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Onderwerp : Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) en BTW-compensatiefonds

Geacht College,

Geachte Gemeenteraad,

Medio vorige maand hebben wij u geïnformeerd over onze duurzaamheid
bewustwordingscampagne “Besparen met Leddy” en de mogelijkheid deze in te zetten in het kader 
van de RRE. Met de RRE wordt een snelle reductie van de COa-uitstoot beoogd. “Besparen met 
Leddy” is gericht op bewustwording in combinatie met een cadeaubox met 10 LED-lampen. 
Hiermee wordt direct een forse reductie van de C02-uitstoot behaald.

Met een 20% van de aangeschreven gemeenten hebben wij inmiddels contact gehad. Uit deze 
contacten is gebleken dat diverse gemeenten de uitvoering reeds hebben opgedragen aan een 
Regionaal Energieloket of vergelijkbare organisatie, of overweegt dat te doen. Er wordt daarbij 
gedacht aan het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten, het inzetten van energiecoaches of 
het geven van een voucher aan de woningeigenaar die deze naar eigen wens bij een bouwmarkt 
etc. kan besteden aan bijvoorbeeld radiatorfolie, tochtstrips of LED-lampen. Het budget wordt niet 
maximaal benut t.g.v. doorbelaste uitvoeringskosten of doordat vouchers niet volledig worden 
besteed.

Ook blijkt uit deze contacten dat het merendeel van de gemeenten niet op de hoogte is van de 
richtlijnen over het compenseren van de BTW voor de acties die de gemeenten uitvoeren.

“De btw op ingekochte materialen die worden verstrekt kan ook worden gecompenseerd bij het 
BTW-compensatiefonds mits de materialen als een pakket via een energiebox collectief onder 
huiseigenaren en bewoners worden verspreid. De energiebox betreft een box met materialen die 
de ontvangers gelijk kunnen gebruiken in de woning. De gemeente kan de btw op de kosten van 
het verspreiden van de energiebox ook compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Voor het 
recht op compensatie van btw is natuurlijk wel van belang dat de gemeente contracteert en de 
factuur aan de gemeente wordt uitgereikt." (Bron: www.fiscaalvanmorqen.nl)

Compensatie is dus alleen mogelijk als aan de geel gearceerde voorwaarden wordt voldaan.
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Tot slot blijkt uit de gesprekken dat bij een aantal gemeenten het idee leeft dat het budget ook 
ingezet kan worden voor eigenaren van appartementen etc.. Dit is niet het geval. Het budget mag 
alleen worden besteed aan “grondgebonden” woningen.

Samenvattend willen wij het volgende onder uw aandacht brengen:

1. voorlichting, energiecoaches en energiescans dragen zeker bij aan de bewustwording maar 
dragen weinig bij aan het realiseren van de korte termijn doelstelling voor 2020;

2. vervanging van traditionele verlichting door LED-verlichting heeft direct het gewenste 
resultaat;

3. een substantieel deel van de budgetten gaat op aan uitvoeringskosten;
4. voor het niet bestede deel van een voucher kan geen nieuwe voucher voor het 

restantbedrag worden gegeven. Hierdoor wordt mogelijk een deel van het budget niet 
gebruikt;

5. de prijzen voor de woningeigenaar zijn in de bouwmarkt etc. factor 3-5 hoger dan ons 
aanbod (TOP kwaliteit, 2 jaar garantie, full glass filament, warmwit, A++-energielabel, € 1,86 
incl. € 0,06 verwijderingsbijdrage en excl. 21% BTW). Deze prijs is uitsluitend voor 
woningcorporaties en gemeenten. Wij zijn niet actief op de retailmarkt;

6. de cadeauboxen met LED-lampen kunnen vanaf 3.000 stuks, zonder meerprijs, in de “look 
and feel” van uw gemeente worden geleverd. In de box kan een flyer met besparingstips 
worden toegevoegd;

7. we kunnen u nog verder ontzorgen door de boxen bij de woningeigenaar te bezorgen. Dit is 
reeds mogelijk vanaf € 2,07 per box excl. 21% BTW. Ook de distributiekosten vallen binnen 
de RRE-voorwaarden;

8. u kunt een groter effect bereiken indien u het maximale budget per woning verlaagt en 
verdeelt over meer woningen;

9. de BTW is voor de gemeenten alleen terug te vorderen via het BTW Compensatiefonds 
(BCF) als materialen collectief als een pakket en direct bruikbaar onder de 
woningeigenaren worden verspreid. In alle andere gevallen is geen BTW-teruggaaf 
mogelijk; en

10. de regeling is alleen van toepassing voor grondgebonden woningen.

Het spreekt voor zich dat wij graag met u in gesprek gaan om te bespreken hoe wij voor uw 
gemeente de hoogste C02-reductie kunnen realiseren.

U kunt hiervoor contact opnemen met:

- 
 

Wij wachten uw reactie met belangstelling af.

Met vriendelijke groet,

LEDs make a difference B V.

 directeur
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