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De ontwerpbeslissing (B)1614 betreffende een 
gewijzigd charter voor goede praktijken voor online 
prijsvergelijking voor elektriciteit en gas (met 
uitzondering van hoofdstuk 4.1.4) en de 
voorgenomen wijzigingen van het charter (bijlage 
van de ontwerpbeslissing) 

 



 

  2/3 

OVERZICHT 

Onderwerp: 

De CREG houdt een openbare raadpleging over de ontwerpbeslissing(B)1614 betreffende een 
gewijzigd charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas aan de 
hand van drie publieke raadplegingsdocumenten, te weten:  

1) de ontwerpbeslissing (B)1614 (met uitzondering van hoofdstuk 4.1.4) en de 
voorgenomen wijzigingen van het charter (bijlage  van de ontwerpbeslissing); 

2) een vragenlijst met betrekking tot de voorgenomen wijzigingen van het charter; 

3) hoofdstuk 4.1.4.1. van de ontwerpbeslissing (B)1614 en de voorgenomen aanpassing 
van de uniforme wijze van berekening van de geraamde jaarlijkse kost voor producten 
met een variabele energieprijs voor elektriciteit en gas (bijlage 1 van het charter - 
voorheen: bijlage B bij het charter versie 2013).  

Het huidige publieke raadplegingsdocument betreft de ontwerpbeslissing (B)1614 betreffende een 
gewijzigd charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas (met 
uitzondering van hoofdstuk 4.1.4 dat aan bod komt in het derde raadplegingsdocument) en de 
voorgenomen wijzigingen van het charter (bijlage van de ontwerpbeslissing).  

Respondenten kunnen antwoorden op elk van de genoemde raadplegingsdocumenten, maar kunnen 
zich ook beperken tot één van deze documenten. De CREG wijst er voor zoveel als nodig op dat het 
directiecomité onder meer geen anonieme opmerkingen aanvaardt met toepassing van artikel 38, 
§2, eerste streepje, van zijn huishoudelijk reglement (http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-
we-en-wat-doen-we#h2_4).  

De CREG verzoekt de respondenten hun opmerkingen voor zover mogelijk aan één van de drie 
raadplegingsdocumenten, vermeld onder “Onderwerp”, toe te wijzen en deze niet te herhalen in hun 
antwoord betreffende de andere twee raadplegingsdocumenten. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 6 weken en loopt af op 04.05.2017 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.1614@creg.be en/of 

- Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG: 

CREG 
Laurent JACQUET 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 BRUSSEL 
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In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze 
informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. 
Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of 
de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 
vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent 
(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld 
te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Benedikt Joos , +32 2 289 76 11, consult.1614@creg.be 

 

Indicatieve doelgroep:  

Dienstverleners die een prijsvergelijking aanbieden zoals prijsvergelijkingswebsites en andere online 
applicaties, consumentenorganisaties, leveranciers van elektriciteit en gas,…  
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Ontwerpbeslissing over de aanpassing van het 
charter voor goede praktijken voor online 
prijsvergelijking voor elektriciteit en gas 

Artikel 23 §2, tweede lid, 5°, 19°, 20°, 21° en 24° van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, 
en artikel 15/14 §2, tweede lid, 3°, 12°, 13°, 17° en 21° van de wet 
van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 
en andere door middel van leidingen 

Niet vertrouwelijk 
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INLEIDING 

Sinds de vrijmaking van de elektriciteits- en aardgasmarkt1 werden verschillende initiatieven 
genomen om de consument actief bij de energiemarkt te betrekken. Het doel hiervan is de 
consument te laten genieten van de voordelen die een geliberaliseerde markt - door de concurrentie 
tussen verschillende leveranciers, hun types producten en prijszettingen - kan bieden. Uit een 
recente studie2 van de CREG “blijkt dat België de laatste jaren een (relatief) hoog switching percentage 
heeft maar dat een belangrijke meerderheid van de contracten zich in het duurdere segment van de markt 
bevindt en dat bij leveranciers met meerdere producten het gewicht van de productportefeuille 
hoofdzakelijk bij de duurdere producten ligt terwijl de goedkopere producten (bijvoorbeeld de online- of 

web-producten) in hun aanbod vaak slechts een marginaal aandeel hebben in de globale portefeuille.” 
Neutrale en objectieve informatie die eenvoudig verkrijgbaar is, kan de consument in staat stellen 
om een actieve rol in de energiemarkt te spelen. De mogelijkheid om online prijsvergelijkingen te 
maken kan de consument helpen om een overzicht te krijgen van het aanbod van alle leveranciers, 
zodat hij na een beredeneerde keuze kan switchen naar een ander contract. 

Het Citizens’ Energy Forum van februari 2016 benadrukt in haar besluiten het belang voor 
energieconsumenten om toegang te hebben tot ten minste één niet betalende, gecertificeerde, 
betrouwbare, alomvattende en onafhankelijke prijsvergelijking3. De ontwikkeling van een charter 
voor goede praktijken, waaraan een logo wordt gekoppeld waaruit blijkt dat een online 
prijsvergelijking aan bepaalde criteria voldoet, kan bijdragen om het vertrouwen van de consument 
te verhogen. 

De CREG heeft in juli 2013 een beslissing genomen over een charter voor goede praktijken voor 
prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en kmo’s.  

De CREG acht het nodig om de bepalingen van het huidige charter4 te evalueren omdat in de loop 
van de jaren een aantal nieuwe ontwikkelingen bestaan in de uitwerking van online prijsvergelijking 
en in het aanbod van de leveranciers. Daarnaast heeft de CREG bij het opvolgen van diverse 
prijsvergelijkingswebsites, en omwille van feedback van de vragen op info@creg.be en 
gebruikerstesten, bijkomende inzichten verworven.  

Deze ontwerpbeslissing telt vijf hoofdstukken: In het eerste hoofdstuk wordt het wettelijk kader 
toegelicht. Vervolgens worden in het tweede hoofdstuk de antecedenten bij deze ontwerpbeslissing 
vermeld. De doelstelling van het charter en de algemene uitgangspunten, gestoeld op Europese 
aanbevelingen/richtlijnen worden uiteengezet in het derde hoofdstuk. Hoofdstuk vier omvat een 
evaluatie en de voorgestelde aanpassingen aan het charter. De artikelsgewijze toelichting van de 
bepalingen van het charter met verantwoording van bepaalde opties wordt besproken in het vijfde 
hoofdstuk. Als bijlage wordt de tekst van het charter, die ter raadpleging wordt voorgelegd, 
toegevoegd. 

Deze ontwerpbeslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op 16 maart 2017. 

                                                           

1 De vrijmaking van de markt gebeurde sinds 1 juli 2003 voor de residentiële elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen 
en sinds 1 januari 2007 voor de residentiële elektriciteits- en aardgasmarkt in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
2 CREG, Studie(F)151217-CDC-1496 over de samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en mogelijke 

besparings-potentiëlen voor gezinnen, KMO’s en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt. 
3 Zie https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/Conclusions.pdf : “The Forum (...) underlines the importance for energy 
consumers to have access to at least one free of charge, certified, reliable, comprehensive and independant price 
comparison tool”. 
4 Om een duidelijk onderscheid te maken wordt het charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor 
elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en kmo’s, goedgekeurd door beslissing van het directiecomité van de CREG 
op 8 juli 2013 hierna ook ‘charter (voor goede praktijken) versie 2013’ genoemd. 
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1. WETTELIJK KADER 

De uitvaardiging van een charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking behoort tot de 
federale bevoegdheid. Het federale niveau is bevoegd “om algemene regels vast te stellen inzake de 
bescherming van de verbruiker” (art. 6, VI, vierde lid BWHI)5 en is zelfs exclusief bevoegd inzake 
handelspraktijken (art. 6, VI, vijfde lid, 4° BWHI). Ook de bevoegdheid inzake tarieven en prijsbeleid 
op het vlak van energie is aan de federale overheid toegewezen (art. 6, VII, derde lid, d BWHI), 
onverminderd de bevoegdheid van de gewesten inzake distributie en plaatselijk vervoer van 
elektriciteit en openbare gasdistributie (art. 6, VII, tweede lid, a en b BWHI).  

Online prijsvergelijkers maken een globale vergelijking van het aanbod van de gas- en 
elektriciteitsleveranciers die de netwerkkosten omvat maar waarbij de rangschikking bepaald wordt 
op grond van de geliberaliseerde leveringscomponent. Bijgevolg blijkt - zonder de mogelijkheid voor 
de regionale regulatoren om een prijsvergelijkingswebsite te ontwikkelen in vraag te stellen - dat de 
normering van online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas in eerste instantie een federale 
bevoegdheid is. 

Binnen het federale niveau put de CREG haar bevoegdheid om in deze materie tussen te komen uit 
de elektriciteits- en gaswet. Onder de wettelijke doelstellingen is vermeld dat de CREG, in nauw 
overleg met de overige betrokken federale instanties, alle redelijke maatregelen moet nemen om : 

- een efficiënte vrijmaking van de markt voor alle afnemers en leveranciers te 
bevorderen;  

- ervoor te zorgen dat de afnemers baat hebben bij de efficiënte werking van de markt;  

- de daadwerkelijke mededinging te bevorderen; en  

- bij te dragen tot het waarborgen van de consumentenbescherming.  

In artikel 23, §2, tweede  lid worden meer specifiek volgende taken6 aan de CREG toevertrouwd:  

“5° toezicht houden op de mate van transparantie [...]; 

19° er op toezien dat de met name technische en tarifaire toestand van de 
elektriciteitssector alsook de evolutie van deze sector het algemeen belang beogen en 
kaderen in het algemene energiebeleid; 

 20° toezien op de essentiële belangen van de consument […];  

21° toezien op het bereikte niveau en de bereikte efficiëntie inzake de vrijmaking van de 
markt en de mededinging voor de groot- en kleinhandelsmarkten […],; 

[…] 

24° bijdragen tot het waarborgen, in samenwerking met alle andere bevoegde instanties, 
van de efficiëntie en de implementatie van beschermingsmaatregelen voor de 
eindafnemers;” 

  

                                                           

5 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. 
6 De CREG beschikt mutatis mutandis over dezelfde bevoegdheid op grond van art 15/14 § 2, tweede lid, 3°, 12°, 13°,17° en 

21° van de gaswet. 
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Uit de samenlezing van deze opdrachten volgt dat de CREG tot taak heeft om de transparantie van de 
prijzen op de energiemarkten te verzekeren en er in het bijzonder over te waken dat de 
consumenten op een correcte manier geïnformeerd worden over het aanbod op de markt. Een 
essentiële rol is daarbij weggelegd voor de dienstverleners die de eindafnemers van gas en 
elektriciteit in België een online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas aanbieden.  

Met het charter opteert de CREG voor een aanpak op basis van vrijwilligheid. Het charter definieert 
een standaard voor de dienstverleners (onafhankelijkheid/onpartijdigheid) en hun 
prijsvergelijkingstools.  

Wanneer een dienstverlener zich ertoe verbindt om het charter te respecteren, zijn de bepalingen 
ervan verplichtend. Na het doorlopen van een accreditatieprocedure krijgt de dienstverlener dan het 
recht om het CREG-charterlogo te dragen.  

Het naleven van de chartervoorwaarden is een belangrijke verantwoordelijkheid van de 
onderschrijvers. Bij inbreuken kan de accreditatie worden opgeschort of ingetrokken. 

Bovendien is het onterecht afficheren van het charterlogo te aanzien als een misleidende 
handelspraktijk in de zin van art. VI.97 van het Wetboek van Economisch Recht (WER).   Vermits het 
charter te beschouwen is als een gedragscode in de zin van art. I.1, 7° WER, is het overtreden ervan 
door ondernemingen7 uitdrukkelijk verboden door art. VI.98 WER: 

“Als misleidend wordt eveneens beschouwd een handelspraktijk die 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, en die het volgende behelst : 

[...] 

  2° niet-nakoming door de onderneming van verplichtingen die opgenomen zijn in een 
gedragscode waaraan zij zich heeft gebonden, voor zover : 

  a) het niet gaat om een intentieverklaring maar om een verplichting die verifieerbaar is, 
en 

  b) de onderneming in de context van een handelspraktijk aangeeft dat zij door de 
gedragscode gebonden is.” 

Aangezien de bepalingen van  het charter van goede praktijken (i) duidelijk en verifieerbaar zijn, en 
(ii) aan de dienstverleners die de gedragscode onderschrijven gevraagd wordt dit duidelijk te 
vermelden op hun online prijsvergelijking, zal het niet respecteren van het charter door degenen die 
het onderschreven hebben een “misleidende handelspraktijk” vormen. Dit betekent dat, zelfs indien 
de onderschrijving van het charter voor goede praktijken op zich niet verplicht is, het feit dit charter 
te onderschrijven niet te onderschatten gevolgen meebrengt. 

Voorts kan het charter ook naar niet-onderschrijvers toe rechtsgevolgen inhouden. Als een oneerlijke 
handelspraktijk wordt onder alle omstandigheden aangemerkt (art. VI.100 WER): 

1° beweren een gedragscode te hebben ondertekend wanneer dit niet het geval is; 

2° een vertrouwens-, kwaliteits- of ander soortgelijk label aanbrengen zonder daarvoor de 
vereiste toestemming te hebben gekregen. 

                                                           

7 Het begrip ‘onderneming’ is gedefinieerd in art. I.1, 1° WER. 
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2. ANTECEDENTEN 

2.1. Algemeen  

Op 8 juli 2013 heeft het directiecomité van de CREG een beslissing genomen over een charter voor 
goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers 
en kmo’s8. Dit charter werd door verschillende partijen onderschreven, en het charterlogo van de 
CREG werd aan een aantal prijsvergelijkingswebsites toegekend.  

In het charter versie 2013 werd met het globaal akkoord tussen alle regulatoren, de 
energieleveranciers en de consumentenorganisaties, een berekeningswijze vastgelegd voor de 
geraamde jaarlijkse kostprijs voor elektriciteit en gas, die als bijlage B aan het charter werd gehecht9.  
In het Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits-en gasmarkt” wordt vermeld dat de 
berekeningswijze van het globaal akkoord eveneens gebruikt moet worden in de indicatieve 
prijssimulator van de leveranciers10.  

Beide documenten worden in de volgende hoofdstukken van deze ontwerpbeslissing besproken. 

2.2. Raadpleging  

Het directiecomité van de CREG besliste, op grond van artikel 23, §1, van zijn huishoudelijk 
reglement, in het kader van de onderhavige beslissing, om, met toepassing van artikel 33, § 1, van 
zijn huishoudelijk reglement, een openbare raadpleging te organiseren op de website van de CREG 
van 23 maart 2017 tot 4 mei 2017. 

De raadpleging over deze ontwerpbeslissing wordt in verschillende delen gesplitst:  

a) Het eerste raadplegingsdocument heeft betrekking op het gewijzigd charter voor goede 
praktijken voor online prijsvergelijking en de ontwerpbeslissing van de CREG, dat een 
commentaar geeft bij de wijzigingen van het charter versie 2017. 

b) Het tweede raadplegingsdocument bevat een vragenlijst met betrekking tot het 
gewijzigd charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking en de 
ontwerpbeslissing van de CREG.  

c) Het derde raadplegingsdocument heeft betrekking op de aanpassing van de uniforme 
wijze van berekening van de geraamde jaarlijkse kost voor producten met een variabele 
energieprijs voor elektriciteit en gas. (voorheen: bijlage B bij het charter versie 2013)  

  

                                                           

8 CREG: BESLISSING (B)130708-CDC-1216/4 betreffende “een charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites 

voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s’” 
http://www.creg.info/pdf/Faq/charter_voor_goedepraktijken.pdf 
9 CREG: Bijlage B aan het Charter voor goede praktijken : Globaal akkoord tussen alle regulatoren, de energieleveranciers en 

de consumentenorganisaties over een gestandaardiseerde en uniforme wijze van prijsberekening – en vergelijking van de 
geraamde jaarlijkse kostprijs voor elektriciteit en gas opgenomen in een prijssimulator 
http://www.creg.info/pdf/Faq/charter_voor_goedepraktijken.pdf  (hierna ook: het globaal akkoord) 
10 Zie hiervoor Hoofdstuk I Prijstransparantie van het Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en 
gasmarkt”, http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf , (hierna ook: het 
consumentenakkoord) 

http://www.creg.info/pdf/Faq/charter_voor_goedepraktijken.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
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Respondenten kunnen antwoorden op elk van deze raadplegingsdocumenten, maar kunnen zich ook 
beperken tot één of meerdere raadplegingen. De CREG verzoekt de respondenten hun mening over 
een bepaald specifiek onderwerp voor zover mogelijk aan één raadplegingsdocument toe te wijzen 
en dit niet te herhalen in andere raadplegingsdocumenten. 

Aangaande de raadpleging over de aanpassing van de uniforme wijze van berekening van de 
geraamde jaarlijkse kost voor producten met een variabele energieprijs, wordt aanbevolen mogelijke 
voorstellen van alternatieve berekeningswijzen te illustreren met cijfergegevens die de evolutie van 
de berekeningen weergeven. 

3. DOELSTELLING EN UITGANGSPUNTEN BIJ HET 
OPMAKEN VAN EEN CHARTER VOOR GOEDE 
PRAKTIJKEN VOOR ONLINE PRIJSVERGELIJKING 

3.1. Doelstelling van het charter voor goede praktijken 

De doelstelling van het charter voor goede praktijken is om aan de gebruikers van een online 
prijsvergelijker die het CREG charterlogo draagt het vertrouwen te geven dat zij een onafhankelijke, 
transparante, juiste en betrouwbare dienstverlening krijgen. Dit houdt in dat de online 
prijsvergelijker zodanige informatie verschaft dat verbruikers het product kunnen kiezen dat het best 
bij hun voorkeur past. 

De bepalingen van het charter zijn gebaseerd op algemene principes gepubliceerd door de Council of 
European Energy Regulators (CEER).  

In België bestaan er momenteel twee types prijsvergelijkers: enerzijds zijn er de publiekrechterlijke 
prijsvergelijkers van de regionale regulatoren en anderzijds zijn er verschillende commerciële 
prijsvergelijkers.  

De publiekrechterlijke prijsvergelijkers (BRUSIM, COMPACWAPE, V-TEST) zijn ontstaan uit de 
informatieopdracht van de regulatoren11 en worden gefinancierd door de werkingsmiddelen van de 
regionale regulatoren. 

Commerciële prijsvergelijkers zijn in handen van privé-initiatieven en worden gefinancierd door 
inkomsten uit commissielonen en andere commerciële activiteiten zoals het ter beschikking stellen 
van databanken aan derden. 

Het onderscheid tussen beide types prijsvergelijkers bestaat op heden voornamelijk uit het feit dat: 

- de gebruiker via de commerciële prijsvergelijker kan switchen naar het product/de 
leverancier; 

- de commerciële prijsvergelijkers de geraamde jaarlijkse kost inclusief kortingen naar 
keuze van de gebruiker (kunnen) tonen; 

- de commerciële prijsvergelijkers exclusieve kortingen kunnen aanbieden. 

                                                           

11 Voor de VREG werd deze opdracht van prijsvergelijking in het Energiedecreet opgenomen in artikel 3.1.3, 4°, b) het 
informeren van de afnemers van elektriciteit en aardgas over de prijzen en voorwaarden die de leveranciers hanteren, met 
inbegrip van het aanbieden of laten aanbieden van een objectieve vergelijking van die prijzen en voorwaarden; 
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Beide types prijsvergelijkers en de organisatie van groepsaankopen hebben ertoe geleid dat België 
zich bij de top van Europa bevindt12 inzake klantendynamiek. De CREG richt zich met het charter 
versie 2017 veeleer tot de commerciële prijsvergelijkers. Volgende punten worden hierbij in 
beschouwing genomen: 

- (het voorstel van)13 een aanpassing van de berekening van de geraamde kost waarbij 
kortingen in aanmerking worden genomen;  

- (het voorstel van)14 de introductie van een procedure aangaande accreditering voor 
dienstverleners van online prijsvergelijking en het feit dat de regionale regulator een 
wettelijke opdracht aangaande de informatieverstrekking heeft; 

- (het voorstel van)15 een dynamische aanpak waardoor een gebruiker bepaalde opties 
kan aanvinken in functie van de verschillende producten van het leveranciersaanbod, 
terwijl de publiekrechtelijke prijsvergelijkers over minder personeel en technische 
mogelijkheden zouden kunnen beschikken om hun tool en de online prijsvergelijking bij 
elke (promotionele) aanpassing van de leveranciers te wijzigen. 

Waar de publiekrechtelijke prijsvergelijkers veeleer hun functie van informatieverschaffing voor de 
verbruikers vervullen, kunnen commerciële prijsvergelijkers eerder inspelen op de evolutie van de 
markt en de dynamiek van de leveranciers en hun aanbod. 

De CREG streeft er echter naar dat bepaalde algemene principes zoals eenvormigheid bij de 
berekening van de jaarlijkse geraamde kost, correcte en accurate berekeningen en goede 
informatieverschaffing door alle marktpartijen16 toegepast zouden worden. De CREG heeft de 
raadpleging over de aanpassing van het charter gesplitst zodat deze marktpartijen, die niet in 
aanmerking komen voor het verkrijgen van het charterlogo, hun visie kunnen formuleren over de 
andere aspecten. 

3.2. Uitgangspunten bij het opmaken van een charter voor goede 
praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas 

3.2.1. Council of European Energy Regulators  

De Council of European Energy Regulators (CEER) heeft op 10 juli 2012 Guidelines of Good Practice on 
Price Comparison Tools (GGP) gepubliceerd. In 2016 is de CEER nagegaan of deze aanbevelingen 
verbeterd kunnen worden om zeker te zijn dat zij, zowel in het heden als in de toekomst, de 
problemen behandelen waarmee een gebruiker van een Comparison Tool (CT) wordt 
geconfronteerd. Het document van 2012 bevat 14 aanbevelingen die in 8 thema’s werden 
onderverdeeld:  

I. Independence of the tool I. Onafhankelijkheid van het instrument 

II. Transparency II. Transparantie 

                                                           

12 Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van elektriciteits- en de aardgasmarkten in België; 
http://www.creg.info/pdf/Diversen/20160707-MarktrapportNL.pdf 
13 Zie volgende hoofdstuk 4.1.2.2 
14 Zie volgende hoofdstukken 4.1.3.2 en 5 
15 Zie volgende hoofdstuk 4.1.2.3 
16 Online prijsvergelijkers, leveranciers, organisatoren van groepsverkopen, (nieuwe) dienstverleners die prijsvergelijking 

aanbieden (die niet online gebeurt, of tussen een beperkt aantal producten), 
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III. Exhaustiveness III. Volledigheid 

IV. Clarity and comprehensibility IV. Duidelijkheid en verstaanbaarheid 

V. Correctness and accuracy V. Correctheid en accuraatheid 

VI. User-friendlyness VI. Gebruiksvriendelijkheid 

VII. Accessibility VII. Toegankelijkheid 

VIII. Customer empowerment VIII. Customer empowerment 

 

De evaluatie door de CEER in 2016 van de aanbevelingen van 2012 heeft eveneens tot doel na te 
gaan in welke mate toekomstige ontwikkelingen een invloed kunnen hebben op wijzigingen in de 
prijsvergelijking. Volgende evoluties werden hierbij geïdentificeerd:  

a) nieuwe modellen van prijszetting; 

b) deelname aan vraagbeheer (demand side response);  

c) prosumers;  

d) diensten en opties toegevoegd aan energiecontracten. 

In het consultatiedocument worden verschillende vragen gesteld die in twee categorieën worden 
onderverdeeld:  

a) de noodzaak om een aantal bestaande aanbevelingen van 2012 aan te passen; 

b) ontwikkelingen in de markt die een nieuwe update van de GGP noodzakelijk kunnen 
maken. 

De consultatieprocedure liep van 8 november 2016 tot 16 januari 2017.  

De CREG heeft een actieve rol gespeeld in dit consultatiedocument en bij het voorstel tot aanpassing 
van het charter worden een aantal overwegingen uit dit consultatiedocument vermeld.  

4. EVALUATIE EN VOORGESTELDE AANPASSINGEN 
AAN HET CHARTER VOOR GOEDE PRAKTEIJKEN 
VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES  

4.1. Basisprincipes van het charter voor goede praktijken versie 2013 

Het charter voor goede praktijken versie 2013 is gebaseerd op voormelde aanbevelingen van de 
CEER van 2012 waarbij de verschillende thema’s vermeld in 3.2.1, werden onderverdeeld in 3 
hoofdstukken:  

a) Het eerste hoofdstuk heeft betrekking op de structuur van de online prijsvergelijker die 
als (commerciële) organisatie onafhankelijk en transparant moet zijn en onpartijdige 
informatie geeft. 

b) Het tweede hoofdstuk behandelt volgende principes: volledigheid van de vergelijking op 
basis van de ingevulde gegevens en voorkeuren, duidelijke en begrijpelijke voorstelling 
van de resultaten en correcte en accurate prijsinformatie. 
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c) In het derde hoofdstuk worden voorschriften vermeld omtrent de 
gebruiksvriendelijkheid, de toegankelijkheid en de informatieverschaffing. 

De CREG is van oordeel dat deze basisprincipes nog steeds gelden. Ingevolge (i) de evolutie op de 
markt van de online prijsvergelijking, (ii) de vaststellingen gedaan door de CREG en (iii) interactie met 
diverse marktpartijen meent de CREG echter wel dat een aantal bepalingen van het charter versie 
2013 aangepast en aangevuld moeten worden.  

Het charter versie 2013 omvatte een aantal strikte voorschriften voor een dienstverlener en werd 
opgesteld in de optiek van het trechtermodel. Dit houdt in dat in eerste instantie zoveel mogelijk 
informatie wordt gegeven, en de gebruiker nadien - door het beantwoorden van specifieke 
vragen/filters - een beredeneerde keuze kan maken voor een product.  

4.1.1. Evaluatie van het charter voor goede praktijken versie 2013 

Bij de evaluatie van het charter voor goede praktijken versie 2013 heeft de CREG een aantal punten 
geïdentificeerd die:  

- de bepalingen van het charter inhoudelijk aanpassen: 

 de uitbreiding van bepalingen van het charter voor andere types van 
prijsvergelijking zoals nieuwe online toepassingen; 

 de opname  van kortingen in de geraamde kost; 

 het gebruik van opties en filters; 

- de bepalingen van het charter aanvullen omdat omtrent dit onderwerp niets voorzien 
was: 

 de vergelijking van producten en het besparingspotentieel; 

 de aanvraag en het toekenning van het CREG charterlogo; 

- betrekking hebben op de uniforme berekeningsmethode en de toepassing door de 
verschillende marktpartijen  

 de geraamde jaarlijkse kost van producten met een variabele energiecomponent 
en meer specifiek de berekening van producten met indexeringsparameters die 
een link hebben met spot marktnoteringen.  

 De uitbreiding van de berekeningswijze naar andere marktpartijen.  

Uit gesprekken met de dienstverleners van (commerciële) prijsvergelijkers blijkt dat sommige 
bepalingen van het charter weinig mogelijkheden geven om de gebruikersinterface te differentiëren. 
De CREG wenst hiermee rekening te houden omdat een user interface in functie van de verschillende 
doelgroepen specifieke vereisten heeft en de CREG de ontwikkeling van nieuwe initiatieven niet 
wenst te belemmeren door te strikte voorschriften. Er werd onderzocht welke bepalingen van het 
charter versie 2013 te beperkend zijn voor de vormgeving van een website of applicatie en daarom 
worden een aantal aanpassingen voorgesteld. 

Voorts bleek het wenselijk om de procedures inzake toekenning, opschorting en intrekking van het 
CREG charterlogo uit te schrijven met het oog op grotere transparantie en rechtszekerheid. 

Tot slot wordt de volgorde van een aantal bepalingen verplaatst om een betere samenhang van het 
document te krijgen en worden bepalingen herschreven om een betere leesbaarheid van de tekst te 
verwezenlijken. 
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4.1.2. Voorstel om bepalingen van het charter inhoudelijk aan te passen 

4.1.2.1. Nieuwe vormen van online prijsvergelijking  

In het charter voor goede praktijken versie 2013 werd een prijsvergelijkingswebsite als volgt 
gedefinieerd: “een website beheerd door, of in naam en voor rekening van, een dienstverlener die 
voor eindafnemers in het Belgisch grondgebied, de tarieven en voorwaarden van elektriciteits- en 
gasleveranciers verzamelt en op basis van een aantal parameters een vergelijking maakt”. Het 
charter voor goede praktijken versie 2013 bevat daarenboven een aantal bepalingen die gebaseerd 
zijn op de werkwijze van een prijsvergelijkingswebsite waarin de verbruiker zelf een aantal vragen 
beantwoordt en uit een resultatenlijst een keuze maakt. Recent werden een aantal initiatieven 
ontwikkeld waarbij aan de hand van een mobiele applicatie (app) via smartphone, tablet of een 
ander elektronisch apparaat of door het opladen van een verbruiksfactuur, online prijsvergelijkingen 
worden voorgesteld. De bepalingen van het charter versie 2013 kunnen stringent geïnterpreteerd 
worden (afwezigheid van vragen en voorafgaande directe participatie door de verbruiker) waardoor 
deze nieuwe technologische evoluties belemmerd worden in hun ontwikkeling. De CREG stelt voor 
het charter versie 2017 uit te breiden tot deze nieuwe ontwikkelingen door de definitie van een 
online prijsvergelijker aan te passen:  

“Online prijsvergelijker: een dienst op het internet (waaronder een website of een app) om 
op basis van een aantal parameters de prijzen van elektriciteit en gas te vergelijken.” 

4.1.2.2. De opname  van kortingen in de geraamde jaarlijkse kost 

In het charter voor goede praktijken versie 2013 wordt voor het toepassen van de kortingen volgend 
principe beschreven: 

 

  

Eerste vragenlijst

•In eerste instantie moet een berekening gemaakt worden van de jaarlijkse 
geraamde kost gebaseerd op een aantal vragen over de locatie, het verbruik
en het type meter (voor elektriciteit) (voorschrift II.2 van het charter versie 
2013)

•indien een raming van de jaarlijkse kostprijs gemaakt wordt op basis van deze 
parameters gebeurt de prijsvergelijking zonder rekening te houden met 
kortingen (voorschrift II.3.2 van het charter versie 2013)

Tweede vragenlijst in 
een afzonderlijke 

hoofding

•de prijsvergelijker mag in een afzonderlijke hoofding bijkomende vragen 
stellen met betrekking tot administratieve formaliteiten en kortingen 
(voorschrift II.4 van het charter versie 2013)

•de jaarlijkse geraamde kost wordt berekend en aangepaste resultaten worden 
voorgesteld in het resultaatscherm (voorschrift II.4 van het charter versie 
2013)
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Ten tijde van de redactie van het charter versie 2013 was het onder meer de bedoeling om de 
vergelijking van nieuwe online producten met het gamma aan producten waarbij korting voor 
domiciliëring, papierloze facturatie van voorschotten afzonderlijk werd gegeven, te 
vergemakkelijken. Bovendien werd beoogd om de gebruiker van de prijsvergelijkingswebsite 
duidelijk te informeren en een bewuste keuze te laten maken voor bepaalde types kortingen. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat diverse types kortingen worden voorgesteld zoals 
welkomstpremies, verhuiskortingen voor (nieuwe) klanten, kortingen voor een beperkt aantal 
(nieuwe) klanten, de facturatie van een percentage van het verbruik tijdens de piekuren aan tarieven 
tijdens de daluren, dual fuel kortingen, kortingen wegens lidmaatschap van 
verenigingen/organisaties,… Bepaalde kortingen worden elk jaar gegeven (recurrente korting); 
andere kortingen gelden slechts één jaar gelden of er worden (zeer) strikte voorwaarden gehanteerd 
voor de toepassing ervan. 

Het voorschrift van het charter waarbij kortingen niet meteen verrekend worden, stemt niet overeen 
met de visie van prijsvergelijkers en bepaalde prijszettingen binnen de kleinhandelsmarkt die de 
verbruiker moeten aanzetten tot het switchen naar een nieuw contract. De CREG heeft (beperkte) 
gebruikerstesten laten uitvoeren waarin de vraag werd gesteld of de gebruiker een voorkeur heeft 
voor het - al dan niet - meteen toepassen van kortingen bij de prijsvergelijking. Uit de 
gebruikerstesten bleek dat in alle gevallen geopteerd werd voor een raming van de jaarlijkse kost 
waarin de kortingen zijn inbegrepen maar dat voldoende informatie gegeven moet worden over de 
inhoud van deze kortingen. De gebruiker van een online prijsvergelijker blijkt bewust te zijn dat 
kortingen zijn inbegrepen en kritisch te denken over het feit dat aan kortingen voorwaarden zijn 
verbonden. 

In de nieuwe versie van het charter wordt voorgesteld om kortingen in de geraamde jaarlijkse kost te 
verrekenen op voorwaarde dat aan de gebruiker 

- voorafgaandelijk instemming gevraagd wordt, 

- volledige en duidelijke informatie gegeven wordt over de voorwaarden van de korting 
zodat hij bij zijn keuze de mogelijke gevolgen kan inschatten.  

De gebruiker moet duidelijke informatie krijgen over de inhoud van de korting (wat zijn de 
voorwaarden van de korting en hoe wordt dit berekend?) en de timing van de korting (wanneer 
wordt ze verrekend in de facturatie (eenmalig aan het begin/op het einde van de (jaarlijkse) periode; 
pro rata over de (maandelijkse) voorschotfacturen; …). In het geval een korting retroactief wordt 
gerecupereerd bij de voortijdige beëindiging17 van het contract moet dit ondubbelzinnig en duidelijk 
worden uitgelegd.  

4.1.2.3. Het gebruik van opties en filters 

Zoals vermeld in hoofdstuk 4.1 werd het charter versie 2013 opgesteld vanuit de visie dat de 
gebruiker eerst zoveel mogelijk informatie werd gegeven en nadien aan de hand van opties en filters 
een beredeneerde keuze kon maken. In het charter versie 2017 wordt de mogelijkheid gegeven om 
reeds bij aanvang een aantal opties of filters voor te stellen zodat de gebruiker van de online 
prijsvergelijker onmiddellijk zijn voorkeur kan aanduiden. Bij elke optie of filter moet voldoende 
informatie verschaft worden.  

                                                           

17 Voortijdige beëindiging van het contract betekent binnen de looptijd van het contract. 
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4.1.3. Voorstel om bepalingen van het charter aan te vullen omdat omtrent dit 
onderwerp niets voorzien was 

4.1.3.1. De vergelijking van producten en het besparingspotentieel 

Bij de prijsvergelijking wordt een voorstelling gegeven van alle producten die op datum van de 
prijsvergelijking worden aangeboden. 

Bepaalde prijsvergelijkers bieden nadien de mogelijkheid om uit de resultatenlijst producten te 
selecteren en met elkaar te vergelijken. Dit wordt gedefinieerd als een vergelijking tussen producten 
van het huidige aanbod. Bij dit type vergelijking moet duidelijk meegedeeld worden dat het huidig 
aanbod vergeleken wordt om te vermijden dat een verbruiker veronderstelt dat een vergelijking 
gemaakt wordt met zijn huidig contract en dit besparingspotentieel wordt weergegeven. 

Wanneer een prijsvergelijker een vergelijking met het huidig contract voorstelt, moet aan de 
verbruiker voldoende detailinformatie opgevraagd worden om het huidig contract van de verbruiker 
te identificeren. Uit de CREG Scan blijkt immers dat afhankelijk van de startdatum van het contract 
verschillende  prijzen/prijsformules bestaan voor producten die dezelfde naam dragen.  

Een prijsvergelijker mag bij het vergelijken met het huidig contract geen ander product (een 
gelijkaardig huidig product of het duurste product van de leverancier) voorstellen wanneer hij niet 
over de correcte vergelijkingsdata beschikt. 

Wanneer een online prijsvergelijker niet beschikt over de historische data van de contracten kan hij 
verwijzen naar de CREG Scan. 

De CREG pleit voor een duidelijke identificatie van het product (met zijn kenmerken) onderschreven 
door de consument op de (eind)factuur. 

4.1.3.2. De aanvraag en de toekenning van het charterlogo 

In het charter versie 2013 werd een preambule opgenomen waarin een aantal principes werden 
vermeld in verband het charterlogo en de naleving van de bepalingen van het charter.  

In het ontwerp van charter versie 2017 worden in hoofdstuk 5 een aantal bepalingen toegevoegd in 
verband met de aanvraag, de toekenning, de controle en de eventuele opschorting en intrekking van 
de accreditatie om het charterlogo te gebruiken. 

4.1.4. Aanpassingen met betrekking tot de uniforme berekeningsmethode en de 
toepassing door de verschillende marktpartijen  

4.1.4.1. De berekening van de jaarlijkse geraamde kost voor producten met een variabele 
energieprijs 

Bijlage B bij het charter versie 2013 bevatte een globaal akkoord tussen de regulatoren, de 
energieleveranciers en de consumentenorganisaties over een gestandaardiseerde en uniforme wijze 
van prijsberekening en vergelijking van de geraamde jaarlijkse kostprijs voor elektriciteit en gas. 

Een dergelijke uniforme berekeningswijze van de prijzen voor producten met een variabele 
energieprijs moet ervoor zorgen dat de vergelijkbaarheid tussen de producten - o.a. met een vaste 
en variabele energieprijs - aangeboden op de energiemarkt wordt verbeterd en dat de verbruikers op 
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een duidelijkere en meer eenvormige manier worden geïnformeerd, wat de transparantie in de 
markt ten goede komt. 

Naar aanleiding van de wijzigingen van het charter versie 2013 wordt de berekeningswijze zoals 
voorzien in Bijlage B bij het charter eveneens geëvalueerd. Sinds januari 2014 (Q1 2014) wordt de 
geraamde jaarlijkse kost door alle partijen van het globaal akkoord weergegeven conform de 
berekeningswijze opgenomen in Bijlage B. 

4.1.4.1.1. Indexeringsparameters die gebruik maken van forward-noteringen 

Deze berekeningswijze houdt in dat er voor indexeringsparameters - die een onderdeel vormen van 
de prijsformule voor producten met een variabele energieprijs - die gebruik maken van forward 
noteringen een inschatting wordt gemaakt van de waarde van deze indexeringsparameter over een 
volledig jaar18. Daarbij wordt waar mogelijk en indien beschikbaar rekening gehouden met forward 
noteringen van de volgende (toekomstige) kwartalen. 

De gevolgde berekeningswijze wordt hierna met een voorbeeld geïllustreerd: 

Voorbeeld 1 

 

In het voorbeeld wordt voor de indexeringsparameter Endex103 in het tweede kwartaal 2016 (Q2 
2016) de geraamde waarde voor een volledig jaar berekend. 

De waarde Q2 2016 (Endex103 = 24,677) is op het moment van de berekening - bij de start van het 
tweede kwartaal 2016 - volledig en definitief gekend. Om te komen tot een geraamde waarde voor 
een volledig jaar wordt voor de drie daaropvolgende kwartalen (Q3 & Q4 2016 & Q1 2017) rekening 
gehouden met de noteringen van de vijf laatste handelsdagen voorafgaand aan het kwartaal 
waarvoor de berekening wordt gemaakt - voor Q2 2016 zijn dit de laatste vijf handelsdagen van 
maart 2016. 

De gemiddelde waarden worden voor de 4 kwartalen berekend en gewogen volgens SLP-profielen. 
Deze gewogen gemiddelde waarde is dan de jaarwaarde Q2 2016 (=28,627). 

Behalve een update van de SLP profielen worden geen wijzigingen voorgesteld aan de 
berekeningswijze voor indexeringsparameters die een link hebben met forward noteringen. 

                                                           

18 Artikel 20bis,§2 van Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §2 van de Gaswet voorzien in een kwartaalindexering van de 
variabele energieprijzen. Dit betekent dat aan het begin van elk kwartaal er een aangepaste waarde van de 
indexeringsparameter wordt berekend en wordt toegepast door de leveranciers. 
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4.1.4.1.2. Indexeringsparameters die gebruik maken van spot noteringen  

Voor indexeringsparameters die gebruik maken van spot noteringen stelt zich het specifieke 
probleem dat er geen noteringen voor de toekomst - volgende kwartalen - beschikbaar zijn. De 
indexeringsparameters die op dit moment door de leveranciers worden gebruikt, hebben allemaal 
een link met een day ahead markt. Een day ahead markt heeft als eigenschap dat op zeer korte 
termijn, één dag vooraf, op gebeurtenissen in de markt wordt gereageerd. 

In de huidige versie van de Bijlage B bij het charter wordt het gebruik van forward noteringen  
doorgetrokken in de berekening van de jaarwaarde voor indexeringsparameters op basis van spot 
noteringen. Hiervoor worden de vastgestelde verschillen tussen de spot en forward noteringen  van 
de voorbije vier kwartalen gebruikt en als correctiefactor toegepast op de forward noteringen19 van 
de volgende vier kwartalen. 

Dit wordt geïllustreerd in onderstaand voorbeeld: 

Voorbeeld 2 

 

 

De huidige berekeningswijze in de Bijlage B bij het charter zorgt ervoor dat de vastgestelde 
verschillen uit het verleden tussen spot en forward noteringen gedurende vier kwartalen worden 
meegenomen in de berekening van de correctiefactor, terwijl de werkelijke evolutie van de waarden 
van de indexeringsparameters hier niet noodzakelijk op aansluit.  

Indexeringsparameters op basis van spot noteringen in de elektriciteitsmarkt 

Wanneer we over de periode Q1 200720-Q3 201621 de gemiddelde kwartaalwaarden voor spot 
noteringen (Belpex) en forward noteringen (Endex103) vergelijken, stellen we vast dat de spot 
noteringen structureel lager zijn dan de forward noteringen.  

Dit verschil bedraagt, over de beschouwde periode, afgerond 8%. 

  

                                                           

19 Het betreft in dit geval forward noteringen volgens het principe van de gemiddelde waarde van de vijf laatste 
handelsdagen. 
20 Q1 2007 = eerste volledig kwartaal waarvoor Belpex noteringen beschikbaar zijn. 
21 Q3 2016 = laatste volledig kwartaal waarvoor Belpex noteringen beschikbaar zijn 
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Tabel 1 
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Per individueel kwartaal lopen de verschillen uiteen en kunnen deze ook van teken verschillen. 

De CREG geeft er daarom de voorkeur aan om bij de berekening van de jaarwaarden van 
indexeringsparameters zo dicht als mogelijk bij de door de leverancier gebruikte parameter te 
blijven. Daarom wordt voorgesteld om bij de berekening van de jaarwaarde van  
indexeringsparameters op basis van spot noteringen gebruik te maken van de laatst gekende 
kwartaalwaarden van de betreffende parameter. 

Dit wordt verduidelijkt in onderstaande voorbeeld: 

Voorbeeld 3 

 

Indexeringsparameters op basis van spot noteringen in de gasmarkt 

Voor indexeringsparameters op basis van spot noteringen in de gasmarkt wordt op eenzelfde 
berekeningsmethode vooropgesteld als voor elektriciteit. 

Dit wordt verduidelijkt in onderstaande voorbeeld: 

Voorbeeld 4 

 

Spot prijzen hebben als eigenschap dat ze op korte termijn reageren op evoluties in de markt, 
waardoor het zeer moeilijk en zelfs onmogelijk is om een inschatting te maken van de hun 
toekomstige evolutie. Daarom wordt voorgesteld om bij de berekening van de jaarwaarde van  
indexeringsparameters op basis van spot noteringen gebruik te maken van de laatst gekende 
kwartaalwaarden van de betreffende parameter. 

In bijlage 1 van deze ontwerpbeslissing wordt het document van de gewijzigde berekeningswijze 
opgenomen.  

4.1.4.2. Uitbreiding van de uniforme berekeningswijze met andere partijen  

In de vorige paragraaf werd uiteengezet dat afspraken werden gemaakt over de berekening van de 
geraamde jaarlijkse kost van een product met een variabele energieprijs door middel van het globaal 
akkoord. In het consumentenakkoord wordt ook verwezen naar deze berekeningswijze  die daardoor 
op de leveranciers van toepassing is. Het globaal akkoord moest de consument verzekeren dat bij 
een simulatie door de leverancier en de prijsvergelijkingswebsite dezelfde uniforme prijsberekening 
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gebeurt22. Hierna wordt de uniformiteit van de berekening van de geraamde kost via andere kanalen 
(derde tussenpartijen) besproken.  

Tijdens de afgelopen jaren is een belangrijk switching initiatief ontstaan door de organisatie van 
groepsaankopen voor energie die als doel hebben om door een grotere marktmacht betere 
aankoopvoorwaarden bij de leveranciers te bekomen. De campagnes van deze groepsaankopen 
vermelden een gemiddeld besparingspotentieel en bij de inschrijving van een groepsaankoop wordt 
nadien een gepersonaliseerde berekening gemaakt, waarbij vaak een vergelijking wordt gemaakt 
met het huidig product. In studie (F)140619-CDC-1337 over de organisatie van groepsaankopen 
binnen de energiemarkt heeft de CREG het volgende geconcludeerd:  

“Om de informatie aan de consumenten nog meer te stroomlijnen en de transparantie te 
verhogen zou kunnen worden gedacht aan een uitbreiding van de prijsberekening zoals 
voorzien in het charter, waardoor ook groepsaankopen op een uniforme en robuuste 
manier het verwachte besparingspotentieel aan consumenten bekend kunnen maken. Het 
verstrekken van correcte informatie, vanuit alle bij de groepsaankoop betrokken partijen, 
wordt door de CREG als primordiaal beschouwd.” 

Daarnaast bestaan er ook initiatieven waarbij door partijen die geen online prijsvergelijker of 
organisator van groepsaankopen zijn aan de verbruiker een prijsvergelijking of een 
besparingspotentieel wordt bezorgd en die de berekeningswijze opgenomen in het charter volgen.  

De CREG meent dat de consumenten beter geïnformeerd worden wanneer door alle tussenpersonen 
(derde partijen) dezelfde berekeningswijze wordt gebruikt. De bijlage in verband met de berekening 
van de geraamde jaarlijkse kost voor producten met een variabele energieprijs zou ook 
onderschreven kunnen worden door andere partijen dan online prijsvergelijkers. Zij vermelden bij 
hun berekening ‘uniforme berekening geraamde kost’. 

5. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING VAN DE 
(AANGEPASTE) BEPALINGEN VAN HET CHARTER 

In dit hoofdstuk worden de (aangepaste) bepalingen van het charter toegelicht. De doelstelling is de 
achterliggende reden van sommige bepalingen te verduidelijken en een indicatie te geven over de 
toepassing ervan.  

5.1. Woordenlijst 

Behoudens andere vermeldingen in de woordenlijst is de terminologie uit de Elektriciteitswet en de 
Gaswet van toepassing. 

In vergelijking met het charter versie 2013 werden een aantal definities aangepast en toegevoegd. 
Bepaalde definities zijn geschrapt omdat ze niet meer in de tekst van het charter voorkomen. 

De definitie ‘prijsvergelijkingswebsite’ werd geschrapt en vervangen door de term ‘online 
prijsvergelijking’. Dit werd reeds toegelicht in hoofdstuk 4.1.2.1. 

                                                           

22 In het consumentenakkoord wordt vermeld dat leveranciers de resultaten ook mogen aanvullen met promotionele 

gegevens. 
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Naast de term resultaatscherm wordt een definitie van de resultatenlijst toegevoegd omdat de 
benaming ‘resultaatscherm’ in feite de gebruikersinterface van de online prijsvergelijker betreft. 

De resultatenlijst is het overzicht van de uitkomsten van de berekeningen aan de hand van de 
gegevens en de keuzes die door de gebruiker werden ingevuld. 

Het resultaatscherm is de weergave van de resultaten uit de resultatenlijst met de gevraagde 
bijkomende informatie die de gebruiker de mogelijkheid geeft deze lijst te interpreteren. 

De algemene termen ‘verbruiker’ en ‘gebruiker’ vermeld in het charter worden verduidelijkt. 

De termen ‘huidig contract’ ,‘accreditatie ’, en ‘charterlogo’ worden toegevoegd ingevolge nieuwe 
bepalingen uit het charter.  

5.2. Hoofdstuk 1: De dienstverlener is onafhankelijk en geeft 
onpartijdige informatie 

Hoofdstuk 1 behandelt de voorschriften die betrekking hebben op de onafhankelijkheid en de 
onpartijdigheid van de dienstverlener. 

In paragraaf 1.1 worden een aantal criteria vermeld om de onafhankelijkheid te omschrijven. Deze 
criteria zijn enerzijds gebaseerd op de definities van verbonden ondernemingen uit het wetboek 
vennootschappen waaruit een ‘controle in rechte’ bestaat. Anderzijds worden een aantal criteria 
gegeven die ‘de controle in feite’ beschrijven met name wanneer een financiële duurzame 
ondersteuning wordt gegeven of wanneer een functie wordt uitgeoefend bij een elektriciteits- en/of 
gasleverancier. 

In paragraaf 1.2 worden bepalingen opgenomen met betrekking tot de onpartijdigheid. 

Paragraaf 1.2.1 bepaalt dat de online prijsvergelijker onpartijdig moet zijn, wat betekent dat geen 
enkele leverancier bevoordeeld of benadeeld mag worden bij de informatieverschaffing en het 
voorstellen van de gegevens van de leverancier. Dit principe van onpartijdigheid geldt voor de online 
informatieverschaffing, maar eveneens voor de informatie verstrekt door de helpdesk van de 
prijsvergelijker of in chatgesprekken. Wanneer een dienstverlener een accreditering onder het 
charter aanvraagt, zouden  de beleidsinstructies aan de helpdesk en in verband met de 
chatgesprekken  voorgelegd moeten worden. 

In de paragrafen 1.2.2 en 1.2.3 worden een aantal situaties omschreven die verband houden met de 
beoordeling van onpartijdigheid van de online prijsvergelijker. 

Paragraaf 1.2.2 verwijst naar de situatie waarin de dienstverlener zijn databestand en 
berekeningsmodule ter beschikking stelt van een leverancier die zijn website moet uitrusten met een 
indicatieve prijssimulator23. Het charter voor goede praktijken verbiedt deze dienstverlening niet 
maar wil de situatie vermijden waarbij de leverancier via de prijsvergelijker zijn producten als beste 
koop voorstelt en het logo, de naam of een andere verwijzing naar de prijsvergelijker vermeldt terwijl 
slechts gedeeltelijke resultaten van de prijsvergelijking van de prijsvergelijker worden gegeven. 
Wanneer een verbruiker de prijsvergelijking via de online prijsvergelijker zou uitvoeren, zou de 
resultatenlijst dan afwijken van hetgeen de leverancier toont. De dienstverlener moet, ingeval van 
zo’n overeenkomst met de leverancier, toezien op de uitvoering van dit voorschrift. Wanneer op de 
website van een leverancier verwezen wordt naar de online prijsvergelijker en de uitkomsten van de 
vergelijking niet identiek zijn, is dit een element van partijdigheid ten opzichte van de leverancier. 

                                                           

23 Overeenkomstig hoofdstuk I van het consumentenakkoord. 
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Bepaalde leveranciers wensen geen overeenkomsten te maken met online prijsvergelijkers en 
betalen geen vergoeding wanneer een nieuwe afnemer wordt aangebracht via dit kanaal. In 
paragraaf 1.2.3 wordt de situatie omschreven waarbij een prijsvergelijker een gebruiker actief zou 
beïnvloeden en doorverwijzen naar een ander product waarvoor hij wel een vergoeding ontvangt. 

Paragraaf 1.3  

Door de werking van de online prijsvergelijker op een transparante wijze voor te stellen kan de 
consument vertrouwen krijgen  in de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de prijsvergelijker. 
Het business model van een commerciële prijsvergelijker is vaak gebaseerd op inkomsten uit 
commissielonen per klik, per doorverwijzing of per afgesloten contract. De communicatie over de 
bron van inkomsten bij de prijsvergelijker kan de consument meer vertrouwen geven over de 
interacties tussen leverancier en prijsvergelijker en de belangen die een prijsvergelijker hierbij heeft. 
Het volstaat de informatie over het inkomstenmodel van de prijsvergelijker onder de veelgestelde 
vragen (Frequently Asked Questions - FAQ) op te nemen. 

Paragraaf 1.4 over de publiciteit of andere marketingacties heeft tot doel de gebruiker niet (visueel) 
te beïnvloeden. 

Paragraaf 1.5 heeft betrekking op het beheer en de controle van de online prijsvergelijker.  

Vooreerst wordt in paragraaf 1.5.1. een definitie gegeven van het beheer en de controle van de 
online prijsvergelijking. De dienstverlener die het charter van goede praktijken onderschrijft, moet 
een controle hebben over het databestand en de berekeningsmodule. 

Het aanpassen van de online prijsvergelijking (zowel de databestanden als de visuele voorstelling) 
kan in opdracht van de dienstverlener door een derde partij (zoals een externe consultant) gebeuren. 
De dienstverlener blijft echter verantwoordelijk voor de online prijsvergelijking en waakt erover dat 
de onafhankelijkheidsvoorwaarden van paragraaf 1.1 ook voor de derde partij gelden.  

Paragraaf 1.5.3 heeft betrekking op de situatie waarbij het databestand en de berekeningsmodule, 
eventueel met een aangepaste interface door een dienstverlener ter beschikking wordt gesteld van 
andere partijen24. De derde partij wenst aan te duiden dat de voorschriften van het charter voor 
goede praktijken bij de prijsvergelijking gevolgd worden. Deze praktijk kan voor beide partijen een 
voordeel opleveren, enerzijds omdat een (specifieke) doelgroep wordt aangesproken die de online 
prijsvergelijker anders misschien niet kan bereiken en anderzijds omdat de derde partij hiervoor als 
tegenprestatie een vergoeding ontvangt. Het ter beschikking stellen van het databestand en de 
prijscalculator zou kunnen leiden tot een multiplicatie van online prijsvergelijkers die het CREG 
charterlogo aanvragen terwijl er uiteindelijk slechts één dienstverlener aan de basis ligt. De CREG is 
van oordeel dat het benaderen van verschillende specifieke doelgroepen een grotere mobiliteit op 
de energiemarkt kan teweegbrengen en dat hiervoor het vertrouwen van een goede prijsvergelijking 
moet gegeven worden. Anderzijds zou een multiplicatie van de online prijsvergelijkers die in feite 
betrekking hebben op hetzelfde basisbestand de ontwikkeling van de markt van de commerciële 
prijsvergelijkers beperken.  

Dit voorschrift duidt aan dat derde partijen kunnen verwijzen naar het charter voor goede praktijken 
en de accreditatie van de oorspronkelijke dienstverlener op voorwaarde dat de uitkomsten van de 
prijsvergelijking identiek zijn aan de prijsvergelijking via de online prijsvergelijker.  

                                                           

24 Dit is een andere situatie dan in paragraaf I.2.2 die voornamelijk betrekking heeft op het selectief vermelden van de 
uitkomsten van online prijsvergelijking door leveranciers, aangezien in deze situatie de volledige versie van de 
prijsvergelijking wordt getoond. 
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5.3. Hoofdstuk 2: De online prijsvergelijker geeft een volledige, 
duidelijke, begrijpelijke, correcte en accurate prijsvergelijking 

Dit hoofdstuk behandelt de prijsvergelijking die een volledig, correct en accuraat overzicht moet 
geven van het aanbod van de producten en prijzen en die overeenstemt met de keuzes van de 
gebruiker. Een online prijsvergelijker zorgt er steeds voor dat duidelijke en begrijpelijke informatie 
over de verschillende voorgestelde opties gegeven wordt aan de gebruiker. 

Paragraaf 2. 1 

Deze bepaling schrijft voor dat de online prijsvergelijker een prijsvergelijking moet kunnen uitvoeren 
enkel op basis van de gegevens in verband met postcode, verbruik, ingeval van elektriciteit het type 
meter, en de andere bepalende componenten van de nettarieven. Indien voor de prijsberekening, 
ingevolge wettelijke of bestuursrechterlijke bepalingen (zoals wetgeving omtrent heffingen of 
reguleringsbesluiten), bijkomende parameters noodzakelijk zijn, moet de gevraagde informatie 
aangepast worden. 

Paragraaf 2.1.1 

De CREG is van oordeel dat de verbruikers gebaat zijn bij de kennis over hun werkelijk huidig verbruik 
en een raming van hun jaarlijkse kost die daarop gebaseerd is. In bepaalde gevallen kent de 
verbruiker zijn verbruik niet (bijvoorbeeld bij het afsluiten van een eerste contract, het omschakelen 
van verwarmingsbron, belangrijke wijzigingen in de gezinssamenstelling,…) zodat een aantal 
verbruiksprofielen kunnen worden voorgesteld. In het charter worden een aantal profielen (en 
terminologie) voorgesteld die als ‘standaardprofiel’ gelden. 

Paragraaf 2.1.2 

Indien een dienstverlener een ander verbruiksprofiel wenst voor te stellen, kan dit enkel gebeuren 
op basis van een methodologie die voorafgaand aan de CREG is voorgelegd en onderbouwd is door 
middel van studies en/of rapporten. De verbruiker moet duidelijk geïnformeerd worden dat een niet 
gestandaardiseerd verbruiksprofiel wordt voorgesteld. 

Paragraaf 2.2 vermeldt het algemeen principe dat bij de prijsvergelijking het volledig aanbod van alle 
leveranciers moet worden opgenomen in de resultatenlijst. 

De beperking van de plaats van levering uit paragraaf 2.2.1 heeft betrekking op het feit dat 
leveranciers hun aanbod beperken tot een bepaald gewest, of tot een andere plaats van levering 
(zoals distributienetgebieden of steden en gemeenten25). De resultatenlijst wordt aangepast in 
functie van de beperkingen voor de plaats van levering. 

Een leverancier kan een leveringsvergunning hebben van gas, voor elektriciteit of voor beide 
producten. Bepaalde online prijsvergelijkers bieden de mogelijkheid om tegelijkertijd een 
prijsvergelijking te maken voor gas en elektriciteit. De resultatenlijst mag niet beperkt worden tot die 
leveranciers die voor beide producten een leveringsvergunning hebben, tenzij de gebruiker bevestigt 
dat hij beide producten bij dezelfde leverancier wenst af te nemen. 

Paragaaf 2.2.2 

Online prijsvergelijkers verkrijgen hun inkomsten voornamelijk via het aanbrengen van nieuwe 
contracten bij de leverancier. Het voorschrift waarbij alle producten moeten worden getoond heeft 
tot gevolg dat een prijsvergelijker geen inkomsten heeft wanneer (i) een leverancier voor bepaalde 
producten geen vergoeding betaalt of (ii) een leverancier geen vergoeding wenst te betalen. 

                                                           

25 Dit is het geval voor een aantal (coöperatieve) projecten rond (groene) energieproductie. 
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De verplichting uit het charter versie 2013 om alle producten op te nemen heeft als gevolg dat 
leveranciers kunnen genieten van de vermelding van hun producten zonder dat hiervoor een 
vergoeding wordt betaald en dat een prijsvergelijker zijn databestand moet bijwerken/aanpassen 
zonder dat dit tot inkomsten kan leiden. 

De dienstverlener zal een afweging maken tussen zijn economische voordelen en het feit dat hij het 
CREG charterlogo kan verkrijgen wanneer hij aan alle voorschriften van het charter voldoet. Bij het 
opstellen van het charter heeft de CREG aangaande de verplichting om het volledig aanbod te tonen, 
overwegingen gemaakt over: 

i. het feit dat de verbruiker transparant wordt geïnformeerd over het volledig aanbod op 
de markt door te verplichten alle producten te tonen;  

ii. het feit dat online prijsvergelijkers het charter voor goede praktijken niet (zouden) 
onderschrijven omdat dit voorschrift aanleiding geeft tot een vermindering van de 
inkomsten door de free ride van (bepaalde) producten van (bepaalde) leveranciers; 

iii. de situatie waarbij het charter voor goede praktijken door geen enkele prijsvergelijker 
onderschreven wordt en de verbruiker moet vertrouwen op de autoregulering van de 
prijsvergelijkers met mogelijk verminderde transparantie voor de verbruiker. 

In de praktijk duidt de online prijsvergelijker momenteel vaak in de resultatenlijst aan dat de 
consument voor bepaalde producten niet via de dienstverlener kan switchen. Een prijsvergelijker kan 
voorzien dat de producten getoond worden waarnaar de consument kan switchen via de 
dienstverlener mits een voorafgaande uitdrukkelijke bevestiging. De CREG gaat ervan uit dat een 
gebruiker, wanneer hij uitdrukkelijk instemt met deze keuze (die niet vooraf aangevinkt mag worden 
door de prijsvergelijker), voldoende geïnformeerd is. De CREG verwijst eveneens naar de bepalingen 
rond informatieverschaffing en transparantie van het volgend hoofdstuk. 

Paragraaf 2.2.3 verduidelijkt dat enkel producten die door elke verbruiker kunnen worden 
onderschreven in de resultatenlijst mogen worden opgenomen. Producten die door elke verbruiker 
onderschreven kunnen worden zijn die producten die via de prijskaarten publiek beschikbaar zijn, 
zonder dat daaraan bijkomende voorwaarden gekoppeld zijn. Dit betekent dat de producten die 
slechts voor een beperkte groep afnemers beschikbaar zijn (zoals producten die gekoppeld zijn aan 
een exclusief lidmaatschap of een zeer beperkte groep mogelijke onderschrijvers van het contract, 
verlengingsproducten,…) niet worden vermeld in de resultatenlijst. Indien de prijskaart niet publiek 
beschikbaar is, kan niet nagegaan worden of een aanbod voor elke verbruiker geldt, zodat deze 
leveranciers of producten niet worden opgenomen in de resultatenlijst. 

Bepaalde leveranciers stellen in hun aanbod een basisproduct voor, waaraan bepaalde opties 
(bijvoorbeeld onderhoudsdienst van gasketel, een optie voor 100 % (Belgisch) Groen, andere 
dienstverlening zoals facturen per post,…) kunnen worden toegevoegd. De resultatenlijst wordt 
kunstmatig uitgebreid indien elk product met elke mogelijke optie wordt vermeld. De CREG stelt voor 
om in de resultatenlijst enkel de basisproducten op te nemen. Wanneer de gebruiker uitdrukkelijk 
heeft gekozen voor een optie, kan de prijsvergelijker de producten tonen die overeenstemmen met 
het basisproduct waaraan deze optie is toegevoegd.  

Schematisch wordt dit als volgt weergegeven: 

Leverancier ABC biedt een product voor de levering van elektriciteit (basisproduct) waaraan een 
optie ‘100 % Belgisch Groen’ wordt gekoppeld. 
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Het aanbod van leveranciers omvat soms producten waarbij naast de levering van energie een 
bijkomende dienst of de levering van een toestel wordt toegevoegd (zoals een thermostaat, 
waarmee een (online) analyse van het energieverbruik wordt gemaakt), die al dan niet betalend is. 
Wanneer een contract een all-in prijs geeft, waarbij de verbruiker verplicht wordt de bijkomende 
dienst bij de levering en/of de levering van een toestel te aanvaarden, moet de totale kost van het 
product in de prijsvergelijking worden opgenomen. Indien een vergoeding moet worden betaald bij 
voortijdige beëindiging26 van het contract met levering van een toestel, moet dit in de andere 
specifieke informatie van de resultatenlijst (zie 2.3) worden vermeld. 

Paragraaf 2.2.4. 

De prijsvergelijker mag het aanbod niet beperken op vraag van een leverancier, tenzij de leverancier 
het product niet meer aanbiedt aan de verbruikers. Met deze bepaling wordt vermeden dat op vraag 
van de leverancier enkel de duurdere producten uit het leveranciersaanbod worden getoond.  

Paragraaf 2.3 duidt aan welke informatie ten minste op het resultaatscherm moet getoond worden. 

De geraamde kost wordt uitgedrukt in € per jaar of in c€ per kWh. De berekening van de kost per 
kWh is de geraamde jaarlijkse kost gedeeld door het aantal kWh dat als verbruik werd ingevuld. Bij 
een online prijsvergelijking van elektriciteit en gas moet de geraamde jaarlijkse kost per type energie 
getoond worden.  

Paragraaf 2.3.1 

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het charter versie 2013 is dat de geraamde kost inclusief 
de kortingen voorgesteld wordt. Over alle verrekende kortingen moet voldoende informatie 
verschaft worden zodat de gebruiker volledig en goed geïnformeerd is bij zijn keuze en de mogelijke 
gevolgen van die keuze. De gebruiker moet duidelijke informatie krijgen over de inhoud van de 
korting (hoe wordt de korting in de praktijk berekend?) en wanneer de korting wordt verrekend in de 
facturatie (eenmalig aan het begin/op het einde van de (jaarlijkse) periode; pro rata over de 
(maandelijkse) voorschotfacturen; …). De korting wordt op jaarbasis berekend: dit betekent dat een 
korting die over meerdere jaren loopt niet voor het volledige bedrag in de berekening van de 

                                                           

26 Voortijdige beëindiging van het contract betekent binnen de looptijd van het contract. 
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geraamde kost van het eerste jaar mag worden opgenomen, wanneer deze korting niet 
onherroepelijk verworven is na afloop van het eerste jaar van het contract. Wanneer een korting 
retroactief wordt gerecupereerd bij de voortijdige beëindiging van het contract moet dit 
ondubbelzinnig en duidelijk worden uitgelegd. 

Naar analogie met de interpretatie over de volledigheid van het aanbod kunnen kortingen die slechts 
aan een (zeer) beperkte groep afnemers (bijvoorbeeld eerste 1000 nieuwe klanten) worden 
toegekend niet verrekend worden aangezien noch de afnemer, noch de online prijsvergelijker zicht 
heeft op de klantenadministratie van de leverancier. 

Een korting die wordt toegestaan ingeval van lidmaatschap van een bepaalde vereniging of 
organisatie mag niet opgenomen worden indien door de prijsvergelijker niet geverifieerd kan worden 
of de gebruiker aan de voorwaarden van het lidmaatschap voldoet. 

Niet monetaire kortingen, zoals geschenken, bonuspunten, kortingen bij aankoop van andere 
producten, mogen niet verrekend worden in de geraamde jaarlijkse kost. 

Bij de omschrijving van de kortingen is een correct taalgebruik noodzakelijk teneinde de gebruiker 
juist te informeren.  

Paragraaf 2.3.3 schrijft voor dat de online prijsvergelijker eveneens een resultatenlijst zonder 
kortingen moet kunnen tonen aan de gebruiker die daarnaar vraagt. 

In paragraaf 2.3.4 wordt uiteengezet dat de berekening van de geraamde kost van producten met 
een variabele energieprijs gebeurt in overeenstemming met het (voorstel van) document ‘De 
uniforme wijze van berekening van de geraamde kost voor producten met een variabele energieprijs 
voor elektriciteit en gas’. Zoals besproken in hoofdstuk 4.1.4 wordt een nieuwe berekeningswijze 
voorgesteld. Deze berekeningswijze is het onderwerp van een afzonderlijke consultatie die in 
hoofdstuk 2.2 wordt toegelicht.  

Paragraaf 2.3.5 

Essentiële kenmerken van de dienstverlening zoals het feit dat bepaalde contracten enkel voorzien in 
online informatieverstrekking, de facturatiemodaliteiten (online beheer, voorafgaande betaling van 
een jaarbedrag, …), de verplichte betaalmethode, de bijkomende diensten (zoals onderhoud van 
elektrische toestellen of gasketel, ..) worden gespecifieerd in het resultaatscherm. Het betreft die 
voorwaarden van een contract die  de verbruiker aanzetten een ander product te  kiezen. 

Paragraaf 2.4 

In het resultaatscherm worden de resultaten default op basis van de geraamde kost in stijgende 
volgorde getoond.  

Paragraaf 2.5 geeft de mogelijkheid om de resultaten volgens een andere rangschikking voor te 
stellen, of op basis van keuzemogelijkheden enkel die producten te tonen die overeenstemmen met 
zijn voorkeur(en). Bij deze keuzemogelijkheden moet aan de gebruiker voldoende informatie 
verschaft worden over de verschillende opties. 

Paragraaf 2.5.1  

Wanneer de online prijsvergelijker keuzemogelijkheden voorstelt, dan mag de resultatenlijst enkel 
die producten bevatten die voldoen aan de filters en moet in het resultaatscherm volgende 
informatie  vermelden : de naam van de  leverancier en van het  product, de vermelding of het een 
vaste of variabele energieprijs betreft, de verbruiksgegevens en andere specifieke kenmerken. 
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Paragraaf 2.5.2 

Deze bepaling heeft tot doel dat een gebruiker op eenvoudige wijze de invloed van bepaalde 
opties/filters kan analyseren. Wanneer een gebruiker voor elke wijzigende optie/filter zijn 
basisgegevens (plaats van levering, verbruik ) moet invullen, beïnvloedt dit de gebruiksvriendelijkheid 
van de online prijsvergelijking, waardoor de gebruiker kan afhaken.    

Paragraaf 2.5.3  

Een specifieke filter is een filter die geen verband houdt met de duur, het type energieprijs, de 
leverancier, de online dienstverlening, de verplichte domiciliëring, de verplichte aankoop van een 
aandeel en dual fuel contracten.  

Wanneer een specifieke filter wordt voorgesteld moet die gebaseerd zijn op een methodologie die 
consistent gedurende een lange periode (minstens 1 jaar) wordt toegepast en waarover de gebruiker 
de gepaste informatie kan verkrijgen. 

Bij het voorstellen van een filter mag een keuze niet voorafgaandelijk (als default) aangevinkt worden 
zodat de gebruiker in feite geen bewuste keuze zou maken. Bij de keuzemogelijkheden wordt steeds 
de optie ‘geen voorkeur/toon alles’ gegeven zodat de gebruiker niet gedwongen wordt een optie te 
kiezen waarvan hij de draagwijdte niet zou kennen.  

In paragraaf 2.6.1 wordt uiteengezet welke informatie over elk product uit de prijsvergelijking 
beschikbaar moet zijn. Het betreft details over de jaarlijkse geraamde kost uitgesplitst volgens de 
rubrieken energiecomponent, nettarieven en heffingen, waarbij kortingen afzonderlijk worden 
vermeld.  

Paragraaf 2.6.2 

Naar analogie met paragraaf 2.3.1 wordt de detailberekening uitgesplitst in componenten inclusief 
btw voor de residentiële afnemers. Voor kmo’s worden de componenten exclusief btw weergegeven 
en wordt het btw-percentage en het btw-bedrag afzonderlijk vermeld.  

Paragraaf 2.6.3 

Daarnaast wordt gevraagd bijkomende details te verstrekken over de duur, de uiterste startdatum 
van het aanbod, de voorwaarden van de kortingen en andere essentiële kenmerken van een product. 

Paragraaf 2.7 bepaalt dat bovenvermelde berekeningen accuraat gebeuren en dat de correcte 
informatie gegeven wordt. De rangschikking op basis van de geraamde kost fluctueert voornamelijk 
in functie van de energiecomponent en eventuele kortingen zodat de dienstverlener de nodige 
maatregelen moet nemen om de meest recente prijsgegevens zo snel mogelijk te verwerven. De 
dienstverlener speelt eveneens een actieve rol om informatie over wijzigingen in nettarieven en 
heffingen te verkrijgen. In de praktijk kan de energiecomponent elke maand wijzigen en zouden 
kortingen voor een korte periode gegeven kunnen worden, zodat het noodzakelijk is om de 
aanpassing van het databestand en de berekeningsmodule te dateren.  

Paragraaf 2.8 

Er wordt een nieuw voorschrift toegevoegd aangaande de prijsvergelijking van producten waarbij 
een onderscheid wordt gemaakt tussen de prijsvergelijking tussen de producten van de 
resultatenlijst op basis van het huidig aanbod en de prijsvergelijking met het huidig contract van de 
afnemer. Het eerste type vergelijking heeft tot doel het besparingspotentieel en de verschillende 
kenmerken van het huidig marktaanbod te vergelijken; in het tweede type vergelijking wordt het 
huidig contract vergeleken met het huidige aanbod. Voor het tweede type van vergelijking moet de 
online prijsvergelijker het huidig contract voldoende identificeren om de geraamde kost van de 
energiecomponent te berekenen. Het besparingspotentieel met het huidig contract mag niet 
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berekend worden op basis van een (vergelijkbaar) huidig product indien dit geen identieke 
kenmerken heeft als het huidig contract. De online prijsvergelijker stelt alles in het werk voor de 
identificatie van dit contract (door middel van gerichte vragen, het verwerven van een kopie van het 
contract), maar dient de ingevulde gegevens niet te verifiëren. Voor de actualisatie van de kost van 
het huidig contract kan eventueel verwezen worden naar de CREG Scan. Bij de prijsvergelijking wijst 
de dienstverlener op het feit dat kortingen kunnen vervallen bij de voortijdige stopzetting van het 
contract.  

5.4. Hoofdstuk 3: De online prijsvergelijking is gebruiksvriendelijk, 
toegankelijk en geeft informatie aan de gebruiker 

In het derde hoofdstuk worden voorschriften opgenomen over de internettoepassing van de online 
prijsvergelijker die gebruiksvriendelijk en toegankelijk moet zijn en voldoende informatie moet 
verschaffen aan de gebruiker over de verschillende onderwerpen die bij een prijsvergelijking aan bod 
kunnen komen.  

Paragraaf 3.1  

In paragraaf 3.1.1 worden een aantal bepalingen geschreven omtrent de gebruiksvriendelijkheid bij 
een online prijsvergelijking. Een gebruiker van een online prijsvergelijker moet het resultaat van een 
prijsvergelijking kunnen bewaren om zijn keuzemogelijkheden verder te onderzoeken of achteraf te 
vergelijken met het contractvoorstel van de leverancier. De gegevens die gebruikt werden bij de 
berekening zijn eveneens noodzakelijk om bij een analyse met andere voorstellen (zoals publicitaire 
acties) een juiste vergelijkingsbasis te verzekeren. 

Paragraaf 3.1.2 

Daarnaast kan de gebruiker vragen hebben over de werking van de online prijsvergelijking, de 
berekening van de kost, bepaalde keuzemogelijkheden en andere informatie. De dienstverlener 
moet hiervoor de mogelijkheid aanbieden om vragen te stellen. Dit kan telefonisch, via chatgesprek 
of per e-mail gebeuren. Voor veelgestelde algemene vragen kan een antwoord voorzien worden in 
FAQ’s.  

Paragraaf 3.1.3 

De gebruiker moet duidelijk geïnformeerd worden wanneer hij naar de website van een leverancier 
wordt verbonden en de switching prodecure opgestart wordt of wanneer de online prijsvergelijker 
gegevens opvraagt die de switch naar een leverancier initiëren. Deze bepaling dient om de gebruiker 
bewust te maken dat hij naar een volgende fase gaat en bepaalde gegevens aanleiding geven tot een 
volgende stap in de procedure tot switching. 

Paragraaf 3.1.4 

Om de bewustmaking van de afnemer over het aanbod van de leveranciers te verhogen, kan de 
dienstverlener een optie voorstellen waarbij de gebruiker periodiek herinnerd wordt een 
prijsvergelijking te maken.  

In het kader van de toegankelijkheid wordt in paragraaf 3.1.5 verwezen naar de Web Content 
Accessibility Guidelines, dit is een leidraad die bestaat uit een verzameling richtlijnen over het 
toegankelijk maken van content, gericht op mensen met een beperking. Het volgen van deze 
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richtlijnen maakt content ook toegankelijker voor webbrowsers en apparaten met beperkte 
functionaliteit zoals mobiele telefoons27.  

In paragraaf 3.2 worden een aantal voorschriften gegeven over de beveiliging van de gebruiker, de 
gegevens en de resultaten. Het gaat om de beveiliging bij het gebruik van de online prijsvergelijker en 
over de bescherming van de gegevens overeenkomstig de privacywetgeving. 

In paragraaf 3.3 wordt vermeld dat duidelijke informatie moet gegeven worden aan de gebruiker 
over de verschillende keuzemogelijkheden en wat de gevolgen hiervan (kunnen) zijn. Deze informatie 
wordt in duidelijke en klare taal gegeven en de keuzevragen moeten eenvoudig verwoord zijn. Bij 
deze informatieverschaffing mag de dienstverlener doorverwijzen naar publiek beschikbare 
informatiebronnen zoals de websites van de federale en regionale regulatoren.  

Tot slot wordt in paragraaf 3.4 bepaald dat een procedure voor klachtenbehandeling moet worden 
voorzien. 

5.5. Hoofdstuk 4: Verplichtingen tegenover de CREG 

Het vierde hoofdstuk bevat een drietal verplichtingen van de onderschrijvers van het charter ten 
aanzien van de CREG. 

In paragraaf 4.1 wordt gevraagd dat de dienstverleners de CREG informeren over niet-triviale 
wijzigingen aan de prijsvergelijker. Het is denkbaar dat er twijfel bestaat of een voorgenomen 
wijziging beantwoordt aan de voorwaarden van het charter. In dat geval wordt een voorafgaandelijke 
melding aan de CREG voorzien.  

Een tweede verplichting is vervat in paragraaf 4.2 en heeft betrekking op de aard van het 
charterlogo. Meer bepaald wordt gevraagd dat de dienstverlener enkel het goedgekeurde 
charterlogo gebruikt en dat hij het actualiseert wanneer de CREG een nieuwe versie ervan zou 
maken. 

Paragraaf 4.3 regelt de wijze waarop de prijsvergelijker aangeeft dat hij over het charterlogo 
beschikt. Naast de vermelding dat hij het charter heeft onderschreven, moet de dienstverlener aan 
de gebruikers ook toegang bieden tot de inhoud van de verplichtingen (hetzij door vermelding van de 
volledige tekst van het charter, hetzij door een link naar de betrokken webpagina van de CREG). 

5.6. Hoofdstuk 5: Toekenning van de accreditatie en naleving van het 
charter door de dienstverlener 

Het vijfde hoofdstuk behandelt de procedure voor de toekenning van het charterlogo aan een 
dienstverlener.  

In paragraaf 5.1 wordt uiteengezet dat een dienstverlener een aanvraag kan indienen om de 
accreditatie  door de CREG te verkrijgen. De aanvraag gebeurt door de dienstverlener per brief  en 
mits het voorleggen van een dossier waaruit blijkt dat de prijsvergelijker aan de bepalingen van het 
charter voldoet. De dienstverlener kan voorafgaand vragen stellen aan de CREG over de draagwijdte 
van bepaalde voorschriften. De CREG zal het dossier van de dienstverlener onderzoeken en kan 
desgevallend aanpassingen of verduidelijkingen vragen. Na dit onderzoek kan het directiecomité van 
de CREG de aanvraag goedkeuren en wordt het charter door de dienstverlener en de CREG 

                                                           

27 Omschrijving overgenomen van Wikipedia, zie hiervoor: 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Web_Content_Accessibility_Guidelines 
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ondertekend. Door de ondertekening van dit document verbindt de dienstverlener er zich toe alle 
bepalingen van het charter na te leven. De CREG geeft op haar website de lijst van alle 
dienstverleners die geaccrediteerd zijn met een link naar de prijsvergelijker. 

In paragraaf 5.2 wordt de naleving van het charter en de procedures van opschorting of intrekking 
uiteengezet.  

De CREG controleert de naleving van het charter en kan daarvoor bij de dienstverlener de nodige 
informatie opvragen binnen een vastgestelde termijn.  

Als de CREG bij haar controle een inbreuk vaststelt, zal zij aan de dienstverlener vragen de 
tekortkoming binnen een bepaalde termijn recht te zetten. Wanneer de CREG vaststelt dat deze 
aanpassingen onvoldoende zijn kan de CREG de accreditatie opschorten.  

In paragraaf 5.2.3 worden de omstandigheden omschreven waarbij de CREG een accreditatie kan 
intrekken. 

Ingeval van opschorting of intrekking van de accreditatie wordt de naam van de dienstverlener 
geschrapt uit de lijst van dienstverleners die het CREG charterlogo ontvangen hebben, vermeld op de 
website van de CREG. Het is dan niet toegestaan om het CREG charterlogo te gebruiken of ernaar te 
verwijzen. 

Tenslotte wordt herinnerd aan de rechtsgevolgen van het onrechtmatig gebruik van het charterlogo 
(burgerlijke aansprakelijkheid, misleidende handelspraktijk). 

In paragraaf V.3 wordt aangeduid dat de CREG het verlenen en intrekken van een accreditatie op 
haar website kan vermelden. Op die manier wordt transparantie verschaft tegenover de gebruikers. 

Paragraaf V.4 voorziet in de mogelijkheid van elektronische communicatie (behalve bij het indienen 
van de accreditatieaanvraag). 
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WOORDENLIJST 

De terminologie uit de elektriciteitswet en de gaswet is van toepassing. 

Elektriciteitswet: Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

Gaswet: Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 
middel van leidingen. 

Charter: het charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas.  

Dienstverlener (ook: service provider, prijsvergelijker): een natuurlijke persoon of rechtspersoon naar 
publiek of privaat recht, die een dienst van online prijsvergelijking aanbiedt.  

Online prijsvergelijking: een dienst op het internet (waaronder een website of een app) om op basis 
van een aantal parameters de prijzen van elektriciteit en gas te vergelijken. 

Databestand met prijsgegevens: het bestand met data aangaande prijzen van energieleveranciers, de 
nettarieven en alle belastingen, heffingen en toeslagen. 

Berekeningsmodule (calculator): het onderdeel van de online prijsvergelijking waarbij aan de hand 
van de door de gebruiker ingevulde gegevens en het databestand met prijsgegevens de berekening 
wordt gemaakt van de geraamde kost voor de gebruiker. 

Resultatenlijst: het overzicht van de uitkomsten van de berekeningen aan de hand van de gegevens 
en de keuzes van de gebruiker. 

Resultaatscherm: de weergave van de resultaten uit de resultatenlijst. 

Verbruiker: een huishoudelijke afnemer of kmo zoals gedefinieerd in de elektriciteitswet (artikel 2, 
16°bis en 50°) of gaswet (artikel 1, 52 ° en 63°). 

Gebruiker: een verbruiker die de online prijsvergelijking gebruikt. 

Huidig contract: het lopende contract dat afgesloten werd, met de prijskaart die hierbij van 
toepassing is voor de verbruiker. 

Accreditatie: de formele verklaring door de CREG dat de dienstverlener voldoet aan de bepalingen 
van het charter. 

Charterlogo: het logo vastgesteld door de CREG voor gebruik door, binnen het kader van het charter, 
geaccrediteerde dienstverleners. 
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CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR ONLINE 
PRIJSVERGELIJKING VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS 

Het charter bestaat uit hoofdstukken 1 tot 5 en een bijlage. De paragrafen in het vet bevatten de 
algemene principes. Naast deze algemene principes worden een aantal verduidelijkingen gegeven in 
de daaropvolgende paragrafen van het document. Beide types tekst, zowel de tekst in het vet als de 
andere, zijn evenwaardig. 

1. De dienstverlener is onafhankelijk en geeft onpartijdige 
informatie 

1.1. De dienstverlener moet onafhankelijk zijn van een gas- en/of elektriciteitsleverancier. 

1.1.1. Een dienstverlener wordt verondersteld onafhankelijk te zijn wanneer hij voldoet aan alle 
voorwaarden van deze paragraaf:  

a) De dienstverlener is niet verbonden of geassocieerd met een gas- of 
elektriciteitsleverancier1.  

b) De dienstverlener ontvangt geen duurzame financiële ondersteuning van een gas- 
en/of elektriciteitsleverancier of een daarmee verbonden of geassocieerde 
vennootschap. 

c) De leden van het bestuursorgaan en/of personen tewerkgesteld bij de dienstverlener 
voeren geen enkele functie uit, die al dan niet vergoed wordt, bij een gas- en/of 
elektriciteitsleverancier, of een hiermee verbonden of geassocieerde onderneming. 

1.2. De dienstverlener moet onpartijdige informatie geven. 

1.2.1. Het verschaffen van onpartijdige informatie betekent dat de online prijsvergelijker geen 
enkele leverancier mag begunstigen of benadelen of de gegevens zo voorstellen waarbij 
een leverancier wordt (geacht) begunstigd of benadeeld (te zijn).  

1.2.2. De dienstverlener mag geen overeenkomst afsluiten met een energieleverancier voor een 
prijsvergelijking waarbij de naam, het logo of een andere directe of indirecte verwijzing 
naar de online prijsvergelijking wordt vermeld tenzij alle uitkomsten in de prijsvergelijking 
door de leverancier worden opgenomen. Het selectief vergelijken met een beperkt aantal 
leveranciers of producten is een element van partijdigheid van de dienstverlener tegenover 
een energieleverancier. 

  

                                                           

1 In de betekenis die daaraan wordt gegeven in de artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen. 
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1.2.3. De prijsvergelijker mag geen alternatieve gas- en/of elektriciteitsleverancier aanbevelen in 
het geval de gebruiker niet via de dienstverlener kan switchen. 

1.3. Een dienstverlener geeft informatie over zijn business model en vermeldt met welke gas- 
en/of elektriciteitsleveranciers een overeenkomst bestaat waarbij een vergoeding wordt 
ontvangen voor het aanbrengen van een klant of contract. 

1.3.1. Het ontvangen van commissielonen of een andere directe of indirecte vorm van betaling, 
die verband houdt met het aanbrengen van een klant of een contract betekent niet dat de 
dienstverlener niet onafhankelijk is. Het betreft een handelstransactie, die niet als een 
duurzame financiële ondersteuning wordt beschouwd. 

1.4. Publiciteit voor, of andere directe of indirecte marketingacties van gas- en/of 
elektriciteitsleveranciers, daarmee verbonden of geassocieerde vennootschappen of 
merknamen die hiernaar verwijzen, mogen niet in de online prijsvergelijking worden 
opgenomen. 

1.5. De dienstverlener moet de online prijsvergelijking beheren en controleren. 

1.5.1. Een dienstverlener wordt verondersteld een online prijsvergelijking te beheren wanneer hij 
de volledige controle heeft over de inhoud van het databestand met de prijsgegevens en de 
berekeningsmodule en over de presentatie van de gegevens. 

1.5.2. De online prijsvergelijking kan in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de 
dienstverlener door een derde partij beheerd worden. Deze derde partij moet evenwel 
voldoen aan de onafhankelijkheidsvereisten omschreven in paragraaf 1.1 van dit charter. 

1.5.3. Een dienstverlener mag zijn databestand en berekeningsmodule ter beschikking stellen van 
andere partijen, maar laatstgenoemde partijen moeten vermelden dat het databestand en 
de berekeningsmodule van de dienstverlener worden gebruikt. Voornoemde derde partij 
mag verwijzen naar de accreditatie van de dienstverlener of het charterlogo voor zover de 
gegevens van de prijsvergelijking via de online prijsvergelijking en de derde partij identiek 
zijn.  

1.5.4. De prijsvergelijker moet duidelijk volgende informatie vermelden:  

a) de naam, het adres, het btw-nummer en de gegevens met betrekking tot het 
Rechtspersonenregister van de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de 
website beheert of voor wiens rekening de website wordt beheerd; 

b) de contactgegevens zoals postadres, telefoonnummer, en/of contact e-mailadres. 
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2. De online prijsvergelijker geeft een volledige, duidelijke, 
begrijpelijke, correcte en accurate prijsvergelijking 

2.1. De prijsvergelijking moet in eerste instantie enkel gebaseerd zijn op volgende informatie:  

a) de postcode van het verbruiksadres; 

b) het type meter (voor elektriciteit); 

c) het jaarlijks verbruik; 

d) de bepalende componenten van de nettarieven (aansluitvermogen, het geïnstalleerd 
vermogen aan decentrale productie). 

2.1.1. Wanneer het verbruik niet gekend is, kan het verbruiksprofiel geraamd worden op basis 
van een aantal vragen of aan te klikken pictogrammen.  

Bij het bepalen van een verbruiksprofiel wordt een duidelijk onderscheid gemaakt op basis van 
volgende karakteristieken van de verbruiker: 

i. voor de berekening van het verbruiksprofiel van elektriciteit: de verbruiker heeft 
elektrische verwarming met een afzonderlijke meter (uitsluitend nacht).  

ii. voor de berekening van het verbruiksprofiel van gas: de verbruiker heeft een 
verwarming op gas. 

  



 

  6/15 

Het standaard gemiddeld verbruik stemt overeen met de profielen zoals hierna voorgesteld: 
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2.1.2. De dienstverlener kan een alternatief gemiddeld verbruiksprofiel voorstellen, voor zover dit 
gebaseerd is op een methodologie die voorafgaand werd voorgelegd aan de CREG. 

2.2. Alle producten die door alle gas- en/of elektriciteitsleveranciers aan elke verbruiker 
worden aangeboden, moeten in de resultatenlijst van de prijsvergelijking worden 
opgenomen, tenzij de gebruiker uitdrukkelijk bepaalde opties/filters aanduidt. 

2.2.1. Het aanbod van de producten mag in eerste instantie enkel beperkt worden door de plaats 
van levering. Het aanbod van de levering van gas en elektriciteit mag niet beperkt worden 
tot die leveranciers die een leveringsvergunning hebben voor zowel gas en elektriciteit. 

2.2.2. De resultatenlijst mag enkel aangepast worden wanneer de gebruiker uitdrukkelijk 
aanduidt dat bepaalde opties/filters mogen worden toegepast.  

2.2.3. De online prijsvergelijking mag enkel de producten opnemen die door de leverancier op 
datum van de prijsvergelijking worden aangeboden en die door elke verbruiker kunnen 
onderschreven worden. 

2.2.4. De dienstverlener mag niet ingaan op het verzoek van leveranciers om bepaalde producten 
niet in de prijsvergelijking op te nemen tenzij deze producten niet meer door de leverancier 
worden aangeboden. 

2.3. Het resultaatscherm van de prijsvergelijking moet ten minste volgende informatie 
bevatten: 

a) de leverancier en de naam van het product; 

b) de vermelding of het een product met een vaste of een variabele energieprijs is; 

c) de geraamde kost per jaar in € of per kWh; 

d) de verbruiksgegevens; 

e) andere specifieke kenmerken over dienstverlening, facturatie, betalingswijze en 
bijkomende diensten of leveringen. 

2.3.1. De geraamde kost omvat alle kortingen die op jaarbasis worden berekend. De geraamde 
jaarlijkse kost is inclusief btw voor huishoudelijke afnemers, voor kmo’s wordt de kost 
exclusief btw vermeld. 

2.3.2. Aangaande alle kortingen moeten verklarende toelichtingen worden verstrekt en moet 
duidelijk vermeld worden of het een eenmalige dan wel een jaarlijkse (recurrente) korting 
betreft. 

2.3.3. De prijsvergelijker moet de keuzemogelijkheid aanbieden een geraamde jaarlijkse kost 
zonder kortingen te tonen. 

2.3.4. Voor producten met een variabele energieprijs gebeurt de berekening van de geraamde 
jaarlijkse kost in overeenstemming met de “uniforme wijze van berekening van de 
geraamde jaarlijkse kost voor producten met een variabele energieprijs voor elektriciteit en 
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gas”. De modaliteiten van deze berekeningswijze zijn gespecificeerd in bijlage bij dit 
document. 

2.3.5. Essentiële kenmerken van het product zoals de online dienstverlening, verplichte 
domiciliëring, voorafgaande betaling van een minimum bedrag, verplichte aankoop van een 
aandeel van een coöperatieve vennootschap worden in het resultaatscherm aangeduid. 

2.4. Het resultaat van de prijsvergelijking wordt in eerste instantie gerangschikt op basis van 
de geraamde kost in stijgende volgorde. 

2.5. De dienstverlener kan keuzemogelijkheden geven om de voorstelling van het aanbod  van 
de producten te wijzigen en/of te filteren. 

2.5.1. Enkel de producten waarvan de kenmerken overeenstemmen met de keuzes van de 
gebruiker worden getoond in de resultatenlijst, waarbij alle informatie van paragraaf 2.3 in 
het resultaatscherm moet worden vermeld. 

2.5.2. De gebruiker moet zijn basisgegevens, de wijze van rangschikking of de filters steeds op een 
eenvoudige wijze kunnen aanpassen. 

2.5.3. De filters die gebruikt worden bij de vergelijking van de verschillende producten moeten 
relevant zijn en de methodologie voor het opstellen van specifieke filters moet uiteengezet 
worden door de dienstverlener. 

2.6. Voor alle producten van de prijsvergelijking moet een overzichtelijke detailberekening 
van de geraamde kost per jaar of per kWh beschikbaar zijn, die eenvoudig geconsulteerd 
kan worden. 

2.6.1. De detailberekening van de geraamde kost wordt uitgesplitst in: 

a) de energiekost die de energiecomponent, inclusief de kosten voor groene stroom en 
de kosten WKK, omvat; 

b) de kosten voor het gebruik van de netten, en verdeeld over de transmissie en 
distributiekosten; 

c) de heffingen onderverdeeld in categorieën; 

d) de kortingen. 

2.6.2. Voor de huishoudelijke afnemers worden de bedragen inclusief btw vermeld.  Voor de 
kmo’s gebeurt de detailberekening exclusief btw en wordt het btw-percentage en het 
bedrag van de btw afzonderlijk vermeld. 

2.6.3. De dienstverlener moet eveneens minstens volgende bijkomende informatie vermelden:  

a) de duur van het contract;  

b) de uiterste startdatum van het contract;  

c) uitgebreide informatie over de kenmerken en de voorwaarden van de kortingen. 
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2.7. De online prijsvergelijking geeft een accurate berekening van de geraamde jaarlijkse kost 
en correcte informatie over de producten en prijzen van elke leverancier. De gegevens 
worden regelmatig aangepast/geüpdatet. 

2.7.1. De dienstverlener moet de gepaste maatregelen nemen om de gegevens van de 
leveranciers, de producten, de prijzen en de heffingen op geregelde tijdstippen aan te 
passen. 

2.7.2. De gegevens moeten: 

a) aangepast worden vanaf de toepassing van de (gewijzigde) prijs ingeval van tijdige 
kennisgeving door de leverancier aan de prijsvergelijker,  

of 

b) aangepast worden uiterlijk de eerstvolgende update van de prijsvergelijker ingeval 
wijziging van het aanbod door de leverancier aan de consumenten. 

De online prijsvergelijker moet duidelijk vermelden wanneer de laatste aanpassing van het 
databestand en berekeningsmodule is gebeurd.  

2.7.3. De dienstverlener verbindt zich ertoe om desgevallend de resultaten van de online 
prijsvergelijking aan te passen, wanneer de CREG aan de dienstverlener meldt dat de 
uitkomsten van de prijsvergelijking niet correct zijn. 

2.8. Bij een vergelijking van producten wordt een onderscheid gemaakt tussen een 
vergelijking van de producten van de resultatenlijst en een vergelijking van het huidig 
contract van de verbruiker en het aanbod op datum van de prijsvergelijking. 

2.8.1. Een vergelijking tussen de producten van de resultatenlijst heeft als doel de verschillende 
kenmerken van het productaanbod te vergelijken en het besparingspotentieel tussen 
producten onderling te verduidelijken. 

2.8.2. Een vergelijking van het huidig contract van de verbruiker en het aanbod op datum van de 
prijsvergelijking gebeurt op basis van de informatie van het huidig contract en de 
berekening van de geraamde kost gebeurt aan de hand van prijsgegevens van dit contract. 
Wanneer de online prijsvergelijker niet over voldoende informatie van het huidig contract 
beschikt, mag geen besparingspotentieel ten opzichte van het huidig contract voorgesteld 
worden. 
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3. De online prijsvergelijking is gebruiksvriendelijk, toegankelijk 
en geeft informatie aan de verbruiker 

3.1. De dienstverlener moet de mogelijkheid aanbieden om de resultaten te bewaren en om 
vragen te stellen aangaande de resultaten van de prijsvergelijking. 

3.1.1. De gebruiker moet de mogelijkheid hebben om het resultaat van de prijsvergelijking en de 
afzonderlijke detailberekening van een geselecteerd product af te drukken en/of op een 
duurzame drager te bewaren. Hierbij moeten de gegevens, die de gebruiker heeft 
ingebracht, worden weergegeven evenals de datum waarop de berekening werd 
uitgevoerd. 

3.1.2. De dienstverlener moet aan de gebruiker de mogelijkheid aanbieden om hetzij telefonisch 
hetzij via andere media vragen te stellen. Deze vragen moeten binnen een redelijke termijn 
beantwoord worden en de dienstverlening moet gratis zijn of tegen een minimale kost 
verleend worden. 

3.1.3. De prijsvergelijker moet aan de gebruiker duidelijk melden wanneer een verbinding 
gemaakt wordt naar de website van de gas- of elektriciteitsleverancier of wanneer de 
gebruiker toelating geeft een verbintenis aan te gaan met de leverancier via de online 
prijsvergelijker. De gebruiker moet tot dat moment steeds kunnen terugkeren naar de 
resultatenlijst. 

3.1.4. De prijsvergelijker kan in een optie voorzien om de gebruiker periodiek te herinneren een 
prijsvergelijking te maken. 

3.1.5. Voor een grotere toegankelijkheid wordt verwezen naar de Web Content Accessibility 
Guidelines (WCAG)2. 

3.2. De dienstverlener staat in voor de beveiligingsmaatregelen ten opzichte van de 
gebruikers, hun gegevens en de vergelijkingsresultaten. 

3.2.1. De dienstverlener zorgt voor een gepaste bescherming en beveiliging van de website of de 
mobiele applicatie. 

3.2.2. In voorkomend geval, gebeurt de behandeling van de gegevens van de gebruiker, 
overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

3.2.3. De dienstverlener mag, zonder het uitdrukkelijk akkoord van de gebruiker geen gegevens 
bijhouden of verzamelen in verband met de gebruikers van de website of de mobiele 
applicatie. 

                                                           

2 Voor toepassing in België: zie http://www.anysurfer.be 
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3.3. De dienstverlener moet in klare en duidelijke taal objectieve informatie verschaffen bij de 
verschillende keuzemogelijkheden en moet een minimum aan informatie verschaffen 
over de vrijgemaakte energiemarkt en de maatregelen ter bescherming van de 
consument. 

3.3.1. De online prijsvergelijking wordt opgemaakt in ten minste één officiële taal van België. 
Wanneer een toepassing in verschillende talen wordt aangeboden, moet de inhoud in alle 
talen identiek zijn. 

3.3.2. De informatie wordt hetzij door de dienstverlener zelf, hetzij via een link naar de websites 
van een federale of regionale overheid, de nationale en/of regionale regulatoren of een 
andere betrouwbare informatiebron, gegeven. De informatie bevat minstens details in 
verband met de verschillende prijsformules (vaste en variabele prijzen), een beschrijving 
van de kosten voor het beheer van het distributie- en transmissienet in België, de rechten 
en verplichtingen van de verbruiker bij het overstappen naar een andere leverancier en een 
verwijzing naar de maatregelen voor de beschermde klanten. 

3.4. De dienstverlener moet een procedure voorzien en operationeel maken voor 
klachtenbehandeling en moet elke klacht binnen een redelijke termijn gepast 
behandelen. 

3.4.1. De dienstverlener verbindt er zich toe om in de procedure de coördinaten van de CREG te 
vermelden en aan de CREG de naam en contactgegevens van de persoon die 
verantwoordelijk is voor de behandeling van de klachten te bezorgen. 

4. Verplichtingen tegenover de CREG 

4.1. Betekenisvolle wijzigingen aan de online prijsvergelijking worden door de betrokken 
geaccrediteerde dienstverlener schriftelijk en onverwijld aan de CREG meegedeeld. In 
geval van twijfel informeert de dienstverlener vóór implementatie naar de 
verenigbaarheid van de voorgenomen wijziging met de bepalingen van het charter. 

4.2. De geaccrediteerde dienstverlener gebruikt het charterlogo weergegeven in artikel 5.1.2 
en actualiseert het wanneer door de CREG aangegeven. 

4.3. De geaccrediteerde dienstverlener vermeldt in de online prijsvergelijking dat hij dit 
charter heeft onderschreven. Hij voegt de volledige tekst bij van het charter of een link 
naar de betrokken webpagina van de CREG. 
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5. Toekenning van de accreditatie en naleving van het charter 
door de dienstverlener 

5.1. Op aanvraag van de dienstverlener verleent de CREG na onderzoek een accreditatie. Door 
deze accreditatie en binnen de grenzen ervan heeft de dienstverlener recht op het 
gebruik van het charterlogo. 

5.1.1. De aanvraag van de dienstverlener gebeurt per brief, vergezeld van een dossier waaruit 
blijkt dat hij aan alle bepalingen van het charter voldoet. Als de aanvraag gebeurt namens 
een rechtspersoon, is die ondertekend door een bevoegd persoon en vergezeld van de 
documenten die deze bevoegdheid staven. De aanvraag vermeldt ook een emailadres van 
de aanvrager. 

5.1.2. Het directiecomité van de CREG onderzoekt de aanvraag en verleent de accreditatie als aan 
alle voorwaarden voldaan is. De dienstverlener wordt op de hoogte gebracht van de 
accreditatie en uitgenodigd om het charter te ondertekenen. Nadat het ondertekende 
exemplaar aan de CREG is bezorgd, heeft de dienstverlener het recht om volgend 
charterlogo bij de online prijsvergelijking te vermelden (behoudens wijziging 
overeenkomstig artikel 4.2): 

  

5.1.3. Door het ondertekenen van het charter verbindt de dienstverlener zich tot strikte naleving 
van alle bepalingen van dit document. 

5.2. De CREG controleert de naleving van de bepalingen van het charter door de 
dienstverlener en kan de accreditatie opschorten of intrekken. 

5.2.1. Onverminderd eventuele sanctionering overeenkomstig het Wetboek van Economisch 
Recht in geval van oneerlijke handels- of marktpraktijken door ondernemingen, controleert 
de CREG of de dienstverleners het charter naleven en blijvend voldoen aan alle 
voorwaarden. Zij kan daartoe alle nuttige informatie opvragen en een bindende 
antwoordtermijn vaststellen. De frequentie en omvang van de controles worden vrij door 
de CREG bepaald. 

5.2.2. Als de CREG een inbreuk vaststelt op één of meerdere bepalingen van het charter, richt ze 
een verzoek tot de betrokken dienstverlener om de tekortkoming onverwijld weg te 
werken. Zij kan de dienstverlener uitnodigen om de correctieve maatregelen uiteen te 
zetten die hij daartoe zal aannemen alsook de tijdslijn voor implementatie. Als de 
voorgestelde maatregelen inhoudelijk of qua implementatietermijn onvoldoende zijn, kan 
de CREG de accreditatie van de dienstverlener opschorten voor een vast te stellen periode 
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van ten hoogste zes maanden onder opgave van redenen. Tijdens de periode van 
opschorting is het de dienstverlener niet toegestaan het charterlogo te gebruiken. De CREG 
heft de opschorting op van zodra de dienstverlener aantoont dat adequate correctieve 
maatregelen zijn geïmplementeerd. 

5.2.3. De CREG kan onder opgave van redenen een accreditatie intrekken in de volgende gevallen: 

a) bij zware inbreuken of inbreuken die niet voor rechtzetting vatbaar zijn; 

b) als een schorsing is opgelegd en de vastgestelde inbreuk na afloop van de 
schorsingstermijn niet volledig is verholpen. In afwezigheid van een andersluidende 
beslissing van de CREG bij het verstrijken van de termijn, wordt de opschorting van 
rechtswege verlengd met een nieuwe termijn van zes maanden. 

Vóór het opleggen van een opschorting of intrekking, nodigt de CREG de betrokken 
dienstverlener uit op een hoorzitting waar hij, desgewenst bijgestaan door een raadsman, 
zijn verweer tegen de bezwaren van de CREG kan laten gelden. 

5.2.4. Opschortingen en intrekkingen gaan in twee dagen na kennisgeving van de beslissing door 
de CREG. Vanaf dan is het de dienstverlener niet toegestaan het charterlogo nog op 
enigerlei wijze te gebruiken of ernaar te verwijzen, uitdrukkelijk noch impliciet, rechtstreeks 
noch via kanalen beheerd door derden.  

5.2.5. Elk onrechtmatig gebruik van het charterlogo kan met alle rechtsmiddelen worden 
vervolgd. Onverminderd de regels inzake burgerlijke aansprakelijkheid, vormt het verder 
gebruiken van het charterlogo in strijd met artikel 5.2.4 een misleidende handelspraktijk in 
de zin van de artikelen VI.97-100 van het Wetboek van Economisch Recht. 

5.3. Het verlenen en intrekken van een accreditatie kan door de CREG op haar website 
worden vermeld. 

5.4. Alle communicatie in het kader van dit hoofdstuk, behoudens deze bedoeld in de 
artikelen 5.1.1 en 5.1.2, kan rechtsgeldig gebeuren via het door de overeenkomstig artikel 
5.1.1 opgegeven emailadres. 

5.4.1. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. 
Wijzigingen in het emailadres moeten vooraf elektronisch of schriftelijk worden 
gecommuniceerd. Het niet-ontvangen van een communicatie als gevolg van afleverings- 
en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de bestemmeling, 
belet niet dat ze haar effect sorteert. 
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BIJLAGE 1 

Uniforme wijze van berekening van de geraamde jaarlijkse kost voor 

producten met een variabele energieprijs voor elektriciteit en gas  

Producten met een variabele energieprijs bevatten, ten opzichte van producten met een vaste 
energieprijs, een extra complexiteit doordat de verbruiker wordt geconfronteerd met een 
prijsformule die een indexeringsparameter bevat. De variabele energieprijs is gedurende de looptijd 
van het product bijgevolg niet vooraf bekend, maar hangt af van de evolutie van de 
indexeringsparameter. 

De indexeringsparameters zoals gebruikt door de elektriciteits- en gasleveranciers worden aan de 
controle van de CREG onderworpen en moeten voldoen aan de criteria zoals vermeld in de 
Koninklijke besluiten van 21 december 20123. 

Teneinde de vergelijking tussen producten met een variabele energieprijs en deze met een vaste 
energieprijs op een meer robuuste manier te kunnen uitvoeren en daarmee de verbruiker ook een 
beter zicht te geven op de mogelijke besparingspotentiëlen wordt gewerkt met een uniforme 
berekeningswijze van de geraamde jaarlijkse kost voor producten met een variabele energieprijs. 

Waar mogelijk en indien beschikbaar wordt in deze berekeningswijze rekening gehouden met 
forward noteringen. 

Berekening waarde indexeringsparameter 

De gemiddelde waarden worden voor de volgende 4 kwartalen berekend en worden gewogen 
volgens de SLP-profielen, die in volgende tabel zijn opgenomen: 

 

 

Deze tabel is gebaseerd op de SLP-profielen 2017 zoals gepubliceerd door Synergrid4. De profielen 
worden enkel herzien in geval van significante afwijkingen, en desgevallend in de loop van de maand 
januari van het betreffende jaar. 

Indexeringsparameters op basis van forward noteringen 

De berekening van de jaarwaarde van de indexeringsparameter op basis van forward noteringen is, 
waar mogelijk, gebaseerd op definitief gekende waarden/noteringen. Bij het ontbreken van 
definitieve waarden/noteringen gebeurt een berekening op basis van het gemiddelde van de 
beurswaarden van de door de leverancier gebruikte indexeringsparameter, tijdens de 5 laatste 
noteringsdagen van de maand voorafgaand aan het kwartaal waarvoor de berekening geldt.  

                                                           

3 Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de 

indexering van de elektriciteits- en gasprijzen door de leveranciers. 
4 http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896 

 

S21 - Res S11 - NRes S41 - Res S31 - NRes

Q1 27,71% 28,07% 46,08% 45,12%

Q2 22,88% 23,19% 11,99% 13,20%

Q3 22,34% 22,08% 5,45% 7,07%

Q4 27,07% 26,66% 36,48% 34,61%

SLP 2017
Elektriciteit Gas

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896


 

  15/15 

Indexeringsparameters op basis van spot noteringen 

Voor indexeringsparameters op basis van spot noteringen wordt in de berekening gewerkt met de 
laatst gekende kwartaalwaarden. Bijgevolg wordt hiervoor geen projectie naar een eventuele 
toekomstige prijsevolutie toegepast.  

De energieleveranciers verbinden zich ertoe om transparant en correct te communiceren over de 
berekende jaarwaarden van hun indexeringsparameters. 


