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Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging 

van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan 
gemaakt 

 
 
 
SAMENVATTING 
 

 
In vergelijking met 2007 zal een gemiddeld Vlaams huisgezin in 2008 300 € méér betalen voor 
elektriciteit en aardgas (100 € méér voor zijn elektriciteitsverbruik en 200 € méér voor zijn gasverbruik). 
Een gelijkaardige stijging is te noteren voor een gemiddeld Waals huisgezin (stijging van 80 € voor zijn 
elektriciteitsverbruik en 215 € voor zijn gasverbruik). Toch blijft de Waalse verbruiker méér betalen dan 
de Vlaamse (in totaal zal de Waalse verbruiker 175 € meer betalen, ingevolge de hogere 
distributienettarieven in Wallonië). 

 
Hoewel een deel van de totale factuur (energiecomponent) wordt bepaald op de internationale markten 
zouden maatregelen kunnen genomen worden die de koopkracht veiligstellen (BTW, duidelijke 
regulering van nettarieven, claw-back) en die de stijging van de elektriciteits- en gasfactuur van 2008 
volledig ongedaan maken. Indien het mogelijk is om alle voorgestelde maatregelen te treffen, kan de 
totale factuur zelfs ongeveer 30 € lager liggen dan in 2007. Iemand die niet met aardgas verwarmt zal 
sowieso een voordeel kunnen doen, aangezien diens totale elektriciteitsfactuur zal dalen met ongeveer 
40 € (Vlaamse verbruiker) of 55 € (Waalse verbruiker). 

 
De belangrijke prijsstijgingen van elektriciteit en aardgas tonen voor zover als nodig het belang aan dat 
maatregelen worden genomen om de concurrentie op de elektriciteits- en gasmarkt te bevorderen. 
 

 
ELEKTRICITEIT 
 
Vlaanderen 
 
De vergelijking van de eindfactuur leert dat een gemiddeld Vlaams huisgezin in 2008 in totaal 100 € méér zal 
betalen voor zijn elektriciteit (stijging van 15% in vergelijking met 2007).  
 
Per deelcomponent geeft dit volgend beeld: 

1. De grootste procentuele stijging betreft de distributie- en transmissienettarieven. Beiden stijgen met 
25%. 

 
 

 
 
Persbericht n° 63 

 
Pagina 1 van 4

 



 
 

 

18 januari 2008

 
 

 
 
Persbericht n° 63 

 
Pagina 2 van 4

 
 

 
2. Huisgezinnen betalen ook 14% méér BTW; niet omdat het BTW-tarief is gewijzigd, maar wel omdat het 

een procentuele belasting betreft.  
3. De energiecomponent steeg met 10%. 

 
Diverse maatregelen kunnen echter de eindfactuur van een gemiddeld Vlaams huisgezin doen dalen. Vanuit 
een cijfermatige en economische benadering presenteert de CREG deze als mogelijke pistes om de koopkracht 
op peil te houden: 

a. duidelijke regulering van de nettarieven in het belang van de verbruikers;  
b. daling van de BTW van 21% naar 6%; 
c. reële afschaffing van de Elia-heffing (kost van de prefinanciering moet nog gedragen worden); 
d. energiecomponent: claw back op de opbrengst van de CO-2 emissierechten en van de stranded 

benefits (versnelde afschrijving van de nucleaire centrales). 
 
Al deze maatregelen samen kunnen zelfs leiden tot een daling van de eindfactuur met 20%; dit komt voor een 
gemiddeld Vlaams huisgezin neer op een daling van de eindfactuur van het elektriciteitsverbruik met 140 à 
170€. Dit compenseert ruimschoots de prijsstijging voor elektriciteit van 2008. 
 
Wat de distributienettarieven betreft, veronderstellen de potentiële koopkrachtcorrecties dat de problematiek van 
de afschrijvingen en de efficiëntieverbetering eenduidig wettelijk worden vastgelegd. Bijkomend moet de CREG 
de bevoegdheid krijgen om alle kosten die bedrijfseconomisch niet verantwoord zijn, te verwerpen. Aldus kan de 
beperking van de bevoegdheden van de CREG, ingevolge rechtspraak van het Brusselse hof van beroep, 
worden ongedaan gemaakt. Dit zou het distributienettarief voor 2008 op hetzelfde niveau brengen als dat van 
2007. 
 
 
 
Wallonië 
 
Een gemiddeld huisgezin in Wallonië zal in 2008 in totaal 80 € méér betalen voor zijn elektriciteitsverbruik 
(stijging van 10% in vergelijking met 2007).  
 
Per deelcomponent geeft dit volgend beeld: 

1. De grootste procentuele stijging betreft hier de transmissienettarieven; deze stegen (net als in 
Vlaanderen, uiteraard) met 25%. De distributienettarieven in Wallonië stegen gemiddeld met 9%. 

2. Aangezien de verhoging van de deelcomponenten voor de Waalse verbruiker lager is dan de Vlaamse, 
is de stijging van de BTW beperkter (10%). 

3. De energiecomponent steeg voor de Waalse verbruiker met 10%. 
 
Bij doorvoering van dezelfde potentiële koopkrachtcorrecties als voor de Vlaamse verbruiker (behalve de Elia-
heffing die enkel geldt voor de Vlaamse verbruikers) kan de eindfactuur van de Waalse elektriciteitsverbruiker 
dalen met 15 à 19 % (130 à 160 €). Dit compenseert ruimschoots de prijsstijging voor elektriciteit van 2008. 
 
Door de hogere distributienettarieven in Wallonië moet de Waalse elektriciteitsverbruiker méér moet betalen dan 
zijn Vlaamse collega (in 2008 115 €). De stijging van de eindfactuur voor de Waalse verbruiker voor 2008 ligt 
procentueel evenwel lager dan de stijging voor de Vlaamse verbruikers. 
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AARDGAS 
 
Vlaanderen 
 
De vergelijking van de eindfactuur leert dat een gemiddeld Vlaams huisgezin in 2008 in totaal 200 € méér zal 
betalen voor zijn aardgasverbruik (stijging van 25% in vergelijking met 2007).  
 
Per deelcomponent geeft dit volgend beeld: 

1. De grootste procentuele stijging betreft de energiecomponent (stijging van 34%). 
2. Het distributienettarief stijgt met 15%, terwijl het transportnettarief ongewijzigd is. 
3. Huisgezinnen betalen ook 25% méér BTW; niet omdat het BTW-tarief is gewijzigd, maar wel omdat het 

een procentuele belasting betreft.  
 
Ook hier geldt dat mogelijke pistes om de koopkracht op peil te houden kunnen worden genomen: 

a. duidelijke regulering van de nettarieven in het belang van de verbruikers;  
b. daling van de BTW van 21% naar 6%; 
c. teruggave van de versnelde afschrijving van Fluxys in het verleden.  

 
Al deze maatregelen samen kunnen leiden tot een daling van de eindfactuur met 17%; dit komt voor een 
gemiddeld Vlaams huisgezin neer op een daling van de eindfactuur van het gasverbruik met 160 €. Dit 
compenseert een belangrijk deel van de prijsstijging voor aardgas van 2008. 
 
 
Wallonië 
 
Een gemiddeld huisgezin in Wallonië zal in 2008 in totaal 215 € méér betalen voor zijn aardgasverbruik 
(stijging van 26% in vergelijking met 2007).  
 
Bij doorvoering van dezelfde potentiële koopkrachtcorrecties als voor de Vlaamse verbruiker kan de eindfactuur 
van de Waalse gasverbruiker dalen met 16 % (162 €). Dit compenseert een belangrijk deel van de prijsstijging 
voor aardgas van 2008. 
 
Opvallend is ook dat de Waalse gasverbruiker voor eenzelfde verbruik méér moet betalen dan zijn Vlaamse 
collega (in 2008 60 €). 
 
 
 
  
Belangrijke slotopmerking: 
De CREG is in het cijfermateriaal uitgegaan van een reële situatie, namelijk de factuur van een bestaande 
elektriciteitsverbruiker. Het betreft een representatieve huishoudelijke verbruiker, maar de gepresenteerde cijfers 
gaan steeds, en uitsluitend, uit van deze verbruiker. De cijfers voor de stijgingen kunnen dus variëren, in de 
eerste plaats in functie van het verbruik, maar ook in functie van de locatie (DNB-tarief verschilt). De prijsstijging 
van elke verbruiker kan dan ook variëren t.a.v. de aangegeven cijfers. De grootte-orde kan niettemin als 
representatief worden beschouwd. 
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De CREG is het federaal organisme voor de regulering van de gas- en de elektriciteitsmarkt in België, opgericht 
door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. De regulator 
heeft twee belangrijke opdrachten: een raadgevende taak ten behoeve van de overheid, enerzijds, en een 
algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen anderzijds. 
 
 
 
Nadere informatie voor de pers: 
 
CREG 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 
 
Tom Vanden Borre, woordvoerder 
tel.: 02/289.76.80 
gsm: 0497/52.77.62 
 
www.creg.be 
info@creg.be 



Bijlage bij perscommuniqué n° 63 van 18 januari 2008

uitgangspunt: huishoudelijke verbruiker IVERLEK versus IDEG
elektriciteit: 2.696 kWh dag, 1.695 kWh nacht, totaal 4,391 kWh
aardgas: 15.462 kWh/jaar

Overzicht
in € Stijging in 2008 (t.o.v. 2007) Pistes behoud koopkracht Verschil

Elektriciteit Aardgas Totaal Elektriciteit Aardgas Totaal
Vlaanderen 99,9 197,02 296,92 142,89 162,55 305,44 -8,52 bij max. elektr. -36,52
Wallonië 80,93 215,69 296,62 136,74 162,51 299,25 -2,63 -30,63

Details Vlaanderen
in € Stijging in 2008 (t.o.v. 2007) Pistes behoud koopkracht Verschil

Elektriciteit Aardgas Totaal Elektriciteit Aardgas Totaal
Energie 33,69 139,14 172,83 7 0 7 165,83
Transmissie 7 0 7 0 7,01 7,01 -0,01
DNB-tarief 46,94 22,83 69,77 24,67 35,44 60,11 9,66
Heffingen -5,07 1,04 -4,03 15,48 0 15,48 -19,51
BTW 17,34 34,01 51,35 95,74 120,1 215,84 -164,49
TOTAAL 99,9 197,02 296,92 142,89 162,55 305,44 -8,52 bij max. elektr: -36,52

Details Wallonië
in € Stijging in 2008 (t.o.v. 2007) Pistes behoud koopkracht Verschil

Elektriciteit Aardgas Totaal Elektriciteit Aardgas Totaal
Energie 33,36 139,14 172,5 7 0 7 165,5
Transmissie 9,87 0 9,87 0 7,01 7,01 2,86
DNB-tarief 22,65 38,27 60,92 20,09 27,98 48,07 12,85
Heffingen 1,01 1,04 2,05 0 0 0 2,05
BTW 14,04 37,24 51,28 109,65 127,52 237,17 -185,89
TOTAAL 80,93 215,69 296,62 136,74 162,51 299,25 -2,63 bij max. elektr -30,63




