Samenstelling energiefactuur
Persoonsgegevens en EAN-codes
In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van
Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:
 Naam en voornaam
 Adres en postcode
 Gemeente
 Telefoonnummer
 E-mailadres



EAN-code elektriciteit

In samenwerking met:

EAN-code aardgas

De andere twee pijlen in voornoemde figuur verwijzen naar de EAN-codes voor respectievelijk
elektriciteit en aardgas. De EAN-code is het unieke identificatienummer waarmee jouw elektriciteiten aardgasaansluiting geïdentificeerd wordt. Dit nummer bestaat uit 18 cijfers en begint met ‘54’.
Belangrijk: De EAN-codes dienen correct en duidelijk ingevuld te worden op het inschrijfformulier
van de groepsaankoop. Indien er geen EAN-code of een niet leesbare EAN-code ingevuld is, kan
de inschrijving niet in behandeling genomen worden.

Verbruiksgegevens

Hierboven vind je bij de pijlen de verbruiksgegevens voor elektriciteit. De volgende informatie is
daarbij van belang:
 Het verbruik wordt weergegeven over een periode van een jaar

In samenwerking met:



Het elektriciteitsverbruik is in kWh genoteerd (nacht – dag – exclusief)

Bij de pijlen in onderstaande figuur is het aardgasverbruik terug te vinden.

De volgende informatie is daarbij van belang:
 Het verbruik wordt weergegeven over een periode van een jaar
 Het aardgasverbruik is in kWh of m3 genoteerd.

In samenwerking met:

Gratis Elektriciteit
In onderstaande figuur is bij de onderste pijl informatie over gratis elektriciteit te vinden.

In januari 2016 is deze maatregel afgeschaft. Afhankelijk van de datum van jouw factuur en je
toenmalig energieleverancier is het dan ook mogelijk dat deze informatie niet op de factuur is
opgenomen omdat de maatregel inmiddels tot het verleden behoort.

Soort contract
Bij de bovenste pijl vind je de naam van jouw energiecontract. Deze naam is nodig voor een
precieze berekening. Indien je een meerjarig contract hebt, is dit terug te zien aan de
contractnaam. Daar staat dan namelijk in vermeld dat het een contract voor meerdere jaren is.

Kosten groene stroom & warmte-krachtkoppeling
Naast de elektriciteitsprijs en de aardgasprijs worden er kosten groene stroom en kosten voor
warmte-krachtkoppeling in rekening gebracht. Deze zijn hierboven terug te vinden bij de middelste
twee pijen. Het gaat hierbij om kosten voor de investeringen in de productie van groene stroom en
warmte-krachtkoppeling die opgelegd zijn door de Vlaamse overheid. Uw elektriciteitsleverancier
heeft de keuze de kosten hiervan al dan niet apart aan u door te berekenen. Kiest de leverancier
ervoor dit afzonderlijk te doen dan staan deze kosten verplicht op uw factuur vermeld als “Kosten
groene stroom en WKK”

In samenwerking met:

Netwerkkosten
Ook voor de distributie van energie betaalt u. Door de distributie- en transportnetbeheerder wordt
daarom een vergoeding voor de distributie en het transport van elektriciteit en aardgas
aangerekend. De prijzen van de distributienetbeheerders worden slechts op vastgestelde
tijdstippen aangepast en hiervoor is goedkeuring van de overheid nodig De distributiekosten
dekken het gedeelte van het vervoer via het aardgasnetwerk onder lage druk, de werkingskosten
van de distributienetbeheerder en de kosten voor de meteropname. De transport- en
distributiekosten van de netbeheerders worden via de leveranciers doorgerekend aan de klant.
Deze kosten, samen met de door de overheid geïnde taksen, staan op één factuur. In
onderstaande figuur is dat te zien bij de pijlen.

Op welke kosten heeft de groepsaankoop invloed?
De energiefactuur bestaat uit drie delen:
1. De energieprijs (van de leverancier)
2. De distributie - en transportkosten (van de netbeheerder)
3. Taksen en heffingen (overheden)
De groepsaankoop oefent invloed uit op de energieprijs (prijs per kWh voor zowel elektriciteit als
aardgas) en de abonnementsvergoeding. Dit zijn namelijk de prijzen waarop de energieleveranciers
invloed uit kunnen oefenen (en dus de elementen op basis waarvan zij met elkaar kunnen
concurreren).
Aangezien de hierboven onder 2 en 3 genoemde elementen niet door de leverancier worden
vastgesteld, oefent de groepsaankoop geen invloed uit op deze punten.

In samenwerking met:

Stijging kosten
elektriciteitsfactuur januari
2015 – juli 2016
Verbruiksgroep (jaarverbruik)
Kleine verbruiker (600 kWh1)
Gemiddelde verbruiker (3.500 kWh 2)
Grote verbruiker (20.000 kWh3)

Stijging prijs
€ 168,75,- Euro
€ 285,13,- Euro
€ 1.321,70,- Euro

Toelichting stijging kosten
elektriciteitsfactuur januari 2015 –
juli 2016
September 2015
De btw op elektriciteit is terug verhoogd van 6% naar 21%. Daarnaast is de
vennootschapsbelasting voor distributienetbeheerders verhoogd en dit zal worden doorberekend
aan de klanten. Hierdoor is sprake van een stijging in de ‘distributienettarieven’.

Januari 2016
De energiefactuur stijgt wegens de afschaffing van de gratis elektriciteit. Hierdoor dient u uw
volledige verbruik zelf te betalen.

Maart 2016
Op 1 maart 2016 is de heffing Vlaams energiefonds verhoogd. Deze heffing staat ook wel bekend
onder de naam ‘Turteltaks’. Voor een kleine en gemiddelde verbruiker (tot 5.000 kWh elektriciteit)
steeg de heffing van € 3,- Euro per jaar naar € 100,- Euro per jaar. Zij die 5.000 kWh tot 10.000
kWh verbruiken betalen € 130,- Euro per jaar voor deze heffing. De verbruiksgroep van 10.000
kWh tot 20.000 kWh betaalt € 290,- Euro aan Turteltaks.
Bron: VREG

1

Gebaseerd op een enkelvoudige meter.
Gebaseerd op een tweevoudige meter met een dagverbruik van 1.600 kWh en 1.900 kWh nachtverbruik.
3
Gebaseerd op een tweevoudige meter en een uitsluitend nachtmeter met een dag verbruik van 3.600 kWh,
een nachtverbruik van 3.900 kWh en een uitsluitend nachtverbruik van 12.500 kWh.
2

In samenwerking met:

