Persbericht

Btw-verhoging op elektriciteit voor huishoudelijke afnemers
vanaf 1 september 2015: de leveranciers staan klaar
Brussel, 31 augustus 2015
Alle elektriciteitsleveranciers zijn verplicht om vanaf 1 september 2015 de btw op het
elektriciteitsverbruik van huishoudelijke klanten te verhogen van 6% tot 21%
De btw-verhoging werd half juli door de federale regering beslist in het kader van haar
begrotingscontrole. Zo komt de regering terug op de beslissing van de vorige regering om
het btw-tarief op elektriciteit vanaf 1 april 2014 te verlagen van 21% naar 6%. De verhoging
van de normale btw naar 21% op elektriciteit zal vanaf 1 september 2015 gelijktijdig door
alle leveranciers worden toegepast. Het gaat in geen enkel geval om een verhoging van de
energieprijs.
Implementatie in recordtijd
Marc Van den Bosch, directeur-generaal van FEBEG: “Deze btw-verandering heeft heel wat

werk met zich meegebracht voor de leveranciers: veranderingen in de facturatiesystemen,
de websites, de prijzensimulatoren, communicatie met de klanten enz. Terwijl wij over drie
maanden beschikten om de btw-verlaging vanaf 1 april 2014 te organiseren, hebben wij
slechts enkele weken de tijd gekregen om deze nieuwe verandering vanaf 1 september 2015
te implementeren. Wij hebben de uitdaging aangegaan en al onze krachten gemobiliseerd.
De leveranciers zijn klaar voor de datum van de publicatie van het betreffende Koninklijk
Besluit op 31 augustus 2015. Dit is echt alleen mogelijk geweest doordat wij alle andere
lopende projecten hebben stopgezet en het verlof van heel wat teams hebben ingekort, en
ook omdat er moest worden teruggekeerd naar een vroegere situatie. FEBEG pleit er vurig
voor om altijd een redelijke implementatietermijn te voorzien voor alle maatregelen die de
factuur aanbelangen.”
Impact op de facturen
Concreet zullen de voorschotfacturen voor elektriciteit van de huishoudelijke afnemers
vanaf 1 september berekend worden met een btw-tarief van 21%. De afrekeningsfacturen of
de afsluitingsfacturen zullen automatisch rekening houden met een btw van 6% voor het
verbruik tussen 1 april 2014 en 31 augustus 2015, en 21% voor het verbruik na 1
september 2015. Dit zal transparant gebeuren voor de afnemer die niets hoeft te doen en
ook geen tussentijdse meterstand moet opgeven. Alle huishoudelijke klanten zijn
betrokken, ook de klanten met een budgetmeter of die een sociaal tarief genieten. Om de
klanten wegwijs te maken heeft FEBEG een sectie vragen-en-antwoorden op zijn website
gepubliceerd (die eveneens onderaan dit persbericht is bijgevoegd).
Het zuivere energie aandeel van de elektriciteitsfactuur daalt voortdurend!
De elektriciteitsfactuur bestaat uit de energieprijs zelf, het enige waarvoor de leverancier
zelf verantwoordelijk voor is, en daarnaast de transmissie- en distributiekosten, taksen,
heffingen en toeslagen waarvan de tarieven door de overheid zijn bepaald. De leveranciers
zijn verplicht om al de posten van de factuur te factureren voor rekening van derden zoals
de Staat, de Gewesten, de transmissie- en distributienetbeheerders enz. Resultaat: wanneer
deze elementen worden verhoogd heeft de klant dikwijls de verkeerde indruk dat zijn
leverancier zijn prijzen verhoogt. Dit is paradoxaal, want de commerciële inspanningen van
de leveranciers hebben geleid tot steeds competitievere prijzen voor de energiecomponent.
Na de btw-verhoging naar 21% vanaf 1 september vertegenwoordigt deze
energiecomponent nog amper 36% van de gemiddelde elektriciteitsfactuur in Brussel, 29% in
Wallonië en 28% in Vlaanderen.

De btw-verhoging is niet de enige verantwoordelijke voor de globale verhoging van de
factuur. Dat bedrag is reeds verhoogd of zal nog verhoogd worden door andere elementen:
het gaat voornamelijk om verhogingen van de distributietarieven die
openbaredienstverplichtingen bevatten, de integratie van de vennootschapsbelasting op de
intercommunales in de distributietarieven en, specifiek voor Vlaanderen, de impact van de
opheffing van de gratis kWh en van de financiële afhandeling van de problematiek van de
groenestroomcertificaten. Op federaal niveau wacht men nog op de nieuwe
transmissietarieven.
FEBEG schat dat de gemiddelde elektriciteitsfactuur tussen januari 2012 en september 2015
met ongeveer 10% gestegen zal zijn in Vlaanderen en ongeveer 13% in Wallonië. In Brussel is
ze lichtjes gedaald met 3%, hoofdzakelijk dankzij een daling van de energiecomponent. Met
de genomen beslissingen en de aangekondigde maatregelen verwachten wij tegen 2016 in
Vlaanderen een factuurverhoging met 57% ten opzichte van begin 2012. Deze stijgingen
zijn bijna uitsluitend toe te schrijven aan andere posten dan de energiecomponent.
Marc Van den Bosch, General Manager van FEBEG: “De leveranciers zijn in de eerste linie

geconfronteerd met de klanten bij elke factuurwijziging of -verhoging, terwijl de meeste
daarvan niet aan hen zijn toe te schrijven. Deze situatie heeft soms de gekende nadelige
gevolgen voor de klanten, maar ook voor de leveranciers die de toenemende administratieve
lasten van al deze maatregelen dragen en geconfronteerd worden met een steeds hoger en
onevenwichtig risico van onbetaalde facturen door de klanten.”
-----------------------------------------------------------------------------

Vragen-Antwoorden betreffende de btw-verhoging op elektriciteit ten
behoeve van de klanten.
Vanaf wanneer treedt de nieuwe btw in voege? Vanaf 1 september 2015, voor al het
elektriciteitsverbruik van huishoudelijke klanten.
Welk btw-tarief wordt veranderd? De btw op het elektriciteitsverbruik van huishoudelijke
klanten stijgt van 6% naar 21% (ze was op 1 april 2014 verlaagd van 21% naar 6%).
Wat is een huishoudelijke afnemer? Een huishoudelijke afnemer is iemand die elektriciteit
aankoopt voor huishoudelijk gebruik, met uitsluiting van commerciële of professionele
activiteiten. Het gaat om een natuurlijk persoon die een huishoudelijk leveringscontract voor
elektriciteit met zijn leverancier heeft afgesloten.
Veranderen alle leveranciers het btw-tarief? Ja, dit is een wettelijke verplichting die voor alle
leveranciers geldt.
Verandert de btw op elektriciteit voor professionele afnemers (rechtspersonen)? Neen, voor
hen was en blijft een btw-tarief op elektriciteit van 21% van toepassing.
Verandert de btw op aardgas? De btw op aardgas blijft onveranderd op 21%, ongeacht het
type klant.
Heeft de btw-verhoging betrekking op mijn volledige factuur? Ja, op alle componenten van
de factuur voor elektriciteitslevering, zoals de energiekosten, heffingen, netkosten, vaste
vergoedingen enz. die aan de btw onderworpen zijn zal een tarief van 21% worden
aangerekend.
Welke verschillende types elektriciteitsfacturen bestaan er? Er zijn voorschotfacturen
(periodiek), afrekeningsfacturen (jaarlijks) en afsluitingsfacturen (bij eventuele beëindiging
van het contract).
Wat zal de impact zijn op mijn voorschotfactuur? Op alle voorschotfacturen zal vanaf 1
september een btw-tarief van 21% aangerekend worden op het volledige bedrag. Het is in
het belang van de klant dat de voorschotfactuur de bedragen zoveel mogelijk dekt die hem
uiteindelijk zullen worden aangerekend bij de regularisatie door middel van de afrekeningsof afsluitingsfactuur.
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Wat zal de impact zijn op de afrekenings- of de afsluitingsfactuur? Op die facturen zal de
btw-regularisatie automatisch en transparant gebeuren op basis van het gestandaardiseerd
verbruiksprofiel zoals voorzien in de regelgeving. Uw elektriciteitsverbruik van 1 april 2014
tot en met 31 augustus 2015 zal aan het btw-tarief van 6% onderworpen zijn. Uw verbruik
na 1 september 2015 zal aan het btw-tarief van 21% onderworpen zijn.
Moet ik op 1 september een tussentijdse stand van mijn teller meedelen? Neen dat is niet
nodig, alles gebeurt automatisch en transparant voor de klant.
Ik heb recht op het sociaal tarief. Is deze maatregel in dit geval ook van toepassing? Ja, want
het gaat om een residentieel tarief en alle huishoudelijke klanten zijn onderworpen aan het
nieuwe btw-tarief van 21%.
Ik heb een budgetmeter. Is de btw-verhoging ook op mij van toepassing? Ja, want het gaat
om een residentieel contract en de btw van 21% is dus effectief van toepassing.
Is het prosumertarief (dat alleen in Vlaanderen wordt toegepast) ook onderworpen aan de
btw-verhoging? Ja, het prosumertarief is er eveneens aan onderworpen. Alleen het gedeelte
van het prosumertarief dat betrekking heeft op de maanden juli en augustus 2015 zal nog
onderworpen zijn aan het verlaagde btw-tarief van 6%.

Over FEBEG
FEBEG, de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven, vertegenwoordigt de
producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals
de laboratoria van deze sectoren. FEBEG heeft 26 effectieve leden, die rechtstreeks ongeveer
7.500 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 21,5 miljard EUR
vertegenwoordigen.
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