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Vernietiging van de verhoogde Vlaamse Bijdrage Energiefonds:  

De leveranciers zorgen voor correcte afhandeling voor de klanten 
 
Brussel, 22 juni 2017 
 
FEBEG neemt akte van de beslissing van het Grondwettelijk Hof van vandaag tot vernietiging 
van de verhoogde Vlaamse Bijdrage Energiefonds. Deze beslissing zet echter opnieuw druk 
op het zogenaamde leveranciersmodel. In dit model innen de elektriciteitsleveranciers, via 
een unieke factuur, niet alleen de vergoeding voor de energie die zij leveren, maar ze innen 
tegelijk ook de netkosten, openbaredienstverplichtingen evenals de belastingen en 
heffingen, inclusief BTW. In hun rol als tussenpersoon storten zij deze bedragen door aan de 
netbeheerders en de overheden.   
 
De leveranciers analyseren momenteel het arrest. Door deze uitspraak mogen de 
leveranciers de heffing in haar huidige vorm niet meer verder aanrekenen voor 
elektriciteitsverbruik vanaf 2018. Dit betekent een ingrijpen in de systemen van de 
leverancier die weldoordacht moet gebeuren teneinde een correcte aanrekening te 
verzekeren.  
 
Administratieve en financiële opvolging  
Het is niet de eerste keer dat beslissingen worden teruggedraaid met grote impact op de 
factuur. Denken we maar aan de recente BTW verlaging en verhoging op amper 16 maanden 
tijd.  
 
Marc Van den Bosch, general manager van FEBEG: “Uit ervaring weten wij dat het 
terugdraaien van  beslissingen leidt tot tal van vragen van klanten en extra werk voor de 
leveranciers, bvb. in de callcenters. Bovendien brengt de implementatie van de nodige 
wijzigingen in de informaticasystemen van de leveranciers hoge kosten met zich mee. We 
vragen aan de klanten om voldoende vertrouwen te hebben in hun leverancier die alles in 
het werk zal stellen om voor een correcte afhandeling te zorgen. Een stabiel rechtsklimaat is 
meer dan ooit nodig om de consument niet in de war te brengen.” 
 
Naar een factuur opnieuw gefocust op energie 
De verhoging van de elektriciteitsfactuur had de laatste jaren weinig te maken met het luik  
pure energie. Vooral belastingen, heffingen en de kosten gelinkt aan de 
openbaredienstverplichtingen zijn sterk toegenomen. Het gevolg voor de klant is een hoge 
factuur en voor de leveranciers heeft het bijgedragen tot een forse daling van hun marges. 
De energiefactuur moet opnieuw ... een energiefactuur worden. Sociale en ecologische 
maatregelen zouden beter worden gefinancierd via algemene middelen. 

 

 
Over FEBEG  
FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de 
producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals 
de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 32 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 
7.895 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 16,4 miljard EUR 
vertegenwoordigen. 
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