
Blokkeer de 
prijzen en laat de 
oorlogsprofiteurs 
betalen
Het plan van de PVDA om de 
energierekening drastisch te verlagen
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Met een ambitieus schokplan wil de PVDA de forse stijging van de 
energieprijzen zo snel mogelijk het hoofd bieden.

Dat is dringend nodig. In één jaar tijd is de gemiddelde energiefactuur voor 
een gezin meer dan verdubbeld, van iets meer dan 2.100 euro naar 5.000 
euro. Bovendien stegen de brandstofprijzen in dezelfde periode met meer 
dan 40%.

Naast de permanente btw-verlaging naar 6% willen wij de energierekening en
de brandstofprijzen voor werknemers terugbrengen tot het niveau van 
september 2021 en zorgen voor prijsstabiliteit.  Daartoe pakt ons plan de 
onderliggende oorzaak van deze stijgingen aan, namelijk de liberalisering van
de Europese energiemarkt, en de belangrijkste winnaars daarvan, de 
Europese en mondiale energiemonopolies, die nu van de oorlog profiteren 
om honderden miljarden aan winsten binnen te rijven.

De Belgische en Europese maatregelen komen veel te laat en zijn volstrekt 
ontoereikend om een significante en duurzame verlaging van de 
energieprijzen te bewerkstelligen. In werkelijkheid beogen ze meer de 
Europese energiemarkt te redden dan de mensen te helpen. Ze worden ook 
aangemoedigd door de druk van de VS, die de Europese energiecrisis zien 
als een manier om nieuwe markten te openen (vooral voor hun zeer 
vervuilende schaliegas).

Ons plan beoogt daarentegen de onmiddellijke verlaging van de 
energierekening van de werkende mensen. Daartoe pakken wij de 
belastingen aan op elektriciteit, gas en brandstof, maar ook het Europese 
liberale beleid dat de energieprijzen opdrijft en onstabiel maakt. 

1. We bevriezen de prijs van gas en 
halveren de prijs van de facturen 
De gasprijs is in een jaar tijd verzesvoudigd, waardoor de facturen van 
werkende mensen die zich met gas verwarmen drie keer hoger werden. Toch
is deze stijging op geen enkele wijze te rechtvaardigen door investeringen of 
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tekorten, de hoofdverantwoordelijke is de speculatie op de gasmarkten. Om 
de gasprijzen weer onder controle te krijgen en de rekeningen omlaag te 
brengen, moet de liberalisering van onze bevoorrading ter discussie worden 
gesteld.

90% van het Europese gasverbruik komt uit het buitenland. Tot 2005 waren 
de meeste gasleveringscontracten van de EU met het buitenland gebaseerd 
op langetermijncontracten met gereguleerde prijzen. Om de stabiliteit van de 
gasprijs te waarborgen, werd deze gekoppeld aan de olieprijs, die over 
verschillende jaren werd uitgevlakt om het effect van prijsschommelingen per 
vat te beperken.

De Europese Unie bracht dit evenwicht echter aan het wankelen door een 
concurrerende Europese gasmarkt tot stand te brengen, waar de prijzen 
afhankelijk zijn van de energiebeurzen en de voorkeur wordt gegeven aan 
kortere leveringscontracten. Het idee was om concurrentie tussen de 
leveranciers te bewerkstelligen teneinde de prijs te doen dalen. Dit was ook 
afgestemd op het model van de VS.

In de praktijk heeft de liberalisering van de gasvoorziening in de EU geleid tot
meer prijsinstabiliteit. Het heeft geleid tot een nieuwe speculatieve gasmarkt: 
voor elke liter gas die daadwerkelijk in Europa wordt geleverd, vinden 
gemiddeld meer dan 25 transacties (aan- en verkoop) plaats.1

Door de economische opleving na de coronacrisis en vervolgens de oorlog in 
Oekraïne schoten de prijzen op de gasmarkten omhoog, wat resulteerde in 
torenhoge rekeningen voor stookkosten. De leveringen werden niet 
onderbroken, dus zijn deze stijgingen speculatief: zij anticiperen op 
toekomstige problemen en worden veroorzaakt door de aan- en verkoop door
de handelaars op de gasbeurzen. De winnaars van deze mechanismen zijn 
de Europese en buitenlandse gasmonopolies, die ons hun gas tegen een 
veel hogere prijs verkopen zonder één enkele euro te hebben geïnvesteerd. 
Indien we de prijsreguleringsmechanismen hadden aangehouden, die door 
de liberalisering van de gassector werden doorbroken, zouden we vandaag 3 
tot 4 keer minder betalen voor ons gas.

1 https://documents.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Publication/  
ACER_Market_Monitoring_Report_2019-Gas_Wholesale_Markets_Volume.pdf 
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Ons plan wil de terugkeer van stabiele en lagere prijzen voor ons gas. 
Daartoe zetten we drie hefbomen in. 

1. We willen breken met de marktlogica die de prijzen liet 
exploderen en terugkeren naar een stabiele en voorspelbare 
prijs voor onze gasvoorziening, zoals die thans in Azië bestaat
en zoals in Europa vóór de liberalisering het geval was. Onze 
prioriteit is te onderhandelen met onze belangrijkste gasleveranciers. We 
keren terug naar contracten op basis van geïndexeerde en stabiele prijzen 
en, als dat niet mogelijk is, houden we veilingen voor andere leveringen en 
selecteren we de goedkoopste offertes.

2. We belasten de oorlogsprofiteurs. We belasten de Europese en 
buitenlandse olie- en gasmonopolies die zich verrijken tijdens de oorlog in 
Oekraïne, hetzij bij de binnenkomst van olie-en gasstromen in Europa, hetzij 
op hun Europese activiteiten: vastgoedactiva en industriële activa 
(raffinaderijen) van niet-Europese oliereuzen, enz. Met de huidige gasprijzen 
zal de Europese factuur met enkele honderden miljarden stijgen. De 
Europese oliemonopolies zagen op hun beurt hun winsten in 2021 al met 
tientallen miljarden aanzwellen. Aangezien we erin slagen aan het geld van 
Russische oligarchen te geraken, de activa van Gazprom te nationaliseren 
en naar wens de toegang van bedrijven tot internationale markten te 
ontzeggen, moeten we dezelfde wil aan de dag leggen om geld te gaan 
halen bij oorlogsprofiteurs. Geld dat zal dienen om de energiefacturen van 
de werknemers te verlagen

3. We verlagen de btw en de belasting op gasfacturen. De btw 
wordt permanent verlaagd van 21 naar 6% en niet tijdelijk en enkel in de 
zomer, wanneer het verbruik lager is, zoals de regering van plan is. De 
diverse belastingen worden gehalveerd.  Deze belastingverlagingen worden 
gefinancierd door een belasting op de overwinsten van Europese 
energiebedrijven. 

Met deze maatregelen zullen we de prijs van Europees gas halveren en de 
jaarlijkse gasfactuur van de werkende bevolking tegen 2022 met 1.700 euro 
doen dalen, dus terug naar het niveau van september 2021. Vervolgens 
willen we terugkeren naar de gasprijzen van begin 2021, een daling met 75% 
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dus en de facturen van de werkende mense nog verder verlagen, naarmate 
onderhandelingen met derde landen en lagere prijsafspraken voor collectieve
gasaankopen plaatsvinden.

Deel in de 

rekening

Prijzen 

februari 2022

Korting  Maatregel

Energie 69,97% 2321,65 50,00% Onmiddellijke verlaging van 

de gasprijzen met 50% 

Transmissie en 

distributie

9,07% 300,95 0,00%  

btw 17,35% 575,69 71,43% Verlaging van de btw naar 6%

Belastingen 3,61% 119,78 50,00%  Verlaging van de energiebe-

lastingen

Gemiddelde jaarlijkse factuur 

2022

3 318 € 49,00%  

Prijs energieschokplan PVDA 1686 €  

Gemiddelde prijs september 2021 1739 €  

Gemiddelde prijs februari 2021 1206 €  

2. We verlagen de prijs van de 
elektriciteitsrekening onmiddellijk 
met 60%.
Op één jaar tijd werd de elektriciteitsprijs verviervoudigd, waardoor de 
gemiddelde elektriciteitsfactuur van Belgische werknemers verdubbelde. Dat 
komt ook door de liberalisering van de Europese energiemarkt.

Vóór de liberalisering werd de prijs van elektriciteit bepaald door het gewogen
gemiddelde van de productiekosten van de producent(en). Vandaag bepalen 
marktmechanismen de prijzen.

De marktprijs van elektriciteit wordt bepaald volgens de logica van de 
marginale prijs: de vraag naar elektriciteit is niet flexibel, als er niet genoeg 
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elektriciteit is, valt alles stil. Om deze situatie te voorkomen moet een 
elektriciteitscentrale, wanneer de productie ontoereikend is, zo snel mogelijk 
weer opgestart worden. In Europa worden over het algemeen gasgestookte 
elektriciteitscentrales ingezet om deze piekvraag te beheren, aangezien die 
meteen opstarten. Het nadeel daarvan is echter dat het erg duur is, vooral 
wanneer de gasprijzen de pan uit rijzen. Om de eigenaar van deze 
gasgestookte elektriciteitscentrale die centrale zonder verlies te laten 
opstarten, moet de marktprijs van de elektriciteit echter overeenkomen met 
de productiekosten.  Zo wordt de prijs op de elektriciteitsbeurzen dus niet 
bepaald door de gemiddelde productieprijs, maar door de prijs van de duurste
centrale. Hoewel gasgestookte centrales slechts 20% van Europa's 
elektriciteit produceren, bepalen zij de hele prijs. Via dit mechanisme wordt 
de gascrisis doorgegeven aan de elektriciteit. Indien de prijs van elektriciteit 
werd bepaald door de productieprijs en niet door de energiebeurzen, zou die 
60% lager zijn dan vandaag.

Uiteraard maakt dit mechanisme sommigen gelukkig. Zo kan bijvoorbeeld in 
België Engie elektriciteit uit kerncentrales verkopen tegen een prijs die tot 10 
maal hoger ligt dan de productieprijs, omdat deze centrales oud zijn en de 
investering dus grotendeels is afgeschreven.

De energiemonopolies laten het daar niet bij. Met uitzondering van Luminus 
biedt geen enkele onder hen nog leveringscontracten voor elektriciteit en gas 
tegen vaste prijzen aan, zodat ze alle instabiliteit van de markt aan hun 
klanten doorberekenen. Nu de federale regering besloot twee kerncentrales 
uit te breiden, zal Engie overheidsgeld eisen voor de noodzakelijke 
veiligheidswerkzaamheden.  

Om de prijs van elektriciteit te verlagen, nemen we twee stappen:

1. We stoppen onmiddellijk met het mechanisme van de 
marginale prijs, waardoor de mensen hun elektriciteit betalen
tegen de productieprijs van de duurste centrale. Op Europees 
niveau verplichten we producenten hun elektriciteit te verkopen tegen 
kostprijs met een vaste marge. De prijs van elektriciteit is dan gelijk aan het 
(gewogen) gemiddelde van de productiekosten. Zo werden de 
elektriciteitsprijzen vóór de liberalisering vastgesteld. 
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Het voordeel van de maatregel is dat overtollige winsten "aan de bron" (ze 
bestaan niet meer) worden beperkt, er hoeft niet te worden gewacht om ze 
achteraf te belasten. Bovendien zal de verkoop van elektriciteit tegen 
kostprijs de mensen in staat stellen onmiddellijk te profiteren van de lagere 
productiekost voortkomend uit de ontwikkeling van hernieuwbare energie.

De Spaanse en Portugese regeringen zeggen dat zij het mechanisme voor 
de vaststelling van de elektriciteitsprijzen willen aanvechten. Onder druk 
stemde de EU ermee in de maatregel te bestuderen en tijdelijk in overweging
te nemen. Voorlopig lijkt dit een strategie om tijd te winnen, aangezien er nog
niets concreets is besloten en de lidstaten verdeeld zijn over de kwestie. Wij 
willen er daarentegen een onmiddellijke, permanente en Europese maatregel
van maken.

2. We verlagen de btw en de groene belasting op 
elektriciteitsfacturen. De btw wordt permanent verlaagd van 21 tot 6%,
niet tijdelijk en alleen tijdens de zomer, wanneer het verbruik lager is, zoals 
de regering van plan is. Groene belastingen, die worden gebruikt om 
particuliere investeringen in hernieuwbare energie te financieren, worden uit 
de facturen gehaald, waardoor deze post wordt gehalveerd. De btw-
verlaging wordt gefinancierd door een belasting op de overwinsten van 
Europese energiebedrijven. Subsidies voor particuliere groene investeringen 
worden vervangen door een ambitieuze publieke investeringsstrategie in 
hernieuwbare energie, gefinancierd door de staat.

De elektriciteitsfactuur wordt door deze maatregelen in totaal 
met ten minste 60% verlaagd.

Deel in 

de rekening

Prijzen 

februari 2022

Korting Maatregel

Energie 51,54% 844,09 78,26% Prijsvaststelling volgens produc-

tiekosten

Transmissie en

distributie

16,55% 271,05 0,00%  

btw 17,33% 283,82 71,43% Verlaging van de btw naar 6%

Belastingen 14,58% 238,78 50,00% Verlaging van subsidies voor 

groene energie
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Gemiddelde prijs februari 

2022

1637,74 60,00%  

Prijs energieschokplan PVDA 655  

Gemiddelde prijs september 2021 1017  

Gemiddelde prijs februari 2021 907  

3. We verlagen de prijs van brandstof 
naar € 1,40 / liter
Brandstof is onbetaalbaar geworden. Veel werknemers hebben geen 
alternatief en moeten werken om de brandstof te betalen die ze nodig hebben
om op hun werk te geraken. Maar als werknemers de verliezers zijn, zijn er 
twee winnaars: de oliemultinationals, bij wie winsten de pan uitrijzen, en de 
staat, waar belastinginkomsten sterk zijn gestegen.

Vandaag bestaat de helft van de brandstofprijs uit belastingen: accijnzen en 
21% btw die ook nog op accijnzen wordt betaald. De studiedienst van de 
PVDA berekende dat de stijging van de olieprijzen op jaarbasis 1,1 miljard 
euro aan extra belastingen oplevert.

Naast deze belastingen is de prijs van olie zelf verdubbeld. Deze keer zijn de 
olieproducerende monopolies de winnaars. Een recente schatting van de ngo
GlobalWitness schatte deze winsten op meer dan 100 miljard sinds het begin 
van de crisis2. Bij de huidige prijzen zal de oliefactuur van de EU in 2022 met 
200 miljard stijgen. De recordwinsten van Shell, BP, ExxonMobil, Chevron, 
Aramco, Lukoil of TotalEnergie zullen in 2021 dus met enkele tientallen 
miljarden toenemen.

De rampzalige stijging van de brandstofprijzen aan de pomp vraagt om 
krachtige maatregelen. Wij willen een radicaal omgekeerd cliquetsysteem dat
de brandstofprijs onder 1,40 €/L brengt. (Lees meer) We richten tegelijk een 
stookoliefonds op om de prijs terug te brengen naar het niveau van 
september 2021. Om deze maatregel te financieren, gebruiken we het 
overschot aan btw-inkomsten en laten we de oliemultinationals bijdragen via 
een speciale heffing op hun winsten.

2 https://www.globalwitness.org/en/press-releases/eight-fossil-fuel-companies-made-least-  
119bn-during-gas-price-crisis-rising-energy-bills-wreak-havoc-across-europe/  
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4. We verminderen zo snel mogelijk 
onze afhankelijkheid van externe 
bronnen en multinationale 
energiebedrijven
De beste manier om de oorlogszuchtige energiemonopolies niet te 
financieren, is niet meer afhankelijk te zijn van hun productie. Minder gas, olie
en elektriciteit verbruiken, is ook de beste manier om de energiekosten van 
de werkende mensen op lange termijn te verminderen.

Toch is het Europese beleid zeer ondoeltreffend geweest: te weinig renovatie
en installatie van hernieuwbare energieproductie, te weinig investeringen in 
openbaar vervoer. De liberale logica zorgde vooral dat dit beleid ten laste 
kwam van de werkende bevolking: subsidies voor hernieuwbare 
energiebronnen worden doorberekend in de facturen, duurdere 
vervoerstickets, enz.

Vandaag, midden in een noodsituatie, gaat het Europees beleid nog verder 
de verkeerde kant op. De EU overweegt de import van gas en olie uit de VS -
waaronder ultravervuilend schaliegas - ter vervanging van de Russische 
invoer, waardoor we afhankelijk blijven van externe energiebronnen, met 
hoge en volatiele prijzen. Ondanks alle aankondigingen is er geen sprake van
een reële versnelde doorbraak van investeringen in hernieuwbare energie en 
isolatie. Er is op geen enkele wijze voorzien in de ontwikkeling van 
alternatieven voor het wegvervoer.

Om ons voor te bereiden op de klimaatcrisis en zo snel mogelijk uit de 
energiecrisis te geraken, lanceren we een openbare strategie om ons 
verbruik van olieproducten te verlagen:

a. We lanceren een overheidsinvesteringsplan voor 
hernieuwbare energieproductie op Europees vlak. Dit zal de 
ontwikkeling mogelijk maken van een stabiele basis voor hernieuwbare wind-,
zonne- en waterkrachtproductie, en eveneens een slim netwerk en Europese 
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waterstofopslag. Het beheer van deze instrumenten moet openbaar zijn, via 
(één of meerdere) nationale of Europese openbare productiemaatschappijen.
Het Deense staatsbedrijf Ørsted staat model. Het is de grootste investeerder 
in windenergie ter wereld en zijn productie is gekoppeld aan de grote 
Scandinavische stuwdammen om voor een stabiele energiemix te zorgen.

b. In België lanceren we een nationaal plan voor isolatie en 
installatie van warmtepompen, om het energieverbruik van woningen 
met 2/3 te verminderen en niet langer afhankelijk te zijn van gas of olie. Dit 
kan worden gefinancierd via het mechanisme van de derde-investeerder, 
door een beroep te doen op de Belfius-bank, die voor 100% eigendom is van 
de Belgische federale staat. Belfius boekte in 2021 bijna een miljard winst. 
Dat geld moet de belangen van de Belgische werknemers dienen, door 
leningen tegen een rente van 0% aan te bieden die alle isolatiekosten dekken
en worden terugbetaald via energiebesparingen. Gemiddeld worden de 
verwarmingskosten van geïsoleerde woningen gedeeld door drie.

c. Wat mobiliteit betreft, lanceren we een Europees openbaar 
plan om het olieverbruik te verminderen door een verdubbeling van het 
gebruik van het openbaar vervoer: 

1. gratis openbaar stadsvervoer en algemene verlaagde nationale en 
internationale tarieven 

2. oprichting van een Europees consortium van openbare spoorwegen voor de 
ontwikkeling van internationale passagiers- en goederentreinen

3. Europees plan voor overheidsinvesteringen in het openbaar vervoer.
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