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Waarom uw voorschotfactuur voor 
elektriciteit aanpassen? 

Hoe kan u een onverwachte hoge eindafrekeningen vermijden? 
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1. De elektriciteitsfactuur, veel meer dan energie alleen

2. Gereguleerde componenten zijn het leeuwendeel van de 
factuur

3. De leverancier werkt met voorschotfacturen in het voordeel 
van de klant

4. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de factuur in 
Vlaanderen sinds 2015

5. Evolutie elektriciteitsfactuur 2012-2016 

6. Hoe een onverwachte hoge eindafrekening vermijden?



TransportD

Leveranciers innen de middelen voor 
andere marktpartijen en voor de 
overheid en storten de aanverwante 
bedragen aan hen door
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1 unieke factuur is simpel, transparant en kosten-efficiënt

“ONE  INVOICE”
EnergieA

Belastingen

& heffingen

B

DistributieC

Sociaal & MilieubeleidE

1. De elektriciteitsfactuur, veel meer dan energie alleen
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2. Gereguleerde componenten zijn het leeuwendeel van de factuur

Energie component
is geliberaliseerd
en onderworpen
aan concurrentie

Gereguleerde
componenten worden
beheerst door
overheidsinstanties



 Voorschotfacturen dienen als instrument voor budgetbeheer 

 Dankzij de voorschotfactuur worden de kosten gelijkmatig over 
de afrekeningsperiode verspreid

 Klant heeft steeds de mogelijkheid om het bedrag van de 
voorschotfactuur aan te passen via de website of klantendienst 
van zijn leverancier
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4. De leveranciers werken met voorschotfacturen in het voordeel van 
de klant
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5. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de factuur in Vlaanderen
sinds 2015

Gereguleerde componenten

1. BTW-verhoging 21%  : +/- 90,00 €

2. Afschaffing gratis KWh : +/- 76,00 €

3. Verhoging distributienettarieven (incl. ODV) :  +/-30,00 €

4. Verhoging Vlaamse Bijdrage Energiefonds: +/- 100,00 €

5. Verhoging verplichte quotum: +/- 20,00 €

Energiecomponent
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Evolutie elektriciteitsfactuur in Vlaanderen 

3.500 KWh/jaar - enkelvoudig tarief

Energie Groenestroomcertificaten en WKK Distributie tarieven (incl. ODV's) Transmissie tarieven Taxen en heffingen BTW Gratis KWh

• BRON: Vijf grote energieleveranciers in België, Accenture analyse + FEBEG (2016) - * Enkelvoudig tarief - 3.500 KWh/jaar, vaste prijs. 

Energiecomponent berekend op basis van tariefkaarten van 01/2016, andere componenten op basis van de situatie op 03/2016

+ 34%

7 26/02/2016

in euro



• BRON: Vijf grote energieleveranciers in België, Accenture analyse - Enkelvoudig tarief -3.500 KWh/jaar8 26/02/2016



 Voorschotfacturen zijn instrumenten voor

uw budgetbeheer

 Rekening houdend met de 

prijsstijgingen en om factuurschokken 

bij de eindafrekening  te vermijden kan 

uw leverancier mogelijks voorstellen om 

de voorschotten aan te passen

 Als klant kan u zelf ook initiatief nemen

 Blijf attent voor het marktaanbod, en

kies producten en diensten die het best 

bij u passen
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7. Hoe een onverwachte hoge eindafrekening vermijden?
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Bedankt. Vragen?

Persrelaties

Marc Van Den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG
marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, porte-parole de la FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 (0)2 500 85 93 I +32 475 75 19 66

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 28 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.500 personen
te werk stellen en een omzet van om en bij de 21,5 miljard EUR 
vertegenwoordigen.


