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OVERZICHT 

Onderwerp: 

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

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

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

3) hoofdstuk 4.1.4 van de ontwerpbeslissing (B)1614 en de voorgenomen aanpassing van 
de uniforme wijze van berekening van de geraamde jaarlijkse kost voor producten met 
een variabele energieprijs voor elektriciteit en gas (bijlage 1 van het charter - voorheen: 
bijlage B bij het charter versie 2013).  

Het huidige publieke raadplegingsdocument betreft de vragenlijst met betrekking tot het gewijzigd 
charter voor goede praktijken voor online prijsvergelijking voor elektriciteit en gas.  

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

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

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

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

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

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

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

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

3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

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

 

Indicatieve doelgroep:  

Dienstverleners die een online prijsvergelijking aanbieden zoals prijsvergelijkingswebsites en andere 
online applicaties, consumentenorganisaties, leveranciers van elektriciteit en gas, organisatoren van 
groepsaankopen, andere organisaties die prijsvergelijkingen aanbieden, tussenpersonen in de 
verkoop van elektriciteit en gas aan huishoudelijke afnemers en kmo’s. 
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VRAGENLIJST 

1. In de woordenlijst wordt de definitie ‘prijsvergelijkingswebsite’ uitgebreid naar ‘online 
prijsvergelijking’. Gaat u akkoord met deze definitie en de uitbreiding van de doelgroep van 
het charter ?  

 

 

 

 

 

 

2. In de ontwerpbeslissing wordt in het hoofdstuk 4.1.4.2 Uitbreiding van de uniforme 
berekeningswijze met ander partijen verwezen naar andere switching-initiatieven. De CREG 
meent dat de consument beter geïnformeerd wordt indien alle tussenpersonen dezelfde 
berekeningswijze gebruiken bij een prijsvergelijking. De berekeningswijze opgenomen in 
bijlage bij het charter zou ook door andere partijen dan online prijsvergelijkers onderschreven 
kunnen worden, waarbij zij de berekening de terminologie ‘uniforme berekening geraamde 
kost’ gebruiken. Bent u akkoord met deze visie van de CREG en de omschrijving ‘uniforme 
berekening geraamde kost’ ? Andere benamingen mogen voorgesteld worden. 

 

 

 

 

 

3. Welke toekomstige ontwikkelingen op de markt zijn eventueel aan de bepalingen van het 
charter toe te voegen ? Welke toekomstige ontwikkelingen zouden aanleiding kunnen geven 
tot een herziening van het charter ? 
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4. Enkel voor de dienstverleners van online prijsvergelijking: Zou u dit voorstel van charter voor 
goede praktijken (versie 2017) onderschrijven ? Indien neen: wat zijn de redenen, welke 
bepalingen geven aanleiding tot deze beslissing? 

 

 

 

 

 




