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EXECUTIVE SUMMARY 

De CREG organiseerde op 11 december 2014 een workshop met als onderwerp 

‘Energieprijzen voor KMO’s en zelfstandigen: hebt u even tijd?’. Deze workshop diende als 

een startpunt voor een betere en meer doelgerichte informatie van KMO’s en zelfstandigen 

binnen de energiemarkt.  

In deze studie wordt ingegaan op de noden van deze specifieke groep van consumenten. 

Het belang van KMO’s in België kan nauwelijks worden overschat. Zij vormen het hart van 

het economisch weefsel en leveren daardoor een essentiële bijdrage tot de realisatie van 

economische groei, tot creatie van werkgelegenheid en tot innovatie. 

Hoewel deze groep van verbruikers zowel qua activiteiten als qua verbruik zeer heterogeen 

is samengesteld, valt 80% tot 85% van hen toch binnen het KMO-verbruiksprofiel zoals 

voorzien in de gas- en elektriciteitswet en dus binnen het vangnetmechanisme. Op die 

manier is ook voor hen alle prijsinformatie publiek beschikbaar en kunnen zij gebruik maken 

van prijsvergelijkingswebsites om mogelijke besparingen op een makkelijke manier te 

identificeren.  

Via haar maandelijkse analyse1 van de volledige energiemarkt stelt de CREG vast dat het 

besparingspotentieel bij zelfstandigen en KMO’s aanzienlijk is. Hierbij kan het zowel gaan 

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

leverancier. Veranderen van leverancier kan kosteloos mits het respecteren van een 

opzegperiode van één maand.  

Op basis van analyse blijkt dat: 

- bijna 35% van de KMO’s en de zelfstandigen 1.500,00 EUR of meer kan 

besparen op zijn elektriciteitsfactuur door van contract of van leverancier te 

veranderen; 

- in februari 2015 de gemiddelde energiecomponent2 elektriciteit op jaarbasis 

4.110,30 EUR bedraagt. Meer dan 40% van de KMO’s en zelfstandigen betalen 

meer  dan dit gemiddelde; 

- 40% van de KMO’s en de zelfstandigen 750,00 EUR of meer kan besparen op 

zijn gasfactuur door van product of leverancier te veranderen; 

                                                
1
 http://www.creg.info/Tarifs/energiecomponentKMO.pdf  

2
 Abonnement (€/jaar) + Energie (€/MWh) + Kosten groene stroom en WKK (€/MWh) 

http://www.creg.info/Tarifs/energiecomponentKMO.pdf
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- in februari 2015 de gemiddelde energiecomponent3 gas op jaarbasis: 

3.240,23 EUR bedraagt. Meer dan 40% van de KMO’s en zelfstandigen betalen 

meer  dan dit gemiddelde. 

De boodschap blijft dan ook dat KMO’s en zelfstandigen op regelmatige basis het aanbod op 

de markt dienen op te volgen.  

Prijzen vergelijken kan 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 een maandelijkse nota die de CREG publiceert. Deze nota4 

geeft specifiek voor zelfstandigen en KMO’s een overzicht van de aangeboden producten en 

hun relatieve positie op basis van de energiecomponent. 

Maandelijks wordt ook een positionering van de Belgische energieprijzen ten opzichte van de 

prijzen in de buurlanden weergegeven. In februari 2015 toont dit overzicht dat de gemiddelde 

Belgische elektriciteitsprijs de 2de duurste plaats inneemt. De gemiddelde Belgische gasprijs 

neemt in februari 2015 de 5de en dus goedkoopste plaats in. 

 

 

 

                                                
3
 Abonnement (€/jaar) + Energie (€/MWh). 

4
 http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/EnergiePrijzenVlaanderenKMO.pdf, 

http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/EnergiePrijzenWallonieKMO.pdf, 
http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/EnergiePrijzenBrusselKMO.pdf 

http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/EnergiePrijzenWallonieKMO.pdf
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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 meer 

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 CREG heeft als onafhankelijke regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt een 

duidelijke focus op de consument binnen de energiemarkt. Het betreft de consument in al 

zijn mogelijke facetten en hoedanigheden. In deze studie wordt ingegaan op de noden van 

kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) en zelfstandigen binnen de energiemarkt. 

Aan deze groep van verbruikers werd in het verleden weinig specifieke aandacht besteed in 

de studies en publicaties van de CREG. 

De CREG wenst hierin verandering te brengen door in eerste instantie de noden van de 

KMO’s en zelfstandigen duidelijk in kaart te brengen, waarna zeer doelgericht kan worden 

gewerkt op het zoeken naar oplossingen en het verder verbeteren van de beschikbaar 

gestelde informatie. 

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

vergadering van 5 maart 2015.  
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II. HET BELANG VAN DE KMO IN BELGIË 

1. Het belang van KMO’s in België kan nauwelijks worden overschat. Zij vormen het 

hart van het economisch weefsel en leveren daardoor een essentiële bijdrage tot de 

realisatie van economische groei, de creatie van werkgelegenheid en de innovatie. 

In België zijn meer dan 900.000 KMO’s actief. Figuren 1 en 2 geven een overzicht van de 

procentuele verdeling van het aantal KMO’s per gewest alsook een verdeling per sector 

waarin de KMO’s actief zijn. 

Figuur 1: Verdeling KMO’s per gewest 

 

Bron: UNIZO-UCM-Graydon Belgium 

60% van de KMO’s zijn actief5 in Vlaanderen, 28% zit in Wallonië en de resterende 12% 

opereert vanuit Brussel. Deze relatieve verdeling per gewest zet zich ook door wanneer er 

verdere opsplitsingen worden gemaakt naar de grootte van KMO’s. 

  

                                                
5
 Hebben hun hoofdzetel in Vlaanderen. 
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Figuur 2: Verdeling KMO’s per sector 

 

Bron: UNIZO-UCM-Graydon Belgium 

2. De grootte van een onderneming en bijgevolg ook de definitie van een kleine of 

middelgrote onderneming wordt bepaald aan de hand van de tewerkstelling, de omzet en het 

balanstotaal.  

Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria: 

- minder dan 50 werknemers; 

- een jaaromzet van maximum 10 miljoen EUR of een jaarlijks balanstotaal van 

maximum 10 miljoen EUR. 

Middelgrote ondernemingen zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria: 

- minder dan 250 werknemers; 

- een jaaromzet van maximum 50 miljoen EUR of een jaarlijks balanstotaal van 

maximum 43 miljoen EUR. 

3. Figuur 3 geeft een overzicht van de tewerkstelling binnen KMO’s in België. Deze 

figuur toont ook de procentuele verhouding tussen de tewerkstelling in KMO’s ten opzichte 

van de totale werkende bevolking in België. Afhankelijk van de grootte van de onderneming 

(<50 of <200 werknemers) wordt 24% tot 35% van de Belgische werkende bevolking 

tewerkgesteld binnen een KMO. 
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Figuur 3: Tewerkstelling KMO’s (2013) 

 

Bron: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/absoluut/  en 
http://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken/onlinestatistieken/kleine-en-middelgrote-ondernemingen 

III. IDENTIFICATIE VAN SPECIFIEKE NODEN 

BINNEN DE ENERGIEMARKT 

4. Een eerste belangrijke stap bij het ontwikkelen en verder uitwerken van informatie 

die specifiek gericht is tot de KMO’s en zelfstandigen, is de identificatie van de noden van 

deze groep binnen de energiemarkt.  

5. Om de noden van deze groep van verbruikers duidelijk in kaart te brengen, heeft de 

CREG contact opgenomen en overleg gepleegd met vertegenwoordigers van UNIZO6, 

UCM7, NSZ8, met energieconsulenten en met energieleveranciers. 

Uit de gesprekken bleek dat de KMO’s en zelfstandigen vooral bekommerd zijn om: 

- de prijs van energie (zowel elektriciteit als gas); 

- de leesbaarheid van de energiefacturen; 

- de mogelijkheid om de eigen activiteit/onderneming te vergelijken met een aantal 

standaardverbruiken. 

6. Met betrekking tot de nood tot vergelijking met een aantal standaardverbruiken - de 

ontwikkeling van een aantal typeklanten voor KMO’s en zelfstandigen - stelde de CREG vast 

dat hoewel deze groep van consumenten zowel qua activiteiten en verbruiken9 zeer 

                                                
6
 UNIZO = Unie van Zelfstandige Ondernemers 

7
 UCM = Union des Classes Moyennes 

8
 NSZ = Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen 

9
 Het ontwikkelen en gebruiken van standaardverbruiken voor KMO’s en zelfstandigen wordt 

bemoeilijkt door de verscheidenheid en het verschil in omvang van de activiteiten waarin deze 
consumenten actief zijn. De CREG bekijkt hoe dit in de toekomst mogelijk kan worden gemaakt. 

VL BR WAL TOTAAL VL BR WAL TOTAAL

Tewerkstelling KMO's 630.839 144.462 300.194 1.075.495 938.311 219.150 415.795 1.573.256

Totaal werkende bevolking 2.747.445 408.380 1.328.716 4.484.541 2.747.445 408.380 1.328.716 4.484.541

% verhouding 23% 35% 23% 24% 34% 54% 31% 35%

Tewerkstelling KMO <50 werknemers Tewerkstelling KMO <200 werknemers

http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/arbeid_leven/werk/absoluut/
http://www.rsz.fgov.be/nl/statistieken/onlinestatistieken/kleine-en-middelgrote-ondernemingen
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heterogeen is samengesteld, 80% tot 85% van hen toch binnen het KMO-verbruiksprofiel 

valt zoals voorzien in de Gas- en Elektriciteitswet. 

Elektriciteitswet10 – artikel 2: 

50° “kmo”: de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 50MWh 
elektriciteit en minder dan 100MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun 
toegangspunten op het transmissie-/transportnet en/of distributienet. 

Gaswet11 – artikel 2:  

63° “kmo’s”: de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 50MWh 
elektriciteit en minder dan 100MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun 
toegangspunten op het transmissie-/vervoersnet en/of distributienet. 

Concreet betekent dit onder andere dat de zeer uitgebreide prijsmonitoring die de CREG 

maandelijks publiceert, ook op 80% tot 85% van de KMO’s en zelfstandigen van toepassing 

is en een belangrijke bron van informatie kan zijn. Dit wil ook zeggen dat voor deze groep 

van consumenten alle prijsinformatie - onder de vorm van standaardtarieffiches van de 

energieleveranciers - publiek beschikbaar is en dat zij deze informatie via de  

prijsvergelijkingswebsites  op een eenvoudige manier kunnen consulteren. 

7. KMO’s en zelfstandigen die met hun verbruiksprofiel binnen de grenzen zoals 

vermeld onder randnummer 6 blijven, hebben op basis van artikel 18, §2/3 van de 

Elektriciteitswet en artikel 15/5bis, §11/3 van de Gaswet daarenboven het recht een 

overeenkomst van zowel bepaalde als onbepaalde duur op elk ogenblik te beëindigen mits 

een opzegtermijn van één maand wordt nageleefd, zonder dat hiervoor door de 

energieleverancier enige vergoeding in rekening kan worden gebracht. 

8. In de hierna volgende hoofdstukken IV en V wordt dieper ingegaan op de noden van 

de KMO’s en zelfstandigen inzake leesbaarheid van de energiefactuur en de prijs van 

energie.  

 

                                                
10

 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
11

 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 
leidingen. 
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IV. SAMENSTELLING VAN DE 

ENERGIEFACTUUR 

9. Over de samenstelling van de energiefactuur werden in het verleden een aantal 

regelgevende initiatieven genomen. In de Elektriciteits- en Gaswet wordt respectievelijk in de 

artikelen 18, §2/1, en 15/5bis, §11/1 het meest volledig overzicht inzake verplichte 

vermeldingen op de energiefactuur opgenomen. 

In Figuur 4 hierna worden deze verplichte vermeldingen in tabelvorm weergegeven. 

Figuur 4: Overzicht verplichte vermeldingen op factuur KMO’s 

 

  

Elektriciteitswet  
(29/04/1999 - artikel 18, §2/1 tot 2/3) 

Gaswet  
(12/04/1965 – artikel 15/5bis, §11/1 tot 11/3) 

Verbruiksprofielen 
Elektriciteit: jaarlijks verbruik <50MWh 

Gas: jaarlijks verbruik <100MWh 

FACTUUR 

Voorschot- en eindfactuur 

- Naam & adres leverancier 

- Contactgegevens klantendienst leverancier 

- Contactgegevens ombudsdienst Energie 

- Periode waarop factuur slaat 

- gefactureerde bedragen 

- het EAN-nummer 

- BTW-voet & -bedrag 

- Voorwerp van de overeenkomst: product of dienst 

- Duurtijd, aanvangsdatum, einddatum van de overeenkomst + vermelding opzegtermijn 
& geen opzegvergoeding 

- Link naar prijssimulator gewestelijke regulator 

- Verbruik in eenheden 

- Eenheidsprijs(zen) 

- Detailberekening van te betalen bedrag 

- Tarief transmissie 

- Tarief distributie 

- Heffingen 

- Verloop verbruik van de afgelopen 3 jaar (kWh) + eenheidsprijs (€/kWh) + totaal (€) 

- Aard van primaire energiebronnen 

 

CONTRACT 

Verbreking contract 

- Overeenkomst bepaalde of onbepaalde duur op elk ogenblik beëindigen => 
opzegtermijn van 1 maand & geen verbrekingsvergoeding 
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Op basis van deze lijst blijkt dat de verplichte vermeldingen op de energiefactuur vrij 

uitgebreid zijn. De factuur vormt voor de consument dan ook de voornaamste bron van 

informatie om een duidelijk zicht te krijgen op welk contract op hem van toepassing is, wat de 

evolutie is van zijn jaarlijks verbruik, over welk type meter hij beschikt en welke prijs hij 

binnen het huidig contract betaalt. 

De website van de CREG geeft meer uitleg gegeven bij de verschillende vermeldingen op de 

energiefactuur (http://www.creg.be/nl/uwfactuur1.html). 

10. Ook in het Koninklijk Besluit van 3 april 2003 houdende facturatie van elektriciteit en 

gas worden een aantal verplichte vermeldingen op de energiefactuur vermeld, maar zoals 

hiervoor reeds aangegeven, is dit minder volledig dan hetgeen in de Elektriciteits- en Gaswet 

staat vermeld.  

Tot slot voorziet het akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt” 

eveneens een aantal verplichte vermeldingen op de energiefactuur. Dit akkoord is echter niet 

van toepassing op KMO’s en zelfstandigen, aangezien de definitie van de consument in dit 

akkoord als volgt moet worden gelezen: 

“consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn 
handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen12”. 

                                                
12

 Het akkoord is gebaseerd op de Wet Marktpraktijken van 6 april 2010. De definitie van de 
consument werd hernomen in artikel 1, 2° van het Wetboek van Economisch Recht. 

http://www.creg.be/nl/uwfactuur1.html


 

  12/38 

V. ENERGIEPRIJZEN VOOR KMO’S EN 

ZELFSTANDIGEN 

V.1 Relevante informatie 

11. Om een optimale keuze te kunnen maken bij het aangaan van een energiecontract 

zijn een aantal basisgegevens van belang, zoals het jaarverbruik, het metertype (tweevoudig 

- dag/nacht of enkelvoudig – dag en/of exclusief nacht)13 en de voorwaarden van het huidig 

contract. Deze gegevens zijn terug te vinden op de energiefactuur. 

V.1.1 Profiel en metertype 

12. Uit contacten met individuele KMO’s en zelfstandigen, maar ook met de 

belangenverenigingen, bleek dat heel wat KMO’s en zelfstandigen aangeven onvoldoende 

tijd te kunnen spenderen aan het zoeken naar mogelijke opportuniteiten binnen de 

energiemarkt. Als voornaamste reden wordt de complexiteit van de informatie aangehaald. 

13. Nochtans zijn er, zoals hierna zal blijken, ook voor KMO’s en zelfstandigen nog 

aanzienlijke besparingen te realiseren. De CREG maakt zich sterk dat wanneer de 

consument de tijd neemt om zijn energiefactuur in detail te bekijken en daarin een aantal 

basisgegevens (jaarverbruik, type meter en voorwaarden huidig contract) aan te duiden, het 

slechts 15 minuten in beslag neemt om een correcte prijsvergelijking te maken en op basis 

daarvan  het besparingspotentieel te identificeren. 

14. Het jaarverbruik en het metertype zijn van belang om een correcte prijsvergelijking 

te maken. Afhankelijk van het metertype beschikt de consument over meer gedetailleerde 

informatie over zijn verbruik en zijn profiel. Consumenten met een tweevoudige meter 

(dag/nacht) hebben er belang bij om hun nachtverbruik te maximaliseren aangezien de 

energie die ’s nachts wordt verbruikt bij de meeste leveranciers aan een goedkoper tarief 

wordt aangeboden. Consumenten die vaststellen dat zij ondanks een tweevoudige meter 

toch een hoger dag- dan nachtverbruik hebben, doen er goed aan om bij hun analyse ook 

                                                
13

 Afhankelijk van het moment van uitlezen van de meter worden de werkelijke verbruiken jaarlijks 
(YMR) dan wel maandelijks (MMR/AMR) afgerekend. Bij een jaarlijkse afrekening wordt maandelijks 
met voorschotfacturen gewerkt. 
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een aanpassing van het metertype14 - in dit geval naar een enkelvoudige meter - mee te 

nemen.  

Bij relatief lage jaarverbruiken dient bij de analyse van de prijsvergelijking ook bijzondere 

aandacht te worden besteed aan de hoogte van de jaarlijkse vergoeding (= abonnement). 

Kleine verbruiken doen er vaak goed aan om contracten die een laag abonnement voorzien 

af te sluiten. 

V.1.2 Type contract 

15. Op dit moment wordt in België een onderscheid gemaakt tussen twee types 

contracten: een contract met een vaste energieprijs of een contract met een variabele 

energieprijs. 

Bij contracten met een vaste prijs weet de consument bij ondertekening van het contract 

welke prijs hij gedurende de volledige looptijd van het contract zal betalen. Bij contracten met 

een variabele prijs bevat de prijsformule een indexeringsparameter die elk kwartaal wordt 

aangepast aan de evolutie van de prijzen op de energiebeurzen. 

16. Sinds 1 januari 2013 is er in België een vangnetmechanisme van kracht. Via het 

vangnetmechanisme werden volgende maatregelen ingevoerd:  

- het oprichten van een gegevensbank binnen de CREG met daarin een overzicht 

van alle prijsformules15 door de leveranciers aangeboden aan KMO’s en 

huishoudelijke klanten. 

- deze gegevensbank moet de CREG in staat stellen om de 

berekeningsmethodologie van de energieprijzen te registreren, alsook inzicht te 

krijgen in de gebruikte indexeringsparameters en indexeringsformules. 

- het beperken van de indexering van variabele prijsformules tot vier keer per jaar 

(steeds aan het begin van een kwartaal). Deze indexering is onderworpen aan de 

controle van de CREG. 

                                                
14

 Voor het vervangen van een meter of aanpassen van het metertype worden door de 
distributienetbeheerders kosten aangerekend. Voor de tarieven die van toepassing zijn vanaf 1 januari  
2015 verwijzen we naar de websites van de regionale regulatoren: www.vreg.be, www.cwape.be en 
www.brugel.be. Het metertype heeft ook een effect op de hoogte van de aangerekende nettarieven. 
15

 Het vangnetmechanisme voorziet enkel een controle van de contracten met een variabele 
energieprijs. In overleg met de energieleveranciers werd de vermelde gegevensbank echter uitgebreid 
tot alle prijsformules – zowel variabel als vast. De CREG volgt de volledige energiemarkt op, alle 
actieve producten (vaste en variabele) maar ook niet-actieve of slapende versies. Op deze manier wil 
ze onder andere de transparantie voor KMO’s en zelfstandigen verbeteren en hen de nodige 
informatie geven. 

http://www.vreg.be/
http://www.cwape.be/
http://www.brugel.be/
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- het toetsen van de indexeringsformules gebruikt door de leveranciers aan een 

lijst van criteria die bij Koninklijk Besluit16 werden vastgelegd, om zo te komen tot 

transparante en beursgerelateerde parameters. 

- het permanent vergelijken van de energieprijzen in België met deze in de ons 

omringende landen. Deze vergelijking gebeurt door de CREG en wordt gebruikt 

bij de analyse van aangekondigde prijsverhogingen door de leveranciers. 

De gegevensbank met daarin alle energiecontracten en bijhorende prijsformules vormt de 

basis voor de maandelijkse publicatie “Overzicht en evolutie van de elektriciteits- en 

aardgasprijzen voor KMO’s en zelfstandigen”. Deze nota is beschikbaar op de website van 

de CREG: http://www.creg.info/Tarifs/energiecomponentKMO.pdf.  

V.1.3 Tarieffiches 

17. De gegevensbank van de CREG en de daarmee gepaard gaande prijsmonitoring 

gebeurt op basis van tarieffiches  zoals bekendgemaakt door de leveranciers.  

Voor de consumenten met een jaarlijks verbruik van maximaal 50 MWh elektriciteit en 

100 MWh gas gaat het over tarieffiches voor standaardcontracten. Een standaardcontract 

betekent dat de consument enkel de mogelijkheid heeft om in te tekenen op een 

gepubliceerd voorstel van de leverancier. Er is geen mogelijkheid tot onderhandeling over de 

modaliteiten van het contract17. 

Maandelijks publiceren de energieleveranciers hun nieuwe tarieffiches. Voor contracten met 

een vaste prijs betekent dit dat er maandelijks aangepaste contracten met een vaste prijs 

worden aangeboden. Voor contracten met een variabele prijs kunnen maandelijkse 

aanpassingen aan de nieuw aangeboden prijsformules gebeuren terwijl  de waarde van de 

gebruikte indexeringsparameters vastligt voor een volledig kwartaal. 

V.1.4 Besparingspotentieel 

18. Omwille van de duidelijke (zie randnummer 6) definitie inzake afnameprofielen voor 

KMO’s en het feit dat het vangnetmechanisme ook van toepassing is op deze profielen, 

beschikt de CREG over zeer gedetailleerde informatie over de prijsvorming van energie voor 

                                                
16

 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. 
17

 Bij grotere verbruiken is dit wel het geval en is er sprake van onderhandelde contracten. 

http://www.creg.info/Tarifs/energiecomponentKMO.pdf
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KMO’s en zelfstandigen. Daarnaast beschikt de CREG ook over informatie over het 

gemiddeld aantal afgesloten contracten per product. 

Op basis van deze informatie wordt in figuren 5 en 6 een eerste berekening van het 

besparingspotentieel voorgesteld (gegevens voor februari 2015). Deze berekeningen houden 

rekening met een afnameprofiel van 50 MWh elektriciteit en 100 MWh gas. Om een zo 

correct mogelijke berekening van het besparingspotentieel mogelijk te maken, wordt in de 

hierna weergegeven cijfers rekening gehouden met de berekeningsmethode van de 

energieprijs zoals voorzien in Bijlage B bij het Charter voor goede praktijken voor 

prijsvergelijkingswebsites voor gas en elektriciteit. Dit betekent concreet dat op basis van de 

prijsformule vermeld in contracten met een variabele prijs er een simulatie wordt gemaakt 

van de energieprijs over een volledig jaar (zie randnummer 27 voor een meer gedetailleerde 

bespreking). 

Figuur 5: Indicatief besparingspotentieel voor elektriciteit 

 

 

Rekening houdend met enerzijds het aantal contracten per product dat vandaag op de 

elektriciteitsmarkt aanwezig is (zowel actieve producten als slapende producten) en 

anderzijds de prijzen die in de betreffende maand van toepassing zijn op voormelde 

producten, stelt de CREG voor februari 2015 vast dat: 

- bijna 35% van de KMO’s en de zelfstandigen 1.500,00 EUR of meer kan 

besparen door van contract of van leverancier te veranderen; 

(*): op basis van #ean's per product per leverancier 

(slapende en actieve producten)

(**): tov goedkoopste actief product

Elektriciteit: aandeel* van kmo's en zelfstandigen dat 

vooropgesteld besparingspotentieel** kan behalen door 

van leverancier en/of product te veranderen:

Marktaandeel:
Minimaal besparingspotentieel 

op jaarbasis:

34,91%

76,48%

92,66%

1.500,00 €

1.000,00 €

750,00 €

Gemiddelde* Energiecomponent (€/jaar) in 02/2015

4.110,30 €

40,56%

Aandeel* markt kmo's en zelfstandigen boven het gewogen 

gemiddelde:
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- in februari 2015 de gemiddelde energiecomponent18 op jaarbasis 4.110,30 EUR 

bedraagt. Meer dan 40% van de KMO’s en zelfstandigen betalen meer  dan dit 

gemiddelde. 

Figuur 6: Indicatief besparingspotentieel voor gas 

 

 

Rekening houdend met enerzijds het aantal contracten per product dat vandaag op de 

aardgasmarkt aanwezig is (zowel actieve producten als slapende producten) en anderzijds 

de prijzen die in de betreffende maand van toepassing zijn op voormelde producten, stelt de 

CREG voor februari 2015 vast dat: 

- 40% van de KMO’s en de zelfstandigen 750,00 EUR of meer kan besparen door 

van product of leverancier te veranderen; 

- in februari 2015 de gewogen gemiddelde energiecomponent19 op jaarbasis 

3.240,23 EUR bedraagt. Meer dan 40% van de KMO’s en zelfstandigen betalen 

meer  dan dit gemiddelde. 

19. Naast de prijs zijn er ook andere criteria waarmee consumenten rekening houden bij 

het afsluiten van een energiecontract. Eén van deze criteria is de dienstverlening20 door de 

leveranciers. Het is daarom van belang te vermelden dat wanneer een consument tevreden 

                                                
18

 Abonnement (€/jaar) + Energie (€/MWh) + Kosten groene stroom en WKK (€/MWh) 
19

 Abonnement (€/jaar) + Energie (€/MWh). 
20

 De regionale regulator in Vlaanderen (VREG – www.vreg.be ) en Wallonië (CWAPE – 
www.cwape.be ) geven op hun respectievelijke website een beoordeling over de dienstverlening van 
de leveranciers actief op hun grondgebied. 

(*): op basis van #ean's per product per leverancier 

(slapende en actieve producten)

(**): tov goedkoopste actief product

Aardgas: aandeel* van de KMO's en zelfstandigen dat 

vooropgesteld besparingspotentieel** kan behalen 

door van leverancier en/of product te veranderen:

40,03% 750,00 €

Marktaandeel:
Minimaal besparingspotentieel 

op jaarbasis:

88,08% 500,00 €

96,55% 250,00 €

Aandeel* markt voor KMO's en zelfstandigen boven het gewogen 

gemiddelde:

40,42%

Gemiddelde* Energiecomponent (€/jaar) in 02/2015

3.240,23 €

http://www.vreg.be/
http://www.cwape.be/
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is over de aangeboden dienstverlening door zijn huidige energieleverancier er ook binnen 

het aanbod van die leverancier belangrijke besparingen kunnen worden gerealiseerd door 

een contract voor een ander product bij dezelfde leverancier af te sluiten. 

20. Deze opmerking is vooral belangrijk in het licht van de vaststellingen die volgen uit 

onderstaande figuur 7, samen met de analyse die de CREG voert over het gemiddeld aantal 

afgesloten contracten per product. Op basis van figuur 7 blijkt dat over de periode 2011 tot 

2013 het percentage aan leverancierswissels (= switching) jaar na jaar is gestegen en de 

marktconcentratie (uitgedrukt in HHI21) jaar na jaar is afgenomen. Echter, op basis van de 

cijfers over het gemiddeld aantal afgesloten contracten per product blijkt dat 40,56% 

(elektriciteit) en 40,42% (gas) van de KMO’s en zelfstandigen (zie randnummer 18) een prijs 

betaalt die boven het gewogen jaargemiddelde zit. Dit betekent dat een belangrijk deel op 

vandaag een relatief duur contract heeft afgesloten. 

De vraag is dus, rekening houdend met de toegenomen marktdynamiek zoals weergegeven 

in figuur 7: zijn de hoge percentages aan leverancierswissels het gevolg van een kleine maar 

zeer actieve groep aan consumenten die meerdere keren per jaar het beste aanbod op de 

markt onderschrijven of neemt het aantal consumenten dat een actieve rol speelt op de 

energiemarkt inderdaad jaar na jaar toe, maar sluit een belangrijk aantal van deze 

consumenten een contract af dat hen niet toelaat om het volle besparingspotentieel op de 

markt te realiseren? 

  

                                                
21

 HHI-index: Herfindahl-Hirschmanindex.  
De Herfindahl-Hirschmanindex is de som van de kwadraten van alle marktaandelen. Zijn M1, M2, ..., 
Mn de relatieve marktaandelen van alle n aanbieders in een bedrijfstak, dan is de index voor die 
bedrijfstak 

 
De maximale score is 1, hetgeen bereikt wordt bij de situatie dat er slechts een aanbieder is die dus 
100% van de markt bestrijkt. Bij een groot aantal aanbieders, met ongeveer gelijke marktaandelen, 
nadert deze index tot 0. (In de praktijk wordt de uitkomst soms met 10.000 vermenigvuldigd, maar dat 
is slechts een kwestie van weergave.) 
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Figuur 7:  Marktdynamiek 2011-2012-2013
22

 

 

21. Tijdens haar contacten met individuele KMO’s en zelfstandigen, heeft de CREG ook 

vastgesteld dat door een aantal van deze verbruikers contracten werden ondertekend die 

niet (optimaal) aansluiten bij hun profiel. 

Concreet worden, veelal via deur-aan-deurverkoop, aan KMO’s en zelfstandigen die binnen 

de afnameprofielen tot 50 MWh voor elektriciteit en 100 MWh voor gas vallen, ook 

professionele contracten aangeboden die eigenlijk bedoeld zijn voor verbruikers met 

aanzienlijk grotere afnames en die eerder dienen als basis om tot een onderhandeld contract 

te komen. Het gevolg is dat de betrokken consumenten op geen enkel moment hun 

ondertekend contract kunnen aftoetsen via een prijsvergelijking of andere publiek 

beschikbare informatie. 

Ook het aanbieden van professionele contracten aan vooral zelfstandigen die vanuit hun 

privéwoning een handelsactiviteit beoefenen, kan mogelijk voor een aantal onverwachte 

en/of onaangename effecten zorgen. Zo verliest men bijvoorbeeld bij het vervangen van een 

residentieel contract door een professioneel contract het recht op gratis elektriciteit zoals 

                                                
22

 Cijfers 2014 nog niet voor de drie gewesten beschikbaar. 
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voorzien in de Vlaamse regelgeving23. Het afsluiten van een residentieel contract voor een 

professionele activiteit heeft mogelijk een fiscale impact en kan problemen geven inzake 

BTW-aftrek. 

22. De CREG wenst hier het belang van het vangnetmechanisme24 en de verhoogde 

transparantie van de beschikbare informatie die hiervan duidelijk het gevolg is nogmaals te 

onderstrepen. Het feit dat voor afnameprofielen tot 50 MWh voor elektriciteit en 100 MWh 

voor gas alle prijsinformatie publiek beschikbaar is en door de CREG via haar prijsmonitoring 

aan een maandelijkse analyse wordt onderworpen, zorgt ervoor dat zowel huishoudelijke 

klanten als KMO’s en zelfstandigen over een zeer uitgebreid pakket aan informatie 

beschikken, informatie die hen toelaat om op goed geïnformeerde manier deel te nemen aan 

de energiemarkt. 

23. Deze informatie wordt ook samengebracht en ter beschikking gesteld door 

prijsvergelijkingswebsites. 

V.2 Prijsvergelijkingswebsites 

24. We kunnen in hoofdzaak twee types van prijsvergelijkingswebsites onderscheiden. 

Een eerste type zijn de publiekrechtelijke initiatieven, opgezet door federale of regionale 

overheden. Een van de hoofdtaken van de overheid is het verschaffen van correcte en 

neutrale informatie aan de burgers. Voor energie in België zijn dit concreet de drie 

gewestelijke regulatoren: BRUGEL (Brusim), CWaPE (Compacwape) en de VREG (V-Test). 

De nadruk ligt hier op het ter beschikking stellen van betrouwbare, neutrale en objectieve 

informatie over energieprijzen. Deze modules houden geen rekening met kortingen of andere 

promotionele acties.  

Het tweede type zijn de privé-initiatieven of commerciële prijsvergelijkingswebsites 

(bijvoorbeeld: MijnEnergie.be, Aanbieders.be en Energievergelijker.be)25 die 

                                                
23

 Decreet van 8 mei 2009 houdende de algemene bepalingen betreffende het energiebeleid 
(Energiedecreet) en Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene 
bepalingen over het energiebeleid (Energiebesluit). 
Voor een overzicht van FAQ over de 100 kWh gratis wordt verwezen naar:  
http://www.vreg.be/nl/gratis-elektriciteit  
24

 Het vangnetmechanisme werd via het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot verlenging van 
het mechanisme ingesteld door artikel 20bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt en ingesteld door artikel 15/10bis van de wet van 12 april 1965 betreffende 
het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen verlengd met een periode 
van drie jaar tot en met 31 december 2017. 
25

 Ook Test-Aankoop is een voorbeeld van een prijsvergelijkingswebsite, maar via deze website zijn 
geen prijsvergelijkingen voor KMO’s en zelfstandigen mogelijk. 

http://www.vreg.be/nl/gratis-elektriciteit
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overeenkomsten afsluiten met energieleveranciers. In tegenstelling tot de publiekrechtelijke 

simulatoren bieden commerciële prijsvergelijkingswebsites wel de mogelijkheid om 

rechtstreeks via hun website in contact te treden met de leverancier en het switch proces op 

te starten. Dit type van simulator houdt rekening met kortingen en promotionele acties van de 

leveranciers en biedt in sommige gevallen bijkomende kortingen aan wanneer de consument 

het contract via de website afsluit.   

Figuur 8:  Voorbeelden van prijsvergelijkingswebsites 

  

  

V.2.1 Charter 

25. In de loop van 2013 heeft de CREG een ‘Charter voor goede praktijken voor 

prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en KMO’s’ 

ontwikkeld. Dit gebeurde op basis van de criteria voor een kwalitatieve 

prijsvergelijkingswebsite beschreven in de studie ‘De prijsvergelijkingsmodules op de 

Belgische energiemarkt – een overzicht’26. 

Dit charter is in juli 2013 door zowel de publiekrechtelijke als een aantal commerciële 

prijsvergelijkingswebsites onderschreven en is in de praktijk in volledige uitwerking sinds 1 

januari 2014. 

Het charter wordt op vrijwillige basis door de prijsvergelijkingswebsites onderschreven maar 

de ondertekening houdt wel een aantal verplichtingen in. De prijsvergelijkingswebsite moet 

bij ondertekening aan alle bepalingen van het charter voldoen om het charterlabel van de 

CREG te mogen gebruiken.  

                                                
26

 CREG, Studie (F)120927-CDC-1177 over de prijsvergelijkingsmodules op de Belgische 
energiemarkt – een overzicht, 27 september 2012. 
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1177NL.pdf 
De criteria van een goede prijsvergelijkingswebsite zijn gebaseerd op de ’Guidelines of Good Practice 
on Price Comparison Tools’ van de CEER (10/07/2012). 

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1177NL.pdf
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Figuur 9:  Afbeelding van het charterlabel 

 

Het charter is enkel van toepassing op prijsvergelijkingswebsites. Eventuele andere 

verkoopkanalen die KMO’s of zelfstandigen benaderen zoals deur-aan-deurverkoop, 

energieconsulenten, groepsaankopen en andere wervingskanalen  volgen (niet noodzakelijk) 

de voorschriften van het charter. 

26. Wanneer een prijsvergelijkingswebsite het label van de CREG krijgt, voldoet hij aan 

alle kwaliteitscriteria die hierna in 3 blokken27 worden onderverdeeld: 

1) onafhankelijkheid en onpartijdigheid 

2) prijsvergelijking  

3) gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en informatieverschaffing 

Een eerste belangrijke basisvereiste voor een prijsvergelijkingswebsite is dat de 

dienstverlener onafhankelijk is van een energieleverancier.  

Daarnaast bestaat het algemene principe van onpartijdigheid, waarmee bedoeld wordt dat 

de prijsvergelijkingswebsite op geen enkele wijze een bepaalde leverancier mag begunstigen 

of benadelen.  

In het kader van die onafhankelijkheid en onpartijdigheid moeten de 

prijsvergelijkingswebsites informatie verschaffen over hun werkwijze en over de 

overeenkomsten aangaande commissielonen. Deze informatie wordt door de CREG 

geverifieerd teneinde het behoud van het charterlabel te blijven verantwoorden. 

27. Het tweede grote deel van het charter betreft de bepalingen omtrent de 

prijsvergelijking.  

Aan de hand van een aantal basisgegevens (het jaarverbruik, het metertype (tweevoudig - 

dag/nacht of enkelvoudig – dag en/of exclusief nacht) en de voorwaarden van het huidig 

                                                
27

 Het document van het charter, de beslissing van de CREG en een consultatieverslag over de eerste 
versie van het charter zijn op de website van de CREG beschikbaar:  
http://www.creg.info/pdf/Faq/charter_voor_goedepraktijken.pdf  
 

http://www.creg.info/pdf/Faq/charter_voor_goedepraktijken.pdf
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contract) kan een prijsvergelijking worden gemaakt en toont een resultaatscherm van alle 

producten die door de leveranciers publiek kenbaar zijn gemaakt en waarop alle 

consumenten op dat moment kunnen intekenen28. 

De berekening van de prijzen zoals vermeld in de resultaten van een 

prijsvergelijkingswebsite gebeurt op basis van de berekeningsmethode opgenomen in Bijlage 

B29 van het charter. Deze berekeningsmethode heeft als voornaamste doel om het mogelijk 

besparingspotentieel voor de consument op een meer robuuste manier voor te stellen door 

enerzijds rekening te houden met de spreiding van het energieverbruik over een jaar (effect 

van seizoenschommelingen) en anderzijds toekomstige (forward) prijzen op de 

energiebeurzen in de berekening te incorporeren.  

Deze berekeningsmethode zorgt er ook voor dat contracten met een vaste en een variabele 

prijs beter met elkaar kunnen vergeleken worden. 

Producten met variabele energieprijs 4 keer per jaar indexeerbaar 

Vanaf januari 2013 mogen producten met een variabele energieprijs slechts vier keer per 

jaar (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) geïndexeerd worden. De waarden van de 

indexatieparameters op de tarieffiches van de leveranciers, zoals gepubliceerd begin januari, 

gelden bijgevolg gedurende de maanden januari, februari en maart. Hierna volgt een 

voorbeeld van een kwartaalindex en de betekenis van de notatie. 

TTF103 is een kwartaalindex. De TTF-waarde die geldt voor een kwartaal (3 (maanden) in de 

naam TTF103) is gebaseerd op de TTF-noteringen30 tijdens de maand voorafgaand aan het 

kwartaal (eerste 1 in de naam TTF103). De nul staat voor het tijdsverschil in aantal maanden 

tussen de maand met de in rekening genomen noteringen en het kwartaal waarvoor de TTF-

waarde van toepassing is. Voor de TTF103-waarde in het kwartaal Q1 van het jaar Y worden 

de noteringen tijdens de maand voorafgaand aan Q1 (of december van het jaar Y-1) in 

rekening genomen. 

                                                
28

 Ook leveranciers bieden prijsvergelijkingsmodules aan via hun website. Dit type van prijssimulator 
voldoet onder meer niet aan de vereisten van onafhankelijkheid en het verschaffen van volledige 
informatie en wordt om die reden hier buiten beschouwing gelaten. 
29

 Bijlage B van het charter bevat het ‘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’. 
30

 TTF = Title Transfer Facility = virtuele marktplaats voor gas in Nederland. 
Noteringen consulteerbaar via: https://www.theice.com  

https://www.theice.com/


 

  23/38 

Simulatie jaarfactuur op basis van tarieffiche 

Het resultaat van een simulatie op basis van de tarieffiche maakt van het variabel product 

een vast product door de indexwaarde voor het hele jaar constant te houden en te 

vermenigvuldigen met het verbruik, wat indruist tegen het basisprincipe van een variabel 

product (verschillende indexwaarden gedurende de looptijd van het contract) en bijgevolg 

eigenlijk niet correct is. Om de consument beter in staat te stellen om het 

besparingspotentieel in te schatten, dienen de resultaten van een simulatie robuuster te zijn, 

zeker wat betreft producten met een variabele energiecomponent. 

Voor een betere inschatting van het besparingspotentieel 

Zoals hierboven vermeld, geeft een simulatie op basis van een tarieffiche in het geval van 

producten met een variabele energieprijs geen correct resultaat, wat het inschatten van het 

besparingspotentieel voor de consument zo goed als onmogelijk maakt. Voor producten met 

een vaste energieprijs stelt dit probleem zich niet aangezien de energieprijs de hele duurtijd 

van het contract ongewijzigd blijft. 

Werkwijze: 

- simulatie op basis van jaarverbruik31 in kWh; 

- gebruik van beschikbare32 beursnoteringen33 voor energieprijzen voor de 

volgende vier kwartalen (forward prijzen) om de kwartaalindexen (Q+1 tem Q+4) 

te bepalen; 

- opgegeven jaarverbruik met behulp van SLP-weging34 verdelen over de vier 

kwartalen; 

  

                                                
31

 Het laatst gekende jaarverbruik (vermeld op afrekeningsfactuur) of met behulp van een 
standaardprofiel (zie bijlage A van het Charter). 
32

 Bij het ontbreken van definitieve waarden/quoteringen: berekening op basis van het  gemiddelde 
van de beurswaarden tijdens de 5 laatste quoteringsdagen van de maand voorafgaand aan het 
kwartaal waarvoor de simulatie berekend wordt. 
33

 Specifieke situatie voor leveranciers die indexeren op basis van spot markten (bijv.: Belpex). 
Aangezien er niet steeds een corresponderende prijs vooraf voorhanden is, wordt een correctiefactor 
toegepast  op de forward quoteringen (bijv.: ENDEX Power BE) (zie bijlage B van voormeld Charter).   
34

 SLP-profielen of type-verbruiksprofielen worden gebruikt voor de verrekening van de afname van 
verbruikers die niet uitgerust zijn met een tele-gelezen meter. De profielen houden rekening met de 
belangrijkste variabelen die het energieverbruik beïnvloeden: enerzijds de jaarkalender, die rekening 
houdt met het tijdstip van zonsopgang en -ondergang, werk- en weekenddagen, feest- en brugdagen, 
en met schoolvakanties en specifieke verlofdagen, en anderzijds rekening met klimatologische 
invloeden (http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896). 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896
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- per kwartaal de prijsformule met kwartaalindex toepassen op het bijhorende 

verbruik. 

Onderstaande figuur 10 geeft een cijfervoorbeeld bij deze werkwijze voor een variabel 

gasproduct met indexatieparameter TTF103, prijsformule = TTF103 + 5,75. Voor de eenvoud 

werden geen abonnementskosten opgenomen in de formule wegens niet relevant om de 

werkwijze te verduidelijken. 

Het verschil in het cijfervoorbeeld tussen de tarieffiche (3,3812 c€/kWh) en het SLP gewogen 

gemiddelde van de volgende vier kwartalen (3,3405 c€/kWh) is te verklaren door het feit dat 

de berekening aan de hand van de tarieffiche een momentopname is en enkel rekening 

houdt met de TTF103-waarde voor het eerste kwartaal (Q1 = duurdere wintermaanden) en 

geen rekening houdt met de overige kwartalen Q2 tot en met Q4 2014 die elk een ander 

prijsniveau kennen. 
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Figuur 10: Berekeningsmethode prijsvergelijking 

 

Simulatiedatum:

Gasverbruik (kWh):

Prijsformule (€/MWh): TTF103 + 5,75 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014

3.651kWh x 0,0323978€/kWh = 118,28€ 1.758kWh x 0,0321910€/kWh = 56,59€ 10.896kWh x 0,0334272€/kWh = 364,22€

###

10.896 kWh 30.000 kWh

12,17% 5,86% 36,32% 100%

3.651 kWh 1.758 kWh
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28. Het derde onderdeel van het charter tot slot bevat een aantal bepalingen in verband 

met gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en informatieverschaffing.  

Het gaat onder meer over de mogelijkheid om de resultaten van een prijsvergelijking te 

kunnen bewaren/af te drukken.  

Er zijn eveneens bepalingen rond het toepassen van beveiliging van gegevens en het 

respect voor de privacywetgeving. Daarnaast moet een prijsvergelijkingswebsite duidelijk 

aangeven wanneer de bezoeker de website verlaat en hij naar de website van een 

leverancier wordt doorgestuurd.  

Het charter voorziet ook dat een prijsvergelijkingswebsite aan de hand van parameters 

anders dan de prijs de volgorde van de rangschikking kan wijzigen of bijkomende filters kan 

toepassen. Dit geeft de mogelijkheid om bijvoorbeeld op basis van bijkomende info (groene 

stroom/ dienstverlening ) te rangschikken.  

Wanneer kortingen verrekend worden, moet hiervoor uitdrukkelijk en voorafgaand 

instemming gevraagd worden en moet voldoende informatie gegeven worden over de 

toegepaste kortingen die in de prijs verrekend zijn.  

V.2.2 15 minuten volstaan 

29. Het is vrij eenvoudig om een prijsvergelijking te maken en het is belangrijk dat 

consumenten er zich van bewust zijn dat dit niet zo veel tijd neemt. Het vergelijken verloopt 

het meest efficiënt wanneer men een aantal basisgegevens bij de hand heeft. Deze 

basisgegevens worden bij voorkeur in de prijsvergelijking ingevuld aan de hand van de laatst 

beschikbare afrekeningsfactuur en op basis van reële verbruiksgegevens, dit omwille van de 

verscheidenheid aan mogelijke afnameprofielen. 

Wanneer de consument beslist om een leverancierswissel effectief uit te voeren, dient hij 

volgende stappen te doorlopen: 

- bij een publiekrechtelijke website noteert men de leverancier en het product (of 

drukt men de lijst af) en gaat men naar de leverancier om in te tekenen; 

- bij een commerciële website kan men vaak via een klik op het product begeleid 

worden naar de website van de desbetreffende leverancier.   
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De nieuwe leverancier zal de bestaande leverancier contacteren waarna het bestaand 

contract automatisch wordt stopgezet. Door het respecteren van een opzegperiode van één 

maand gebeurt dit zonder bijkomende kosten. Nadien krijgt de verbruiker een bericht om de 

meterstanden door te geven waarna een slotfactuur gemaakt wordt door de bestaande 

leverancier.  

30. De boodschap blijft dan ook dat KMO’s en zelfstandigen op regelmatige basis het 

aanbod op de markt dienen op te volgen. De verschillende prijssimulatoren die het charter 

van de CREG onderschreven en de bijhorende berekeningsmethode hanteren, geven de 

consument de nodige informatie om het besparingspotentieel het best te ramen en eventueel 

te realiseren. 

31. Figuur 11 geeft op basis van de beschikbare cijfers van februari 2015 een overzicht 

van de mogelijke besparingspotentiëlen in de drie gewesten. 

Figuur 11:  Overzicht besparingspotentieel (februari 2015) 

 

Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter
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28% 36% 27% 31% 44% 48%
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4.335,97 € 4.335,97 € 4.454,08 € 4.357,24 € 4.335,97 € 4.335,97 €

25% 33% 26% 28% 42% 46%
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goedkoopste aanbod: 2.570,00 € 2.570,00 € 2.416,12 € 2.416,12 € 2.570,00 € 2.570,00 €

duurste aanbod: 3.560,36 € 3.469,06 € 3.560,36 € 3.469,06 € 3.560,36 € 3.469,06 €

besparingspotentieel: 28% 26% 32% 30% 28% 26%

Abonnement:
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Brussel

38 33 31
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KMO's en zelfstandigen

Aantal producten:
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32. De CREG stelt vast dat er voor KMO’s en zelfstandigen een besparingspotentieel 

blijft bestaan, zowel op het gebied van abonnement (voornamelijk van belang bij kleine 

verbruiken) als op het vlak van energie en dit in de drie gewesten.  

Figuur 11 toont de situatie voor de maand februari 2015. In Vlaanderen zijn er 13 

leveranciers actief op de markt voor de levering van elektriciteit, in Wallonië zijn het er 10 en 

in Brussel 8. In de drie gewesten worden door deze leveranciers meer dan 30 verschillende 

producten aangeboden. Het besparingspotentieel, uitgedrukt in % van de prijs voor energie, 

is weergegeven voor zowel een tweevoudige als een enkelvoudige meter. 

Voor gas kan de verbruiker terecht bij 12 actieve leveranciers in Vlaanderen, 10 in Wallonië 

en 7 in Brussel. Het aantal aangeboden producten varieert van 24 tot 29. Voor een 

verbruiksprofiel van 100 MWh gas situeert het besparingspotentieel zich tussen 26% en 

30%. 

33. Figuur 11 geeft een beeld van de prijs van een product op één bepaald moment en 

zijn positie ten opzichte van de andere actieve producten op de energiemarkt. Het gaat om 

een momentopname die echter van maand tot maand kan verschillen. 

De consument heeft met andere woorden niet de garantie dat een voordelig product in een 

bepaalde maand dat een aantal maanden later nog steeds is. Hij kan dit ook niet via 

prijssimulatoren te weten komen aangezien deze geen prijzen uit het verleden weergeven, 

enkel prijzen die gelden voor de komende periode.  

Leveranciers passen soms hun productaanbod aan en halen daarbij bepaalde producten van 

de markt. Deze producten worden vanaf dat moment ‘slapende’ producten. Slapende 

producten worden niet meer aangeboden aan nieuwe klanten maar de nog lopende 

contracten blijven wel bestaan. Er zijn dan niet langer tarieffiches beschikbaar en het 

slapend product verschijnt ook niet meer in de resultaten van de prijssimulatoren.  

We onderscheiden verschillende vormen van slapende producten: 

1) Producten met een vaste energiecomponent kunnen in principe maandelijks van 

prijs veranderen. Het product behoudt wel van maand tot maand dezelfde naam 

maar de prijs wijzigt. De prijs voor een bepaalde maand blijft wel constant voor 

de hele looptijd van het contract en wordt slechts bij verlenging aangepast aan de 

op dat moment geldende voorwaarden. Alle productversies van vorige maanden 

zijn de eerste vorm van slapende producten en verschijnen niet in de resultaten 

van de prijssimulatoren.  
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2) ‘Aangepaste’ producten   

Producten met een variabele energieprijs worden vier keer per jaar geïndexeerd. 

De prijs op de tarieffiche is het resultaat van de indexeringsformule op dat 

moment. Aangezien er vier indexeringen (aanpassing van de 

indexeringsparameter) per jaar zijn, zal de prijs van het product de evolutie 

volgen van de indexeringsformule gedurende de looptijd van het product.   

Bestaande variabele producten waarvan de leverancier de indexeringsformule 

aanpast (geen loutere indexering zoals hierboven omschreven maar een 

wijziging van een vaste term, coëfficiënt of indexeringsparameter) onder dezelfde 

productnaam, worden slapend in het geval dat de wijziging enkel voor nieuwe 

klanten van toepassing is. ‘De oude versie’ van het product is de tweede vorm 

van slapende producten waarvoor het resultaat van de indexeringsformule niet 

meer in de resultaten van de prijssimulatoren verschijnt.  

3) ‘Gestopte’ producten   

Variabele of vaste producten die volledig (productnaam met bijhorende prijs en/of 

indexeringsformule) van de markt worden gehaald, vormen de derde vorm van 

slapende producten. Lopende contracten blijven wel verder bestaan maar 

verschijnen niet meer in de resultaten van de prijssimulatoren. Deze vorm van 

slapende producten vormen voor de consument het belangrijkste probleem 

omdat hij op geen enkele manier kan inschatten waar zijn nog lopend contract 

zich situeert op de markt.  

Om de consument de mogelijkheid te geven zich op langere termijn een beeld te kunnen 

vormen van de evolutie van zowel de actieve als de slapende producten, publiceert de 

CREG maandelijks per gewest een zesmaandelijks overzicht van de elektriciteits- en 

aardgasprijzen voor KMO’s en zelfstandigen35. 

                                                
35

 http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/EnergiePrijzenVlaanderenKMO.pdf, 
http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/EnergiePrijzenWallonieKMO.pdf, 
http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/EnergiePrijzenBrusselKMO.pdf  

http://www.creg.info/Tarifs/Prijzen-Prix/EnergiePrijzenWallonieKMO.pdf
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VI. VERGELIJKING MET DE BUURLANDEN 

VI.1 Methodologie 

34. In het kader van haar algemene monitoringtaken en specifiek binnen het 

vangnetmechanisme houdt de CREG niet alleen een volledige gegevensbank bij van alle 

contracttypes aangeboden aan KMO’s en zelfstandigen binnen België (BE), zij houdt 

daarnaast ook permanente36 gegevensbanken bij met energieprijzen in de ons omringende 

landen (Nederland (NL), Duitsland (DE), Frankrijk (FR) en het Verenigd Koninkrijk (UK)). 

Als vergelijkingsbasis voor buitenlandse energieprijzen wordt verder gewerkt met de 

methodologie zoals ontwikkeld door Frontier Economics in haar studie ‘International 

comparison of electricity and gas prices for commerce and industry’37. 

Deze methodologie38 vertrekt vanuit de totale factuur voor de eindklant, waaruit de 

verschillende samenstellende delen van de energieprijs worden afgezonderd.  Als basis voor 

de totale factuur aan de eindklant geldt een gewogen gemiddelde energieprijs op basis van: 

- het standaardaanbod van de standaardleverancier in een bepaalde regio; 

- het beste aanbod in dezelfde regio van deze standaardleverancier; 

- een concurrerend aanbod van de op één na grootste leverancier op de markt39. 

Deze manier van werken zorgt ervoor dat er tussen de verschillende landen wordt 

vergeleken op basis van de meest representatieve contracten in de markt. Voor de 

internationale vergelijking wordt, binnen een specifiek land, dus geen rangschikking van 

goedkoopste naar duurste gemaakt.  Wel wordt rekening gehouden met een aantal 

onderscheiden exploitatiegebieden van distributienetbeheerders, waardoor ook geografische 

spreiding in de vergelijking wordt meegenomen. 

                                                
36

 Artikel 20bis, §5 van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §5 van de Gaswet voorzien in een 
permanente vergelijking van de energiecomponent voor de levering van elektriciteit en aardgas binnen 
de zone Noordwest-Europa. 
37

 International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry – Final Report on a 
study prepared for the CREG, October 2011, http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-
Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf 
38

 De door Frontier Economics ontwikkelde methodologie werd in de loop van 2012 door de CREG 
verder verfijnd door onder andere een aantal bijkomende distributienetbeheerders toe te voegen aan 
de Belgische cijfers, voor geen enkel land rekening te houden met kortingen, het updaten van een 
aantal producten, etc. 
39

 Deze werkwijze impliceert dat leveranciers met een beperkt marktaandeel niet worden opgenomen 
in de vergelijking. 

http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf
http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf
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Teneinde de internationale prijsvergelijking zo transparant mogelijk te laten verlopen, wordt 

elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld.  Dit wil onder 

andere zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie in België inbegrepen in de 

leveranciersprijs en de kosten voor openbare dienstverplichtingen in België vooral 

toegeschreven aan de distributienetbeheerders werden uitgezuiverd en integraal werden 

toegewezen aan de heffingen. 

VI.2 Resultaten 

35. In februari 2015 toont de prijsvergelijking van de allin prijzen aan dat België voor 

elektriciteit de 2de plaats (= op één na duurste) inneemt en voor aardgas de 5de plaats 

(= goedkoopste).  Op het niveau van de zuivere energiecomponent staat België voor 

elektriciteit op de 3de plaats en voor aardgas op de 2de plaats.   

VI.2.1 Elektriciteit 

36. Figuur 12 geeft een overzicht van de samenstelling en de hoogte van de totale 

elektriciteitsfactuur in België en de ons omringende landen. Deze rangschikking is zo 

opgesteld dat de duurste totaalprijs uiterst links wordt weergegeven. 

Figuur 12: Samenstelling totale energiefactuur in EUR (februari 2015 – all in) 
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37. In februari 2015 toont dit overzicht dat de gemiddelde Belgische elektriciteitsprijs de 

2de plaats inneemt. Op het niveau van de zuivere energiecomponent staat België op de 3de 

plaats. België kent het hoogste bedrag aan netvergoedingen, terwijl in Duitsland vooral de 

heffingen en taksen de elektriciteitsfactuur naar de eerste plaats duwen. In Frankrijk gelden 

nog steeds gereguleerde tarieven, waarbij Frankrijk voor elk van de afzonderlijke 

componenten van de elektriciteitsprijs een beneden gemiddeld niveau toont. 

38. Figuur 13 toont de totale energiefactuur per land opgedeeld op basis van de 

procentuele samenstelling per component. 

Figuur 13: Samenstelling totale energiefactuur in % (februari 2015) 
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In het Verenigd Koninkrijk maakt de energiecomponent bijna 64% van de totale 

elektriciteitsfactuur uit.  

In België is dit - voor een afnameprofiel tot 50 MWh - slechts 35,91%. De netvergoedingen 

zijn goed voor 35,35%. 

39. Figuur 14 toont de evolutie van de zuivere energiecomponent – de enige component 

van de energiefactuur die openstaat voor concurrentie en waar een eventuele verandering 

van contract een effect op heeft – over de periode november 2012 tot februari 2015. 

De Belgische elektriciteitsprijs ligt de voorbije jaren – wanneer ook het Verenigd Koninkrijk in 

het gemiddelde wordt opgenomen – onder het gemiddelde van de buurlanden. De laatste 

maanden van 2014 werd een stijging van de Belgische elektriciteitsprijs vastgesteld. 

Figuur 14: Evolutie energiecomponent EUR/MWh 
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VI.2.3 Gas 

Figuur 15 geeft een overzicht van de samenstelling en de hoogte van de totale gasfactuur in 

België en de ons omringende landen. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste 

totaalprijs  uiterst links wordt weergegeven. 

Figuur 15: Samenstelling totale energiefactuur in EUR (februari 2015 – all in) 

 

40. In februari 2015 toont dit overzicht dat de gemiddelde Belgische gasprijs de 5de 

plaats (= goedkoopste) inneemt. Daar waar bij een vergelijking van de all in prijs het 

Verenigd Koninkrijk de rangschikking aanvoert, stellen we vast dat wanneer enkel de 

energiecomponent wordt vergeleken, eveneens het Verenigd Koninkrijk er als duurste land 

uitkomt, met in februari 2015 België op de tweede plaats gevolgd door Frankrijk.  

41. In figuur 16 wordt de totale gasfactuur per land opgedeeld op basis van de 

procentuele samenstelling per component. 

  



 

  35/38 

Figuur 16: Samenstelling totale energiefactuur in % (februari 2015) 

    

    

 

In tegenstelling tot elektriciteit vertegenwoordigt de energiecomponent op de gasfactuur in 

alle landen meer dan 50%. 

42. Figuur 17 toont de evolutie van de zuivere energiecomponent – de enige component 

van de energiefactuur die openstaat voor concurrentie en waar een eventuele verandering 

van contract een effect op heeft – over de periode november 2012 tot februari 2015. 

De gemiddelde gasprijs in België kende begin 2013 een gevoelige daling onder andere 

omwille van de aanpassing van de indexeringsparameters. Sinds 1 januari 2013 gebruiken 
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de leveranciers in hun contracten met variabele prijs niet langer indexeringsparameters die 

gelinkt zijn aan internationale aardolienoteringen en dus enkel nog gasnoteringen40. De 

Belgische gasprijs blijft in de loop van 2013 tot begin 2014 rond het gemiddelde van de 

buurlanden hangen, om vanaf het tweede kwartaal 2014 verder te dalen. 

Figuur 17: Evolutie energiecomponent EUR/MWh 

                                                
40

 Vanaf 1 april 2013 zijn de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 21 december 2012 ter bepaling 
van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de gasprijzen door de 
leveranciers van toepassing, wat inhoudt dat de CREG vanaf die datum bevoegd is om de conformiteit 
van de indexeringsparameters aan deze criteria vast te stellen. 
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VII. CONCLUSIES 

In deze studie wordt specifiek ingegaan op de noden van KMO’s en zelfstandigen binnen de 

energiemarkt. Zij blijken vooral bekommerd te zijn over: 

- de prijs van energie (zowel elektriciteit als gas); 

- de leesbaarheid van de energiefacturen; 

- de mogelijkheid om de eigen activiteit/onderneming te vergelijken met een aantal 

standaardverbruiken. 

Uit contacten met individuele KMO’s en zelfstandigen maar ook met de 

belangenverenigingen blijkt dat heel wat KMO’s en zelfstandigen aangeven onvoldoende tijd 

te kunnen spenderen aan het zoeken naar mogelijke opportuniteiten binnen de 

energiemarkt. Veelal wordt als voornaamste reden de complexiteit van de informatie 

vermeld. 

Hoewel deze groep van consumenten zowel qua activiteiten als qua verbruiken zeer 

heterogeen is samengesteld, valt 80% tot 85% van hen toch binnen het KMO-

verbruiksprofiel zoals voorzien in de gas- en elektriciteitswet en dus binnen het 

vangnetmechanisme. 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.  

De CREG maakt zich sterk dat wanneer de consument de tijd neemt om zijn energiefactuur 

in detail te bekijken en daarin een aantal basisgegevens (jaarverbruik, type meter en 

voorwaarden huidig contract) aanduidt, het slechts 15 minuten in beslag neemt om een 

correcte prijsvergelijking te maken en daaruit de mogelijke besparingen te realiseren. 

Op basis van de gevoerde analyse blijkt dat: 

- bijna 35% van de KMO’s en de zelfstandigen 1.500,00 EUR of meer kan 

besparen op zijn elektriciteitsfactuur door van contract of van leverancier te 

veranderen; 

- in februari 2015 de gemiddelde energiecomponent41 elektriciteit op jaarbasis 

4.110,30 EUR bedraagt. Meer dan 40% van de KMO’s en zelfstandigen betalen 

meer  dan dit gemiddelde; 
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- 40% van de KMO’s en de zelfstandigen 750,00 EUR of meer kan besparen op 

zijn gasfactuur door van product of leverancier te veranderen; 

- in februari 2015 de gemiddelde energiecomponent42 gas op jaarbasis 

3.240,23 EUR bedraagt. Meer dan 40% van de KMO’s en zelfstandigen betalen 

meer  dan dit gemiddelde. 

De boodschap blijft dan ook dat KMO’s en zelfstandigen op regelmatige basis het aanbod op 

de markt dienen op te volgen.  

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité 
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