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Impact tariefaanpassingen in 2016

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tariefaanpassingen. Het is moeilijk om  
concrete uitspraken te doen die van toepassing zijn voor elke mogelijke klant. De impact van de 
tariefaanpassingen varieert, afhankelijk van de plaats waar een klant woont, van de samenstelling 
van het gezin …

We geven een beeld van de gevolgen voor een gemiddelde klant (een gemiddeld gezin van 3 
personen verbruikt 3 500 kWh per jaar). Onderaan geven we een beeld van de gevolgen voor  
beschermde klanten en klanten met een budgetmeter.

Overzicht evolutie stroomfactuur
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1. Doorrekening vennootschapsbelasting  
 De Vlaamse regulator VREG heeft aangepaste distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor  

Vlaanderen goedgekeurd. Deze nieuwe tarieven komen er omdat ook de elektriciteits- en aardgasdis-
tributienetbeheerders onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. 

• Voor een gemiddelde klant stijgt de elektriciteitsfactuur in 2016 hierdoor  
met 14,35 euro.

• Voor een gemiddelde klant stijgt de gasfactuur in 2016 hierdoor met 28,82 euro.

2. Btw-tarief elektriciteit omhoog 
 De btw op elektriciteit voor gezinnen is sinds 1 september gestegen van 6 naar 21 procent.  

Dat is een beslissing van de federale regering. 

 Voor een gemiddelde klant stijgt de elektriciteitsfactuur in 2016 hierdoor met 109,41 euro.

3. Afschaffing gratis 100 kWh 
 De gratis 100 kilowattuur wordt vanaf 2016 afgeschaft, een beslissing van de Vlaamse regering. Elk 

gezin kreeg een vaste minimumhoeveelheid elektriciteit van 100 kWh. Daarbovenop kwam 100 kWh 
per gezinslid dat op het adres was gedomicilieerd.

 Voor een gemiddelde klant stijgt de elektriciteitsfactuur in 2016 hierdoor met 76,07 euro.

Gas

1.152,04



4. Doorrekening saldi voor de jaren 2010-2014 
 De distributienetbeheerders werkten met goedgekeurde meerjarentarieven voor de periode 2009-2012. 

De tarieven voor 2012 werden verlengd in 2013 en 2014. Die vastgelegde tarieven weerspiegelden de 
echte kosten echter niet meer. Zo ontstonden tekorten (elektriciteit) en overschotten (gas): de zogenaam-
de saldi. De VREG geeft de distributienetbeheerders de opdracht om de zogenaamde ‘saldi’ te recupe-
reren voor elektriciteit en terug te geven voor aardgas vanaf januari 2016, over een periode van vijf jaar 
(elk jaar wordt 1/5 van het bedrag gerecupereerd). 

• Voor een gemiddelde klant stijgt de elektriciteitsfactuur in 2016 hierdoor met 26,14 euro.

• Voor een gemiddelde klant daalt de gasfactuur in 2016 hierdoor met 30,95 euro.

5. Vlaamse heffing Energiefonds 
 De Vlaamse regering keurde een verhoogde energieheffing van 100 euro per jaar per gezin goed. Het 

gaat om een jaarlijkse heffing per afnamepunt voor elektriciteit, waarop geen btw wordt aangerekend. 

 Beschermde afnemers, klanten met een actieve budgetmeter of stroombegrenzer betalen  
25 euro per jaar.

 Het is de bestaande heffing (bijdrage Energiefonds) die verhoogd zal worden. Deze heffing zal ingaan 
vanaf 1 maart 2016 en zal aangerekend worden via de elektriciteitsfactuur. Hoe lang de heffing zal 
aangerekend worden, is onduidelijk. 

• De heffing zal onder andere dienen om de energieleveranciers te vergoeden. Ze moeten namelijk meer 
groenestroomcertificaten opkopen (verhoging van de quota). 

• Ook de distributienetbeheerders worden vergoed voor het opgebouwde overschot aan  
groenestroomcertificaten. Door de subsidiëring van zonnepanelen moesten de distributienetbeheer-
ders een groot aantal certificaten opkopen tegen minimumprijs. Ze krijgen die echter niet verkocht, 
omdat er op de markt een overaanbod is. 

Impact voor de klant met een ‘sociaal tarief’
Personen of gezinnen die behoren tot bepaalde ‘beschermde’ categorieën, kunnen 
genieten van een gunstiger tarief, het zogenoemde ‘sociaal tarief voor elektriciteit of 
gas’. De federale energieregulator CREG legt om de zes maanden dit tarief vast.

• We verwachten dat het sociaal tarief elektriciteit onder invloed van bovenstaan-
de maatregelen mogelijks kan stijgen met ongeveer 57%. Begin 2015 betaalde 
een gezin met drie gezinsleden ongeveer 367 euro op jaarbasis. Dit bedrag kan 
na 1 maart 2016 evolueren naar ongeveer 576 euro. T.o.v. de tarieven geldig vanaf 
september 2015, betekent dit een stijging van 29 %.

• We verwachten geen noemenswaardige evoluties van het sociaal tarief gas. 

 … en wat met de budgetmeterklanten?
Voor budgetmeterklanten en klanten met een actieve stroombegrenzer, die niet genie-
ten van een sociaal tarief, evolueren de prijzen zoals voor de andere huishoude-
lijke klanten. In elektriciteit is er wel een sociale correctie door de verlaagde bijdrage 
van 25 euro per jaar aan het Energiefonds (in plaats van 100 euro).  


