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 DINSDAG 18 DECEMBER 2018 - ECONOMIE

TARIEVEN VOOR DISTRIBUTIENETBEHEERDERS GAAN OMLAAG

Energiefactuur wordt 71 euro goedkoper
Zowel de gezinnen als de bedrijven zullen volgend jaar flink wat minder moeten
betalen voor gas en elektriciteit.

De daling van de energiefactuur in 2019 is het gevolg van de
beslissing van de Vlaamse energieregulator, de Vreg, om lagere tarieven in te
voeren voor de distributienetbeheerders (zeg maar de energie-intercommunales).
Voor elektriciteit is het de tweede daling op rij, voor aardgas was er in 2018 wel nog
een stijging.

De impact is niet gering. ‘Een gezin betaalt volgend jaar gemiddeld 46 euro
minder aan distributienettarieven voor elektriciteit en 25 euro minder aan
distributienettarieven voor aardgas. Een doorsnee gezin bespaart dus in totaal 71
euro.

Opgelet: de situatie verschilt naargelang van de regio en de
distributienetbeheerder die daar actief is. Wie klant is bij het Antwerpse Iveg, moet
bijvoorbeeld 74 euro minder betalen voor de levering van elektriciteit, terwijl het
verschil voor klanten van het Brabantse PBE slechts 11 euro bedraagt (zie grafiek).

Het prosumententarief voor eigenaars van zonnepanelen gaat gemiddeld 8
procent lager.
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Ook voor de kmo’s is er goed nieuws. Zij zullen in 2019 gemiddeld 586 euro
minder betalen aan distributienettarieven voor elektriciteit en 83 euro minder aan
distributienettarieven voor aardgas. Voor de grotere bedrijven is er gemiddeld 14
procent daling.

Hernieuwbare energie
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De Vreg pleit voor een verdere daling van de distributietarieven. Dat zou kunnen
door de steun voor hernieuwbare energie – die vooral wordt doorgerekend via de
distributienettarieven voor elektriciteit – op een andere manier te financieren.

‘Die extra kosten zijn niet goed voor de concurrentiekracht van elektriciteit, in
vergelijking met bijvoorbeeld aardgas of pellets’, aldus Vreg-woordvoerder Dirk
Van Evercooren. ‘Als die kosten uit de tarieven wegvallen, zouden de Vlamingen
bijvoorbeeld sneller voor een milieuvriendelijke warmtepomp kiezen.’ (jir)
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