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Wetsvoorstel Mertens (PVDA) tot instelling van een bijzondere overwinstentaks in de 

energiesector (nr. 2558) 

BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 

19 september 2022 

TOELICHTING 

Dames en Heren,  

Sinds het tweede kwartaal van 2021 swingen de energieprijzen uit de pan. Energie is voor veel 

mensen onbetaalbaar geworden. De mensen zien hun energiefactuur maal drie of vier 

vermenigvuldigd en zien zich soms genoodzaakt hun woning niet of slechts gedeeltelijk te 

verwarmen of te besparen in andere uitgaven om hun energiefacturen te kunnen betalen. 

Tezelfdertijd zijn er actoren in de energiesector die dankzij de hoge energieprijzen extra veel 

winsten boeken. Het is onaanvaardbaar dat mensen hun energiefactuur niet meer kunnen 

betalen, terwijl grote energiebedrijven recordwinsten boeken. 

In haar Mededeling aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees 

Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s – REPowerEU: een 

gemeenschappelijk Europees optreden voor betaalbaardere, veiligere en duurzame energie van 

8 maart 2022 (hierna de “Mededeling”)1, stelt de Europese Commissie, in punt 1.1 van de 

Mededeling, dat voor de financiering van de door de hoge energieprijzen te nemen 

noodmaatregelen de Lidstaten tijdelijke belastingmaatregelen ten aanzien van uitzonderlijke 

winsten kunnen overwegen.  

Volgens het Internationaal Energieagentschap zou door dergelijke fiscale maatregelen ten 

aanzien van hoge meeropbrengsten in 2022 tot 200 miljard EUR beschikbaar kunnen komen 

om de hogere energierekeningen gedeeltelijk te compenseren.2 Met andere woorden, de 

Commissie acht een taks, voor een beperkte periode, op elektriciteitsproducenten die niet van 

fossiele brandstoffen afhangen voor hun productie maar tezelfdertijd, omwille van de specifieke 

design van de elektriciteitsmarkt, genieten van verhoogde elektriciteitsprijzen en 

overeenkomstige inkomsten, gerechtvaardigd.  

Dit wetsvoorstel beoogt in België voor de inkomstenjaren 2022, 2023, 2024 en 2025 een taks 

in te voeren die de zogenaamde overwinsten afroomt. Bestaande belastingen, zoals bijvoorbeeld 

de repartitiebijdrage op de niet-verlengde kerncentrales, volstaan niet om de buitensporige 

overwinsten te belasten.   

De overwinstentaksen (inclusief de daarmee verband houdende boetes en interesten) worden in 

een door de federale overheid op te richten Fonds, genaamd het ‘OverwinstenFonds’,  gestort 

integraal aangewend ten behoeve van overheidsinitiatieven die finaal ten goede komen aan de 

eindafnemers van elektriciteit, gas en olie. De overwinstentaks mag noch rechtstreeks noch 

onrechtstreeks doorgerekend of verhaald worden op andere ondernemingen of op de 

eindafnemer.  

 

1  COM (2022) 108 final.. 
2  Een 10-puntenplan om de afhankelijkheid van de Europese Unie van Russisch aardgas te 
verminderen, 3 maart 2022, Internationaal Energieagentschap.  
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TOELICHTING BIJ DE ARTIKELEN 

Art. 2 

Dit artikel stelt de overwinstentaks in voor de operatoren in de energiesector voor de 

inkomstenjaren 2022 tot en met 2025. Bestaande belastingen, taksen en bijdragen, zoals 

bijvoorbeeld de repartitiebijdrage op de niet-verlengde kerncentrales, zijn ruimschoots 

ontoereikend om de buitensporige overwinsten af te romen. 

Art. 3 

In dit artikel worden de definities van ‘overwinsten’ en ‘operator in de energiesector’ bepaald. 

Het begrip ‘overwinsten’ wordt gedefinieerd als de meerwinsten die operatoren in de 

energiesector maken als gevolg van de significante stijging van de elektriciteits-, gas- en 

olieprijzen sinds het tweede kwartaal van 2021, terwijl hun kosten voor productie of levering 

beperkt of niet gestegen zijn. 

Een ‘operator in de energiesector’ wordt gedefinieerd als een natuurlijke of rechtspersoon, 

binnenlands of buitenlands, met een vergunning in België om op te treden en te handelen als 

producent van elektriciteit, gas of olie of als leverancier van elektriciteit, gas of olie. De 

verkooppunten van brandstof voor voertuigen worden hierbij uitgesloten. 

Art. 4 

In dit artikel wordt omschreven wie de belastingschuldige is. De overwinstentaks is 

technologieneutraal. Zij treft alle operatoren in de energiesector gezien door deze sector 

overwinsten worden gerealiseerd uit de hoge energieprijzen. 

Art. 5 

Dit artikel bepaalt de juridische basis voor de berekeningsmethode van de overwinstentaks. De 

overwinstentaks strekt ertoe om de overwinsten te treffen die voortvloeien uit de hoge 

energieprijzen. Bijgevolg worden overwinsten die voortkomen uit andere oorzaken (bv. 

realisatie van actiefbestanddelen) uit de belastbare grondslag van de taks geweerd. 

Concreet wordt ter berekening van de voor het betrokken belastbaar tijdperk verwezenlijkte 

overwinsten uitgegaan van de winst (verlies) (code 9905 van de resultatenrekening) van de 

betrokken operator in de energiesector in het boekjaar dat voorafgaat aan het tweede kwartaal 

van 2021, waarbij deze winst (verlies) als referentiepunt dient.  

Het referentiepunt wordt in mindering gebracht van de voor het betrokken belastbaar tijdperk 

verwezenlijkte winst, waarbij de hieruit in voorkomend geval resulterende meerwinst 

(verwezenlijkte winst minus referentiepunt) vervolgens verder wordt geventileerd tussen: 

(i) de meerwinst die niet in oorzakelijk verband staat met de stijging van de 

elektriciteits-, gas- of olieprijzen sinds het tweede kwartaal van 2021 (bijvoorbeeld 

meerwaarden gerealiseerd op actiefbestanddelen) en 
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(ii) de meerwinst die in oorzakelijk verband staat met de stijging van de elektriciteits-, 

gas- of olieprijzen sinds het tweede kwartaal van 2021; 

Het is de in (ii) bedoelde meerwinst die de in deze wet bedoelde overwinst uitmaakt en dus de 

belastbare grondslag oplevert van de overwinstentaks. 

De overwinstentaks wordt vastgelegd op 70 % van de voor het betrokken belastbaar tijdperk 

door de operator in de energiesector verwezenlijkte overwinsten, berekend op voormelde wijze. 

Dit tarief is volgens de CREG proportioneel met het te bereiken doel.3 

Art. 6 

In dit artikel wordt de verhouding tussen de overwinstentaks met de vennootschapsbelasting en 

de bestaande nucleaire heffingen gelegd.  

Gezien overwinsten al worden getroffen door de vennootschapsbelasting is de overwinstentaks 

aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Aldus wordt een bijkomende heffing op “dezelfde” 

winsten in hoofde van eenzelfde belastingplichtige vermeden. 

Omwille van dezelfde reden wordt de belastbare grondslag van de in deze wet bedoelde 

overwinstentaks verminderd met het bedrag van de (jaarlijkse) repartitiebijdrage op de niet-

verlengde kerncentrales (Doel 3 en 4, Tihange 2 en 3) en de jaarlijkse vergoeding op Tihange 

1. De jaarlijkse bijdrage op Doel 1 en 2 wordt niet in vermindering gebracht aangezien deze 

bijdrage een forfaitair bedrag betreft en deze dus de overwinsten niet treft. De kernexploitanten 

in kwestie moeten deze forfaitaire bijdrage immers betalen, ongeacht of ze overwinsten boeken 

of niet. De repartitiebijdrage en de jaarlijkse vergoeding op Tihange 1 zijn proportionele taksen 

en mogen dus wel in vermindering gebracht worden. 

Art. 7 

In dit artikel wordt een aangifteplicht opgelegd in hoofde van de operatoren in de energiesector. 

Zij moeten een aangifte indienen bij de bevoegde toezichthoudende overheid die instaat voor 

de vestiging en inning van de overwinstentaks   

Art. 8 

In dit artikel wordt bepaald dat de toezichthoudende overheid uitsluitend bevoegd is in geval 

van betwistingen van de aangifte. 

Art. 9  

In artikel 9 wordt bepaald hoe de overwinstenbelasting moet worden betaald. De 

overwinstentaksen (inclusief de daarmee verband houdende boetes en interesten) worden in een 

door de federale overheid op te richten Fonds, genaamd het ‘OverwinstenFonds’, gestort en 

worden na aftrek van de werkingskosten van dit Fonds, integraal aangewend ten behoeve van 

 

3  Zie antwoorden van de CREG op de bijkomende vragen van de minister van Energie over de studie 
over gevolgen van de aanhoudende hoge groothandelsprijzen van gas en elektriciteit.  
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overheidsinitiatieven die finaal ten goede komen aan de eindafnemers van elektriciteit, gas en 

olie.  

Artikel 9, § 4 specificeert dat de overwinstentaks noch rechtstreeks noch onrechtstreeks mag 

doorgerekend of verhaald worden op andere ondernemingen of op de eindafnemer. 

Art. 10 

Artikel 10 geeft aan dat de door het Overwinstenfonds geïnde overwinstentaks, na aftrek van 

de werkingskosten van het Overwinstenfonds, integraal dienen te worden aangewend ten 

behoeve van overheidsinitiatieven die finaal ten goede komen aan de eindafnemers van 

elektriciteit, gas en olie. 

Art. 11 

Aangezien er reeds in 2021 overwinsten werden geboekt in de energiesector is het belangrijk 

dat dit wetsvoorstel zo snel mogelijk in werking treedt om reeds voor het inkomstenjaar 2022 

de overwinstentaks te kunnen heffen. Ze treedt dan ook in werking de dag van publicatie in het 

Belgisch Staatsblad. 

 

 

WETSVOORSTEL 

HOOFDSTUK 1 – Algemene bepalingen  

Artikel 1  

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.  

HOOFDSTUK 2 – Heffingstermijn en belastbaar feit 

Artikel 2  

Voor inkomstenjaren 2022, 2023, 2024 en 2025 wordt er een overwinstentaks gevestigd op de 

overwinsten die operatoren in de energiesector maken. 

HOOFDSTUK 3 –  Definities 

Artikel 3 

§ 1. Voor doeleinden van deze wet betreffen “overwinsten” de meerwinsten die operatoren in 

de energiesector maken als gevolg van de significante stijging van de elektriciteits-, gas- en 

olieprijzen sinds het tweede kwartaal van 2021, terwijl hun kosten voor productie of levering 

beperkt of niet gestegen zijn. 

§ 2. Een “operator in de energiesector” is elke natuurlijke of rechtspersoon, binnenlands of 

buitenlands, met een vergunning in België om op te treden en te handelen als producent van 

elektriciteit, gas of olie of als leverancier van elektriciteit, gas of olie aan één of meerdere 
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eindafnemers (met uitzondering van verkooppunten van brandstof voor voertuigen), en zulks 

in voorkomend geval onder controle en toezicht van de voor de (deel)sector van de betrokken 

producent of leverancier bevoegde toezichthoudende overheid. 

HOOFDSTUK 4 – Belastingplichtige 

Artikel 4 

De belasting is verschuldigd door de operator in de energiesector die overwinsten maakt. 

HOOFDSTUK 5 – Berekeningsgrondslag en tarief 

Artikel 5 

§ 1. Ter berekening van de voor het betrokken belastbaar tijdperk verwezenlijkte overwinsten 

wordt uitgegaan van de winst (verlies) (code 9905 van de resultatenrekening) van de betrokken 

operator in de energiesector in het boekjaar dat voorafgaat aan het tweede kwartaal van 2021, 

waarbij deze winst (verlies) als referentiepunt dient.  

Het referentiepunt wordt in mindering gebracht van de voor het betrokken belastbaar tijdperk 

verwezenlijkte winst, waarbij de hieruit in voorkomend geval resulterende meerwinst 

(verwezenlijkte winst minus referentiepunt) vervolgens verder wordt geventileerd tussen: 

(iii) de meerwinst die niet in oorzakelijk verband staat met de stijging van de 

elektriciteits-, gas- of olieprijzen sinds het tweede kwartaal van 2021 (bijvoorbeeld 

meerwaarden gerealiseerd op actiefbestanddelen) en  

(iv) de meerwinst die in oorzakelijk verband staat met de stijging van de elektriciteits-, 

gas- of olieprijzen sinds het tweede kwartaal van 2021; 

Het is de in (ii) bedoelde meerwinst die de in deze wet bedoelde overwinst uitmaakt en dus de 

belastbare grondslag oplevert van de overwinstentaks. 

§ 2. De overwinstentaks is gelijk aan 70 % van de voor het betrokken belastbaar tijdperk door 

de operator in de energiesector verwezenlijkte overwinsten, berekend overeenkomstig artikel 

5, § 1 van deze wet. 

HOOFDSTUK 6 –  Verhouding tussen de overwinstentaks met de vennootschapsbelasting 

en de nucleaire heffingen - Verminderingen  

Artikel 6 

§ 1. De in deze wet bedoelde overwinstentaks maakt een aftrekbare beroepskost uit in de zin 

van artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

§ 2. De belastbare grondslag van de in deze wet bedoelde overwinstentaks wordt voor de 

kernexploitanten verminderd met het bedrag van de (jaarlijkse) repartitiebijdrage, in de zin van 

de wet van 11 april 2003 op de repartitiebijdrage, en het bedrag van de jaarlijkse vergoeding 
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voor kerncentrale Tihange 1, in de zin van artikel 4/1 van de wet van 31 januari 2003 houdende 

de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie. 

HOOFDSTUK 7 –  Aangifteplicht 

Artikel 7 

§ 1. Uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op een belastbaar tijdperk dient de operator in 

de energiesector een aangifte in bij de voor de betrokken (deel)sector bevoegde 

toezichthoudende overheid.  

Het betreft, enerzijds, de federale regulator CREG voor de deelsector elektriciteit en gas, en, 

anderzijds, de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie voor de deelsector olie. 

In deze aangifte wordt de berekeningsmethode uiteengezet in artikel 5, § 1 gedetailleerd 

opgenomen (met als minimale vermeldingen (i) kolom 1: het referentiepunt; (ii) kolom 2: de 

meerwinst die niet in oorzakelijk verband staat met de stijging van de elektriciteits-, gas- of 

olieprijzen sinds het tweede kwartaal van 2021; en (iii) kolom 3: de meerwinst die in oorzakelijk 

verband staat met de stijging van de elektriciteits-, gas- of olieprijzen sinds het tweede kwartaal 

van 2021),  

§ 2. De aangifte wordt terdege onderbouwd door afdoende stavingsstukken voor wat betreft de 

aangegeven meerwinst die niet in oorzakelijk verband staat met de stijging van de elektriciteits-

, gas- of olieprijzen sinds het tweede kwartaal van 2021. 

§ 3. De Koning wordt belast met de opmaak van het daartoe te gebruiken aangifteformulier. 

HOOFDSTUK 8 –  Betwistingen 

Artikel 8 

Betwistingen van de aangifte en de daarin vermelde bedragen behoren tot de uitsluitende 

bevoegdheid van de voor de betrokken (deel)sector bevoegde toezichthoudende overheid. 

HOOFDSTUK 9 – Betaling van de overwinstentaks 

Artikel 9 

§ 1. De operator in de energiesector stort de voor het betrokken belastbaar tijdperk 

verschuldigde overwinstentaks, gelijktijdig met het indienen van de in artikel 7, § 1 bedoelde 

aangifte en op grond van de in deze aangifte in kolom 3 vermelde overwinsten, in een door de 

federale overheid op te richten Fonds, genaamd het ‘Overwinstenfonds’, waarvan de Koning 

de oprichtings- en werkingsmodaliteiten bepaalt. 

§ 2. Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor wat betreft de ingevolge betwistingen opgelegde 

(bijkomende) overwinstentaks (belastingverhoging), in voorkomend geval te verhogen met 

boetes en interesten in overeenstemming met de in de inkomstenbelasting geldende regels. 
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§ 3. In geval van niet-aangifte, onvolledige of onjuiste aangifte worden boetes en interesten 

opgelegd in overeenstemming met de in de inkomstenbelasting geldende regels.   

§ 4. De overwinstentaks, boetes en interesten mogen noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, 

verhaald of doorgerekend worden  op andere ondernemingen of op de eindafnemer 

HOOFDSTUK 10 – Aanwending van de overwinstentaks 

Artikel 10 

De in het Fonds gestorte overwinstentaksen (inclusief de daarmee verband houdende boetes en 

interesten) worden, na aftrek van de werkingskosten van het Fonds, integraal aangewend ten 

behoeve van overheidsinitiatieven die finaal ten goede komen aan de eindafnemers van 

elektriciteit, gas en olie.    

HOOFDSTUK 11 – Inwerkingtreding  

Artikel 11 

Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.   

VERANTWOORDING 

Dit globaal amendement vervangt het oorspronkelijke wetsvoorstel voor het invoeren van een 

overwinstentaks in de energiesector en komt tegemoet aan de opmerkingen en bezwaren van 

de Raad van State en de CREG.  


