
Persmededeling
8/03/2022

Europese overheden strijden tegen stijging energieprijzen
Internationale studie van Selectra over de maatregelen om huishoudens
in verschillende Europese landen te helpen hun elektriciteits- en
gasrekening te betalen.

Recordprijzen voor stroom en gas, die dezer dagen nog verder stijgen door de oorlog in Oekraïne,
hebben miljoenen personen in heel Europa getroffen. Hierdoor zijn de overheden gedwongen
speciale noodmaatregelen in te voeren om de prijsstijging voor de eindverbruikers in te dammen en
hen te helpen hun rekeningen te betalen.
Selectra, de moedermaatschappij van CallMePower - een gratis dienst die consumenten helpt bij
het vergelijken van hun elektriciteits-, gas- en telecomcontracten - heeft een analyse gemaakt van
de maatregelen, kortingen en premies die momenteel in de verschillende Europese landen voor de
consumenten beschikbaar zijn.

In België bereikte de regering op 2 februari een akkoord over de maatregelen in verband met de
hoge energieprijzen, met een sterkere focus op kwetsbare klanten en een minder grote impact op
de middenklasse. Die maatregelen zouden een gemiddeld gezin helpen om € 165 op zijn rekeningen
te besparen. Het sociaal tarief - een gunstig tarief voor elektriciteit en aardgas bepaald door de
federale regulator (CREG) - werd verlengd tot eind juni en tijdelijk uitgebreid tot een half miljoen
kwetsbare gezinnen. Elke Belgische consument ontvangt een eenmalige verwarmingsbonus van €
100, ongeacht het verbruik of de energiebron (elektriciteit, aardgas, mazout). Deze wordt
automatisch afgetrokken van de energierekening zonder dat dit moet worden aangevraagd.
Bovendien wordt van maart tot juli de btw op elektriciteit verlaagd van 21 % naar 6 %.
Voor Rémy Goller, co-country manager van CallMePower, zijn de maatregelen van de Belgische
regering echter onvoldoende: "Hoewel deze maatregelen meer dan welkom zijn, volstaan ze niet
om de exponentiële stijging van de energieprijzen waarmee de Belgische gezinnen momenteel
worden geconfronteerd, te compenseren.

In Frankrijk, besloot de regering in te grijpen en de toename van het gereguleerde tarief voor
elektriciteit te beperken. De laatste prijsupdate, die plaatsvond op 1 februari, omvatte een
aanzienlijke verlaging van de belastingen op de energierekening, waardoor de totale prijsstijging
voor de eindklanten werd beperkt tot slechts 4 %. Om particuliere leveranciers te helpen hun
tarieven op de vrije markt in de hand te houden, heeft de regering de historische producent en
leverancier bovendien gevraagd meer elektriciteit aan zijn concurrenten te verkopen tegen een
geplafonneerde prijs. Wat betreft het gas, het gereguleerde tarief is sinds oktober 2021
geblokkeerd en zal pas in juni 2022 worden vrijgesteld.

In Duitsland, heeft de autoriteit ingegrepen op de belastingen: de zogenaamde "EEG-Umlage", een
belasting die wordt gebruikt om de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen
en te verzekeren, is voor iedereen zonder beperkingen verlaagd naar € 0,065 in plaats van € 0,372
per kWh van het begin van het jaar, waardoor het aandeel van de EEG-belasting daalde van 20 %
naar 11 % van de totale stroomprijs, het laagste niveau in tien jaar. Het kabinet overweegt ook om
de EEG-belasting in juli volledig af te schaffen, een half jaar eerder dan aanvankelijk gepland. Dit
zou resulteren in een jaarlijkse besparing van ongeveer € 89 voor een gemiddeld gezin met een
energieverbruik van 4.000 kWh per jaar. Om de stijging van de gasprijzen verder op te vangen,
kondigde de Duitse regering ook de verhogingen aan van twee, meer algemene, sociale
uitkeringen: de huurtoeslag - een subsidie   voor huishoudens met een laag inkomen die de huur niet
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kunnen betalen - en de uitkeringen voor forenzen, beide niet direct gerelateerd aan aan de
energiecrisis.

Tegen deze achtergrond legt de Duitse regering een belangrijke nadruk op de rol van hernieuwbare
energie bij het beheersen van de stroomprijzen. In 2022 is Duitsland van plan zijn resterende 3
kerncentrales te sluiten en de uitfasering van kolen is voorzien van 2030 tot 2038. Deze
maatregelen zijn er om de groene transitie te versnellen, maar het is onduidelijk in hoeverre dit
gecompenseerd zal worden door hernieuwbare energiebronnen.

In Spanje is de belastingdruk op energie aanzienlijk verlicht. Al in juni 2021 verlaagde de overheid
de btw op elektriciteit van 21 % naar 10 % voor klanten met energiemeters onder de 10 kW zolang
de gemiddelde maandelijkse marktprijs boven de € 45 / MWh ligt. Vervolgens keurde de Spaanse
regering medio september een noodplan goed waarin € 4 miljard werd toegewezen om de
energiecrisis het hoofd te bieden, en verlaagde zij de "speciale elektriciteitsbelasting" van 5,1 %
naar 0,5 %. Afgelopen december werd de 'bono social’ voor elektriciteit, een korting voor
huishoudens met lagere inkomens verhoogd van 25 % naar 60 % voor kwetsbare consumenten en
van 40 % naar 70 % voor het minder beschermde deel van de bevolking. Voor gas is het
minimumbedrag van de 'bono social' verhoogd van € 25 naar € 35. Bij de laatste prijsupdate in
januari was de gasprijsstijging in het eerste kwartaal van 2022 beperkt tot 5,48 %, terwijl een
stijging van 15 % werd verwacht. Bovendien kunnen tot april 2022 stroom- en gastoevoer
beperkingen geen gevolgen hebben voor kwetsbare burgers.

In Italië, is ongeveer € 3,8 miljard door de regering onder de 2022 begrotingswet toegewezen om
de rekeningen van huishoudens en KMO’s in het eerste kwartaal van 2022 te verlagen. In het
tweede kwartaal van 2022 zal nog eens € 5,8 miljard worden toegewezen. Deze middelen worden
gebruikt om de zogenoemde "systeemkosten" voor elektriciteit te laten vervallen. Deze
systeemkosten zijn een deel van de elektriciteitsrekening (ongeveer 22 %) die wordt betaald om de
werking van het elektriciteitssysteem te ondersteunen, inclusief de stimulansen voor hernieuwbare
energie capaciteit, sociale bonussen, steun aan energie-intensieve industrieën, enz. Voor gas
vervallen ook de systeemkosten en is de btw verlaagd van 10 % naar 5 %. Deze maatregelen
worden toegepast op alle particuliere consumenten. Interessant is dat huishoudens die vorig jaar
een geldig aanbod op de vrije markt hadden met een vaste prijs, momenteel minder betalen dan
voorheen, omdat ze profiteren van de bezuinigingen zonder de prijsstijging te hebben
meegemaakt. Bovendien zijn de sociale premies voor elektriciteit en gas voor economisch
kwetsbare gezinnen verhoogd om de gevolgen van de prijsstijging voor hen volledig te
neutraliseren. De autoriteit heeft ook de mogelijkheid geïntroduceerd om de rekening in termijnen
zonder rente te betalen, zodra de consumenten hun rekeningen niet betalen.

De situatie in Portugal is vrij uniek en verrassend, aangezien de regering heeft besloten om in 2022
elke verhoging van de elektriciteitsprijs voor huishoudelijke consumenten op de gereguleerde
markt te blokkeren. De prijs van elektriciteit voor klanten op de gereguleerde markt daalde in
januari met 3,4 % vergeleken met de rekeningen voor oktober, november en december. Veel van de
aanbieders op de vrije markt hebben echter aan het begin van het jaar hun tarieven aangepast, wat
voor veel huishoudens tot hogere rekeningen leidde. Op dit moment worden er geen specifieke
maatregelen uitgewerkt om die klanten te helpen, behalve het reeds bestaande sociale tarief voor
elektriciteit voor mensen in sociaal economische nood, dat zowel voor de vrije als voor de
gereguleerde markten werkt. Portugese consumenten zijn tot 2025 vrij om terug te schakelen naar
de gereguleerde markt.

In Oostenrijk, heeft het kabinet begin 2022 een noodpakket van € 1,7 miljard ingevoerd om de
stijging van de energieprijzen voor zowel particulieren als bedrijven tegen te gaan. Een van de
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maatregelen is de opschorting van de vaste bijdrage voor groene stroom (een jaarlijkse betaling om
hernieuwbare energie te financieren), waardoor huishoudens tot € 100 per jaar kunnen besparen.
Daarnaast besloot de regering in januari om de eenmalige uitkering van € 150 voor werklozen en
personen met een laag inkomen, die aanvankelijk bedoeld was als een COVID-19 pandemie hulp, te
verdubbelen in verband met de stijgende energieprijzen. Daarnaast is er ook een eenmalige
compensatie van € 150 goedgekeurd voor elk huishouden onder de maximale inkomensdrempel in
Oostenrijk, waarvan het grootste gedeelte van de bevolking deel uit maakt.

Het Verenigd Koninkrijk, is ook niet immuun voor de stijging van de energieprijzen: begin februari
kondigde Ofgem, de regulerende instantie van de energiemarkt, een verhoging van het
prijsplafond met 54 % aan, die op 1 april van kracht wordt en bijna 75 % van alle Britse huishoudens
beïnvloedt. Gemiddeld zal een huishouden met een tarief dat wordt beschermd door het
prijsplafond zijn prijzen zien stijgen van £ 1.277 (€ 1.547) per jaar tot £ 1.971 (€ 2.387). Tegelijkertijd
kondigde de regering de zogenaamde "Oktober-lening" aan - een verlaging van £ 200 (€ 242) die in
oktober 2022 moet worden toegepast op elke afzonderlijke elektriciteitsrekening in Engeland,
Schotland en Wales, die vanaf april 2023 door de consument moet worden terugbetaald. Bovendien
zullen ongeveer 20 miljoen huishoudens in Engeland profiteren van een korting op de
woningbelasting, wat in feite zal resulteren in een eenmalige korting van £ 150 (€ 182) in april. Een
aanvullend steunpakket van £ 144 miljoen (€ 174 miljoen) is toegewezen aan lokale autoriteiten om
de inwoners te helpen tijdens de energiecrisis.

In Ierland, kunnen alle huishoudens profiteren van een korting van € 200 via een krediet
mechanisme op de elektriciteitsrekeningen dankzij de noodregeling voor elektriciteit. Huishoudens
die al onder de brandstoftoeslag regeling vallen - ongeveer 390.000 huishoudens - zullen begin
maart een extra korting van € 125 ontvangen.

Over Callmepower
CallMePower (callmepower.be) is een dienst die particulieren en bedrijven helpt bij het kiezen van hun
elektriciteits-, gas-, telefonie-, televisie- en internetprovider. CallMePower biedt consumenten sinds
2015 een persoonlijke en gratis dienstverlening, selecteert de meest geschikte voorstellen voor hun
behoeften en begeleidt hen bij het kiezen van de beste aanbieder. In 2021 hebben we 37.000
huishoudens geholpen om te besparen op hun rekeningen.
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