslag voor het gebruik van het openbaar domein en is ten gunste van de
gemeenten.
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Bijdrage ter financiering van de openbare dienstverplichtingen
De bijdrage openbare dienstverplichtingen is ten gunste van het sociale energiebeleid, het beleid inzake
rationeel energiegebruik en de openbare verlichting in het Brusselse Gewest.

VERKLARENDE WOORDENLIJST GAS
Bijdrage op de energie:
De bijdrage op de energie is een indirecte belasting (accijnzen) op het in verbruik stellen of verbruiken van
aardgas en elektriciteit.
Federale bijdrage gas:
De federale bijdrage gas draagt bij tot de financiering van:
 de gedeeltelijke dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de
Elektriciteit en het Gas (CREG)
 het fonds voor de gedeeltelijke financiering van de opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding
en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake
energielevering.
 de forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas (verwarmingspremie)
 de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van de sociale maximumprijzen voor de
levering van aardgas aan beschermde residentiële afnemers met bescheiden inkomen of in
moeilijke situatie.
Bijdrage ter financiering van de openbare dienstverplichtingen
De bijdrage openbare dienstverplichtingen is ten gunste van het sociale energiebeleid, het beleid inzake
rationeel energiegebruik en de openbare verlichting in het Brusselse Gewest.
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