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In het kader van de taxshift heeft de federale regering beslist om de BTW op elektriciteit te 
verhogen naar 21% vanaf 1 september 2015. De Elektriciteitsleveranciers zullen als 
doorgeefluik deze BTW verhoging doorrekenen aan hun klanten. Om het proces correct te 
laten verlopen vragen de leveranciers de nodige tijd om hun klanten goed te informeren en 
de nodige aanpassingen aan de facturatiesystemen door te voeren zodat de klanten 
onmiddellijk correcte facturen ontvangen. De leveranciers hebben voldoende 
implementatietijd nodig om dit proces correct te laten verlopen. 
 
Het aandeel elektriciteit in de factuur neemt verder af 
De beslissing van de regering heeft als gevolg dat de gemiddelde factuur voor een 
residentiële klant met ongeveer 100€ per jaar zal stijgen. De leveranciers doen alle 
mogelijke inspanningen om de factuur betaalbaar te houden voor hun klanten. Sinds 2012 
is de prijs van de energiecomponent in de elektriciteitsfactuur met 5% gedaald tot ongeveer 
1/3 van de totale factuur, terwijl de overige componenten in de factuur zoals de taksen, 
heffingen, distributie en transportkosten steeds blijven stijgen.  
 
Snelle opeenvolging van wijzigingen 
De verhoging van de BTW is slechts één van de vele wijzigingen aan de elektriciteitsfactuur. 
Tussen 2012 en 2014 hebben de leveranciers gemiddeld meer dan 1 wijziging per maand 
moeten toepassen. Het betreft hier zowel aanpassingen op regionaal als federaal niveau.  
 
Een redelijke implementatietermijn is noodzakelijk 
De regering heeft vandaag de princiepsbeslissing genomen om de BTW op elektriciteit te 
verhogen. Het proces voor de praktische realisatie van deze maatregel moet nu worden 
opgestart. De leveranciers moeten nu communiceren met hun klanten zodat deze de 
correcte informatie ontvangen met aangepaste voorschot facturen. Ook moeten de 
leveranciers hun informatica systemen aanpassen (en de nodige testen uitvoeren) zodat de 
ongeveer 4 miljoen gezinnen in België een correcte factuur in de bus krijgen. Om dit 
aanpassingsproces correct te laten verlopen vragen de leveranciers een langere 
voorbereidingsperiode. 1 september is absoluut te ambitieus.  
Een latere datum van inwerkingtreding is niet alleen wenselijk voor de leveranciers maar ook 
voor veel gezinnen, september met de start van het schooljaar is immers een dure maand 
voor alle gezinnen met schoolgaande kinderen. 
 
 
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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