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Aanzienlijk besparingspotentieel op de energiefactuur  

voor kmo’s en zelfstandigen  

 

Uit een analyse van de energiefacturen van kmo’s die vandaag door de CREG werd 

voorgesteld tijdens een workshop in Brussel blijkt dat het besparingspotentieel voor 

zelfstandigen en kleine en middelgrote bedrijven in België aanzienlijk is. Daartegenover staat 

dat deze doelgroep zich daar nog te weinig van bewust is. 

 

Minister van Energie en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem benadrukte in haar 

inleiding het belang van zelfstandigen en kmo’s voor de Belgische economie. Meer dan 80% onder 

hen valt binnen de grenzen van het vangnetmechanisme. Dit betekent dat zij binnen de specifieke 

verbruiksprofielen van 50 MWh elektriciteit en 100 MWh gas vallen. Het betreft hier het totaal 

verbruik op jaarbasis. Hierdoor is ook voor hen alle prijsinformatie publiek beschikbaar en kunnen 

zij gebruik maken van prijsvergelijkingswebsites om mogelijke besparingen op een makkelijke 

manier te identificeren. 

 

Toch is de inertie groot. Zo’n 20% van de zelfstandigen en kmo’s hebben een contract dat niet meer 

actief op de markt aangeboden wordt (een zogenaamd slapend product). Via haar maandelijkse 

analyse van de volledige energiemarkt stelt de CREG vast dat het besparingspotentieel bij 

zelfstandigen en kmo’s aanzienlijk is. Berekeningen gebaseerd op het productportfolio van 

november 2014 tonen aan dat 76% onder hen een minimaal besparingspotentieel heeft van 500 

euro op jaarbasis voor elektriciteit en 8,5% zelfs van minimaal 1.000 euro op jaarbasis. 78,5% van 

de zelfstandigen en kmo’s heeft een minimaal besparingspotentieel op jaarbasis van 400 euro voor 

aardgas, bij 12% bedraagt dit zelfs minimaal 600 euro.1 Hierbij kan het zowel gaan om een 

verandering van leverancier als het aangaan van een nieuw contract bij dezelfde leverancier. 

 

                                                           
1 Op basis van een jaarlijks verbruik van 40.000 kWh elektriciteit en 80.000 kWh aardgas; 
besparingspotentieel t.o.v. het goedkoopste actief product. 
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Tarieven vergelijken kan eenvoudig via één van de prijsvergelijkingswebsites voor kmo’s. De 

simulatoren van de regionale regulatoren VREG, CWaPE, en Brugel alsook de privé-initiatieven 

aanbieders.be, mijnenergie.be en energie-vergelijker.be dragen allen het CREG label dat verzekert 

dat zij het “charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites” volgen. Inactieve of 

“slapende” producten, die niet meer verschijnen in de resultaten van de prijssimulatoren, staan wel 

in de maandelijkse nota die de CREG publiceert. Deze prijzennota, die ook voor zelfstandigen en 

kmo’s bestemd is, geeft een overzicht van de aangeboden producten en hun relatieve positie op 

basis van de energiecomponent (http://www.creg.be/nl/compprix.html). 

 

Veranderen van leverancier kan kosteloos mits respecteren van 4 weken opzegperiode. Een switch 

is eenvoudig en snel uit te voeren zonder enig risico op een stroomonderbreking, vaak een 

onnodige bezorgdheid van deze doelgroep. 

 

De CREG volgt verder de volledige energiemarkt, alle actieve producten (vaste en variabele) maar 

ook niet-actieve of slapende versies. Op deze manier wil ze onder andere de transparantie voor 

consumenten, kmo’s en zelfstandigen verbeteren en hen de nodige informatie geven om een 

weloverwogen keuze te maken.  
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Over de CREG 

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar 

adviserende taak ten overstaan van de overheid is de CREG onder meer ook belast met het toezicht 

op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Verder waakt de CREG 

erover dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, 

steeds rekening houdens met de essentiële consumentenbelangen.  

 

Meer informatie op www.creg.be. 
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