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Elektriciteit kost Vlaams gezin 24%
meer dan in de buurlanden.

Slechtste energiebevoorrading, duurste stroom.
Auteur: Tom De Meester

Bij het aantreden van de federale regering in 2014 betaalde een Vlaams gezin 60 euro minder
voor elektriciteit dan gemiddeld in onze buurlanden. Vandaag is dat 245 euro méér. Dat blijkt
uit nieuw onderzoek van de PVDA. Door het dreigende stroomtekort kan die prijskloof met
de buurlanden nog verder te vergroten.

De PVDA-studiedienst vergeleek sinds januari 2013 de energieprijzen in Vlaanderen met het
gemiddelde  van  onze  vier  grootste  buurlanden  (Duitsland,  Frankrijk,  Nederland  en  het
Verenigd Koninkrijk).

De resultaten zijn opvallend. Terwijl een gemiddeld Vlaams gezin, met een jaarverbruik van
3500 kwh, in de begindagen van de regering Michel minder dan de buurlanden betaalde, is dat
nu bijna een kwart méér. Het verschil bedraagt 245 euro. Vlaamse gezinnen betalen het meest
voor  hun  stroom,  maar  of  het  licht  deze  winter  wel  blijft  branden?  Dat  is  een  groot
vraagteken!

Opmerkelijke cijfers

– Het verschil tussen Vlaanderen en Frankrijk, het goedkoopste buurland, bedraagt meer dan
400 euro. Nochtans heeft Frankrijk een vrij gelijkaardig productiepark.
–  Nergens  anders  stegen  de  prijzen  zo  sterk  als  in  Vlaanderen.  Vlaanderen  was  in  de
begindagen  van  de  regering  Michel  een  derde  goedkoper  dan  Duitsland,  maar  zit  na  de
prijsstijgingen van de voorbije jaren op hetzelfde hoge niveau als Duitsland.
–  In  totaal  heeft  een  Vlaams  gezin  de  voorbije  vier  jaar  956  euro  te  veel  betaald  in
vergelijking met de buurlanden.
– Het absolute record ligt voorlopig nog in januari 2017, toen de prijzen in Vlaanderen 37,5% 
hoger lagen dan het gemiddelde in de buurlanden, en een gezin bijna 432 euro meer betaalde 
op jaarbasis.
 – De beste periode voor de Vlaamse gezinnen was midden 2014, wanneer de stroom – onder 
meer dankzij de btw-verlaging naar 6 procent – tot 11% goedkoper was dan in de omliggende 
landen.

Duur, maar niet duurzaam.

Hoewel onze stroomfactuur ver boven het gemiddelde van onze buurlanden ligt, helpt dat de 
betrouwbaarheid van onze energiebevoorrading allerminst vooruit. Dat blijkt uit het uitvallen 
van verschillende kerncentrales. Ook het aandeel hernieuwbare elektriciteit in de totale 
stroomproductie gaat nauwelijks vooruit. In België is maar 8,7% van de geconsumeerde 
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energie ook hernieuwbare energie.1 Enkel Nederland doet slechter met 6%. Het Verenigd 
Koninkrijk haalt 9,3 procent, Duitsland 14,6 procent en Frankrijk zelfs 16 procent. In 
Vlaanderen betalen gezinnen zich blauw voor hun stroomfactuur, maar ze krijgen daar 
allerminst een betrouwbare energiebevoorrading of meer duurzame elektriciteit voor in de 
plaats.

Waar blijft die ‘energienorm’?

De federale regering belooft in haar regeerakkoord om via de ‘energienorm’ de stroomprijs
van de gezinnen af te stemmen op de buurlanden. In werkelijkheid is het omgekeerde waar.
Sinds het aantreden van de regering Michel is de stroomfactuur spectaculair gestegen. Het
enige lichtpuntje in een lange reeks prijsstijgingen is het afschaffen van de Turteltaks door het
Grondwettelijk Hof, na een rechtzaak die werd aangespannen door de PVDA. Daardoor werd
de stroomfactuur voor een gezin met 100 euro verlaagd. Maar nieuwe prijsstijgingen op de
groothandelsmarkten,  door  het  uitvallen  van de  kerncentrales,  dreigen de factuur  voor  de
consument in de komende maanden fors duurder te maken.

Alternatieven

1. Zes procent btw op energie. De stroomkloof wordt veroorzaakt door verschillende factoren.
Er  is  om te  beginnen  het  hoge  btw-tarief  in  België.  Dat  tarief  bedraagt  21% in  België,
tegenover 19% in Duitsland en 5% in Groot-Brittannië. In Frankrijk geldt een verlaagd btw-
tarief voor het abonnementsgedeelte  van de energiefactuur, waardoor de reële  gemiddelde
BTW  zakt  naar  17%.  Niet  toevallig  waren  de  prijzen  in  ons  land  enkel  lager  dan  het
gemiddelde van de buurlanden in de periode van april 2014 tot augustus 2015, toen de BTW
bij ons verlaagd was tot 6%.

2. Haal de kosten voor groene stroom uit de energiefactuur. De netvergoedingen zijn in België
40% duurder dan in de buurlanden, vooral omdat in Vlaanderen de kosten voor zonnepanelen
rechtstreeks verrekend worden in de distributienettarieven. Ook de bijkomende heffingen zijn
bij ons 28,5% duurder dan in het gemiddelde van de buurlanden, ondanks de zware heffingen
in Duitsland dus.

3.  Leg  maximumprijzen  op,  zet  de  vrije  markt  buitenspel.  Om  de  energiekloof  met  de
buurlanden te dichten,  zijn structurele maatregelen nodig.  De PVDA pleit  met name voor
maximumprijzen voor elektriteit en gas. In plaats van energiebedrijven vrij spel te geven om
hun prijzen te verhogen, moet de overheid duidelijke maximumprijzen opleggen. De kleine
leveranciers die goedkope prijzen aanbieden, blijven zo buiten schot, maar Electrabel & co,
die de consument op kosten jagen met veel te dure contracten, zullen hun prijzen moeten
aanpassen.

1https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?
tab  =table&init=1&language=en&pcode=t2020_31&plugin=1
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