Persbericht

BTW verlaging op elektriciteitsfactuur correct toegepast
Brussel, 3 februari 2016

De leveranciers betwisten ten stelligste de aantijgingen die vandaag zijn verschenen in de
pers en die stellen dat zij onterecht de BTW-verlaging zouden hebben toegepast voor een
aantal professionele klanten. De leveranciers hebben de bepalingen hiervan correct
toegepast volgens het soort contract en dus het type klant, namelijk residentieel of niet. De
leveranciers baseren zich hiervoor op de keuze van de klant.
Vanaf april 2014 tot augustus 2015 werd een btw-verlaging van 6% ingevoerd voor
leveringen van elektriciteit aan huishoudelijk klanten. FEBEG en haar leden hebben veel
geïnvesteerd en altijd constructief samengewerkt met de overheid om de aanpassingen in
het BTW-stelsel mogelijk te maken: zowel voor de invoering van het verlaagd tarief voor
particulieren als voor het herinvoeren van het uniforme tarief van 21% anderhalf jaar later. In
samenspraak met de overheid werden in een recordtempo implementatieregels (1)
afgesproken die door de energieleveranciers werden toepast. De energieleveranciers hebben
steeds hun medewerking getoond en hun verantwoordelijkheid genomen ondanks de snel
wisselende wetgeving.
De BTW- verlaging was enkel van toepassing op klanten die een residentieel contract
hadden afgesloten met de energieleverancier. Wie een professioneel contract met BTWnummer of ondernemingsnummer afsloot, bleef onderworpen aan het btw-tarief van 21%.
Marc Van den Bosch, General Manager FEBEG: “De energieleveranciers hebben alles in het

werk gesteld om de implementatie tijdig klaar te stomen. De nodige aanpassingen hebben
heel wat ingrijpende wijzigingen met zich mee gebracht in de processen van de leveranciers,
zoals communicatie, facturatie, aanpassing van de IT-systemen,… De energieleveranciers
benadrukken dat er geen sprake is van opzettelijke fouten, laat staan zogenaamde ‘fraude’.
De energieleveranciers hebben zich gebaseerd op de informatie die door de klant werd
doorgegeven.
De leveranciers innen, via een unieke factuur, de vergoeding voor de energie die ze leveren,
maar ze innen tegelijk ook de netkosten, openbaredienstverplichtingen evenals de
belastingen en heffingen, inclusief BTW. In hun rol als tussenpersoon storten zij deze
bedragen door aan de netbeheerders en de overheden. De leveranciers halen dus geen enkel
voordeel uit een facturatie van 6 dan wel 21%.
De energieleveranciers verlenen hun volledige medewerking aan het onderzoek. In het
belang van alle partijen willen ze dit graag zo snel mogelijk ophelderen.
(1) cfr BTW beslissing E.T. 125.294 van 1 april 2014 alsook in een reeks Frequently Asked
Questions (FAQ’s) zoals gepubliceerd op de website van de FOD Financiën.

Over FEBEG
FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de
producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals
de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 28 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan
7.500 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 21,5 miljard EUR
vertegenwoordigen.
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