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Vereenvoudiging  
van de energiefactuur
Aanbevelingen van het platform tegen energiearmoede,  
beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Context
In 2015 verkeerde 21% van de Belgische bevolking in energiearmoede (Koning Boudewijnstichting, Barometer 

Energiearmoede 2017). Het gaat om mensen die ofwel een te groot deel van hun budget besteden aan energie, ofwel 

hun energieverbruik drastisch beperken. Een duidelijke energiefactuur kan in het bijzonder deze mensen helpen om 

een zicht te krijgen op hun schulden, om na te gaan of het sociaal tarief wordt toegepast en ook om de prijzen van de 

verschillende leveranciers te vergelijken en om zo hun budget te verlichten. 

Een recente studie van de Europese Commissie toont aan dat 41% van de consumenten hun energiefactuur moei-

lijk begrijpen. Bij verbruikers die het moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen, ligt dit aandeel nog hoger.1 

Bovendien is de gas- en elektriciteitsfactuur voor veel verbruikers een zeer onduidelijk en onleesbaar document: de 

jaarlijkse afrekeningsfacturen zijn eindeloos lang, bepaalde nuttige informatie terugvinden is onmogelijk, de gede-

tailleerde kosten zijn ingewikkeld, het nut van de vele wettelijke vermeldingen is betwistbaar (deze vermeldingen zijn 

verplicht voor de leveranciers).  

Voor kwetsbare gezinnen kan het niet begrijpen van de energiefactuur leiden tot administratieve beslomme-

ringen en het niet benutten van bepaalde rechten, zoals het sociaal tarief of het contact met de ombudsdienst 

voor energie. 

In 2016 startte het platform tegen energiearmoede, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, een uitgebreide 

denkoefening over de vereenvoudiging van de energiefactuur. Het platform brengt verschillende actoren samen:  de 

leveranciers, netbeheerders, regulatoren en de verenigingen die kwetsbare gezinnen ondersteunen, allen gemoti-

veerd om tot een vereenvoudigde factuur te komen. Het is de bedoeling om op het gewestelijke en het federale 

niveau te zoeken naar goede praktijken en om aanbevelingen te formuleren voor de beleidsverantwoordelijken. 

1 Europese Commissie (2017). Tweede verbruikersmarktstudie over de werking van de detailhandelsmarkt voor elektriciteit voor de verbruikers 

van de EU

Synthesenota
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De gemiddelde verbruiker heeft echter vaak de indruk dat 

de vragen op de factuur tegelijk ingewikkeld en bijkom-

stig zijn: zolang alles goed gaat, is er geen enkele reden 

om zich daar mee bezig te houden. 

Het is pas wanneer er problemen opduiken dat we zien 

hoe ingewikkeld de factuur is. Bijvoorbeeld bij beta-

lingsmoeilijkheden, moeten we kunnen nagaan wat al 

dan niet betaald is, en we moeten kunnen controleren 

hoeveel administratieve kosten er zijn en of – eventu-

eel – het sociaal tarief werd toegepast. Als er bovendien 

ook een abnormaal hoog verbruik is, moeten we beter 

begrijpen hoe dit komt en hoe we dit kunnen beheer-

sen. Ook moeten we zeker zijn dat het niet gaat om een 

geschat verbruik, en dat de meterstanden en -nummers 

correct zijn. En wie bovendien ook nog eens verandert 

van leverancier, moet dan weer een nieuwe factuur leren 

ontcijferen. 

Een onbegrijpelijke factuur vergroot bij kwetsbare 

gezinnen dus het risico dat ze verdwalen in een admi-

nistratief doolhof en geen gebruik kunnen maken 

van rechten zoals de toepassing van het sociaal tarief 

of het contacteren van de ombudsdienst voor energie. 

Deze gegevens ontbreken te vaak, en ze zijn te vaag 

of verspreid over het hele document. Gezien al deze 

problemen lijkt een vereenvoudiging van de factuur 

absoluut noodzakelijk voor de leden van het platform.

Veel mensen, zowel kwetsbare groepen als anderen, 

begrijpen hun energiefactuur niet.  Wanneer een con-

sument de tijd neemt om de jaarlijkse gas- en elektriciteits-

factuur van een tiental pagina’s te lezen, begrijpt hij dan 

echt wat wordt bedoeld met de federale bijdrage, de bij-

drage voor groene stroom of de toeslag voor beschermde 

klanten? Kan hij de globale betaalde prijs per kWh terug-

vinden? Vindt hij de meterstanden en -nummers terug die 

hij nodig heeft om na te gaan of het gefactureerde ver-

bruik klopt met de werkelijkheid?

Aan de ene kant bevatten de facturen een massa 

aan informatie, die voor de verbruiker niet direct van 

belang is. In een document dat te lang is, met een opeen-

volging van grote titels en kleine lettertjes, is het vaak 

moeilijk om de gezochte informatie terug te vinden. Het 

‘detail van de bedragen’ illustreert deze complexiteit even-

eens: veel informatie – die doorgaans wettelijk verplicht  

is – heeft geen enkel direct nut voor de verbruiker.

Anderzijds ontbreekt bepaalde nuttige informatie 

voor de verbruiker op de facturen van sommige leveran-

ciers, of zit ze verstopt in de kleine lettertjes. 

Waarom de factuur vereenvoudigen?
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Zes fundamentele uitdagingen
>> Kunnen vergelijken van het aanbod van de verschil-

lende leveranciers.2

>> Weten wie men kan aanspreken, waar men hulp kan 

vinden

>> Beknopt genoeg zijn om leesbaar te blijven 

>> Technisch, juridisch en financieel haalbaar zijn 

De werkgroep «vereenvoudiging van de factuur» van het 

platform tegen energiearmoede vond zes fundamentele 

uitdagingen waaraan een vereenvoudigde factuur zou 

moeten beantwoorden:

>> Begrijpen van de specifieke informatie op de factuur 

(leesbaarheid)

>> Kunnen controleren van een aantal gegevens zoals de 

meterstand, het geraamde of werkelijke verbruik, het 

openstaande saldo, het bedrag van de administratie-

kosten, de naam, het type en de looptijd van het con-

tract enz.

Methodologie
geëvalueerd door 85 personen. De modellen werden 

voornamelijk voorgelegd via sociaal werkers en andere 

eerstelijnswerkers door middel van een beoordelings-

schema. Dit schema bevatte zowel de persoonlijke waar-

dering van de respondenten als een test over de begrijp-

baarheid van de factuur. De testresultaten vormen mee de 

basis voor de aanbevelingen die de werkgroep formuleert.  

Op basis van deze uitdagingen verzamelde de werk-

groep een aantal goede praktijken, die werden samen-

gevat in drie modelfacturen (recto-verso). Deze modellen 

dienden helemaal niet om de facturen volledig eenvormig 

te maken, maar wel om de voorstellen van de werkgroep 

te kunnen testen bij kwetsbare gezinnen, maatschappe-

lijk werkers en leveranciers. Aldus werden deze modellen 

2

2 De FEBEG distantieert zich van deze uitdaging (zie aanbeveling 8 

voor meer toelichting)
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Gelet op de diverse samenstelling van het platform, 

bevat deze nota dan ook niet voor 100% de standpun-

ten van iedere betrokken partij. Deze synthesenota 

tracht de voornaamste standpunten van de verschillende 

betrokken partijen samen te vatten. Deze nota bevat een 

aantal aanbevelingen op hoofdlijnen. Ook de illustraties 

uit de diverse modelfacturen worden louter indicatief 

weergegeven.

Bij deze nota hoort ook een meer uitgebreide ‘back-

ground paper’. Deze bevat meer uitgebreid de stand-

punten en alternatieve voorstellen van de verschillende 

leden van het platform. Deze nota is beschikbaar voor alle 

belangstellenden (publi@kbs-frb.be – 02-500 4 555). 

De vereenvoudiging van de energiefactuur is een belang-

rijke uitdaging voor alle klanten, zowel diegenen die in 

(energie)armoede leven als anderen. Ook voor de leveran-

ciers is de energiefactuur een belangrijk instrument voor 

hun contact met de klanten. Het belang van deze reflec-

tie over de vereenvoudiging van de energiefactuur is dus 

groot.

De meerwaarde van het platform tegen energiearmoede 

bestaat erin dat een diverse groep actoren rond de tafel 

werd gebracht, en betrokken werd bij de werkzaamheden 

van het platform. Het gaat dan zowel om vertegenwoor-

digers van klanten als leveranciers, maar ook om diverse 

andere actoren zoals netbeheerders, regulatoren, verte-

genwoordigers uit de sociale sector, academici,… 

De rol van het platform
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Aanbevelingen
8.> Bundelen van informatie om offertes te kunnen 

vergelijken

9.> Toevoegen van een vooraf ingevuld 

overschrijvingsformulier

10.> Vermelden of het sociaal tarief werd toegepast

11.> Vermelden of het gaat om het werkelijke of 

geschatte verbruik

12.> Vermelden van de naam van het contract, de loop-

tijd, het soort tarief en de manier van meten

13.> Het bedrag van de volgende voorschotten 

vermelden

14.> Expliciet vermelden van de sancties bij 

niet-betaling

15.> Streven naar een inhoudelijk gedeeltelijk eenvor-

mige factuur

Op basis van de voorstellen en de vaststellingen van de 

werkgroep, en ook van de testresultaten, formuleerden de 

leden van het platform 15 aanbevelingen. 

1.> Gegevens bundelen per rubriek, vermijden van 

«kleine lettertjes»

2.> Bijeenbrengen van essentiële informatie op de 

voorpagina

3.> Rekening houden met de digitale kloof, alles online 

vermijden

4.> Standaard: één factuur voor gas en elektriciteit

5.> Vereenvoudigen van de specificaties bij de 

bedragen

6.> Specificeren van de betalingen en de eventuele 

schulden

7.> Bundelen van informatie rond «Waar hulp vinden?»

1. Gegevens bundelen per rubriek,  
vermijden van «kleine lettertjes».

Voorstel

De factuur moet onderverdeeld zijn in rubrieken die afgestemd zijn op de vragen van de gezinnen. 

Bijvoorbeeld:

>> Een hoofding met het soort factuur (voorschot/afrekening) en de energiedrager (gas/elektriciteit)

>> Gegevens van de klant (naam, adres, EAN,…)

>> Contactgegevens («Bij vragen, betalingsproblemen en klachten»)

>> «Informatie over uw factuur» (te betalen bedrag, betaalinformatie, reeds betaald bedrag, volgende voorschot,…)

>> De samenstellende elementen van de factuur of «Detail van de bedragen»

>> «Informatie over uw contract» (naam, looptijd, tarief,…)

>> …
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2. Bijeenbrengen van essentiële 
informatie op de voorpagina 

Voorstel

Het gaat erom de belangrijkste informatie voor de klant bijeen te brengen op de voorpagina van elke factuur, en aldus een 

antwoord te geven op de volgende vragen:

>> Hoeveel te betalen? 

>> Wanneer betalen? 

>> Hoe? (overschrijving, domiciliëring, rekeningnummer, mededeling enz.)?

>> Waarom? (voorschot/eindafrekening, gas/elektriciteit)

>> Waar kan ik hulp vinden? 

>> Welk verbruik wordt mij aangerekend? 

>> …

Deze maatregel gaat hand in hand met de indeling van de factuur in rubrieken (zie aanbeveling 1)

Verantwoording

Het is de bedoeling de informatie die de verbruiker het meest nodig heeft maximaal te visualiseren. 

Een andere indeling van deze rubrieken is mogelijk. De rubrieken moeten beantwoorden aan de bezorgdheden van de 

gebruiker, ze moeten duidelijk te herkennen zijn – ideaal via de grafische voorstelling – op de factuur, en vermeldingen in 

kleine lettertjes moeten worden vermeden.

Verantwoording

Elk gegeven op de factuur moet voor de verbruiker een duidelijk nut en doel hebben. Indien niemand goed weet waarom 

bepaalde informatie wordt gegeven, heeft het misschien geen zin om ze op te nemen: hoogstwaarschijnlijk begrijpen de 

verbruikers immers ook niet wat ze daarmee moeten aanvangen.
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3. Rekening houden met de digitale 
kloof, alles online vermijden 

Voorstel

Op de papieren factuur moet voldoende informatie staan om alle noodzakelijke handelingen te kunnen uitvoeren, los van 

het online platform.

Verantwoording

Veel kwetsbare gezinnen beschikken niet over de juiste informaticatools of kunnen ze niet effectief gebruiken. Alle nodige 

handelingen moeten dus op basis van de papieren factuur kunnen worden uitgevoerd. Dat belet uiteraard niet dat voor de 

verbruiker minder essentiële informatie digitaal ter beschikking wordt gehouden.

Anderzijds mogen de leveranciers niet verplicht worden om een papieren versie op te sturen als de klant al akkoord 

gegaan is met een digitale versie (vrije keuze van de klant).

4. Standaard: één factuur  
voor gas en elektriciteit

Voorstel

De verbruikers krijgen idealiter standaard één factuur voor gas en elektriciteit. In de praktijk kan dit enkel als de verbruiker 

voor gas en elektriciteit dezelfde leverancier heeft en ook als het opnemen van de meterstanden voor gas en elektriciteit 

gelijkloopt.

Het platform stelt voor om de verbruiker te laten kiezen. In deze optiek kan de eenheidsfactuur worden beschouwd als 

een standaardkeuze.

Verantwoording

Uit de resultaten van onze testen blijkt dat de verbruikers de voorkeur geven aan één factuur, in plaats van aan aparte fac-

turen per energiedrager. 

Men dient er echter over te waken dat, in geval van schulden, de schuld voor elke energiedrager wordt uitgesplitst. Dit 

heeft immers gevolgen op de verschillende procedures bij wanbetaling (bv. impact op plaatsing budgetmeter naargelang 

schulden voor gas en/of elektriciteit). 
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5. Vereenvoudigen van de 
specificaties bij de bedragen

Voorstel

In principe zouden de volgende aspecten van de bedragen zeker gespecificeerd kunnen worden op de jaarafrekenings- 

of slotfactuur:

1. Het deel van het aangerekende bedrag dat afhangt van de verbruiker («normaal verbruik» en «verbruik daluren»)

2. Het deel van het aangerekende bedrag dat niet afhangt van de verbruiker («abonnement» of «vaste/forfaitaire 

vergoedingen»)

3. Het deel van het aangerekende bedrag dat niet afhangt van de leverancier («netwerkkosten en heffingen»), waarbij de 

specificaties beschikbaar zijn op aanvraag of via de website van de energieregulator

Extra kosten zoals herinneringskosten zouden apart moeten worden gespecificeerd.

De gespecificeerde bedragen zouden een berekening van de gemiddelde kostprijs van de energie, met inbegrip van net-

werkkosten en heffingen maar zonder de extra kosten, omvatten.

De specificatie van de netwerkkosten en de heffingen – die enkel afhangen van het verbruik en helemaal niet van de leve-

rancier – is beschikbaar op aanvraag of online (bv. op de websites van de regulator en de leverancier).

Bij wijze van voorbeeld:

Er bestaan veel alternatieven voor dit voorstel, zoals het differentiëren van de netwerkkosten en de heffingen, of ook het 

specificeren van de heffingen. Dit maakt dat verbruikers op basis van hun factuur kunnen weten waarvoor ze betalen. 

Nadeel is dat dit leidt tot een rubriek die uitgebreider is dan in ons model. 

Verantwoording

De specificatie van de bedragen omvat momenteel – op de klassieke facturen – 10 tot 15 regels. Het gaat om items zoals 

«federale bijdrage», «energiebijdrage», «bijdrage groene energie», «verplichtingen inzake de publieke dienstverlening», 

«netwerkkosten», «transportkosten», die niet direct begrijpelijk zijn voor de verbruikers en die in feite enkel afhangen van 

hun verbruik. De verbruikers hebben eenvoudige, maar vaak moeilijk te vinden gegevens nodig om te controleren of het 

hen aangerekende bedrag juist is, en om de impact van hun verbruik op de factuur te kunnen inschatten. In zijn eenvou-

digste vorm moet de specificatie van de facturen daarop gericht zijn.
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De vermindering van het aantal verplichte wettelijke verplichtingen, onder meer m.b.t. de netwerkkosten en toeslagen, is 

een conditio sine qua non om deze aanbeveling te kunnen uitvoeren. Het platform vraagt de wetgever de mogelijkheden 

tot vereenvoudiging te bestuderen.

6. Specificeren van de betalingen en 
de eventuele schulden

Voorstel

Het gaat erom de verbruikers alle gegevens te bezorgen die ze nodig hebben om meteen te zien wat ze al betaald hebben, 

wat ze nog moeten betalen en waarom. Idealiter gaat het om de volgende gegevens:

>> De openstaande facturen en het gerelateerde openstaande saldo

>> Herinneringen, de facturen voor deze herinneringen en de daaraan verbonden kosten.

>> «Situatie op datum van [… ]». 

Dit doel kan worden bereikt door op de jaarafrekenings- of slotfactuur een volledig overzicht te geven van de verzonden 

facturen en de betalingen, met vermelding van de facturatiedata, de gefactureerde bedragen, het soort factuur (voor-

schot, voorschot + herinnering) en de betaalde bedragen. 

Een alternatief is het vermelden van het openstaande saldo en de onbetaalde facturen, voor zover bijkomende specifica-

ties gemakkelijk kunnen worden verkregen. 

In dit geval moeten ook de herinneringskosten worden vermeld bij de specificatie van de bedragen.

Bij wijze van voorbeeld:

Verantwoording

Bij wanbetaling is het voor de klant doorgaans moeilijk om de onbetaalde factu(u)r(en) terug te vinden, de herinnerings-

kosten te controleren enz. 
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7. Bundelen van informatie rond 
«Waar hulp vinden?»

Voorstel

Het komt erop aan om in één rubriek alle informatie bijeen te brengen die de verbruikers toelaat om hulp te vinden die 

afgestemd is op de verschillende problemen die zich kunnen voordoen. 

De leverancier is het eerste contactpunt bij vragen of problemen. 

Voor technische problemen hebben de verbruikers de gegevens van de netbeheerder nodig. Het is ook belangrijk dat ze 

zich in tweede lijn kunnen wenden tot de Ombudsdienst (bemiddeling en klachten). Bij betalingsmoeilijkheden kunnen 

ook de gegevens van het OCMW nuttig zijn. 

Bij wijze van voorbeeld:

Verantwoording

De contactmogelijkheden in geval van problemen zijn uiteraard gericht op het effectief oplossen van de problemen. Het 

is normaal dat de verbruikers deze informatie vlot kunnen vinden.

Wat betreft de vermelding van het OCMW worden volgende pistes het vaakst geformuleerd:

>> De gegevens van het OCMW enkel vermelden bij herinneringsbrieven en ingebrekestellingen.

>> Als het de bedoeling is om preventief en zo vroeg mogelijk in te grijpen, moeten de OCMW-gegevens minstens worden 

vermeld op de jaar- of slotafrekening.

Een aantal leden van het platform menen dat niet alle gebruikers baat hebben bij deze informatie. Om deze aanbeveling 

te kunnen uitvoeren, dienen de leveranciers bovendien toegang te hebben tot een adequate en actuele databank van 

OCMW’s. 
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8. Bundelen van informatie om 
offertes te kunnen vergelijken 

(FEBEG is het niet eens met deze aanbeveling. Het is volgens FEBEG foutief om facturen met offertes te vergelijken.3)

Voorstel

Het is de bedoeling om in één rubriek alle informatie bijeen te brengen die de verbruikers toelaat om hun lopend contract 

te vergelijken met andere offertes. 

Hiervoor bestaan er 2 belangrijke alternatieven: 

>> Ofwel vermelden we alle informatie die de verbruikers nodig hebben om hun lopende contract op basis van de tarieffi-

ches te vergelijken (zie hieronder voor een illustratie van deze optie) 

>> Ofwel vermelden we alle informatie die de verbruikers moeten invullen in de regionale prijscalculators of in de CREG-

scan, en geven we de referenties van deze tools 

Het is tevens mogelijk beide alternatieven te combineren: een vergelijking op basis van de tarieffiches mogelijk maken en 

informatie verzamelen om in te voeren in de simulatoren. Dat komt dus neer op het samenvoegen van vergelijkende infor-

matie met informatie over het contract (zie aanbeveling 12).

De simulatoren verbeteren – Als aanvulling bij dit voorstel vragen diverse leden van het platform de simulatoren te ver-

beteren zodat ook lopende contracten kunnen worden meegenomen in de vergelijking.

Verantwoording

De factuur is tegelijk het belangrijkste communicatiekanaal tussen leveranciers en verbruikers, en het document waar-

naar verbruikers teruggrijpen als het gaat over tarieven. Het spreekt dus voor zich dat de leveranciers de factuur eveneens 

gebruiken om aan de verbruikers de informatie te bezorgen die hen in staat stelt om hun contract en hun tarieven te verge-

lijken met andere contracten op de markt. 

Het is echter belangrijk om aan te geven dat het gefactureerde verbruik niet nuttig is voor een vergelijking, omdat het niet 

noodzakelijk overeenstemt met een volledig jaar, omdat het bedrag op de factuur onder meer afhangt van het moment 

waarop de meterstand werd genoteerd, en dat de concurrentie slechts betrekking heeft op een klein deel van de factuur.

3 Volgende redenen worden hiervoor door FEBEG aangehaald: (1) Een factuur is geen goede basis om het aanbod te vergelijken. Slaat regelma-

tig over meer dan één kalenderjaar (impact op nettarieven en taksen, regionale quotumverplichting groene stroom,…), (2) Een factuur (gegevens 

uit het verleden) is geen offerte (toekomst). In principe is enkel kennis over verbruik vereist voor simulatie, (3) Het is raadzaam dat de verbruikers 

steeds offertes vergelijken op de officiële websites van de regulatoren. De meer uitgebreide argumentatie is terug te vinden in de achtergrondnota. 
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9. Toevoegen van een vooraf 
ingevuld overschrijvingsformulier

Voorstel

Vandaag voegen diverse leveranciers bij hun facturen ook een vooraf ingevuld overschrijvingsformulier. Dat is een goede 

praktijk die aanbeveling verdient. 

Verantwoording

Het vooraf ingevulde overschrijvingsformulier geeft een duidelijk visueel signaal aan de klanten. Aldus weten ze wat ze 

moeten betalen en op welke manier. 

Technologische evoluties kunnen het overschrijvingsformulier op termijn minder nuttig maken, maar tot op heden is het 

een belangrijk hulpmiddel voor heel wat mensen die ervoor opteren om hun facturen op papier te ontvangen.

10. Vermelden of het sociaal tarief  
werd toegepast 

Voorstel

Het gaat erom systematisch te vermelden (op alle facturen) of het sociaal tarief al dan niet werd toegepast, bijvoorbeeld 

in een rubriek «Informatie over uw contract». Het is bijvoorbeeld mogelijk, de vermelding «sociaal tarief» te doorstrepen 

als het niet wordt toegepast, of een aankruisvakje te voorzien of te vermelden “het sociaal tarief wordt niet toegepast”. Het 

belangrijkste is dat de vermelding duidelijk zichtbaar is.

Bij wijze van voorbeeld:

Verantwoording

Vandaag kan men moeilijk of zelfs helemaal niet controleren of het sociaal tarief is toegepast op de factuur. In het alge-

meen wordt het sociaal tarief automatisch toegepast. In 10% à 20% van de gevallen werkt het automatisme echter niet 

zodat de betrokken gezinnen dat expliciet moeten aanvragen. Een systematische vermelding maakt dat de begunstigde 

gezinnen dat ook duidelijk weten en niet op zoek hoeven te gaan naar een goedkoper contract.

Een groot deel van de leden van het platform menen dat het eveneens belangrijk is de periode te vermelden waarin het 

sociaal tarief werd toegepast (of de periode waarin men recht heeft op het sociaal tarief).
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11. Vermelden of het gaat om het 
werkelijke of geschatte verbruik

Voorstel

Er wordt voorgesteld om de voluit geschreven vermelding «geschatte meterstand/geschat verbruik» op te nemen bij de 

specificatie van het verbruik vanaf het moment dat er voor de eerste keer sprake is van het aangerekende verbruik. 

Bij wijze van voorbeeld:

Verantwoording

Bij een geschat verbruik bestaat de kans dat de verbruikers ofwel meer betalen dan nodig is, ofwel veel zullen moeten 

betalen bij de jaarlijkse afrekening als de netbeheerder beschikt over de werkelijke meterstanden. Als de verbruikers 

weten dat het om een schatting gaat, kunnen ze daarmee rekening houden (responsabilisering van de verbruiker) en hun 

situatie eventueel in overeenstemming brengen met hun werkelijk verbruik of aan de leverancier vragen om de voorschot-

ten aan te passen. 

Om deze aanbeveling te kunnen realiseren, dienen de netbeheerders de nodige informatie te bezorgen aan de leveranciers.

12. Vermelden van de naam van het 
contract, de looptijd, het soort tarief 
en de manier van meten

Voorstel

Het gaat om het systematisch vermelden van de naam van het contract, de looptijd, de vervaldag, het soort tarief (vast/

variabel) en de manier van meten (normaal/normaal en daluren). 

Deze gegevens kunnen bv. worden opgenomen in de rubriek «Informatie over uw contract». De betrokken energiedragers 

en de eventuele extra diensten kunnen ook hier worden ondergebracht 

Het is ook mogelijk om de naam van het contract, de looptijd, het soort tarief en de berekeningswijze, voor een vergelij-

king, te koppelen aan andere nuttige informatie (zie aanbeveling 8). 
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Bij wijze van voorbeeld:

Verantwoording

De naam van het contract, het type, de looptijd, de vervaldatum en de mogelijkheid tot opzeg van het contract (mits 

inachtname van een opzegtermijn) zijn basisgegevens, die onder meer nodig zijn om de tarieffiche te vinden, om te verge-

lijken en om te weten wanneer het contract moet worden veranderd (of verlengd).

Wanneer een klant van tarief verandert, is het noodzakelijk de periodes waarin de verschillende tarieven van toepassing 

waren, te vermelden.

Aanvullende diensten (zoals bv. het onderhoud van een verwarmingsinstallatie door de leverancier) kunnen in deze sectie 

worden vermeld, maar dienen afzonderlijk te worden gefactureerd.

13. Het bedrag van de volgende 
voorschotten vermelden

Voorstel

Er wordt voorgesteld om het bedrag van de volgende voorschotten te vermelden op de jaarafrekeningsfactuur. 

De klant moet op eenvoudig verzoek de gedetailleerde berekening van het voorschot kunnen ontvangen.

Verantwoording

Bij de eindafrekening is de kans groot dat het bedrag van het voorschot verandert. Door het nieuwe bedrag te vermelden, 

geeft de leverancier de verbruiker de mogelijkheid om daarop te anticiperen en misverstanden te vermijden. 
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14. Expliciet vermelden van de 
sancties bij niet-betaling

Voorstel

Vermelding van de details van de procedure bij niet-betaling.

Twee belangrijke alternatieven worden voorgesteld:

>> De factuur moet enkel informatie geven over de eerste stap bij niet-betaling: het sturen van een herinneringsbrief en 

de eventuele kosten daarvan. De herinneringsbrieven en de ingebrekestellingen geven dan meer complete informatie 

over het vervolg van de procedure en de sancties.

>> Precieze informatie op herinneringsbrieven en ingebrekestellingen volstaat.

Verantwoording

De klanten informeren en administratieve patstelling vermijden. De procedure dient duidelijk te worden toegelicht.

Idealiter wordt de procedure op een identieke manier vermeld door alle leveranciers en wordt ze voorgesteld op een 

manier die de klant duidelijk begrijpt. In geval verschillende procedures bij de sociale leveranciers in de verschillende 

Gewesten, dient de procedure die van toepassing is te worden vermeld.

15. Streven naar een inhoudelijk 
gedeeltelijk eenvormige factuur

Voorstel

De keuze m.b.t. de inhoud en de precieze vormgeving van de factuur behoort –minstens gedeeltelijk- tot de commerciële 

vrijheid van de leveranciers. Het platform vindt echter dat er een akkoord mogelijk is over bv. de structuur en de essentiële 

informatie op de voorpagina.

Er zijn meerdere alternatieven:

>> Op de factuur verplicht gebruik maken van een eenvormige woordenschat en van eenduidig gedefinieerde gegevens 

>> Eenvormig maken van de woordenschat en de structuur van een deel of het geheel van de factuur, maar niet van de 

lay-out 

>> Volledig eenvormig maken van de voorpagina, met uitzondering van enkele vrije ruimtes voor de leverancier 

>> Volledig eenvormig maken van de factuur, met uitzondering van enkele vrije ruimtes voor de leverancier

FEBEG stelt voor om de factuur zo veel mogelijk te vereenvoudigen en te beperken tot de vermelding van meest essenti-

ele informatie (bv. op één A4). De details kunnen op vraag of via de digitale klantenzone ter beschikking worden gesteld.
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Verantwoording

Ingewikkelde facturen vormen een wezenlijke belemmering voor de begrijpelijkheid. Bovendien vormen verschillende 

facturen ook een belemmering om van leverancier te veranderen en om de verbruiker duidelijke keuzes te laten maken. 

Een eenduidige factuur moet bijgevolg bijdragen tot een zo eenduidig en breed mogelijk begrip, en daardoor ook de 

transparantie en de goede werking van de markt bevorderen.

Besluit
De aanbevelingen hebben als doel om de energiefactuur te vereenvoudigen zodat deze meer begrijpelijk 

wordt voor de verbruiker.  

In deze oefening moet rekening worden gehouden met de complexiteit van de energiemarkt. Ter illustratie: de jaaraf-

rekening valt niet steeds samen met de contractduur, aangezien de opname van de meterstand de verantwoordelijk-

heid is van de netbeheerder en de klant op elk moment van leverancier kan veranderen. De factuur slaat dan ook vaak 

op meer dan 1 kalenderjaar, wat een invloed heeft op de toeslagen en heffingen. Daarnaast is de complexiteit van de 

energiefactuur in grote mate het gevolg van verplichte wettelijke vermeldingen (meer dan 100 wettelijke verplichtin-

gen verspreid over regionale, federale en Europese regelgeving). Het platform roept de wetgever op om verschillende 

wetgevingen (EU/Federaal/Regionaal) beter op mekaar af te stemmen en (indien mogelijk) overbodige verplichtingen 

te schrappen.

Het is mogelijk dat technologische evoluties op termijn een aantal aanbevelingen minder zinvol zullen maken. Zo 

kan een papieren overschrijving overbodig worden wanneer E-Banking algemeen is ingeburgerd en de digitale kloof 

gedicht.  Ook kunnen digitale meters op termijn het onderscheid tussen voorschotfacturen en een regularisatie over-

bodig maken. Echter, op dit ogenblik beantwoorden de voorstellen aan reële noden.

De leveranciers zijn nauw betrokken bij deze oefening tot vereenvoudiging. De implementatie van een vereenvou-

digde factuur moet voor hen dan ook financieel haalbaar zijn en ook moet voldoende tijd worden gegeven om de 

implementatie te realiseren.

Ter herinnering is de meerwaarde van het platform tegen energiearmoede het feit dat een diverse groep actoren 

rond de tafel werd gebracht, en betrokken werd bij de werkzaamheden van het platform. Het gaat dan zowel om 

vertegenwoordigers van klanten als leveranciers, maar ook om diverse andere actoren zoals netbeheerders, regulato-

ren, vertegenwoordigers uit de sociale sector, academici,... Het  platform drukt dan ook de hoop uit dat -gelet op de 

belangrijke investering door de verschillende leden van het platform- deze nota de politieke verantwoordelij-

ken zal helpen in hun werkzaamheden rond dit thema.
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