
 

Energiefactuur 
- hoe te lezen  

en hoe bespaart u geld? 
 

Energierekening = raketwetenschap?  
Velen van ons ontvangen een energierekening en 
hebben moeite die te begrijpen. Alle tabellen en 
gegevens zijn zo gecompliceerd dat we na een paar 
minuten de moed opgeven en niet de moeite nemen 
om uit te zoeken wat de betekenis van dit document is. 
Ja, we zijn voorstander van vereenvoudiging van de 
energierekening en het consumentvriendelijker maken 
ervan. Er zijn echter enkele wijzigingen nodig in de wet- 
en regelgeving. Betekent het dat we gewoon onze 
energierekeningen moeten betalen zonder te 
begrijpen waar we ons geld precies aan uitgeven? 
Zeker NIET. Lees hieronder een aantal tips, zodat u kunt 
te weten komen wat er op uw factuur staat. Mogelijk 
zijn er een aantal posten die u aanzienlijk kunt 
verminderen. 

 

Welk type contract heeft u? 

Controleer eerst welk type contract u hebt. Hoe doe je 
het? Het is heel eenvoudig; als je een rekening voor 
energie ontvangt -  is het één complex contract. Als u 
twee afzonderlijke facturen hebt - een voor 
energieverbruik en een voor distributie - hebt u twee 
afzonderlijke contracten, waarschijnlijk omdat u al 
eerder van energieleverancier bent veranderd. Deze 
bevinding is heel belangrijk, omdat de 
distributievergoedingen volledig gereguleerd zijn.  

 

Energiekosten en distributiekosten 

De plaats waar je moet zoeken naar besparingen is 
meestal de energiekost. Hoe vindt u het? Kijk a.u.b. op 
onderstaande tabel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlakke, vaste kosten zijn eenvoudig te vinden - ze zijn 
niet afhankelijk van het verbruik (in kWh) en worden 
meestal betaald als maandelijkse vergoeding. 

Variabele kosten - ze zijn afhankelijk van kWh 
verbruikte energie en berekend aan de hand van 
formule XXX kWh x kWh prijs.  

Distributiekosten worden betaald voor de 
netwerkdiensten en hun prestaties, evenals voor de 
kwaliteit van de energie. Zoals we al eerder hebben 
gezegd, is dit gereguleerde tarief, wat betekent dat je 
het alleen kunt beïnvloeden door vermindering van het 
verbruik - de gele cel in de tabel. 

Energiekosten (betaald aan de leverancier) in een 
eenvoudige optie worden berekend voor verbruikte 
kWh x alleen kosten. Het betekent dat hoe meer u 
verbruikt, hoe meer u betaalt. Echter, u kunt het tarief 
met maandelijkse vaste kosten, soms heel 
doorslaggevend in de totale bedrag van uw factuur. Dit 
zijn commerciële kosten, in de bovenstaande tabel 
groen gemarkeerd, en dienen in aanmerking worden 
genomen als u denkt aan mogelijke besparingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGY BILL POSITIONS flat costs variable costs
distribution regulated, flat regulated, depends on kWh used
energy commercial, flat commercial, depends on kWh used
other (incl. taxes) legal legal 



 

 

 

Dit project ontving financiële steun van het Europese 
Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma 
onder subsidieovereenkomst nr. 754051 

  

Gegevens over echt verbruik  
of geschatte kosten? 
Er zijn verschillende rekenmodellen te vinden op uw 
factuur. Het hangt af van uw tarief, het al dan niet 
hebben van een slimme meter en de contractuele 
voorwaarden bij uw energieleverancier.  

De beste en gemakkelijkste leesbaarheid is de 
energierekening op basis van het werkelijke verbruik. 
Je betaalt gewoon voor wat je hebt geconsumeerd, 
niet minder, niet meer. Als u te veel energie verbruikt 
of als uw huisinstallatie of apparaat storingen vertoont 
die een uitzonderlijk verbruik tot gevolg hebben, ziet u 
dit op de volgende factuur. U kunt reageren door uw 
gedrag (minder consumeren) of op andere manieren – 
bv.. het vervangen van oude, verouderde lampen of 
koelkast, omdat u de juiste informatie over uw huidige 
verbruik kent. Deze factureringsmethode wordt 
gewoonlijk gebruikt wanneer slimme meters worden 
geïnstalleerd in uw huishouden en soms in een 
traditioneel offlinenetwerk. In dit tweede geval kan het 
extreem duur zijn omdat het betekent dat iemand de 
gegevens van uw meter minstens elke maand moet 
controleren. Dus, in het algemeen, is het nuttig om een 
werkelijke op gegevens gebaseerde energierekening 
hebben, maar wees je ervan bewust dat het je veel kan 
kosten. Controleer uw tarief en prijs voordat u besluit 
om het aan te vragen. 

Tweede weg is de geschatte energierekening. 
Energieleverancier probeert aan de hand van gegevens 
uit voorgaande periodes en vergelijkbare huishoudens 
in te schatten hoeveel energie u in de volgende periode 
zal verbruiken. De duur van deze periode hangt weer af 
van uw tarief. Het kan maandelijks, halfjaarlijks of zelfs 
jaarlijks. Tijdens deze periode betaalt u vooraf, meestal 
maandelijks, voor het voorspelde volume van verbruik 
(kWh). Na zo'n periode controleert het energiebedrijf 
de gegevens van uw meter en geeft een balans 
energiefactuur af. Heeft u meer betaald dan verbruikt, 
dan heeft u een te grote betaling gedaan en crediteert 
u het energiebedrijf. Als u minder betaald hebt, het u 
het energiebedrijf onderbetaald, waarbij een 
supplement volgt, wat erg ongemakkelijk kan zijn voor 
uw huishoudbudget. Als het echt groot is – 
onderhandel dan aan afbetalingsplan met je 
leverancier. Het is veel beter dan helemaal niet 
betalen, met het risico op schulden of afgesloten te 
worden van het energienet. 

 

 

 

 

Dus, als u een geschat factuur model, moet u de 
schattingen zorgvuldig nazien. Houd er rekening mee 
dat de winter zal worden vergeleken met de winter, en 
de zomer tot de zomer. Zeker van belang als u 
elektriciteit gebruikt om uw huis te verwarmen of te 
koelen. 

De derde manier is een vast tarief over het hele jaar. U 
betaalt, net als hierboven, een bedrag op basis van een 
schatting, maar de periode is een volledig jaar. Het kan 
nuttig zijn als u elektriciteit gebruikt voor verwarming, 
en de winter en de zomer consumpties zijn aanzienlijk 
verschillend. Dankzij het vaste bedrag betaalt u 
hetzelfde bedrag in juli en december. Deze 
facturatiemethode is niet overal mogelijk - controleer 
bij uw leverancier als u denkt dat het een goede 
oplossing voor u is. 

En de laatste methode maar niet de minste – 
voorafbetaling (prepaid). U betaalt eerst voor de een 
exacte hoeveelheid energie en gebruikt deze totdat het 
krediet op is. In sommige gevallen is het nuttig - u 
riskeert geen schuldopbouw. U moet echter waakzaam 
zijn, want als je krediet op is, kan je 
stroomonderbreking in uw huis geconfronteerd 
worden. Voorafbetaalde tarieven zijn meestal duurder 
dan andere, dus kies alstublieft verstandig. 


