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EXECUTIVE SUMMARY 

Hoe de consument actiever laten deelnemen aan de vrijgemaakte energiemarkt met als 

uiteindelijk doel de kost van energie voor de consument te laten dalen?  

De focus van de groepsaankoop ligt, vanuit de organisatoren, vooral op die consumenten die 

nog nooit actief hebben deelgenomen aan de energiemarkt – de zogenaamde slapende 

klanten. Het zijn vooral deze klanten die het vergelijken van energieprijzen zeer complex en 

tijdrovend vinden en die moeite hebben met een correcte analyse van de aangeboden 

informatie. Door voor deze klanten via een procedure van groepsaankoop de complexiteit 

van het kiezen van een nieuwe energieleverancier te reduceren en hen op die manier actief 

te laten deelnemen aan de energiemarkt, kunnen belangrijke besparingen worden 

gerealiseerd. 

Groepsaankopen van energie krijgen heel wat media-aandacht en zorgen er daardoor ook 

voor dat consumenten zowel geïnteresseerd als vertrouwd raken met een complex gegeven 

als de aankoop van energie en de actieve participatie op de energiemarkt. Daarenboven 

wordt, doordat de groepsaankopen veelal mede ondersteund worden door initiatieven van 

lokale besturen (provincies en/of gemeenten) of algemeen bekende private organisaties (vb. 

vakbonden, mutualiteiten, consumentenorganisaties, enz.), bij de consument een gevoel van 

herkenning en betrouwbaarheid gecreëerd.  

Bij de organisatie van groepsaankopen zijn drie verschillende partijen actief: de 

initiatiefnemers, de organisatoren en de energieleveranciers. Tussen deze partijen bestaan 

een aantal contractuele relaties die ervoor moeten zorgen dat alle afspraken, 

verantwoordelijkheden en financiële compensaties op een duidelijke en transparante manier 

worden vastgelegd. Over de hoogte van de financiële vergoedingen die tussen de 

verschillende partijen worden betaald, is zeer weinig publieke informatie beschikbaar. 

Mogelijk is hier meer transparantie nodig. 

Belangrijk is op te merken dat het besparingspotentieel dat via een groepsaankoop kan 

worden gerealiseerd sterk afhankelijk is van de positie van de deelnemende consument; de 

deelname aan een groepsaankoop is vooral voor slapende, niet-actieve klanten een 

makkelijk en laagdrempelig middel om actief aan de energiemarkt deel te nemen. Daarbij 

wordt het verstrekken van correcte informatie, vanuit alle bij de groepsaankoop betrokken 

partijen, als primordiaal beschouwd. 
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De besparingen gerealiseerd door groepsaankopen kunnen veelal ook door actieve 

deelname op de energiemarkt worden gerealiseerd. Op dit moment zijn verschillende 

prijsvergelijkingswebsites beschikbaar die de consument toelaten om te zoeken naar de voor 

hem meest voordelige en meest geschikte prijsformule. De CREG ontwikkelde in 2013 een 

“Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor 

residentiële gebruikers en kmo’s”, waarmee een eerste belangrijke stap werd gezet in het op 

een uniforme en correcte manier informeren van de energieconsumenten. Organisatoren van 

groepsaankopen worden op dit moment niet betrokken in voormeld charter.  

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. 
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I. INLEIDING 

Artikel 23, §2, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en artikel 15/14, §2, 2°, van de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen voorzien onder 

andere dat de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET 

GAS (CREG) op eigen initiatief onderzoeken en studies kan uitvoeren in verband met de 

elektriciteits- en de aardgasmarkt. 

De voorbije jaren is het aantal initiatieven rond groepsaankopen alleen maar toegenomen. 

Het succesvol afronden van een aantal groepsaankopen in het verleden heeft er ook voor 

gezorgd dat zij een stijgend succes kennen, waardoor bij de organisatie van elke nieuwe 

groepsaankoop een stijging van het aantal geïnteresseerde intekenaars wordt vastgesteld. 

Groepsaankopen van energie krijgen heel wat media-aandacht en zorgen er daardoor ook 

voor dat consumenten zowel geïnteresseerd als vertrouwd raken met een complex gegeven 

als de aankoop van energie en de actieve participatie op de energiemarkt. Daarenboven 

worden groepsaankopen veelal mede ondersteund door initiatieven van lokale besturen 

(provincies en/of gemeenten) of algemeen bekende private organisaties (vb. vakbonden, 

mutualiteiten, afdelingen van politieke partijen, TestAankoop, enz.), wat bij de consument 

een gevoel van herkenning en betrouwbaarheid creëert.  

De CREG wenst met deze studie een inzicht te geven in de organisatie van groepsaankopen 

als economische activiteit met een impact op de energiemarkt. Deze studie heeft dan ook als 

focus de organisatie van groepsaankopen binnen de energiemarkt en staat onder andere stil 

bij : wie zijn de initiatiefnemers van deze groepsaankopen en op welke organisaties wordt 

een beroep gedaan om de groepsaankoop op een doelmatige en correcte manier te laten 

verlopen? 

Er wordt ook specifiek aandacht besteed aan het mogelijk te realiseren besparingspotentieel 

door deelname aan groepsaankopen. Daar waar het resultaat van een groepsaankoop van 

elektriciteit en/of gas veelal contracten van bepaalde duur betreffen, wordt ook stilgestaan bij 

de problematiek van verlenging van de afgesloten contracten. 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 19 juni 2014. 
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II. GROEPSAANKOPEN - ALGEMEEN 

1. Het principe van een groepsaankoop is vrij eenvoudig: hoe groter de groep en dus de 

aan te kopen hoeveelheid, hoe gunstiger de voorwaarden1. Door het groeperen van 

consumenten wordt enerzijds hun aankoopmacht vergroot en wordt ook de kennis over 

specifieke producten bij de individuele consumenten gestimuleerd.  

2. Groepsaankopen werden doorheen de geschiedenis veelal georganiseerd door 

coöperaties2. Via de coöperatie konden consumenten zich verenigen en zo gezamenlijk 

doelen bereiken die voor elk individu onbereikbaar zouden zijn geweest.  

3. Vandaag de dag zien we dat het werken met coöperaties binnen het systeem van 

groepsaankopen nog steeds populair is. Ook steeds meer commerciële ondernemingen 

profileren zich als organisator en facilitator van groepsaankopen. 

II.1 Doel 

4. Het doel van de organisatie van groepsaankopen is het vergroten van de  

marktmacht van de aankopers om op die manier betere aankoopvoorwaarden bij de 

specifieke leveranciers te kunnen bekomen. Het samenbrengen van consumenten met als 

doel te komen tot de organisatie van groepsaankopen heeft niet alleen tot gevolg dat er 

aankoopmacht ontstaat omwille van het groeperen van een grotere hoeveelheid aan volume 

dan wanneer iedere consument afzonderlijk met de betrokken leveranciers zou 

onderhandelen. Het samenbrengen van consumenten in het kader van groepsaankopen 

zorgt er ook voor dat inzake de beschikbare informatie en het begrijpen van deze informatie 

over onder andere het te volgen aankoopproces van specifieke producten grote vooruitgang 

wordt geboekt. Groepsaankopen worden in verschillende economische takken gebruikt zoals 

bijvoorbeeld: aankoop van grondstoffen in de industrie, aankoop van kantoorbenodigdheden, 

aankoop van elektronica, verzekeringspolissen, energiecontracten, etc. 

5. Niet alle groepsaankopen hebben een unieke focus op het realiseren van een betere 

prijs. Ook het ondersteunen van maatschappelijk relevante thema’s (vb. duurzaamheid) 

blijken te leiden tot initiatieven van groepsaankopen.  

                                                
1
 Waaronder de prijs. 

2
 Coöperatie = een vorm van zelforganisatie van onder andere verbruikers, gericht op het vergroten 

van de economische macht en het behalen van een schaalvoordeel. 
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II.2 Initiatiefnemers 

6. Als initiatiefnemers van groepsaankopen worden veelal lokale besturen (provincies 

en/of gemeenten) of algemeen bekende private organisaties3 (vb. vakbonden, mutualiteiten, 

afdelingen van politieke partijen) naar voor geschoven die bij de consument een gevoel van 

herkenning en betrouwbaarheid creëren. 

II.3 Organisatoren 

7. Met de organisatie van groepsaankopen wordt in deze studie specifiek gerefereerd 

naar de privé-ondernemingen die binnen het proces van een groepsaankoop zorgen voor de 

communicatie, de technische verwerking van de inschrijvingen, de organisatie van biedingen 

van de geïnteresseerde leveranciers, de organisatie van de vergelijking van de ontvangen 

offertes (= veiling) en de correcte afwikkeling van het switchproces. 

8. De organisatoren van groepsaankopen kunnen op verschillende manieren 

gefinancierd worden: 

- door administratieve vergoedingen die worden betaald door de leveranciers die 

deelnemen aan groepsaankopen; 

- door bijdragen betaald door de leden en/of inschrijvers op de groepsaankopen; 

- door een combinatie van beide bovenstaande financieringsvormen.  

De gerecupereerde kosten kunnen daarbij worden vastgesteld als een percentage op het 

aankoopbedrag of als een jaarlijkse forfaitaire vergoeding. Sommige organisatoren rekenen 

op een verplichte deelname van de leden van zodra de registratie of intekening is gebeurd, 

terwijl andere volledig op basis van hun aankoopbehoeften en hun vertrouwen in de 

aangeboden prijzen functioneren. 

  

                                                
3
 Meestal georganiseerd onder de vennootschapsvorm van een VZW

3
. 
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III. GROEPSAANKOPEN VAN ENERGIE – 

ELEKTRICITEIT EN GAS 

9. Op de Belgische energiemarkt zijn sinds 1 januari 2007 alle eindverbruikers in staat 

om vrij hun energieleverancier te kiezen. De vrijmakingskalender verliep in de drie regio’s 

over verschillende tijdstippen: voor het Vlaamse Gewest gebeurde deze vrijmaking op 1 juli 

2003, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest werd de markt op 1 

januari 2007 volledig vrijgemaakt. 

10. De liberalisering van de energiemarkt creërde voor de consument een aantal 

opportuniteiten, onder andere vrije leverancierskeuze en vrije keuze van het meest geschikte 

contracttype en de meest geschikte prijsformule. Daartegenover staat dat door de 

liberalisering ook een bijkomende complexiteit aan de markt werd toegevoegd. Een 

complexiteit die er vooral in bestond dat door de unbundling van de voorheen verticaal 

geïntegreerde bedrijven4 meer verschillende marktactoren werden geïdentificeerd. 

Sinds de liberalisering wordt in België gewerkt met een zogenaamd leveranciersmodel dat 

als voornaamste einddoel heeft de eindconsumenten, net als in het verleden, via zijn 

leverancier te laten beschikken over een globale energiefactuur (elektriciteit en/of gas). Deze 

globale energiefactuur vermeldt wel de verschillende onderdelen van de energieprijs die door 

de verschillende marktactoren via de leverancier worden aangerekend. 

Figuur 1: Leveranciersmodel van toepassing binnen de vrijgemaakte energiemarkt 

 

                                                
4
 Vóór de liberalisering waren er twee historische spelers actief op de Belgische energiemarkt: 

Electrabel nv en SPE nv, die hun productiepark gezamenlijk uitbaatten via CPTE cvba. Binnen 
Electrabel nv en SPE nv werden de activiteiten neteigendom en –beheer, elektriciteitsproductie en 
levering binnen verticaal geïntegreerde structuren uitgebaat. 
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De grijze pijlen weergegeven in Figuur 1 geven de facturatieflow binnen het 

leveranciersmodel weer, met duidelijke identificatie van de verschillende marktactoren. 

11. Sinds de liberalisering van de markt worden de Belgische consumenten 

geconfronteerd met een zeer ruim aanbod aan verschillende contracttypes en bijhorende 

prijsformules. De beschikbare contracttypes in België hangen voornamelijk af van volgende 

structurele kenmerken: 

- de duurtijd: 1 – 2 – 3 jaar – onbepaalde duur; 

- het type meter: enkelvoudig - tweevoudig - exclusief nacht5; 

- vaste prijs versus variabele prijs (met gebruik van indexeringsparameters). 

De toegenomen complexiteit inzake het aantal verschillende marktpartijen en de 

verschillende contracttypes zorgde bij de start van de liberalisering voor een zekere 

terughoudendheid en een zeker wantrouwen bij de consumenten. De vrijgemaakte 

energiemarkt werd en wordt daarbij door de consument (zowel huishoudelijke als 

professionele verbruikers) als te complex ervaren. Daarenboven vraagt het doorgronden van 

de verschillende contracttypes, prijsformules en het identificeren van de verschillende 

marktpartijen voor een groot deel van de consumenten een te grote inspanning, waardoor ze 

afhaken en niet kunnen profiteren van de belangrijke besparingen die binnen de 

geliberaliseerde markt kunnen worden gerealiseerd. 

  

                                                
5
 Specifiek kenmerk voor elektriciteit. 
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III.1 Doel 

12. Hoe de consument actiever laten deelnemen aan de vrijgemaakte energiemarkt met 

als uiteindelijk doel de kost van energie voor de consument te laten dalen?  

De focus van de groepsaankoop ligt, vanuit de organisatoren, vooral op die consumenten die 

nog nooit actief hebben deelgenomen aan de energiemarkt – de zogenaamde slapende 

klanten. Het zijn vooral deze klanten die het vergelijken van energieprijzen zeer complex en 

tijdrovend vinden en die moeite hebben met een correcte analyse van de aangeboden 

informatie. Door voor deze klanten via een procedure van groepsaankoop de complexiteit 

van het kiezen van een nieuwe energieleverancier te reduceren6 en hen op die manier actief 

te laten deelnemen aan de energiemarkt, kunnen belangrijke besparingen worden 

gerealiseerd. 

Figuur 2: Overzicht marktevolutie 

 

 

Figuur 2 geeft een theoretisch overzicht van de evolutie van de energieprijs (EP) gedurende 

het volledige proces van marktliberalisering. 

                                                
6
 Door het verstrekken van duidelijke informatie en het reduceren van het aantal keuzemogelijkheden, 

o.a. productstandaardisatie. 
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In Figuur 2 worden drie grote blokken geïdentificeerd. Binnen een niet-geliberaliseerde markt 

en tijdens de beginperiode van liberalisering worden bij gebrek aan concurrentie en 

incentives tot efficiënte bedrijfsvoering energieprijzen aangerekend die grote marges 

bovenop de eigenlijke kostprijs (KP) toelaten (= KP++). Op het ogenblik dat er, na de 

liberalisering, nieuwe spelers op de markt komen, ontstaat er omwille van de noodzaak tot 

het veroveren van marktaandeel een tendens om energieprijzen aan te bieden die gelijk 

(KP+0) of zelfs onder7 (KP-) de kostprijs liggen. 

Op een vrije en competitieve markt worden energieprijzen aangeboden die de kostprijs plus 

een redelijke marge (KP+) weerspiegelen. Eventuele prijsverschillen tussen leveranciers 

kunnen op dat moment enkel nog verklaard worden door efficiëntieverschillen binnen de 

verschillende ondernemingen8. 

Daar waar Figuur 2 vertrekt vanuit een theoretische benadering van de evoluties in de 

energiemarkt, kent de marktevolutie in de praktijk een meer genuanceerd verloop. De 

marktevolutie is immers niet enkel afhankelijk van de gedragingen van de leveranciers en de 

hoogte van de prijzen die zij aanbieden, ook de gedragingen van de consumenten spelen 

een belangrijke rol. 

Daar waar in België een deel van de consumenten zeer actief zijn op de elektriciteitsmarkt 

(Z% in Figuur 2), waardoor zij energie kunnen aankopen aan competitieve prijzen (KP+), 

blijkt op basis van marktgegevens die de CREG in het kader van haar monitoringactiviteiten 

heeft verzameld, dat nog steeds een aanzienlijk aandeel (X%) van de consumenten geen 

actieve rol spelen binnen de energiemarkt en op die manier nog steeds via contracten met 

een energieprijs KP++ worden beleverd. 

De problematiek van aangeboden energieprijzen, onder of aan kostprijs (KP+0 of KP-), die in 

het verleden veelal het gevolg was van het snel opbouwen van marktaandeel via deelname 

aan groepsaankopen, wordt verder9 in deze studie behandeld. Een belangrijke problematiek 

daarbij is het aanpassen van de energieprijs (prijsformule) bij verlenging of hernieuwing van 

het contract. 

13. Het actief laten participeren aan de energiemarkt van consumenten met een 

energieprijs KP++ om alzo hun energiefactuur te verlagen, is het uiteindelijk doel van de 

                                                
7
 Leveranciers bieden zeer lage energieprijzen aan om op die manier op een relatief korte periode een 

zeker marktaandeel te kunnen verwerven. Daarbij wordt het binnenhalen van klanten als primaire 
strategie vooropgesteld. Van zodra een klant verworven is, gaat men ervan uit dat bij een verlenging 
van het contract – aan een hogere prijs – de rentabiliteit kan worden opgekrikt.   
8
 Dergelijke efficiëntieverschillen worden geacht in een perfect werkende markt ook te worden 

weggewerkt. 
9
 Zie punt III.5.2. Verlenging van een contract. 
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organisatie van een groepsaankoop. De focus van groepsaankopen op slapende 

consumenten geeft ook meteen het verschil aan tussen de beoogde doelstellingen van een 

groepsaankoop ten opzichte van een prijsvergelijker. Een groepsaankoop legt de focus op 

het activeren en realiseren van besparingen voor niet-actieve (slapende) klanten. Een 

prijsvergelijkingswebsite legt de focus op het realiseren van besparingen voor actieve 

klanten - klanten die zelf actief zijn op de energiemarkt. Het gevolgde proces bij de 

organisatie van een groepsaankoop, zoals verder beschreven, houdt in dat het winnende 

prijsaanbod van een specifieke leverancier niet per definitie het op dat moment goedkoopste 

contract is dat op de energiemarkt wordt aangeboden.  

III.2 Initiatiefnemers 

14. Bij het verzamelen van informatie omtrent groepsaankopen werd vastgesteld dat de  

eerste groepsaankopen die in België voor huishoudelijke klanten werden georganiseerd 

onder het initiatief van kranten en tijdschriften (vb. Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, P-

Magazine) werden bekendgemaakt. Daarna werden ook verschillende Vlaamse provincies 

actief in het organiseren van groepsaankopen.  

De oprichting van een aantal specifieke coöperaties, die veelal een politieke link hebben, met 

als specifiek doel het organiseren van groepsaankopen zorgt voor een extra dimensie in de 

lijst van initiatiefnemers. 

Binnen de initiatiefnemers kan een onderscheid worden gemaakt tussen drie groepen: 

- lokale besturen (provincie, stad) 

- coöperaties (georganiseerd vanuit: vakbonden, mutualiteiten, afdelingen van 

politieke partijen, enz.) 

- andere privaatrechtelijke rechtspersonen (Tijdschriften/Kranten, Test-Aankoop, 

La ligue des familles, Greenpeace, enz.) 

15. Omwille van de verschillende timing in de vrijmakingskalender van de energiemarkt 

tussen de verschillende regio’s, focust het gros van de in het verleden georganiseerde 

groepsaankopen zich op Vlaamse consumenten. Test-Aankoop lanceert in 2012 een eerste 

groepsaankoop voor het volledige Belgische grondgebied, met een specifieke opdeling in 

drie loten: 1 voor Vlaanderen, 1 voor Brussel en 1 voor Wallonië. Sinds 2013 worden ook in 

Wallonië en Brussel afzonderlijke groepsaankopen georganiseerd. 
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16. Het feit dat de eerste groepsaankopen werden georganiseerd vanuit geschreven 

media zorgt ervoor dat op een relatief eenvoudige manier een grote groep consumenten kan 

worden bereikt. Op basis van bovenstaande lijst van initiatiefnemers blijkt dat het werken met 

alom gekende en veelal maatschappelijk gewaardeerde partijen een specifieke strategie 

inhoudt om de groepsaankoop een zo breed mogelijk draagvlak, aantal inschrijvers en 

succes te kunnen garanderen. De term initiatiefnemers is mogelijk daarom niet helemaal 

correct.  

Het initiatief tot organisatie van groepsaankopen lijkt eerder te liggen bij een aantal privé-

ondernemingen die vanuit een zuiver commercieel doel en commerciële strategie hun 

diensten voor de organisatie van groepsaankopen aanbieden.  

Onder titel III.3 Organisatoren wordt dieper ingegaan op de manier waarop een aantal 

specifieke ondernemingen de markt van de groepsaankopen in België vorm hebben 

gegeven. 

Het is daarom belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat de organisatoren van 

groepsaankopen vooral een commercieel doel blijken na te streven, hoewel hun verdiensten 

de volgende zijn: 

- mensen bewust maken van de mogelijkheden op de vrijgemaakte energiemarkt, 

- het verstrekken van informatie, 

- het verlagen van de deelnamedrempel op de energiemarkt, 

- het bedingen van een betere prijs. 

III.3 Organisatoren 

III.3.1 Partijen actief in België 

17. Als organisatoren van groepsaankopen zijn op dit moment drie partijen actief op de 

Belgische markt: iChoosr bvba, PrizeWize bv en Wikipower bvba. 

iChoosr was eerst actief in de organisatie van groepsaankopen in Nederland. In 2008 werd 

iChoosr bvba als Belgisch filiaal opgericht, met als doel om ook in België groepsaankopen te 

organiseren. De voorbije jaren was iChoosr vooral actief in de organisatie van 

groepsaankopen in Vlaanderen, waarbij vooral werd samengewerkt met provincies, 

gemeenten en coöperaties als initiatiefnemers. 
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De roots van PrizeWize bv liggen eveneens in Nederland. De activiteiten die in België 

werden ontwikkeld – o.a. de organisatie van de groepsaankopen met Test-Aankoop – 

gebeuren vanuit de Nederlandse onderneming. 

Wikipower bvba werd in 2011 opgericht als Belgische onderneming. Wikipower is binnen de 

Belgische energiemarkt actief in de organisatie van groepsaankopen en met het beheer van 

een prijsvergelijkingswebsite voor energiecontracten. Wikipower is qua organisatie op dit 

moment vooral actief in Brussel en Wallonië (vb. Groepsaankoop Stad Brussel, 

Groepsaankoop Wikiparent). 

III.3.2 Business model 

18. iChoosr wordt, in 2008, als eerste actief op de Belgische markt en legt via zijn 

website www.ichoosr.com zijn business model uit: 

 

http://www.ichoosr.com/
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19. iChoosr geeft in de beschrijving van zijn visie en business model duidelijk aan dat zij 

als schakel tussen consumenten, community leaders en leveranciers wenst te functioneren. 

iChoosr voert daarover ook zeer specifieke communicatie naar deze geïdentificeerde 

doelgroepen. 

Communicatie aan consumenten 

 

Communicatie aan community leaders 

In de communicatie aan de community leader (= de private partner met voldoende 

naambekendheid) wordt vooral de nadruk gelegd op het ontwikkelen en bestendigen van 

een duurzame relatie met de leden, klanten, inwoners, etc. 

Ook is er in onderstaande communicatie sprake van het betalen van een eerlijke vergoeding. 

Het gaat hierbij om een vergoeding die vanuit iChoosr wordt betaald aan de private partner 

ter vergoeding van eventuele gemaakte kosten of als bijkomende gift aan een VZW. In het 

hoofdstuk III.5. Economische analyse wordt hier verder op ingegaan. 



 

       16/45 

 

Communicatie aan leveranciers 

De voordelen van deelname aan de groepsaankoop voor een leverancier zijn: 

- de naambekendheid van de iniatiefnemer zorgt voor interesse bij potentiële 

klanten, 

- het samenbrengen van klanten en groeperen van volumes gebeurt door de 

organisator, 

- snel en relatief goedkoop marktaandeel veroveren, 

- enkel voor de klanten die daadwerkelijk intekenen/switchen, moet een 

vergoeding worden betaald. 
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20. Wikipower (www.wikipower.be) werd in 2011 opgericht en biedt op de energiemarkt 

zowel diensten voor de organisatie van groepsaankopen als een prijsvergelijker aan. De 

gevolgde werkwijze bij de organisatie van groepsaankopen is sterk gelijklopend met die van 

iChoosr. 

Wikipower gaat in haar relatie met private partners wel een stap verder dan iChoosr. 

Wikipower stelt immers een aantal strategische partnerships met private partners voorop10: 

- met La Ligue des Familles werd Wikiparent opgericht http://www.wikiparent.be/,  

                                                
10

 Enkel beschikbaar in het Frans. 

http://www.wikipower.be/
http://www.wikiparent.be/
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- met Touche Pas à mes Certificats Verts werd http://www.tpcv-energie.be/ 

opgericht, 

- met La Mutualité Libérale de Liège werd http://www.mutualiteliberale-energie.be/ 

opgericht. 

 

 

http://www.tpcv-energie.be/
http://www.mutualiteliberale-energie.be/
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21. PrizeWize is een Nederlandse onderneming die ook haar Belgische activiteiten vanuit 

Nederland beheert. Op dit moment is PrizeWize op de Belgische energiemarkt vooral actief 

in de organisatie van groepsaankopen voor Test-Aankoop. 

Op de website van PrizeWize (http://www.prizewize.nl/) worden hun verschillende activiteiten 

toegelicht. De nadruk wordt daarbij gelegd op de activiteiten ontwikkeld in Nederland (o.a. 

prijsvergelijkingswebsite voor Nederlandse energiecontracten). Er bestaat geen specifieke 

website voor de Belgische activiteiten. 

 

http://www.prizewize.nl/
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22. Het voornaamste doel van de organsatie van een groepsaankoop is consumenten 

bewust maken van de mogelijkheden van de vrije energiemarkt zonder dat zij hiervoor veel 

tijd en/of inspanning moeten doen. Daarbij nemen de organisatoren van groepsaankopen 

ook een belangrijk deel van de zorgen weg die de consument zou hebben omtrent het 

switchproces en de communicatie naar de leveranciers toe.  
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III.3.3 Praktische organisatie van een groepsaankoop 

23. Teneinde een duidelijk inzicht te krijgen in de praktische organisatie van 

groepsaankopen voor energie heeft de CREG in de loop van de maand maart 2014 overleg 

georganiseerd met de drie organisatoren van groepsaankopen in België (iChoosr, Wikipower 

en PrizeWize). De praktische organisatie van een groepsaankoop11 verloopt bij de drie 

voormelde organisatoren op een gelijkaardige manier.  

24. Hierna wordt in verschillende stappen het volledige proces voor de organisatie van 

een groepsaankoop beschreven. 

STAP 1 

Allereerst wordt in samenspraak met de initiatiefnemer vastgelegd voor welke producten een 

groepsaankoop wordt georganiseerd.  

De groepsaankopen uit het verleden hadden, voor residentiële klanten, steeds een 

specifieke focus op enerzijds elektriciteit en anderzijds elektriciteit en gas samen (de 

zogenaamde dual fuel contracten)12. De reden voor het niet afzonderlijk organiseren van een 

groepsaankoop voor gas is tweeërlei. Enerzijds is de groep consumenten die enkel 

geïnteresseerd is in het afsluiten van een gascontract veel beperkter dan de groep voor 

elektriciteit13, wat het behalen van een kritische massa14 aan consumenten die effectief 

switchen in de laatste stap van groepsaankoop veel moeilijker maakt. Anderzijds zijn onder 

andere omwille van een lager aantal klanten ook de volumes aan gas die via de 

groepsaankoop voor de leveranciers kunnen worden gegroepeerd lager, waardoor een 

dergelijke groepsaankoop voor de leveranciers minder interessant wordt met als mogelijk 

gevolg het aanbieden van minder scherpe prijzen. 

  

                                                
11

 Groepsaankopen elektriciteit en gas met een specifieke focus op residentiële klanten en 
ondernemingen met een beperkt verbruik (elektriciteit < 50MWh, gas < 100MWh). 
12

 Bijgevolg werden/worden geen afzonderlijke groepsaankopen voor gas georganiseerd. 
Consumenten die zijn ingeschreven voor een groepsaankoop elektriciteit en gas kunnen aan het 
einde van de procedure wel de keuze maken om enkel het voorstel gas te aanvaarden en dus enkel 
voor gas een leverancierswissel te initiëren. 
13

 Alle consumenten beschikken over een elektriciteitsaansluiting, terwijl de penetratiegraad van gas 
veel lager ligt. 
14

 Behalen van een vooropgesteld aantal switchen is belangrijk voor de organisatoren, omdat de 
vergoeding die zij ontvangen voor de organisatie van de groepsaankoop hiervan afhangt. 
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Voor professionele klanten worden wel afzonderlijke groepsaankopen voor elektriciteit en 

gas georganiseerd15, vooral omdat het hier gaat om grote volumes per klant. 

In deze eerste stap worden met de initiatiefnemer ook afspraken gemaakt over de te voeren 

communicatie en worden de aangeboden producten via de groepsaankoop meer in detail 

gedefinieerd, bijvoorbeeld: 

- elektriciteit (vaste of variabele prijzen) / gas (vaste of variabele prijzen), 

- specifieke indexeringsparameters bij variabele prijzen, 

- elektriciteit (groen of grijs), 

- looptijd van de contracten, 

- geografische afbakening (Vlaanderen, Brussel , Wallonië, België). 

STAP 2 

In een tweede stap wordt de groepsaankoop aan alle leveranciers gecommuniceerd en komt 

het er voor de organisatoren op aan om de interesse van zoveel mogelijk leveranciers16 te 

wekken. 

Tijdens gesprekken met leveranciers worden door de organisatoren een aantal concrete 

onderlinge afspraken17 vastgelegd.  

De organisatoren gaan in een aantal verkennende gesprekken met de leveranciers ook 

dieper in op de impact die het winnen van een groepsaankoop kan hebben op de 

administratieve organisatie18 van een leverancier. 

De leveranciers die na het doorlopen van dit proces ook effectief wensen deel te nemen aan 

de groepsaankoop worden ingeschreven. 

  

                                                
15

 Onder andere Zero Emission Solutions (ZES) is als organisator actief betrokken bij een aantal 
groepsaankopen voor professionele klanten. Deze groepsaankopen komen zowel op eigen initiatief 
als op initiatief van bijvoorbeeld sectororganisaties tot stand.  
16

 EDF Luminus voert een bewuste strategie om als leverancier niet deel te nemen aan 
groepsaankopen. EDF Luminus legt op haar website ook uit waarom zij eerder opteert voor een 
klantspecifieke aanpak en bijgevolg niet deelneemt aan groepsaankopen. 
https://www.luminus.be/pub/nl/groepsaankoop-energie/?gclid=CM-qiaHDsL0CFeKWtAodensA1w  
17

 Deze afspraken worden schriftelijk en in detail vastgelegd en bevatten o.a. ook een aantal 
afspraken rond klachtenbehandeling van consumenten. 
18

 Concreet wordt bekeken of de administratieve organisatie een groot aantal gelijktijdige switchen (= 
een collectieve switchprocedure) aankan. 

https://www.luminus.be/pub/nl/groepsaankoop-energie/?gclid=CM-qiaHDsL0CFeKWtAodensA1w
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STAP 3 

De eigenlijke concretisering van de groepsaankoop gebeurt op de dag van de veiling. Op 

deze dag worden de geïnteresseerde leveranciers uitgenodigd om biedingen over te maken 

aan de organisator. Het is de organisator die instaat voor de volledige technische verwerking 

en ondersteuning van de veiling. 

De veiling gebeurt meestal in drie rondes. In een eerste ronde worden de biedingen19 door 

de verschillende leveranciers bekendgemaakt. De tweede ronde geeft de leveranciers de 

mogelijkheid om, op basis van de resultaten van de eerste ronde, een beter bod uit te 

brengen. Na de tweede ronde wordt het winnende (en laagste) bod aan alle leveranciers 

bekendgemaakt. In de derde en laatste ronde wordt aan de leveranciers de mogelijkheid 

geboden om ten opzichte van het laagste bod uit de tweede ronde hun finaal en beste bod 

bekend te maken. 

25. Op de website van iChoosr wordt de gevolgde werkwijze als volgt samengevat: 

 

                                                
19

 In het systeem van iChoosr wordt bij de eerste ronde reeds een gemiddelde marktprijs 
bekendgemaakt door iChoosr. Deze gemiddelde marktprijs wordt door iChoosr berekend op basis van 
de beschikbare tarieffiches van de leveranciers op het moment van de veiling. 
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De leverancier die in de derde en laatste ronde het beste bod heeft uitgebracht, is de 

winnaar van de veiling20. Indien bij het begin van de veiling verschillende loten21 werden 

geïdentificeerd, bestaat de mogelijkheid dat er verschillende winnaars zijn, dit wil zeggen 

verschillende winnaars per lot. 

STAP 4  

Na het afronden van de veiling worden de consumenten op de hoogte gebracht van het 

winnende bod / de winnende offerte. Elke consument krijgt van de organisator op basis van 

de bij inschrijving aangeleverde informatie een individueel voorstel, met daarbij een 

berekening van het mogelijke besparingspotentieel22. 

In stap vier wordt aan de consument ook uitgelegd welke procedure hij moet volgen indien hij 

op het ontvangen voorstel wenst in te gaan en dus van leverancier wil switchen.  

STAP 5 

Stap 5 behelst het eigenlijke switchingproces. Vanuit de organisator wordt de consument 

begeleid in dit switchingproces. 

26. Wikipower geeft op zijn website een schematische voorstelling van het doorlopen 

proces bij de organisatie van een groepsaankoop. 23 

 

                                                
20

 De CREG plant naar de toekomst toe verder en meer diepgaand onderzoek naar de manier waarop 
binnen het veilingsproces van de organisator gekomen wordt tot de selectie van de goedkoopste 
leveranciers. 
21

 Bij sommige groepsaankopen worden vooraf loten (meestal elektriciteit en elektriciteit + gas) en 
profielen geïdentificeerd, waarvoor afzonderlijk kan worden geboden. 
22

 Het besparingspotentieel wordt berekend als verschil tussen de prijs vermeld op de tarieffiche van 
het winnende bod ten opzichte van een gemiddelde marktprijs op basis van de publiek beschikbare 
tarieffiches en op basis van het gemiddeld verbruik van de deelnemersgroep. 
23

 Enkel beschikbaar in het Frans. 
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III.4 Economische analyse  

III.4.1 Contractuele relaties bij groepsaankopen 

27. Bij de organisatie van groepsaankopen zijn, zoals hiervoor beschreven, drie 

verschillende partijen actief. Tussen deze partijen bestaan een aantal contractuele relaties 

die ervoor moeten zorgen dat alle afspraken, verantwoordelijkheden en financiële 

compensaties op een duidelijke en transparante manier worden vastgelegd. 

 

Figuur 4 hieronder geeft een schematisch overzicht van de  contractuele relaties tussen deze 

drie verschillende partijen. 

Figuur 4: Overzicht contractuele relaties 

 

 

De drijvende kracht achter groepsaankopen is de oganisator. Het is dan ook de organisator 

die in bovenstaand overzicht contractuele relaties aangaat met de andere twee partijen: de 

initiatiefnemer en de energieleveranciers.  
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De organisator van de groepsaankoop onderhoudt zowel met de initiatiefnemer als met de 

energieleveranciers regelmatige contacten, teneinde eventuele opportuniteiten inzake 

groepsaankopen te identificeren. Van zodra een opportuniteit zich voordoet, wordt deze 

concreet uitgewerkt en worden hieromtrent concrete afspraken vastgelegd. 

III.4.1.1 Organisator versus Initiatiefnemer 

De beslissing tot het organiseren van een groepsaankoop wordt gezamenlijk genomen 

tussen de initiatiefnemer en de organisator. Daartoe worden tussen beide partijen een aantal 

afspraken vastgelegd, zoals: 

- De definitie van de producten die via de groepsaankoop zullen worden 

aangeboden. 

- Het opzetten van een wervingscampagne vanuit de initiatiefnemer om tot een zo 

groot mogelijk aantal deelnemers te komen (afspraken over de manier van 

communicatie naar en voorlichting van de leden en/of achterban). De bedoeling 

van de initiatiefnemer om zijn naambekendheid aan te wenden voor de 

organisatie van een groepsaankoop is veelal tweeledig. Eerst en vooral is er 

vanuit de initiatiefnemer de wil om bij te dragen tot mogelijke besparingen op de 

energiefactuur. Daarnaast bouwt de initiatiefnemer op die manier ook een meer 

duurzame relatie uit met zijn leden en/of achterban. In het kader van de 

organisatie van een groepsaankoop van energie wordt daarbij veelal een 

bijkomend duurzaamheidscriterium toegevoegd door zeer bewust te kiezen voor 

het uitsluitend aanbieden van groene energie. 

- Naast het definiëren van de aangeboden producten worden er tussen de 

initiatiefnemer en de organisator ook afspraken gemaakt over wie welke kosten 

zal dragen. Bij de initiatiefnemer blijven de kosten voor de organisatie van een 

groepsaankop veelal beperkt tot het voeren van communicatie en het ter 

beschikking stellen van lokalen voor het geven van voorlichting. Daarbij heeft 

vooral het voeren van communicatie een belangrijke kostprijs. 

Over het al dan niet doorstorten van vergoedingen aan de initiatiefnemers van 

groepsaankopen is zeer weinig publieke informatie beschikbaar. Op basis van 

een aantal persartikelen van september 2012 blijkt Test-Aankoop als 

initiatiefnemer van een groepsaankoop ongeveer 25,00 EUR commissie per 

contract te ontvangen. Test-Aankoop verantwoordde het bedrag aan ontvangen 

commissies als tussenkomst in gemaakte kosten. Voor de groepsaankoop die 

Test-Aankoop in 2013 mee gestalte gaf, wordt op de website een korte analyse 
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gemaakt. Het bedrag van 25,00 EUR wordt hierin teruggebracht naar 9,00 EUR 

per contract. Deze 9,00 EUR wordt aan leden van Test-Aankoop terugbetaald. 

Bijgevolg wordt de ontvangen commissie voor niet-leden integraal toegevoegd 

aan de omzet van Test-Aankoop. Test-Aankoop communiceert over de 

ontvangen commissielonen als volgt op zijn website. 

 

Het grootste deel van de kosten die gepaard gaan met de organisatie van een 

groepsaankoop worden echter gemaakt door de organisator. Deze kosten 

betreffen o.a. de ontwikkeling en het ter beschikking stellen van een ICT-platform 

voor de inschrijving van deelnemers en het ontvangen en verwerken van 

biedingen van de energieleveranciers, het operationeel houden van een 

organisatie die instaat voor het contact met de leveranciers, het ontwikkelen van 

nieuwe producten, het optimaliseren van procedures en het ondersteunen van de 

communcatie die vanuit de initiatiefnemer wordt gevoerd. 

III.4.1.2 Organisator versus Energieleveranciers 

Teneinde een groepsaankoop van energie te organiseren, moeten er ook een aantal 

afspraken worden gemaakt tussen de oganisator en de energieleveranciers. Deze afspraken 

betreffen: 

- Vastleggen van het moment en de manier waarop de veiling zal worden 

georganiseerd. 

- Op welke manier wordt binnen de leveranciers omgegaan met vragen van 

deelnemers van groepsaankopen? 

- Concrete afspraken over het correct en vlot laten verlopen van het switchproces. 

- Welke vergoedingen worden vanuit de energieleverancier(s) aan de organisator 

betaald? 

Zoals hiervoor reeds beschreven, wordt het gros van de kosten gemaakt door de 

organisator van de groepsaankoop. Een organisator van een groepsaankoop is 

een commercieel bedrijf dat ervoor moet zorgen dat zijn kosten worden gedekt 

door inkomsten en dat er winst wordt gemaakt. 
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Om te voorzien in inkomsten maakt de organisator met de energielevenciers 

afspraken over welke commissie (veelal uitgedrukt in EUR/contract) moet worden 

betaald. De inkomsten van de organisator bestaan enkel uit commissielonen die 

worden betaald door de winnende leverancier(s) van de groepsaankopen en dit 

per effectief uitgevoerde switch. Voor de winnende leverancier betekent dit dat hij 

enkel betaalt per binnengehaald contract. De mogelijkheid bestaat dat een deel 

van het commissieloon vanuit de organisator wordt doorgestort aan de 

initiatiefnemer, ter dekking van eventueel gemaakte kosten. 

Het betalen van commissielonen per switch door de winnende leverancier dient 

vanuit het oogpunt van de leverancier te worden bekeken als een alternatief voor 

de gebruikelijke acquisitiekost, die het binnenhalen van een nieuwe klant met 

zich meebrengt. Indien de leverancier niet zou deelnemen aan een 

groepsaankoop is hij voor het uitbouwen van zijn klantenportefeuille en zijn 

naambekendheid veelal aangewezen op grote en veelal dure 

marketingcampagnes. In het verleden bleken vooral nieuwkomers op de 

Belgische energiemarkt de voorkeur te geven aan deelname aan 

groepsaankopen om hun marktaandeel en naambekendheid een boost te 

geven24.  

Over de hoogte van de commissielonen betaald in het geval van  

groepsaankopen georganiseerd voor huishoudelijke klanten is zeer weinig 

publieke informatie beschikbaar. 

Zero Emission Solutions (ZES) is als organisator actief binnen de organisatie van 

groepsaankopen voor KMO’s25 (verbruiken vanaf 100MWh elektriciteit en 

200MWh gas). Binnen dit specifieke segment van groepsaankopen worden de 

vergoedingen/commisies betaald aan de organistor op een andere basis 

vastgelegd dan bij groepsaankopen met een focus op huishoudelijke klanten. De 

vergoeding die Zero Emission Solutions ontvangt kan bestaan uit: 

1- een vaste vergoeding betaald door de deelnemer op het moment van 

inschrijving voor de groepsaankoop,  

2- een brokersfee aangerekend op het verbruik (EUR/MWh). 

                                                
24

 In 2011 en 2012 – jaren waarin het fenomeen van de groepsaankopen steeds populairder werd – 
waren het vooral Essent, Lampiris en Eneco die deelnamen aan groepsaankopen en bijgevolg ook 
een aantal groepsaankopen wonnen. Ook Octa+ nam eind 2012 deel aan groepsaankopen. Pas zeer 
recent is ook Electrabel begonnen met het deelnemen aan groepsaankopen (vb. Samen Sterker 
West-Vlaanderen en Stad Brussel). 
25

 Specifieke sectororganisaties of federaties treden hier op als initiatiefnemer. 
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Over beide vergoedingsvormen wordt door Zero Emission Solutions zeer open 

gecommuniceerd. Met betrekking tot de brokersfee wordt met de leveranciers die 

de groepsaankoop winnen ook de afspraak gemaakt dat deze vergoeding 

transparant op de factuur aan de eindklant wordt vermeld. 

Mogelijk is uit deze transparantie een les te trekken voor de groespaankopen 

voor huishoudelijke klanten26. 

28. Zoals reeds eerder vermeld in deze studie zijn het vooral de organisatoren van de 

groepsaankopen die in België hebben gezorgd voor de introductie en uitwerking van dit 

fenomeen binnen de Belgische energiemarkt. 

Organisatoren van groepsaankopen hanteren een economische logica en zijn 

ondernemingen die een commerciële activiteit uitbaten en een winstoogmerk nastreven. 

In onderstaande figuur worden een aantal financiële ratio’s (berekend op basis van de 

publiek beschikbare jaarrekeningen) weergegeven voor iChoosr en Wikipower27. 

Figuur 5: Samenvatting financiële informatie iChoosr en Wikipower 

 

 

Voor beide ondernemingen stellen we dezelfde tendensen vast: 

- zeer laag eigen vermogen, wat wijst op een zeer lage kapitaalintensiteit van deze 

specifieke activiteit, 

- zeer hoge rentabiliteit op het eigen vermogen, veroorzaakt door een laag eigen 

vermogen in de noemer van deze ratio en een hoge mate van winstgevendheid 

in de teller van de ratio. 

                                                
26

 Tijdens een recente presentatie van Eurelectric « Eurelectric views on Collective switching » werd 
ook vanuit de elektriciteitssector een oproep gelanceerd om de transparantie in de organisatie van 
groepsaankopen te verhogen door onder andere zeer open te communiceren over eender welke 
vergoedingen die door initiatiefnemers en/of organisatoren worden ontvangen. 
27

 Beide ondernemingen voeren hun activiteiten in België uit via een Belgische onderneming, 
waardoor de jaarrekeningen vrij consulteerbaar zijn via de website van de Nationale Bank van België: 
http://bcc.nbb.be/BCCIA0101/WEB/actions/Frames?LangIndex=N . 

RATIO's iChoosr

18 maanden

SOLVABILITEIT 30/06/2013 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009

Eigen vermogen / Totaal vermogen (10/15)/(10/49) 7,52% 7,20% 11,53% -121,48%

RENDABILITEIT

Nettorendement van het eigen vermogen (9905)/(10/15) 1203,21% 266,77% 129,81%

Te bestemmen winst van het boekjaar / Eigen Vermogen

RATIO's Wikipower

SOLVABILITEIT 31/12/2012

Eigen vermogen / Totaal vermogen (10/15)/(10/49) 13,42%

RENDABILITEIT

Nettorendement van het eigen vermogen (9905)/(10/15) 310,16%

Te bestemmen winst van het boekjaar / Eigen Vermogen

http://bcc.nbb.be/BCCIA0101/WEB/actions/Frames?LangIndex=N
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III.4.2 Besparingspotentieel 

29. Consumenten raken meer en meer bewust van het besparingspotentieel dat door 

actieve participatie op de energiemarkt te realiseren is. Groepsaankopen zijn daarom een 

logische en veilige tussenstap van “slapende” consument naar “actieve” consument. Via 

groepsaankopen wordt de energiemarkt immers actief geconsulteerd naar betere prijzen (en 

dus besparingsmogelijkheden), maar de consument wordt daarbij ondersteund door het 

platform van de groepsaankoop. Concreet betekent dit dat de consument (vrijblijvend) 

intekent op een groepsaankoop en de resultaten van de veiling die wordt georganiseerd 

afwacht om al dan niet definitief in te tekenen op een nieuw contract aangeboden door de 

geselecteerde leverancier. De selectie van de goedkoopste leverancier gebeurt immers door 

de organisator en het mechanisme van de groepsaankoop en dit op basis van onder andere 

de samengebrachte volumes en profielen van de ingetekende consumenten, waardoor de 

consument in eerste instantie niet zelf aan prijsvergelijking moet doen. Van zodra een 

leverancier wordt geselecteerd, krijgen de ingetekende consumenten een geïndividualiseerd 

voorstel en op dat moment is het wel aan de consument om na te gaan of dit 

geïndividualiseerd voorstel voor hem een werkelijke besparing oplevert en of hij dus een 

leveranciersswitch wenst te initiëren. 

30. Belangrijk is op te merken dat het besparingspotentieel dat via een groepsaankoop 

kan worden gerealiseerd sterk afhankelijk is van de positie van de deelnemende consument; 

zoals hiervoor reeds aangehaald, is de deelname aan een groepsaankoop vooral voor 

slapende, niet-actieve klanten een makkelijk en laagdrempelig middel om actief aan de 

energiemarkt deel te nemen. Het zijn ook deze consumtenen die veelal met een oud 

energiecontract met een vrij hoge prijs zitten en waarvoor het besparingspotentieel het 

hoogst is. Consumenten die reeds eerder aan een groepsaankoop hebben deelgenomen en 

die ook effectief van leverancier zijn geswitcht, beschikken veelal over een contract met een 

gunstigere prijs, wat zijn effect heeft op het te realiseren besparingspotentieel bij deelname 

aan een nieuwe groepsaankoop. 

31. Binnen de organisatie van groepsaankopen ligt de focus vooral op de activering van 

de slapende, niet-actieve consumenten. Al wordt deze activering door de organisatoren 

soms als zeer moeilijk ervaren. 

Test-Aankoop gaf tijdens een recente presentatie “Collective purchases electricity and gas” 

aan dat zij via de jaarlijkse28 organisatie van hun groepsaankoop steeds bij dezelfde 

                                                
28

 Test-Aankoop organiseert in 2014 voor de derde keer (2012 – 2013 – 2014) een groepsaankoop 
voor energie. 
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consumenten terechtkomen, wat onder andere een significante impact heeft op het mogelijk 

te realiseren besparingspotentieel. Daarenboven geeft Test-Aankoop ook aan dat de 

resterende groep aan slapende, niet-actieve klanten29 zeer moeilijk bereikbaar zijn en zich 

bijgevolg zeer moeilijk laten overtuigen van de voordelen van deelname aan een 

groepsaankoop. 

Wikipower en iChoosr hebben tijdens gesprekken met de CREG aangegeven dat zij als 

intern beleid voeren dat voor opeenvolgende groepsaankopen geen contact wordt 

opgenomen met consumenten die minder dan twee jaar geleden reeds aan een 

groepsaankoop hebben deelgenomen. Op die manier trachten zij ervoor te zorgen dat bij de 

organisatie van een groepsaankoop extra inspanningen worden geleverd om net de niet-

actieve consumenten te bereiken30. 

Op die manier trachten deze organisatoren er ook voor te zorgen dat hun business model als 

organisator van groepsaankopen overeind blijft. Immers, wanneer bij weerkerende 

groepsaankopen vanuit de organisatoren wordt gewerkt met een standaarddatabank van 

vroegere deelnemers aan groepsaankopen, ontstaat het risico dat de winnende leverancier 

van de vorige groepsaankoop tegen zijn vorig winnend aanbod moet bieden om de 

opgebouwde klantenportefeuille te kunnen behouden. Dergelijke perverse effecten zouden 

ervoor kunnen zorgen dat leveranciers niet meer wensen deel te nemen aan 

groepsaankopen, aangezien één van de voornaamste incentives – zijnde het opbouwen van 

structureel marktaandeel – niet langer aanwezig is op het moment dat klanten slechts voor 

een beperkte periode tussen twee groepsaankopen in kunnen worden behouden. 

32. De besparingen gerealiseerd door groepsaankopen kunnen veelal ook bekomen 

worden door actieve deelname op de energiemarkt. Op dit moment zijn verschillende 

prijsvergelijkingswebsites beschikbaar die de consument toelaten om te zoeken naar de voor 

hem meest voordelige en meest geschikte prijsformule. Wanneer een vergelijking wordt 

gemaakt tussen de resultaten van recent afgeronde groepsaankopen en de prijsformules die 

voor de verschillende leveranciers reeds beschikbaar zijn op de markt, dan worden daar 

eerder beperkte31 verschillen vastgesteld (in Bijlage 1 werden hierover een aantal grafieken 

opgenomen). Dit bewijst dat goed geïnformeerde consumenten absoluut voordeel kunnen 

halen uit de geliberaliseerde energiemarkt. 

                                                
29

 Op basis van gegevens beschikbaar binnen de CREG gaat het eind 2012 om ongeveer 800.000 
consumenten van elektriciteit en 330.000 van gas. 
30

 Onder andere door de organisatie van infoavonden in lokale afdelingen van initiatiefnemers. 
31

 De vastgestelde verschillen hebben veelal te maken met bijkomende (voorwaardelijke) kortingen die 
leveranciers aanbieden aan nieuwe klanten wanneer zij zelf een actieve switchprocedure opstarten. 
Bij de prijzen die worden aangeboden via een groepsaankoop wordt gewerkt met nettoprijzen, dus 
zonder extra kortingen. 



 

       33/45 

33. De grote verdienste van groepsaankopen is dat zij er mee voor zorgen dat meer en 

meer consumenten geïnteresseerd raken in de energiemarkt en de potentiële keuzes en 

mogelijke besparingen die er te realiseren zijn. De liberalisering van de energiemarkt is 

echter pas geslaagd wanneer (idealiter) alle consumenten op basis van informatie die op een 

transparante en tijdige manier ter beschikking wordt gesteld een weloverwogen keuze 

kunnen maken voor het voor hen beste product  op de markt.  

Daarom is de CREG ervan overtuigd dat de organisatie van groepsaankopen een 

waardevolle tussenstap is in het creëren van een concurrentiële energiemarkt waarop goed 

geïnformeerde consumenten bewuste keuzes kunnen maken.  

34. De CREG ontwikkelde in 2013 een “Charter voor goede praktijken voor 

prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en kmo’s”, 

waarmee een eerste belangrijke stap werd gezet in het op een uniforme en correcte manier 

informeren van de energieconsumenten. Organisatoren van groepsaankopen worden op dit 

moment niet betrokken in voormeld charter.  

Om de informatie aan de consumenten nog meer te stroomlijnen en de transparantie te 

verhogen zou kunnen worden gedacht aan een uitbreiding van het charter32 en meer 

specifiek van de toepassing van het Globaal Akkoord opgenomen in Bijlage B33 bij het 

charter, waardoor ook groepsaankopen op een uniforme en robuuste manier het verwachte 

besparingspotentieel aan consumenten bekend kunnen maken. Dit zou er eveneens voor 

zorgen dat ook voor groepsaankopen aansluiting wordt gemaakt met de bepalingen zoals 

voorzien onder titel I. Prijstransparantie van het akkoord “De consument in de vrijgemaakt 

elektriciteits- en gasmarkt”. 

  

                                                
32

 OFGEM de regulator in Groot-Brittanië lanceerde recent een publieke consultatie over het 
document:  Protecting consumers in collective switching schemes, waarin een gelijkaardig idee wordt 
uitgewerkt. 
Document consulteerbaar via: https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-
publications/85960/collectiveswitchingfinal2correctedvers.pdf  
33

 Het Globaal Akkoord voorziet in een uniforme wijze van prijsberekening en –vergelijking van de 
geraamde jaarlijkse kostprijs voor elektriciteit en gas. Naar het Charter inclusief Globaal Akkoord 
wordt ook verwezen in het “Akkoord betreffende de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en 
gasmarkt.” 

https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/85960/collectiveswitchingfinal2correctedvers.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/ofgem-publications/85960/collectiveswitchingfinal2correctedvers.pdf
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III.5 Juridische analyse  

III.5.1 Algemeen 

35. Binnen een juridische analyse in verband met groepsaankopen zijn de volgende sets 

van regelgeving relevant: 

- Derde energiepakket (artikel 3.3 van de Europese Richtlijnen 2009/72/EG en 

2009/73/EG): deze richtlijnen bevatten voor de lidstaten geen hinderpalen om 

groepsaankopen aan te moedigen. 

- Wet marktpraktijken (Wet van 6 april 2010 betreffende martkpraktijken en 

consumentenbescherming): organisatoren van groepsaankopen hanteren een 

economische logica en zijn ondernemingen in de zin van de Wet marktpraktijken. 

Zij moeten zich onthouden van oneerlijke marktpraktijken. Voorts moeten ook de 

andere regels van deze wet worden nageleefd, zoals de algemene vereisten op 

gebied van prijsaanduiding. 

Voor overheden houdt dit onder meer in dat ze binnen hun wettelijk doel moeten 

blijven. Zo mag een OCMW34 geen inkoopactie voor stookolie organiseren als die 

openstaat voor alle inwoners, ongeacht hun inkomen. Voorts zullen overheden 

de algemene beginselen inzake gelijkheid en transparantie moeten naleven. 

- Gemeen recht: tenzij in het geval van aankoopcentrales, zal de organisator van 

de groepsaankoop niet zelf de goederen of diensten kopen, maar optreden als 

makelaar. Dit is een bijzondere overeenkomst die geregeld wordt door het 

gemeen burgerlijk recht, eventueel aangevuld met sectoriële wetgeving.  

Zo geldt in de financiële sector de wet van 22 maart 2006 inzake bemiddeling 

voor bank- en beleggingsdiensten. Zolang de activiteit van de organisator zich 

beperkt tot het aanbrengen van klanten tegen vergoeding, zonder echte 

vertegenwoordiging (= ondertekenen van documenten namens de klant of de 

bank) en zonder duurzame band met een specifieke instelling, oordeelt de 

FSMA35 dat ze niet onder deze wet valt. 

  

                                                
34

 OCMW = Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. 
35

 FSMA = de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. 
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Op het vlak van verzekeringen heeft de FVF36 iChoosr kunnen dwingen om zich 

te registreren als makelaar. 

- Wetgeving overheidsopdrachten: als het overheden zijn die zich groeperen voor 

een energieaankoop, moeten ze de wetgeving inzake overheidsopdrachten 

naleven. 

III.5.2 Verlenging van een contract 

36. In het verleden werd onder andere via de pers heel wat aandacht besteed aan het 

fenomeen van de verlengingsproducten. Zoals hiervoor reeds uiteengezet, kwamen bij de 

groepsaankopen georganiseerd in de jaren 2011, 2012 en begin 2013 systematisch de 

nieuwe, kleinere leveranciers als winnaars (= aanbieders van de laagste prijs) uit de bus. 

Groepsaankopen werden door deze leveranciers dan ook gezien als een vrij eenvoudige en 

vrij goedkope manier om snel marktaandeel te veroveren. Teneinde het vooropgestelde doel 

te bereiken, werden door deze leveranciers zeer scherpe prijzen aangeboden (cfr. 

randnummer 12 en Figuur 2: EP = KP+0 of KP-).  

Deze zeer scherpe prijzen werden gelinkt aan contracten met een looptijd van 1 jaar. Na dit 

eerste jaar werd door de leverancier een voorstel van verlenging van contract aan de 

consument overgemaakt. De consument die er omwille van zijn deelname aan een 

groepsaankoop en de switch naar een nieuwe leverancier van overtuigd was dat hij een 

competitieve prijs had bekomen, ging zonder verder onderzoek veelal mee in dit voorstel van 

verlenging van contract, zonder zich ervan bewust te zijn dat hiermee een significante 

prijsverhoging gepaard ging. 

De leverancier betracht via een verlengingscontract een deel van zijn tekort aan rentabiliteit 

dat werd gerealiseerd op het initiële contract (aangeboden via de groepsaankoop) goed te 

maken door in het verlengingscontract een hogere prijs te voorzien. 

37. De problematiek van verlenging van een contract, zoals onder andere hiervoor 

beschreven, wordt ook behandeld in het “Akkoord betreffende de consument in de 

vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”, dat in de loop van 2013 aan een grondige revisie 

werd onderworpen. 

  

                                                
36

 FVF = de Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen. 
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De Ombudsdienst voor Energie37 vat de bepalingen van dit akkoord als volgt samen: 

“De Vlaamse energiemarkt is al sinds 1 juli 2003 vrijgemaakt. Vanaf 1 januari 2007 
zijn ook de Brusselse en Waalse energiemarkt volledig vrijgemaakt, waardoor de 
volledige liberalisering van de Belgische energiemarkt een feit is. 

Niettegenstaande alle wettelijke beschermingsmaatregelen is gebleken dat door de 
vrijmaking van de markt de consument toch nog met heel wat problemen werd en 
wordt geconfronteerd. 

Energieleveranciers zijn immers verkopers in de zin van de wet op de marktpraktijken 
(wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming). 
Derhalve zijn ze onderworpen aan de regels en verplichtingen die hierin zijn 
opgenomen. Enkele voorbeelden zijn: de prijsaanduiding, de onrechtmatige 
bedingen, de verkoop van deur tot deur, de verkoop op afstand, de reclame, de met 
de eerlijke gebruiken strijdige handelspraktijken. 

Daarom heeft de Minister belast met Consumentenzaken de energieleveranciers rond 
de tafel gebracht om te komen tot afspraken met vertegenwoordigers van 
verbruikersorganisaties en van de regulerende overheden. Deze onderhandelingen 
hebben uiteindelijk geleid tot het akkoord "de consument in de vrijgemaakte 
elektriciteits- en gasmarkt" dat op 28 september 2004 werd ondertekend door alle 
energieleveranciers. Het oorspronkelijke akkoord trad in werking op 1 maart 2005. 
Het akkoord onderging begin 2006 en einde 2008 nog een aantal aanvullingen en 
verbeteringen die respectievelijk in werking traden op 1 juli 2006 en 15 december 
2008. Vanaf 1 januari 2014 is er een nieuw consumentenakkoord in werking 
getreden. De aanpassingen inzake domiciliëring, algemene voorwaarden en 
nalatigheidsinteresten treden ten laatste in werking op 1 april 2014. 

De voornaamste wijzigingen zijn de volgende: 

1- Zo zullen alle leveranciers éénmaal per jaar aan hun klanten laten weten wat 
de goedkoopste tariefformule is die ze, rekening houdend met zijn verbruik, in 
huis hebben. De consument kan hierop onmiddellijk en zonder kosten 
overstappen naar dit lager tarief. 

2- De consument krijgt nog meer mogelijkheden om te vergelijken en over te 
stappen. Alle leveranciers zullen op hun eigen website een tariefsimulator 
zetten die voldoet aan de criteria van de CREG en waarmee de kostprijs van 
gas en elektriciteit bij deze leverancier kan worden berekend. Er staat ook 
telkens een link naar de tariefsimulator van de gewestelijke regulatoren. Bij 
een switch mogen ook nooit geen schadevergoedingen meer worden 
gevraagd, zelfs wanneer de wettelijke opzegtermijn van één maand niet werd 
gerespecteerd. 

3- Leveranciers zullen ook zelf interesten betalen wanneer een terugbetaling aan 
de consument niet tijdig gebeurt. 

4- De consument kan voortaan altijd vragen om zijn slot-of afrekeningsfactuur uit 
de domiciliëring uit te sluiten. 

5- Het akkoord zorgt tot slot ook voor meer duidelijkheid over de verlenging van 
contracten van bepaalde duur38. Wanneer een contract stilzwijgend wordt 
verlengd, mag dit nooit aan een hoger tarief. Wanneer bij een contract van 
bepaalde duur de leverancier, naar aanleiding van het einde van het contract, 

                                                
37

 http://www.ombudsmanenergie.be/  
38

 Eigen onderlijning. 

http://www.ombudsmanenergie.be/
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een verlengingstarief voorstelt, dan moet de consument hier uitdrukkelijk mee 
instemmen. Doet de consument dit niet, dan kan de leverancier wel verder 
blijven leveren, maar dan enkel aan het goedkoopste tarief voor het equivalent 
product van bepaalde duur dat hij op dat moment op de markt aanbiedt. 

Dit ‘Akkoord betreffende de consument in de geliberaliseerde elektriciteits- en 
gasmarkt’ voorziet uitdrukkelijk dat het niet naleven van de bepalingen ervan, wordt 
beschouwd als een praktijk die strijdig is met de eerlijke handelsgebruiken. Op die 
manier vormt het akkoord eigenlijk een aanvulling op de wet en wordt een overtreding 
van het akkoord strafbaar . Het laat toe aan de controlediensten van de FOD 
Economie om op te treden tegen inbreuken.” 

38. Door in het “Akkoord betreffende de consument in de geliberaliseerde elektriciteits- 

en gasmarkt” uitdrukkelijk te voorzien op welke manier moet worden omgegaan met 

verlenging van bestaande contracten, wordt de in het verleden vastgestelde problematiek 

rond deze verlengingscontacten grotendeels39 opgelost.  

  

                                                
39

 Alle bepalingen van het “Akkoord betreffende de consument in de geliberaliseerde elektriciteits- en 
gasmarkt” zijn pas volledig in werking getreden sinds 1 april 2014. Het operationeel effect van deze 
maatregelen zal in de komende maanden moeten blijken.  

http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf


 

       38/45 

IV. CONCLUSIE 

De toegenomen complexiteit inzake het aantal verschillende marktpartijen en de 

verschillende contracttypes zorgde bij de start van de liberalisering voor een zekere 

terughoudendheid en een zeker wantrouwen bij de consumenten. De vrijgemaakte 

energiemarkt werd en wordt daarbij door de consument (zowel huishoudelijke als 

professionele verbruikers) als te complex ervaren. Daarenboven vraagt het doorgronden van 

de verschillende contracttypes, prijsformules en het identificeren van de verschillende 

marktpartijen voor een groot deel van de consumenten een te grote inspanning, waardoor ze 

afhaken en niet kunnen profiteren van de belangrijke besparingen die binnen de 

geliberaliseerde markt kunnen worden gerealiseerd. 

Het doel van de organisatie van groepsaankopen is het vergroten van de marktmacht van de 

kopers om op die manier betere aankoopvoorwaarden bij specifieke leveranciers te kunnen 

bekomen. Het samenbrengen van consumenten met als doel te komen tot de organisatie 

van groepsaankopen heeft niet alleen tot gevolg dat er aankoopmacht ontstaat omwille van 

het groeperen van een grotere hoeveelheid aan volume dan wanneer iedere consument 

afzonderlijk met de betrokken leveranciers zou onderhandelen. Het samenbrengen van 

consumenten in het kader van groepsaankopen zorgt er ook voor dat inzake de beschikbare 

informatie en het begrijpen van deze informatie over onder andere het te volgen 

aankoopproces van specifieke producten grote vooruitgang wordt geboekt. 

De grote verdienste van groepsaankopen voor energie is dat zij er mee voor zorgen dat 

meer en meer consumenten geïnteresseerd raken in de energiemarkt en de potentiële 

keuzes en mogelijke besparingen die er te realiseren zijn. De liberalisering van de 

energiemarkt is echter pas geslaagd wanneer (idealiter) alle consumenten op basis van 

informatie die op een transparante en tijdige manier ter beschikking wordt gesteld een 

weloverwogen keuze kunnen maken voor het voor hen beste product  op de markt. Daarom 

is de CREG ervan overtuigd dat de organisatie van groepsaankopen een waardevolle 

tussenstap is in het creëren van een concurrentiële energiemarkt waarop goed 

geïnformeerde consumenten bewuste keuzes kunnen maken.  

Als organisatoren van groepsaankopen zijn op dit moment drie partijen actief op de 

Belgische markt: iChoosr bvba, PrizeWize bv en Wikipower bvba. 
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Naast de organisatoren zijn bij de organisatie van groepsaankopen nog twee andere partijen 

betrokken: de initiatiefnemers (o.a. lokale besturen, consumentenorganisaties, etc.) en de 

energieleveranciers. Tussen deze partijen bestaan een aantal contractuele relaties die 

ervoor moeten zorgen dat alle afspraken, verantwoordelijkheden en financiële compensaties 

op een duidelijke en transparante manier worden vastgelegd. Over de hoogte van de 

financiële vergoedingen die tussen de verschillende partijen worden betaald is zeer weinig 

publieke informatie beschikbaar. Mogelijk is hier meer transparantie nodig. 

Een domein waarrond wel vooruitgang werd geboekt inzake transparantie en 

consumentenbescherming is de problematiek inzake verlenging van contracten. In 2013 

onderging het “Akkoord betreffende de consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en 

gasmarkt” een grondige revisie, waardoor onder andere ook een aantal bepalingen inzake 

verlenging van contracten van bepaalde duur werden opgenomen. 

De besparingen gerealiseerd door groepsaankopen kunnen veelal ook door actieve 

deelname op de energiemarkt worden gerealiseerd. Op dit moment zijn verschillende 

prijsvergelijkingswebsites beschikbaar die de consument toelaten om te zoeken naar de voor 

hem meest voordelige en meest geschikte prijsformule. De CREG ontwikkelde in 2013 een 

“Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor 

residentiële gebruikers en kmo’s”, waarmee een eerste belangrijke stap werd gezet in het op 

een uniforme en correcte manier informeren van de energieconsumenten. Organisatoren van 

groepsaankopen worden op dit moment niet betrokken in voormeld charter.  

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. 

De CREG plant naar de toekomst toe verder en meer diepgaand onderzoek naar de manier 

waarop binnen het veilingsproces van de organisator gekomen wordt tot de selectie van de 

goedkoopste leveranciers.  
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Met het oog op de bescherming van de consument en het garanderen van 

markttransparantie zou de CREG richtlijnen voor goede praktijken kunnen ontwikkelen 

alsook de bevoegdheid om labels toe te kennen aan organismen die deze onderschrijven.  

De CREG stelt eveneens voor om de wetgeving aan te passen zodat zij bevoegdheid krijgt 

om in het algemeenn informatie op te vragen aan en te bekomen van dienstverleners en 

tussenpersonen actief op de energiemarkten. 
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BIJLAGE 1 

Vergelijking tarieffiches Groepsaankopen ECS en Lampiris met totaal marktaanbod – maart 2014 

Weergegeven typeklanten 

Elektriciteit: verbruik 3.500kWh/jaar, exclusief dag. 

Gas: verbruik 23.260kWh/jaar. 

Weergegeven prijzen 

Elektriciteit: zuivere energiecomponent – samengesteld uit: jaarlijks abonnement (EUR/jaar) + zuivere energie (EUR/kWh) + kost GS & WKK 

(EUR/kWh) – alle prijzen exclusief BTW. 

De weergegeven balken onderaan in de grafieken geven de simulatie van een jaarfactuur weer (EUR/jaar).  

De weergegeven balken bovenaan in de grafieken tonen de simulatie van een jaarfactuur in EUR/kWh (blauwe balken) en de zuivere energie in 

EUR/kWh (groene balken). 

Gas: zuivere energiecomponent - samengesteld uit: jaarlijks abonnement (EUR/jaar) + zuivere energie (EUR/kWh) – alle prijzen exclusief BTW. 

De weergegeven balken in onderstaande grafieken geven de simulatie van een jaarfactuur weer in EUR/jaar. 

De weergegeven balken bovenaan in de grafieken tonen de simulatie van een jaarfactuur in EUR/kWh (blauwe balken) en de zuivere energie in 

EUR/kWh (groene balken). 
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