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EEN LAGERE ENERGIE FACTUUR? 
GEWOON POLITIEKE MOED!

Onze energiefactuur swingt de pan uit. In nauwelijks een maand tijd steeg de jaarfactuur 
voor gas gemiddeld met 750 euro (of 43 procent) en die voor elektriciteit met 230 euro 
(of 22 procent). Het aantal gezinnen dat deze winter de energiearmoede ingeduwd zal 
worden, dreigt nu nog sterker toe te nemen. Die prijzen betekenen een serieuze hap 
uit het maandbudget van vele gezinnen. En dat is onaanvaardbaar! Vooral omdat een 
lagere energiefactuur wel degelijk mogelijk is. Het vergt alleen wat politieke moed.

Energie is een basisrecht. Toch bedraagt de btw op energie in dit land 21%, alsof 
het een luxegoed zou zijn. Het Vlaams Belang pleit er dan ook voor om het btw-tarief 
te verlagen naar 6%. De onmiddellijke impact van een rechtvaardig btw-tarief op de 
energiefactuur zou groot zijn. Het zou – enkel al op de stroomfactuur – een gemiddeld 
Vlaams gezin een jaarlijkse besparing van 124 euro opleveren.

De eigenlijke kostprijs van de elektriciteit die u afneemt, maakt slechts een derde van 
uw totale elektriciteitsfactuur uit. Al de rest zijn kosten voor het gebruik en onderhoud 
van het net, maar vooral veel zichtbare en onzichtbare belastingen. Alle kosten die 
niets te maken hebben met de elektriciteit die verbruikt wordt, moeten dan ook uit 



de factuur. Er moet naar een factuur gestreefd worden waar enkel nog de echte  
energiekost en de kosten voor het beheer van het net in vervat zitten. Zonder  
overbodige taksen.

Het beheer van onze energienetten gebeurt in een tiental intercommunales die goed 
zijn voor honderden goedbetaalde politieke postjes. De eindafrekening is zoals steeds 
natuurlijk voor u, de gewone burger. Dat kan veel efficiënter, eerlijker en vooral 
goedkoper. De energie-intercommunales moeten afgeschaft en vervangen worden 
door een echt eengemaakt Vlaams nutsbedrijf in handen van de Vlaamse overheid. 
We schrappen politieke postjes en zorgen zo voor een eengemaakt distributienettarief 
voor heel Vlaanderen. En vooral: een lagere eindfactuur voor de burger.

De zogenaamde “groenen” willen dat wij geen kernenergie meer produceren. Het 
gevolg? Bevoorradingsproblemen, afhankelijkheid van vervuilende en dure stroom uit 
fossiele brandstoffen en energie uit het buitenland. We moeten de andere richting uit: 
naar een blijvende en centrale aanwezigheid van kernenergie in de energiemix van 
ons land. De twee jongste kerncentrales moeten open blijven, en er moet zoals in veel 
andere Europese landen ook geïnvesteerd worden in nieuwe nucleaire capaciteit.



ALLE ANDERE PARTIJEN 
HEBBEN SCHULD

Die enorme energierekeningen komen niet uit de lucht vallen. 
Alle partijen hebben er schuld aan.

Teken de petitie via www.energiebetaalbaar.be

1: Freya Vandenbossche | sp.a/Vooruit
Toenmalig Energie minister Freya Van den Bossche (Vooruit) was verantwoor-
delijk voor een oversubsidiëring van groene stroom die voor sommigen gro-
te winsten genereerde, maar waarvoor iedereen nu nog steeds de rekening 
betaalt via zijn energiefactuur.

2: Bart De Wever | N-VA
De federale regering waar ook N-VA deel van uitmaakte, verhoogde de btw 
op onze energie 6 jaar geleden van 6% naar 21%.

3: Alexander De Croo (Open Vld) 
& 4: Tinne Vanderstraeten (Groen)
De Vivaldiregering wil scoren op elke klimaattop in de wereld, maar 
vergeet de Vlamingen. Door de sluiting van onze kerncentrales maken zij 
ons afhankelijk van dure energie.

www.vlaamsbelang.org     02 219 60 09     info@vlaamsbelang.org
Of stuur via WhatsApp uw naam en provincie naar 0468 22 11 33.
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