Persbericht 14 december 2015
De VREG heeft een inkomensplafond opgelegd aan de distributienetbeheerders die op
basis hiervan hun tariefvoorstellen hebben ingediend. We hebben na controle de tarieven
voor 2016 goedgekeurd.
De evolutie van de distributienettarieven is licht stijgend voor elektriciteit (+ 12 euro
gemiddeld) en dalend voor aardgas (-20 euro gemiddeld).
Op 1 januari 2016 stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik
van 3.500 kWh met 14%. De grootste impact is ten gevolge van de afschaffing van de
gratis elektriciteit. Voor een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh daalt de
aardgasfactuur met 1,53%.
Op 1 januari 2016 stijgt de elektriciteitsfactuur voor een kmo met een verbruik van
50.000 kWh met 3,78%. Voor een KMO met een aardgasverbruik van 116.280 kWh daalt
de aardgasfactuur met 1,27%.
Tariefbevoegdheid
Door de zesde staatshervorming zijn wij sinds 1 juli 2014 bevoegd voor distributienettarieven. Wij
keurden voor de tweede keer de distributienettarieven goed.
Wat zijn distributienettarieven?
De distributienettarieven zijn de tarieven die u betaalt voor het vervoer van de energie tot bij u thuis
of uw onderneming en voor de geleverde diensten. Zij worden via de factuur van de
energieleverancier aan u doorgerekend. De distributienettarieven zijn dus een deel van de
energiefactuur.
Vergelijking distributienettarieven 2015-2016
Voor een gezin met een tweevoudige meter en jaarverbruik van 3.500 kWh elektriciteit en een
jaarverbruik gas van 23.260 kWh (inclusief BTW) dalen de nettarieven gemiddeld met 8 euro.
Het gaat om een stijging voor elektriciteit van 12 euro en een daling voor aardgas van 20 euro.

Redenen stijging distributienettarieven elektriciteit
• Voorlopige doorrekening van 20% van de historische exploitatiesaldi over 2010-2014 (tekort)
• Afschaffing van het plafond voor solidarisering van de kosten voor hernieuwbare energie
tussen de distributienetbeheerders. Effect op distributienettarieven:
o Daling tarief bij Infrax-DNB’s
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o Stijging tarief bij Eandis-DNB’s
Afschaffing ‘gratis elektriciteit’
o Kost van de ‘gratis kWh’ valt weg voor de distributienetbeheerder, tarief/kWh daalt
o Maar: impact op de factuur voor een gezin is afhankelijk van
 het energieverbruik (kWh)
 distributienettarief nu van toepassing vanaf eerste kWh, korting gratis kWh
vervalt

Redenen daling distributienettarieven aardgas
• Voorlopige doorrekening van 20% van de historische exploitatiesaldi over 2010-2014
(overschot)
Tarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller
• Wordt aangerekend sinds 1 juli 2015, tarief afhankelijk van het vermogen van de
omvormer(s)
• Principe: alle afnemers, ook de zonnepaneleneigenaars met terugdraaiende teller, betalen
mee voor de diensten van de distributienetbeheerder
• Voor prosumenten met een terugdraaiende teller met een standaard installatie van 4,2 kW
met een netto 0-verbruik zal de gemiddelde jaarfactuur 398 euro bedragen.
Impact op de totale elektriciteits- en aardgasfactuur van een gezin
• Gemiddeld stijgt de elektriciteitsfactuur voor een gezin met een doorsnee verbruik van 3.500
kWh met 14%, van 799 euro naar 911 euro
o Stijging energiekost door quotumverhoging (20 euro)
o Beperkte stijging distributienettarief (12 euro)
o Grootste effect/stijging door afschaffing gratis elektriciteit (80 euro)
• Voor een gezin met een aardgasverbruik van 23.260 kWh daalt de aardgasfactuur met 1,53%,
van 1.213 euro naar 1.194 euro
o Daling distributienettarief (20 euro)
o Lichte stijging transmissienettarief (nieuw Fluxys-tarief) (1 euro)
• Voor gezinnen in Vlaanderen die zowel elektriciteit als aardgas verbruiken zal de totale
energiefactuur gemiddeld stijgen met 4,64%, van 2.012 euro naar 2.105 euro.
Impact op de totale elektriciteits- en aardgasfactuur van een KMO
• Gemiddeld stijgt de elektriciteitsfactuur voor een kmo met een verbruik van 50.000 kWh met
3,78%, van 10.049 euro naar 10.429 euro.
• Voor een KMO met een aardgasverbruik van 116.280 kWh daalt de aardgasfactuur met 1,27
%, van 4.657 euro naar 4.598 euro.
De evolutie van de distributienettarieven 2016 voor andere verbruikers
• Gezin met een klein verbruik 600 kWh
• Gezin dat elektrisch verwarmt 3.600 kWh dag, 3.900 kWh nacht en 12.500 kWh uitsluitend
nacht
• KMO met een verbruik van 50.000 kWh elektriciteit en 116.280 kWh aardgas
• Industrieel bedrijf
• Injectietarieven
Zie www.vreg.be/sites/default/files/press-release/persconferentie_distributienettarieven_2016.ppt
Waar vindt u de distributienettarieven 2016?
www.vreg.be/nl/distributienettarieven-2016-elektriciteit-en-aardgas (gezinnen en kleine bedrijven)
Vanaf januari in de detailberekening elektriciteits- en aardgasprijs in de V-test®
www.vtest.be
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Voor meer informatie over dit persbericht:
Thierry Van Craenenbroeck, Waarnemend Gedelegeerd Bestuurder
02/553.13.59, 0478/550.473 of thierry.vancraenenbroeck@vreg.be
In het kader van behoorlijk bestuur hebben we in onze tariefbeslissingen in de mate van het mogelijke al
geanticipeerd op de inwerkingtreding van het decreet van 27 november 2015 houdende diverse bepalingen
inzake energie, zonder dat onze beslissingen zelf verplichtingen opleggen die voortvloeien uit dat decreet voordat
de decretale bepalingen in werking zijn getreden. De goedgekeurde distributienettarieven zijn van toepassing
vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016.
Omdat de geldende tarieven op 31 december 2015 aflopen en omwille van de eindejaarperiode was er
hoogdringendheid om de tarieven goed te keuren. De tarieven moeten ook voldoende ruim op voorhand
bekendgemaakt worden aan de leveranciers zodat ze hun facturatie kunnen aanpassen en aan de netgebruikers.
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