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Verlening btw-verlaging voor elektriciteit tot 31 december 2022  
 

 
A. Energiekosten lopen alsmaar op 

 
De energiefactuur voor elektriciteit of aardgas stijgt de laatste maanden aanzienlijk in 
heel Europa. Voor wie een variabel energiecontract heeft of een nieuw energiecontract 
afsluit rekenen de energieleveranciers hogere prijzen aan. De energiefactuur bestaat 
uit drie delen: de energiekost, de nettarieven en een aantal heffingen. De prijsstijging 
beïnvloedt enkel het deel ‘energiekost’.  
 

B. Maatregelen  
 

De federale regering voerde alreeds maatregelen in tegen de stijgende energiefacturen 
tot 30 september 2022. Deze werden verlengd tot eind 2022.  

- Er geldt een verlaging van de btw op elektriciteit van 21% naar 6% van 1 maart tot 31 
december 2022. Dit is waar te nemen op de voorschotfacturen sinds april. De verlaging 
voor de maand maart 2022 wordt verrekend op de jaarlijkse verbruiksfactuur. 

- Er geldt een verlaging van de btw op aardgas van 21% naar 6% van 1 april tot 31 maart. 
De btw-verlaging voor gas geldt vanaf 1 juli 2022 ook voor appartementsgebouwen, 
woonzorgcentra, ziekenhuizen en andere gebouwen en plaatsen met collectieve 
verwarmingsinstallaties.  

Energiecheque 

Naast de btw-verlaging deelt de federale overheid ook een eenmalige ‘federale 
verwarmingspremie van 100 euro’ per elektriciteitsaansluiting uit. Deze wordt automatisch 
verrekend in de energiefactuur. Voor de gebruikers van stookolie (mazout) en propaan in 
bulk deelt de overheid een eenmalige ‘stookoliecheque’ van 250 euro (per adres) uit. Deze 
kan online of op papier worden aangevraagd.  
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax 
 
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u 
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale 
regelgeving. 
- U kan de inhoud van deze rubrieken en online actualiteit in pdf-formaat raadplegen en 
downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze nieuwsbrief niet langer te 
ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com. 
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij 
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm. 
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced 
als u deze online leest. 
 
Contactgegevens Bebotax 

Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers: 
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen) 
Fax 09/384.87.78 
GSM (2 lijnen):  
lijn 1: 0496/97.22.10 ;  
lijn 2: 0498/88.44.35 ; Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief. 
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten. 
E-mail: info@bebotax.com. 
 
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar: 
 
Bebotax BV ovv BVBA 
Steenweg Deinze 124 B 
9810 Nazareth 
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