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Samenvatting 
 

Op vraag van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) en zoals voorzien in het advies n° 
459 van de Raad voor het Verbruik van 17 januari 2013 buigt de Raad zich opnieuw over de 
gedragscode met betrekking tot elektronische facturatie. 
 
De Raad verwijst naar zijn advies van 17 januari 2013. In dit advies gaf hij reeds aan te betreuren 
dat hij niet geraadpleegd werd bij het opmaken van de gedragscode omwille van het belang van de 
inbreng van alle verschillende betrokken partijen. Om die reden stelde de Raad een revaluatie van 
de gedragscode voor.  
 
Hoewel de gedragscode een goed werkkader is, meent de Raad immers dat deze qua vorm en 
duidelijkheid nog verbeterd zou moeten worden. De (rechts)onzekerheid die zijn onduidelijkheden 
met zich brengen, zouden (mee) aan de basis kunnen liggen van het beperkte aantal 
ondertekenaars van de gedragscode tot nog toe. 
 
De Raad hoopt ten stelligste dat ditmaal effectief met zijn opmerkingen rekening zal worden 
gehouden. Om die reden werden de voorgestelde aanpassingen ook meteen in de tekst van de 
gedragscode gemaakt. Deze aanpassingen komen grotendeels overeen met de opmerkingen die 
gemaakt werden in advies n° 459 van de Raad. 
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De Raad voor het Verbruik, die door de Dienst Administratieve Vereenvoudiging uitgenodigd wordt om 
een advies uit te brengen over de evaluatie van de gedragscode met betrekking tot elektronische 
facturatie, is op 2 april 2014 in plenaire vergadering bijeengekomen onder het voorzitterschap van de 
heer Robert Geurts, en heeft huidig advies goedgekeurd. 
 
De Raad voor het Verbruik heeft de voorzitter verzocht dit advies over te maken aan de Minister van 
Administratieve Vereenvoudiging en aan de Minister van Economie en Consumenten. 
 
 
 
 
 

ADVIES 
 
 
 
De Raad voor het Verbruik,  

Gelet op de aanvraag van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging van 1ste oktober 2013  die de Raad 
voor het Verbruik uitnodigt om een evaluatie te maken van de gedragscode met betrekking tot 
elektronische facturatie;  

Gelet op het advies nr 459 van de Raad voor het Verbruik van 17.01.2013; 

Gelet op de werkzaamheden van het Belgisch “e-invoicing” Forum; 

Gelet de gedragscode met betrekking tot elektronische facturatie;  

Gelet op de werkzaamheden van de Commissie “ Handelspraktijken”, voorgezeten door de heer Ducart 
(Test-Aankoop) tijdens haar vergaderingen  van 24 oktober 2013 en 17 maart 2014; 

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende leden van de Raad : de heer Van 
Oldeneel (Assuralia) ; 

Gelet op de deelname aan de werkzaamheden van de volgende deskundigen: de dames Dammekens 
(VBO), Demelenne (Febelfin), Geyduschek  (Dienst Administratieve Vereenvoudiging), Koelman (Test-
Aankoop), Neijts (NSZ), Ragheno (VBO), Sauveur (OIVO) en Vermeersch (VBO)  ; de heren Cloots 
(Unizo), De Koning (OIVO),Lesceux (UCM),  Storme (ABVV) en Vander Linden (ABVV) ; 

Gelet op het ontwerpadvies opgesteld door de heer De Koning (OIVO) en de dames Dammekens (VBO) en 
Ragheno (VBO); 

 
 
 
 
 

BRENGT HET VOLGENDE ADVIES UIT: 
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I. Inleiding 
 
Op vraag van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) en zoals voorzien in het advies n° 459 
van de Raad voor het Verbruik van 17 januari 2013 buigt de Raad zich opnieuw over de gedragscode 
met betrekking tot elektronische facturatie. 
 
Deze gedragscode werd opgemaakt door het Belgisch forum e-invoicing en gecoördineerd door de 
DAV. Het Belgisch forum e-invoicing is samengesteld uit verschillende stakeholders 
(softwareleveranciers, bedrijven, economische beroepen, experts van de overheid) en heeft tot doel de 
invoering van de elektronische facturatie bij bedrijven en overheidsdiensten aan te moedigen. Het 
streefdoel is om aan 50% elektronische facturen te komen in 2020. 
 
De wet van 17 december 2012 houdende de wijziging van de wet op de belasting op de toegevoegde 
waarde (inwerkingtreding 1 januari 2013) voorziet de gelijkschakeling van de elektronische en de 
papieren factuur (zowel op juridisch, fiscaal als commercieel vlak). De gedragscode bouwt verder op 
deze gelijkstelling. 
 
Sedert november 2012 hebben 15 bedrijven de gedragscode ondertekend1. 
 
 

II. Opmerkingen 
 

A. Algemene opmerkingen 
 
De Raad verwijst naar zijn eerder advies over de gedragscode met betrekking tot elektronische 
facturatie van 17 januari 2013. In dit advies gaf hij reeds aan te betreuren dat hij niet geraadpleegd 
werd bij het opmaken van de gedragscode omwille van het belang van de inbreng van alle verschillende 
betrokken partijen. Om die reden stelde de Raad een revaluatie van de gedragscode voor.  
 
De Raad stelt vast dat tot op heden nog niets werd aangevangen met de opmerkingen die hij maakte in 
zijn eerder advies. Nochtans gaf de Raad in dat advies tal van algemene en specifieke opmerkingen die 
naar zijn mening nodig waren om een bredere basis voor de gedragscode te creëren.  
 
De Raad bevestigt dat hij de gedragscode inzake elektronische facturatie een goed initiatief vindt. 
elektronische facturatie biedt voordelen voor bedrijven en consumenten.  
 
Hoewel de gedragscode een goed werkkader is, meent de Raad echter dat deze qua vorm en 
duidelijkheid nog verbeterd zou moeten worden. De (rechts)onzekerheid die zijn onduidelijkheden met 
zich brengen, zouden (mee) aan de basis kunnen liggen van het beperkte aantal ondertekenaars van 
de gedragscode tot nog toe. 
 
De Raad hoopt ten stelligste dat ditmaal effectief met zijn opmerkingen rekening zal worden gehouden. 
Om die reden werden de voorgestelde aanpassingen ook meteen in de tekst van de gedragscode 
gemaakt. 
 

                                                 
1 http://www.efactuur.belgium.be/gedragscode 
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B. Specifieke opmerkingen 
 

Zie bijlage: gedragscode aangepast aan de opmerkingen van de Raad voor het Verbruik. De 
aanpassingen staan in cursief. 
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BIJLAGE : 
 

GEDRAGSCODE e-INVOICING (elektronische facturatie)  

 

Om het gebruik van de elektronische facturatie aan te moedigen, boezemt de ondertekenaar- 
leverancier de consument vertrouwen in door de elektronische facturatie te promoten. De leverancier 
werkt samen met de andere actoren om een dynamiek van communicatie en promotie tot stand te 
brengen. In deze context heeft de Gedragscode als doel de consument een duidelijk en veilig kader 
aan te bieden. 

Deze Gedragscode is van toepassing op de relaties tussen de ondernemingen en de organisaties die 
de code hebben ondertekend (“leverancier” genoemd) en hun klanten: de individuele consumenten (in 
de tekst aangeduid als de “consument”). 

De ondernemingen en organisaties die de bepalingen van de code wensen na te leven, kunnen zich 
er op elk moment bij aansluiten.  

Deze Code doet geen afbreuk aan de wettelijke en regelgevende bepalingen en de contractuele 
rechten en verplichtingen van de ondertekenaars. 

 

1. Kosteloosheid 

In geen enkel geval moet de consument een hogere prijs betalen (= een factuur met een 
hoger bedrag krijgen) indien hij/zij voor de elektronische facturatie in plaats van de papieren 
facturatie heeft gekozen.  

De elektronische factuur moet op de gewone besturingssystemen en via de gangbare 
internetaansluitingen  kunnen worden geraadpleegd, geregistreerd en uitgeprint, 
bijvoorbeeld via pdf: de consument mag niet worden verplicht specifieke hard- of  software 
aan te kopen of een extra bijdrage te betalen om zijn/haar factuur elektronisch te krijgen. 

2. Respect voor de keuze van de consument 

De leverancier respecteert de wil van de consument, die het formaat van de factuur vrij kan 
kiezen (elektronisch/papier), ongeacht het gefactureerde product of de gefactureerde dienst 
en ongeacht de gekozen betalingswijze.  

De consument kan zijn keuze (elektronisch/papier) op elk moment kosteloos wijzigen via de 
daartoe bestemde, en bij afwezigheid de algemene co mmunicatiemiddelen  met zijn 
leverancier (papier, telefoon, e-mail, website enz.).  

De leverancier die beslist om van facturatiewijze (elektronisch/papier) te veranderen, dient de 
consument hiervan in duidelijke en begrijpelijke bewoordingen op de hoogte te brengen via de 
daartoe bestemde, en bij afwezigheid de algemene co mmunicatiemiddelen , vóór de 
wijziging en hem de nodige informatie te verschaffen om het elektronisch kanaal te gebruiken 
(gebruikswijze, gratis ondersteuning enz.). Deze verandering van facturatiewijze wordt pas 
definitief wanneer duidelijk is gebleken dat de con sument van deze verandering kennis 
heeft kunnen nemen en hiermee heeft ingestemd . Het staat de consument vrij deze 
verandering van facturatiewijze te weigeren.  

De leverancier verbindt zich ertoe geen achterstalboetes op te leggen in geval van niet 
betaling van de eerste factuur bij de overschakeling van de papieren naar de elektronische 
factuur. 

3. Elektronische contactgegevens 
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De leverancier verbindt zich ertoe de facturatiewij ze enkel aan te passen voor 
consumenten die onmiskenbaar over de vereiste techn ische middelen beschikken (bv. 
gebruik van een e-mailadres) of dit verklaren, en n iet voor de anderen. Indien de 
consument de leverancier, met het oog op elektronis che facturatie, een e-mailadres 
meedeelt, mag de leverancier ervan uitgaan dat de c onsument dit ook daadwerkelijk 
gebruikt. 

Indien de consument zelf aangeeft dat hij het e-mai ladres dat hij opgaf niet langer 
gebruikt of kan gebruiken, dient de leverancier de elektronische facturen niet langer 
naar dit adres te richten. De consument dient hem i n dat geval een ander e-mailadres 
over te maken, bij gebreke waaraan de leverancier d e factuur tot nader order opnieuw 
op papier aan de consument zal bezorgen. 

Bij een wijziging van de facturatiewijze (van papie ren naar elektronische facturatie of 
omgekeerd), verbindt de leverancier zich ertoe deze  wijziging door te voeren binnen 
één maand (overgangsperiode). 

De leverancier verbindt zich ertoe de wijzigingen v an het adres van de elektronische 
facturatie van de consument te verwerken binnen de tien kalenderdagen vanaf de 
datum van de kennisgeving van de adreswijziging doo r de consument aan de 
leverancier via de daartoe bestemde, en bij afwezig heid de algemene 
communicatiemiddelen met zijn leverancier 2. 

 

4. Gelijkwaardigheid 

De leverancier verzekert zich ervan dat de factuur authentiek is en alle vereiste gegevens 
bevat en hij verzekert de gelijkwaardigheid tussen de papieren en de elektronische factuur (op 
commercieel, juridisch en fiscaal vlak). 

De geleverde elektronische factuur is net als de papieren factuur aan derden tegenstelbaar. 

5. Systematische informatie 

Wanneer een consument ervoor kiest de facturen in elektronisch formaat te ontvangen of 
wanneer hij hiervan afziet, krijgt hij onmiddellijk een bevestiging van deze keuze. De 
bevestiging vermeldt duidelijk en concreet de gevolgen van deze keuze en de manier waarop 
de consument zijn keuze kan wijzigen. 

Telkens wanneer het contract wordt gewijzigd of er een nieuw contract wordt gesloten met de 
consument, verbindt de leverancier zich ertoe de consument op de hoogte te brengen van de 
facturatiewijze die van toepassing is (voor al zijn facturen voor dat contract), alsook van de 
alternatieven en de manier waarop de facturatiewijze kan worden gewijzigd.  
 

6. Betaling 

Door de elektronische factuur aan te bieden, verbindt de leverancier zich ertoe de 
betalingstransactie van de factuur te vereenvoudigen. 

De leverancier verzekert zich ervan dat de factuur alle nodige informatie bevat voor een 
correcte, eenvoudige betaling door de consument. Elke factuur vermeldt duidelijk de datum 
waarop de leverancier de betaling moet hebben ontvangen. 

De leverancier stuurt op elke betalingstermijn een gedetailleerde verbruiksfactuur, zelfs in 
geval van domiciliëring (dit betreft geen voorschot- of aanbetalingsfacturen). 

                                                 
2 Paragraaf die oorspronkelijk in het punt betreffende de systematische informatie werd genoemd. 
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Indien de factuur niet op de opgelegde datum werd betaald, verbindt de leverancier zich ertoe 
de consument een herinnering  te bezorgen alvorens enige verdere stappen te zullen 
ondernemen. 

7. Terbeschikkingstelling 

De leverancier verbindt zich ertoe zijn elektronische facturen gedurende 24 maanden 
kosteloos ter beschikking te stellen voor de consument. 

De leverancier wijst de consument er op dat de elek tronische factuur dezelfde waarde 
heeft als een papieren factuur, zodat de consument er belang bij heeft deze te bewaren. 

8. Betwisting 

De ondertekenaars van deze gedragscode verbinden er  zich toe te voorzien in een 
mogelijkheid om de factuur langs elektronische weg te protesteren. Zij verzekeren de 
consument dat via deze weg getracht zal worden een oplossing te vinden voor het 
geschil. 

De niet-naleving van deze gedragscode door de ondertekenaar kan worden beschouwd als een 
misleidende handelspraktijk, voor zover de niet-naleving in haar feitelijke context, al haar kenmerken 
en omstandigheden in aanmerking genomen, de gemiddelde consument ertoe brengt of kan brengen 
een besluit over een transactie te nemen dat hij anders niet had genomen. De FOD Economie is 
bevoegd voor klachten met betrekking tot de niet-naleving van de gedragscode, alsook om de 
leverancier in voorkomend geval een straf op te leggen. 

De ondertekenaars van deze gedragscode verbinden zich ertoe de Dienst Administratieve 
Vereenvoudiging (dav@premier.fed.be) op de hoogte te brengen van hun toetreding .  
 
De leveranciers geven aan de consument op een ruime manier kennis van hun toetreding, minstens 
op de volgende manieren door:  

• hun toetreding tot de gedragscode te vermelden op hun website met weergave van of een link 
naar de integrale tekst van de Gedragscode; deze vermelding moet duidelijk zichtbaar zijn en 
gemakkelijk toegankelijk zijn voor de consument;  

• in de mate van het mogelijke op facturen en in commerciële boodschappen melding te maken 
van hun toetreding tot deze Gedragscode;  

• een duidelijke en ondubbelzinnige vermelding in de algemene voorwaarden. 

 
Als de leverancier zich niet meer bij de gedragscode aansluit, moet hij de consument en de Dienst 
Administratieve Vereenvoudiging hiervan onmiddellijk en op een duidelijke manier op de hoogte 
brengen (met vermelding van de datum waarop de aansluiting wordt beëindigd). 
 
 
Deze code en de toepassing ervan zullen jaarlijks samen worden geëvalueerd door een groep met 
onder andere de ondertekenaars en de FOD Economie, onder de coördinatie van de Dienst voor de 
Administratieve Vereenvoudiging. 

 

 

Ondernemingsnummer: 

Datum: 

Ondertekening: 
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Goed om te weten: 

Elke al dan niet elektronische factuur moet in over eenstemming zijn met de van kracht zijnde 
wetten en regelgeving. 

Krachtens artikel 74.33 van de wet van 6 april 2010  betreffende marktpraktijken 
en consumentenbescherming (B.S. 12.04.2010), is het  verboden extra kosten aan te rekenen in 
geval van weigering om een factuur elektronisch te ontvangen. 

Bovendien is het krachtens artikel 74.32 van de wet  van 6 april 2010 betreffende 
marktpraktijken en consumentenbescherming verboden om extra kosten aan te rekenen indien 
men weigert om voor een domiciliëring te kiezen. 
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LEDEN EN WAARNEMERS AANWEZIG 
OP DE PLENAIRE VERGADERING 

VAN DE 
RAAD VOOR HET VERBRUIK VAN 2 APRIL  2014 

VOORGEZETEN DOOR  DE HEER ROBERT GEURTS 
 

 
1. Vertegenwoordigers van de consumentenorganisaties  

 Mevrouw DE ROECK-ISEBAERT (Gezinsbond) 
 De heer DUCART                                       (Test-Aankoop) 
 Mevrouw JONCKHEERE  (ACLVB) 
 De heer KALFA   (Verbraucherschutzzentrale) 

  De heer STORME   (ABVV) 
 

         
2. Vertegenwoordigers van de productieorganisaties   

  
 De heer VAN BULCK      (Febelfin) 
 De heer van OLDENEEL tot OLDENZEEL    (Assuralia) 
  
   

3. Vertegenwoordiger van de distributieorganisaties 
 

 De heer de LAMINNE de BEX      (Comeos)  
 
 
 4. Vertegenwoordiger van de middenstand 
  
 De heer CLOOTS           (Unizo) 
  
 5.  Waarnemers 
 
 De heer DE KONING (OIVO) 

 Mevrouw RAGHENO (VBO) 
 Mevrouw TECCHIATO (Christ.Mut.) 
 Mevrouw VAN DIEREN (ACV) 
 Mevrouw VAN TIGGELEN (Essenscia) 

  
 

 
 

 

 


