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Regering profiteert mee van hoge  
energieprijzen en beslist… om de  
belastingen te verhogen  
De afgedwongen btw-verlaging op gas en elektriciteit naar 6% kostte de federale overheid tot nu 
toe geen cent. Dat blijkt uit berekeningen van de studiedienst van de PVDA. “De regering maakt 
ons wijs dat de btw-verlaging haar al enorm veel kost. Uit onze studie blijkt het tegendeel: de rege-
ring profiteert van de energiecrisis en krijgt miljoenen extra euro’s in het laatje”, licht PVDA-
volksvertegenwoordiger Peter Mertens toe. 

“We dwongen de btw-verlaging af. In tegenstelling tot wat de regering zegt, kost dat geen miljar-
den. Dat de regering die btw-verlaging nu met een vestzak-broekzakoperatie wil compenseren 
door de accijnzen te verhogen, is helemaal te gek voor woorden. Wat vandaag aan de orde is, zijn 
ingrijpende maatregelen om de energiefacturen drastisch te verlagen en de prijzen op een lager 
niveau te blokkeren”, aldus Peter Mertens. 

Ondanks de btw-verlaging naar 6%, leiden de hoge energieprijzen dit jaar tot 90 miljoen euro 
meerinkomsten uit btw ten opzichte van 2020. PVDA-volksvertegenwoordiger Peter Mertens: “De-
ze cijfers doorprikken het verhaal van de regering dat de btw-verlaging al een serieuze inspanning 
vraagt. Dankzij de exploderende energieprijzen zag de overheid haar inkomsten de afgelopen 
twee jaar zelfs met 341 miljoen euro stijgen ten opzichte van 2020. Dat bedrag dekt probleemloos 
de kosten van een definitieve btw-verlaging, sowieso in 2023 en waarschijnlijk nog daarna”. 

PVDA vindt dat het federale begrotingsakkoord te kort schiet om de sociale crisis die mensen van-
daag in ons land doormaken, het hoofd te bieden. “Wij pleiten voor een blokkering van de energie-
prijzen op het niveau van voor de crisis, om de gezinnen, zelfstandigen en KMO’s in ons land ein-
delijk opnieuw financiële ademruimte te geven”.  

Peter Mertens zet tot slot de belangrijkste bevindingen van de nieuwe studie op een rijtje: 

1. Ondanks de btw-verlaging op elektriciteit (vanaf maart) en aardgas (vanaf april), stijgen de 
inkomsten uit btw in 2022 nog altijd met 90 miljoen euro ten opzichte van 2020 (het jaar 
voor de energiecrisis). 2021 en 2022 samengeteld, haalt de overheid dankzij de hoge 
energieprijzen 314 miljoen euro meerinkomsten uit btw vergeleken met 2020. 

2. Een definitieve btw-verlaging op elektriciteit en gas zou de btw-inkomsten in 2023 met 
amper 93 miljoen euro doen dalen ten opzichte van 2020. De geaccumuleerde 
meeropbrengsten uit btw dekken deze btw-verlaging probleemloos, sowieso voor volgend 
jaar, maar waarschijnlijk ook nog daarna. 

3. Ook de stijgende mazoutprijzen brengen extra btw-inkomsten in het laatje. Voor de periode 
2020-2021 lopen deze op tot in totaal 60 miljoen euro. Een btw-verlaging op mazout vanaf 
deze maand zou de overheid slechts 21 miljoen euro kosten, een pak minder dan de 
bedragen die de overheid reeds binnenhaalde.  

 

Bijlage: gedetailleerde berekeningen.  



 

3 

DEEL I: Elektriciteit en aardgas 
 

In dit dossier berekenen we de meerinkomsten die de overheid dankzij de hoge energieprijzen uit de 

btw op gas en elektriciteit haalt. We berekenen dit voor het huidige beleid, waar de btw-verlaging op 

elektriciteit (sinds maart dit jaar) en op gas (vanaf april) geldt tot en met maart 2023. We kijken ook wat 

een definitieve btw-verlaging zou kosten. We baseren ons voor onze berekeningen op het Belgische 

huishoudbudgetonderzoek van 20201, de indexcijfers van productgroepen en de inflatieprognoses van 

het planbureau (06/09/2022)2.  

1. Methodiek 
We baseren ons in deze studie op de methodologie van het Rekenhof dat eerder al de kostprijs 

van een btw-verlaging berekende op basis van Huishoudbudgetonderzoek (HBS 2020). Het 

Rekenhof berekende de btw-inkomsten aan de hand van volgende formules: 

btw-inkomsten = btw-tarief x gemiddelde energiefactuur (excl. btw) per huishouden  x aantal 

huishoudens 

We hanteren dezelfde methodologie, waarbij we rekening houden met de stijgende energieprijzen 

op basis van de prognoses van het Planbureau. Voor elke maand berekent het Planbureau een 

indexcijfer voor de consumptieprijzen voor energie (elektriciteit, aardgas en mazout). Op basis 

hiervan kunnen we vervolgens voor elke maand berekenen hoeveel de factuur van een gemiddeld 

gezin is gestegen of gedaald ten opzichte van een referentiemaand.  

Dat geeft volgende formule: 

btw-inkomsten in maand Y = btw-tarief dat geldig is in maand Y x gemiddelde energiefactuur (excl 

btw) per huishouden in maand Y x aantal huishoudens. 

We gaan er vanuit dat het aantal huishoudens en het huishoudelijk verbruik stabiel blijft van 2020 
tot en met 2023. 

  

 

1  https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/budget-des-menages#figures 
2  https://www.plan.be/databases/17-fr-
indice_des_prix_a_la_consommation_previsions_d_inflation 

https://statbel.fgov.be/fr/themes/menages/budget-des-menages#figures
https://www.plan.be/databases/17-fr-indice_des_prix_a_la_consommation_previsions_d_inflation
https://www.plan.be/databases/17-fr-indice_des_prix_a_la_consommation_previsions_d_inflation
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2. Basisgegevens 

Gezinsbudget 

Het Huishoudbudgetonderzoek (HBS 2020) geeft informatie over de gemiddelde energie-uitgaven 

per huishouden en het aantal betrokken huishoudens.  

Huishoudbudgetonderzoek 2020 Elektriciteit Gas Mazout 

Aantal huishoudens 5.005.123 3.229.627 1.118.362 
    

Gemiddelde uitgaven per huishouden - 
totale energiefactuur [EUR] 

813 472 280 

Gemiddelde uitgaven per huishouden -  
energiefactuur excl. btw [EUR] 

672 390 231 

Gemiddelde uitgaven per huishouden - 
btw [EUR] 

141 82 49 

Tabel 1: gegevens uit  huishoudbudgetonderzoek 2020 

Btw-tarief 

Tabel 2 geeft een overzicht van de gehanteerde btw tarieven voor het huidige scenario van een 

tijdelijke btw-verlaging tot en met maart 2023 

btw-tarieven Elektriciteit Gas Mazout 

Van januari 2020 tot februari 2022 21% 21% 21% 

Maart 2022 6% 21% 21% 

Van april 2022 tot maart 2023 6% 6% 21% 

Van april 2023 tot december 2023 21% 21% 21% 

Tabel 2: btw-tarieven in scenario van tijdelijke btw verlaging tot en met maart 2023 

 

In tabel 3 staan de btw-tarieven voor het scenario van een permanente btw-verlaging. 

btw-tarieven Elektriciteit Gas Mazout 

Van januari 2020 tot februari 2022 21% 21% 21% 

Maart 2022 6% 21% 21% 

Van april 2022 tot maart 2023 6% 6% 21% 

Van april 2023 tot december 2023 6% 6% 21% 

Tabel 3: btw-tarieven in scenario van permanente btw verlaging 
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Opdeling verbruik per maand 

Een gezin verbruikt niet elke maand evenveel elektriciteit of aardgas. De energieleveranciers houden 

hier rekening mee en delen het verbruik van een gezin op per maand aan de hand van een zogenaamd 

standaard verbruiksprofiel. Appendix I geeft de verdeling van het energieverbruik per maand weer. 

Voor stookolie wordt elke maand 1/12e van de jaarfactuur toegewezen. 

Prognoses van het planbureau 

Het Planbureau gaf op vraag van de PVDA-studiedienst de prognoses weer van de indexcijfers 

voor elektriciteit, aardgas en mazout. De indexcijfers tot en met augustus 2022 zijn reeds gekend. 

Voor de indexcijfers vanaf september 2022 maakt het Planbureau een inschatting op basis van de 

best beschikbare informatie. Zo houdt het in haar prognose rekening met de regeringsbeslissing 

om de btw op elektriciteit en aardgas te verlagen naar 6% tot en met eind maart 2023. 

De prognose van het planbureau loopt tot en met december 2023. De berekeningen in dit dossier 

worden dus tot en met eind 2023 uitgevoerd. Appendix II toont de indexcijfers voor elektriciteit, 

aardgas en mazout van januari 2020 tot en met december 2023. 

3. Scenario 1: tijdelijke btw-verlaging t.e.m. maart 2023 

3.1 Btw-inkomsten per huishouden –  Elektriciteit 

Tabel 4 toont de gemiddelde uitgaven voor elektriciteit per huishouden voor 2020-2023, rekening 

houdend met de stijgende energieprijzen en het geldende btw-tarief. 

Gemiddelde uitgaven voor 

elektriciteit per huishouden 

Factuur excl. btw 
[EUR] 

Btw  
[EUR] 

Factuur incl. btw 
[EUR] 

2020 671,83 141,09 812,92 

2021 784,35 164,71 949,06 

2022 1.408,04 118,41 1.526,45 

2023 1.800,11 298,74 2.098,85 
    

Verschil 2022-2020 [EUR] 736,20 – 22,67 € 713,53 € 

Verschil 2022-2020 [%] + 109,6% – 16,1% + 87,77% 
    

Verschil 2023-2020 [EUR] 1.128,28 € + 157,65 € 1.285,93 € 

Verschil 2022-2020 [%] + 167,94% + 11,74% + 158,19% 

Tabel 4: gemiddelde uitgaven voor elektriciteit per huishouden voor 2020-2023 

De gemiddelde inkomsten voor de regering uit de btw op elektriciteit, per huishouden, is licht ge-
daald in 2022 ten opzichte van 2020: - 22,67 euro. Indien de btw-verlaging niet wordt verlengd na 
maart 2023, zal de stijging van de energiefactuur automatisch leiden tot een drastische verhoging 
van de btw-inkomsten door de overheid. De gemiddelde door de huishoudens te betalen btw stijgt 
dan sterk in 2023: + 157,65 euro ten opzichte van 2020. 



 

6 

3.2 Btw-inkomsten per huishouden – Aardgas 

Tabel 5 toont de gemiddelde uitgaven voor aardgas per huishouden voor 2020-2023, rekening 

houdend met de stijgende energieprijzen en het geldende btw-tarief. 

Gemiddelde uitgaven voor 

aardgas per huishouden 

Factuur excl. btw 
[EUR] 

Btw  
[EUR] 

Factuur incl. btw 
[EUR] 

2020 390,16 81,93 472,09 

2021 584,89 122,83 707,72 

2022 1.327,19 145,23 1.472,42 

2023 1.714,94 257,26 1.972,19 
    

Verschil 2022-2020 [EUR] 937,03 63,30 € 1.000,33 € 

Verschil 2022-2020 [%] +240,2% +77,3% +211,9% 
    

Verschil 2023-2020 [EUR] 1.324,78 175,32 € 1.500,10 € 

Verschil 2023-2020 [%] +339,6% +214,0% +317,8% 

Tabel 5: gemiddelde uitgaven voor aardgas per huishouden voor 2020-2023 

Ondanks de btw-verlaging, stijgen de btw-inkomsten van de overheid voor gas in 2022 sterk. Voor 
een gemiddeld huishouden met 63,2 euro (+77%) ten opzichte van 2020. Indien de btw-verlaging 
niet verlengd wordt na maart 2023, dan ontploffen de inkomsten van de btw uit gas voor de over-
heid nog meer: 175 euro per huishouden extra ten opzichte van 2020 (een stijging van 214%). 

3.3 Btw-inkomsten van de Staat 

Eenmaal de gemiddelde btw-inkomsten per huishouden zijn berekend, kunnen we de totale btw-

inkomsten van de Belgische Staat berekenen. 

Btw-inkomsten Elektriciteit Gas Elektriciteit + Gas 

2020 [EUR] 706.148.097 264.615.415 970.763.512 

2021 [EUR] 824.407.648 396.685.283 1.221.092.931 

2022 [EUR] 592.664.755 469.047.517 1.061.712.272 

2023 [EUR] – 6% tot maart 2023 1.495.212.231 830.839.729 2.326.051.960 

Verschil 2021-2020 [EUR] 
118.259.551 132.069.868 

+ 250.329.419 

Verschil 2022-2020 [EUR] -113.483.342 204.432.102 + 90.948.760 

Meerinkomsten periode 2021-
2022 (tov 2020) [EUR] 

4.776.209 336.501.970 
+ 341.278.179 

Verschil 2023-2020 [EUR] 
789.064.134 566.224.314 

+ 1.355.288.448 € 

Tabel 6: btw-inkomsten van de Belgische Staat bij een tijdelijke btw-verlaging t.e.m. maart 2023 

De btw-inkomsten op gas en elektriciteit stijgen in 2022, ondanks de btw-verlaging, met meer dan 
90 miljoen euro ten opzichte van 2020. Over 2021 en 2022 heeft de regering door de explosieve 
stijging van de energieprijzen cumulatief 341,3 miljoen euro extra btw-inkomsten kunnen binnenha-
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len ten opzichte van 2020. De btw-verlaging heeft dus niet verhinderd dat de regering extra inkom-
sten binnenhaalt tijdens deze energiecrisis. Indien de btw-verlaging na maart 2023 niet wordt ver-
lengd, dan ontploffen de inkomsten van de btw uit gas voor de overheid nog meer: de btw-
inkomsten uit gas en elektriciteit zouden in 2023 2,326 miljard euro bedragen, een stijging van 
1,355 miljard euro ten opzichte van 2020. 

4. Scenario 2: permanente btw-verlaging 

Eenmaal we de inkomsten voor de Belgische Staat kennen in het geval van een tijdelijke btw-
verlaging, kunnen we ook de verwachte btw-inkomsten bij een permanente btw-verlaging bereke-
nen. De analyse kan echter enkel uitgevoerd worden tot en met december 2023 (zover gaan de 
prognoses van het Planbureau).  
 

Btw-inkomsten Elektriciteit Gas Elektriciteit + Gas 

2020 [EUR] 706.148.097 264.615.415 970.763.512 

2021 [EUR] 824.407.648 396.685.283 1.221.092.931 

2022 [EUR] 592.664.755 469.047.517 1.061.712.272 

2023 [EUR] – btw 6% heel het jaar 540.587.353 332.316.405 872.903.758 

Verschil 2023-2020 [EUR] 
-165.560.744 67.700.990 -97.859.754 

Meerinkomsten periode 2021-2022 
(tov 2020) [EUR] 

4.776.209 336.501.970 
+ 341.278.179 

Tabel 7: btw-inkomsten van de Belgische Staat in scenario 2 (permanente btw verlaging) 

De permanente verlaging van de btw op gas en elektriciteit zou in 2023 leiden tot een daling van 

de inkomsten met ongeveer 97 miljoen euro ten opzichte van 2020. Dit is aanzienlijk minder dan 

de extra inkomsten in 2021 en 2022 (341 miljoen euro). Met andere woorden: een permanente 

btw-verlaging zou ook in 2023 de overheid nog niets kosten. Ze wordt volledig terugbetaald door 

de reeds verkregen meerinkomsten in 2021 en 2022 door de stijging van de energieprijzen.  
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DEEL II Mazout 
De prijs van mazout voor verwarming steeg het afgelopen jaar ook zeer sterk. Ondanks het feit dat een 

aanzienlijk deel van de bevolking zich nog steeds verwarmt met mazout, verlaagde de regering de btw 

op mazout niet. De btw op mazout blijft tot op de dag van vandaag het luxetarief van 21%. Dat betekent 

ook dat de btw-inkomsten van de overheid sterk gestegen zijn.  

1. Methodiek 
De btw-inkomsten worden met dezelfde methodiek berekend als bij elektriciteit en aardgas: aan de 

hand van het huishoudbudgetonderzoek (EBM 2020) en de prognoses van het Planbureau. 

Conform de methodiek van het Rekenhof wordt eerst de gemiddelde uitgave per huishouden 

berekend en vervolgens de totaalinkomsten voor de Belgische Staat. 

2. Btw-inkomsten uit mazout 

2.1. Btw-inkomsten per huishouden 

Tabel 8 toont de gemiddelde uitgaven voor mazout per huishouden voor 2020-2023, rekening 

houdend met de stijgende energieprijzen en het geldende btw-tarief. 

Gemiddelde uitgaven voor 

elektriciteit per huishouden 

Factuur excl. btw 
[EUR] 

Btw  
[EUR] 

Factuur incl. btw 
[EUR] 

2020 231,40 48,60 280,00 

2021 200,80 42,17 242,97 

2022 313,67 65,87 379,54 

2023 404,66 84,98 489,64 
    

Verschil 2022-2020 [EUR] 82,26 17,27 99,54 

Verschil 2022-2020 [%] + 35,6% + 35,6% + 35,6% 
    

Verschil 2023-2020 [EUR] 173,26 36,38 209,64 

Verschil 2022-2020 [%] +  74,9% +  74,9% +  74,9% 

Tabel 8: gemiddelde uitgaven voor elektriciteit per huishouden voor 2020-2023 

Aangezien de btw op mazout 21% is gebleven, stijgen de btw-inkomsten voor de overheid mee 
met de prijs.  De door de huishoudens te betalen btw is in 2022 met 36% gestegen ten opzichte 
van 2020. In 2023 zal de door de huishoudens te betalen btw met 75% stijgen ten opzichte van 
2020. 

2.2. Btw-inkomsten voor de Belgische Staat 

Eenmaal de gemiddelde btw-inkomsten per huishouden zijn berekend, kunnen de totale btw-

inkomsten van de Belgische Staat berekend worden. We doen dit voor twee scenario’s: 

1. de btw op mazout blijft op 21% 
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2. de btw op mazout daalt naar 6% vanaf oktober 2022 

 

Btw-inkomsten Mazout – btw op 21% Mazout – btw op 6% 

2020 [EUR] 54.346.848 / 

2021 [EUR] 
47.159.172 / 

2022 [EUR] 
73.666.515 Jan-sept (21%):       55.249.886 

Okt-dec (6%):             5.261.894 

Totaal:                      60.511.780 

2023 [EUR] 
95.037.911 27.153.689 

   

Verschil 2022-2020 [EUR] + 19.319.667 + 6.164.933 

Verschil 2023-2020 [EUR] 
40.691.063 – 27.193.159 

Meerinkomsten periode 2022-2023 
(tov 2020) [EUR] 

60.010.731 -21.028.226 

Tabel 9: btw-inkomsten van de Belgische Staat voor mazout indien het btw-tarief op 21% blijft 

Door de stijging van de mazoutprijs zijn de btw-inkomsten van de overheid in 2022 gestegen met 

19 miljoen euro ten opzichte van 2020. De meer-inkomsten van  2023 zullen 40 miljoen euro hoger 

liggen ten opzichte van 2020. In totaal zal de stijging van de mazoutprijzen de overheid in 2022-

2023 60 miljoen euro opleveren. 

Het verlagen van de btw op mazout vanaf oktober 2022 kost de overheid slechts 21 miljoen euro. 

Ze kan dus volledig gefinancierd worden met de reeds extra verkregen meer-inkomsten van de 

overheid.  
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Appendix I: opdeling verbruik per maand 
 

Maand Elektriciteit Aardgas 

Januari 9,5% 13,8% 

Februari 9,5% 13,8% 

Maart 9,5% 13,8% 

April 7,4% 2,87% 

Mei 7,4% 2,87% 

Juni 7,4% 2,87% 

Juli 7,13% 2,87% 

augustus 7,13% 2,87% 

september 7,13% 2,87% 

oktober 9,3% 13,8% 

november 9,3% 13,8% 

december 9,3% 13,8% 

Totaal 100% 100% 

Tabel 10: verdeling van het verbruik per maand (bron: CREG, Studie (F)2289 over de stijging van de 

elektriciteits- en aardgasprijzen in België, 24/09/2021, p. 29) 
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Appendix II: indexcijfers energie 
Tabel II toont de indexcijfers van het planbureau, inclusief de prognose (in het rood) van de index-

cijfers van de komende maanden, tot en met eind 2023. 

Maand Index elektriciteit Index gas Index mazout 
01-2020 139,29 78,59 77,03 
02-2020 138,08 76,45 76,39 
03-2020 136,96 74,61 75,13 
04-2020 132,93 71,36 73,18 
05-2020 132,29 70,23 70,76 
06-2020 132,56 69,99 69,49 
07-2020 132,91 67,71 68,30 
08-2020 133,95 67,23 67,20 
09-2020 133,60 68,17 64,29 
10-2020 137,60 71,89 61,07 
11-2020 137,45 73,32 57,96 
12-2020 136,38 73,74 55,12 
01-2021 138,68 77,23 52,64 
02-2021 140,53 79,61 51,80 
03-2021 143,03 79,92 52,37 
04-2021 143,38 80,10 53,46 
05-2021 143,34 81,53 55,12 
06-2021 146,29 87,61 56,30 
07-2021 153,27 93,95 57,42 
08-2021 157,23 100,45 58,47 
09-2021 156,75 101,50 61,25 
10-2021 173,15 127,60 65,62 
11-2021 194,95 158,66 70,07 
12-2021 196,54 145,26 73,49 
01-2022 236,80 195,90 77,44 
02-2022 242,78 189,74 81,61 
03-2022 214,42 198,83 85,22 
04-2022 214,58 191,90 84,37 
05-2022 221,38 188,00 88,87 
06-2022 217,98 183,17 93,26 
07-2022 221,75 185,07 96,99 
08-2022 247,17 207,86 89,25 
09-2022 262,00 218,66 95,05 
10-2022 299,99 262,40 99,80 
11-2022 314,99 265,81 104,29 
12-2022 327,59 269,27 109,82 
01-2023 328,90 269,00 114,10 
02-2023 327,25 267,66 116,61 
03-2023 325,62 266,32 116,26 
04-2023 357,53 327,57 120,45 
05-2023 357,53 327,57 119,00 
06-2023 357,53 327,57 116,86 
07-2023 351,81 324,62 115,23 
08-2023 353,57 324,62 125,37 
09-2023 355,33 324,62 123,49 
10-2023 364,22 323,32 121,63 
11-2023 362,40 322,67 119,81 
12-2023 360,58 322,35 118,01 
 


