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1. INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) ontving een brief, 
dd. 26 januari 2017, van de Voorzitter van de Commissie Bedrijfsleven, Wetenschapsbeleid, 
Onderwijs, Nationale wetenschappelijke en culturele instellingen, Middenstand en Landbouw, met 
het verzoek om een schriftelijk advies te bezorgen over het voorstel van resolutie over de wijziging 
van de overeenkomst ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt' en over de 
betere bescherming van de elektriciteits- en gasconsumenten. 

Dit advies werd door het Directiecomité goedgekeurd op de vergadering van 23 februari 2017. 

2. ANALYSE VAN HET VOORSTEL VAN RESOLUTIE 

1. Het voorstel van resolutie gaat over een aantal maatregelen die moeten zorgen voor een 
betere bescherming van de elektriciteits- en gasconsumenten door het aanbrengen van wijzigingen 
aan het akkoord ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’ (hierna: het 
Consumentenakkoord). 

2. Het Consumentenakkoord kwam tot stand naar aanleiding van besprekingen tussen de 
leveranciers (actief op de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt), de vertegenwoordigers van 
consumentenorganisaties, de vertegenwoordigers van de regulerende overheden en de minister 
bevoegd voor consumentenzaken. Dit akkoord heeft als doel de consumenten te beschermen tegen 
eventuele onrechtmatige praktijken of misleidende informatie in hun relaties met de leveranciers1. 

Het akkoord is nauw verbonden met het boek VI ‘Marktpraktijken en consumentenbescherming’ van 
het Wetboek van Economisch Recht (WER Boek VI) en bevat daarom ook een gedragscode voor 
‘verkoop buiten de onderneming’ en ‘verkoop op afstand’. De verplichtingen van de gedragscode 
gelden voor de leveranciers en voor hun eventuele verkoopsagenten en hebben betrekking op de 
voorlichting van de consument en op het afsluiten van de overeenkomst voor het leveren van 
elektriciteit en/of gas. 

3. Het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 (p. 98) voorziet een evaluatie van het 
Consumentenakkoord:  

“Het huidige consumentenakkoord zal ten laatste in 2016 geëvalueerd worden. De 
regering zal steeds een afdoende implementatietermijn voorzien bij nieuwe maatregelen”. 

4. Het voorstel van resolutie kadert binnen de aan de gang zijnde evaluatie van het 
Consumentenakkoord2. 

                                                           

1 Toelichting bij het akkoord ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’ zoals gepubliceerd op de website 

van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: 
http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Facture_energie/het_akkoord_dat_de_consument_berschermt/#.VpO2pP
1IhaQ 
2 Dit evaluatieproces werd in 2016 opgestart. De CREG ontving in januari 2016 de vraag om een evaluatie van het 
Consumentenakkoord te maken en haar eventuele voorstellen tot aanpassing van het akkoord, zowel aan de Minister van 
Energie als aan de Minister van Werk, Economie en Consumenten, over te maken. 

http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Facture_energie/het_akkoord_dat_de_consument_berschermt/#.VpO2pP1IhaQ
http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Facture_energie/het_akkoord_dat_de_consument_berschermt/#.VpO2pP1IhaQ
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5. Met dit voorstel van resolutie verzoeken de initiatiefnemers de regering om er bij het 
heronderhandelen van het Consumentenakkoord voor te zorgen dat volgende verplichtingen worden 
opgenomen: 

i. de consument informeren over alle door zijn elektriciteits- en gasleverancier 
aangeboden voorwaarden en prijzen, zodat die consument met kennis van zaken het 
product kan kiezen dat het best met zijn verbruik overeenstemt; 

ii. een verbod instellen op de stilzwijgende verlenging van de voorwaarden en prijzen van 
een overeenkomst voor de levering van gas en elektriciteit, indien die overeenkomst 
minder gunstig is dan de door die leverancier aan nieuwe klanten aangeboden 
voorwaarden; 

iii. de verplichting opleggen de reeds aangerekende kosten of vergoedingen terug te 
betalen naar rata van de niet-verbruikte leveringsperiode; 

iv. een afzonderlijke facturering opleggen voor de levering van extra diensten bovenop de 
levering van elektriciteit en/of gas, teneinde de consument duidelijk te informeren over 
de kosten van die diensten; 

v. erop toezien dat op de prijsvergelijkingssites op het internet de door leveranciers 
aangeboden pakketten ook deel uitmaken van de vergelijkingstools, zodat de 
consument de voorgestelde formules objectief kan vergelijken; 

vi. de overeenkomst uitbreiden tot de sector van de KMO's, zoals die zijn bepaald in de 
Elektriciteitswet van 29 april 1999 en de Gaswet van 12 april 1965; 

vii. de overeenkomst uitbreiden tot de collectieve diensten (scholen, kinderdagverblijven en 
rusthuizen). 

6. Met dit voorstel wensen de initiatiefnemers via het indienen van een wetsontwerp, het 
Consumentenakkoord ook kracht van wet te verlenen. 

7. Het voorstel van resolutie heeft als doel om de beschikbare informatie voor de consument uit 
te breiden alsook om te voorzien in een betere consumentenbescherming. De CREG wenst met dit 
advies een aantal verduidelijkingen en verbeteringen in de tekst aan te brengen. 

8. Hierna worden voormelde punten afzonderlijk geanalyseerd: 

i. de consument informeren over alle door zijn elektriciteits- en gasleverancier aangeboden 
voorwaarden en prijzen, zodat die consument met kennis van zaken het product kan 
kiezen dat het best met zijn verbruik overeenstemt 

In de aanhef van het voorstel van resolutie vermelden de initiatiefnemers: 

“D. overwegende dat de consumenten van elektriciteit en gas ‘consumactoren’ 

moeten kunnen worden”.  

Het lijkt voor een goed begrip van de resolutie noodzakelijk om het concept 
“consumactoren” te definiëren of te herformuleren. 

Het huidig Consumentenakkoord legt aan de leveranciers de verplichting op om aan hun 
klanten, jaarlijks, per cyclus van 12 maanden, hun goedkoopste tariefformule volgens 
het verbruik van de specifieke klant, mee te delen. Deze specifieke communicatie naar 
de klanten moet op een duidelijke en opvallende manier gebeuren. De klanten die dit 
wensen kunnen zonder kosten overstappen naar de goedkoopste tariefformule. 
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Het voorstel van resolutie verzoekt de regering om in het Consumentenakkoord 
bijkomende verplichtingen op te leggen aan de leveranciers over de 
informatieverschaffing aan de consument, door naast het verplicht kenbaar maken van 
de goedkoopste tariefformule  ook alle aangeboden tariefformules te tonen. 

Teneinde de consumenten in staat te stellen een actieve rol te spelen op de 
energiemarkt, is het verschaffen van informatie onontbeerlijk. Daarbij is de manier en 
het tijdstip waarop deze informatie ter beschikking wordt gesteld aan de consument van 
cruciaal belang.  

Het Consumentenakkoord voorziet nu een jaarlijkse communicatie van de leveranciers 
aan hun klanten, zonder  dit moment te specifiëren. Consumenten zijn waarschijnlijk het 
meest geïnteresseerd in prijsinformatie op het moment dat zij hun jaarlijkse 
afrekeningsfactuur krijgen, omdat consumenten dan vaak geneigd zijn  
prijsvergelijkingen te maken. Via hun afrekeningsfactuur krijgen consumenten ook  zicht  
op hun verbruik, iets waarvan het merendeel van de consumenten  niet noodzakelijk op 
de hoogte is.  

Daarom zou de communicatie vanuit de leveranciers over hun productaanbod moeten 
kunnen samenvallen met het verzenden van de jaarlijkse afrekeningsfactuur en moet 
naast een overzicht van alle aangeboden producten en voorwaarden – zoals voorzien in 
het voorstel van resolutie - ook worden aangeduid hoe het huidig contract van de 
specifieke klant zich verhoudt tot dit aanbod. 

Een aantal leveranciers verandert van maand tot maand de prijsformule van hun 
aangeboden producten voor nieuwe contracten. Deze producten worden echter wel 
steeds onder dezelfde naam in de markt gezet, waardoor de consument bij een 
eventuele prijsvergelijking vaak niet  weet  welke versie van het product hij precies  
gecontracteerd heeft.  

Op 10 februari 2017 lanceerde de CREG een nieuwe tool op haar website: de CREG Scan. 

De CREG Scan is geen prijsvergelijkingstool zoals die vandaag al bestaan. Via de tool kan 
de consument nagaan hoe zijn contract dat vandaag niet meer wordt aangeboden, zich 
verhoudt tot het huidige marktaanbod. 

De CREG Scan laat de consument toe om met 6 kliks zicht te krijgen op zijn huidig 
contract voor elektriciteit of aardgas. 

De CREG pleit verder voor meer transparantie en een grotere leesbaarheid van de 
energiefactuur. De consument moet de naam en de datum van zijn product gemakkelijk 
kunnen terugvinden op elke factuur (voorschot- of eindfactuur).  

Een mogelijke oplossing kan erin bestaan om de leveranciers te verplichten in alle 
communicatie die zij met de consument voeren duidelijk en transparant volgende 
elementen te vermelden: de begin- en einddatum van het contract, de naam van het 
gecontracteerde product en (de datum van) de prijsfiche van het product.  Deze 
informatie kan ook worden geïntegreerd in een QR-code die op alle communicatie aan 
de consument zou moeten worden vermeld.  

QR-code, voorbeeld: 
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Het verbruik van elektriciteit en gas is voor consumenten vaak niet de enige 
determinerende factor bij de keuze van een energieproduct. Dit zal in de toekomst nog 
meer het geval zijn, wanneer energieleveranciers via hun energieproducten steeds meer 
bijkomende diensten gaan aanbieden. 

ii. een verbod instellen op de stilzwijgende verlenging van de voorwaarden en prijzen van 
een overeenkomst voor de levering van gas en elektriciteit, indien die overeenkomst 
minder gunstig is dan de door die leverancier aan nieuwe klanten aangeboden 
voorwaarden 

Het Consumentenakkoord voorziet op dit moment de mogelijkheid tot stilzwijgende 
verlenging van contracten. De stilzwijgende verlenging wordt in het 
Consumentenakkoord als volgt gedefinieerd:  

“Stilzwijgende verlenging houdt in dat de bestaande overeenkomst zonder enige 
wijziging in het nadeel van de consument wordt verder gezet voor een nieuwe 
termijn.” 

Deze praktijk leidt ertoe dat een aanzienlijk deel van de consumenten op de 
energiemarkt over contracten beschikken die niet langer actief op de markt worden 
aangeboden (= slapende producten). Voor deze contracten wordt geen publieke 
(prijs)informatie meer verspreid en deze contracten worden ook niet getoond in de 
online prijsvergelijkingen (zowel van de leveranciers als van prijsvergelijkingswebsites 
die overeenkomstig de charterbepalingen3 opereren). Voor de betrokken consumenten 
is het bijgevolg zo goed als onmogelijk om op een snelle en effectieve manier een 
vergelijking uit te voeren tussen hun contract en het huidig aanbod. 

Een mogelijke oplossing kan erin bestaan dat bij het aflopen van een contract de 
leveranciers worden verplicht om de consument over te zetten naar een actief 
equivalent product (voorwaarden en prijzen). Leveranciers hebben, op het moment van 
de verlenging,  geen enkele commerciële reden om te verlengen op producten die 
voordeliger zijn dan hun actieve producten. 

In het voorstel van resolutie is sprake van “aan nieuwe klanten aangeboden 
voorwaarden”. Bij het opstellen van dit advies werd deze vermelding  geïnterpreteerd  
als: producten (voorwaarden en prijzen) die door de leverancier actief op de 
energiemarkt worden aangeboden. Bijgevolg wordt hier geen rekening gehouden met 
eventuele welkomstkortingen die leveranciers aan nieuwe  klanten aanbieden. Mogelijk 
moet de vermelding “aan nieuwe klanten aangeboden voorwaarden” meer in detail 
worden uitgewerkt.  

iii. de verplichting opleggen de reeds aangerekende kosten of vergoedingen terug te betalen 
naar rata van de niet-verbruikte leveringsperiode 

De prijsformules van de meeste leveranciers bevatten een vaste term of 
‘abonnementsgeld’ die niet is uitgedrukt in kWh. Soms wordt in de 
contractvoorwaarden gesteld dat deze vergoeding verschuldigd is voor elk begonnen 
contractjaar, ongeacht de effectieve duur. Dergelijke praktijken lijken enkel tot doel te 
hebben om klanten te binden en hun switchingsmogelijkheden te belemmeren, 

                                                           

3 Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en 
KMO’s. 
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1216-2NL.pdf  

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1216-2NL.pdf
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waardoor ze op gespannen voet staan met het idee achter de kosteloze opzegging4. De 
CREG steunt daarom het voorstel om een proratering van dergelijke 
abonnementsgelden verplicht te stellen. Ook voor de omgekeerde situatie zou dit 
trouwens wenselijk zijn (welkomstkortingen die worden verleend maar integraal 
vervallen bij opzegging voor de einddatum van het contract).  

iv. een afzonderlijke facturering opleggen voor de levering van extra diensten bovenop de 
levering van elektriciteit en/of gas, teneinde de consument duidelijk te informeren over 
de kosten van die diensten 

Elektriciteit en gas worden beschouwd als homogene goederen. Inzake de levering van 
elektriciteit en gas is de consument immers niet in staat een onderscheid te maken op 
basis van een verschil aan kwaliteit5. 

De veronderstelde homogeniteit komt mogelijk in gevaar wanneer, door de leveranciers, 
een waaier aan verschillende diensten wordt gekoppeld aan energieproducten en 
wanneer deze dienstverlening niet afzonderlijk staat vermeld in de prijsaanduiding. Heel 
wat leveranciers bieden hun klanten bijkomende diensten aan: onderhoud en herstelling 
van de verwarmingsketel, energieaudit, beheer op afstand van huishoudtoestellen, 
verzekeringscontracten, enz. 

De eventuele aanrekening door de leverancier van voormelde bijkomende 
dienstverlening zou daarom best apart op de gas- en elektriciteitsfacturen vermeld 
worden. Hiervoor is een verstrenging nodig van de regels inzake gezamenlijk aanbod 
en/of prijsaanduiding6. Meer bepaald zou het ontbreken van een afzonderlijke 
prijsaanduiding uitdrukkelijk kunnen worden aangemerkt als een oneerlijke 
handelspraktijk, waardoor de toelatingsvoorwaarde voor het gezamenlijk aanbod niet 
langer vervuld zou zijn. Ook zou duidelijk moeten worden gesteld dat een gezamenlijk 
aanbod geen afbreuk kan doen aan regels ten gunste van energieconsumenten (bv. een 
contract dat energie en onderhoudsdiensten als een pakket aanbiedt, blijft kosteloos te 
verbreken met een opzegtermijn van één maand)7. 

v. erop toezien dat op de prijsvergelijkingssites op het internet de door leveranciers 
aangeboden pakketten ook deel uitmaken van de vergelijkingstools, zodat de consument 
de voorgestelde formules objectief kan vergelijken 

In juli 2013 lanceerde de CREG het ‘Charter voor goede praktijken voor 
prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en 
KMO’s’. In bijlage B bij dit charter is een globaal akkoord over een gestandaardiseerde 
en uniforme manier van prijsberekening en prijsvergelijking van de geraamde jaarlijkse 
kostprijs van elektriciteit en gas opgenomen. Met dit charter en de bijhorende uniforme 

                                                           

4 Zie artikel 18, §2/3 van de Elektriciteitswet en artikel 15/5bis, §11/3 van de Gaswet. 
5 Voor aardgas bestaat er in België wel een kwaliteitsverschil tussen laagcalorisch en hoogcalorisch gas. Beide soorten 
worden echter in strikt geografisch gescheiden gebieden aangeboden, waardoor de consument in deze geen keuzevrijheid 
heeft. 
6 Zie art. I.8, 21° en VI.80 van het Wetboek van Economisch Recht voor regels over gezamenlijk aanbod en art. VI.3, § 1 WER 

voor regels over prijsaanduiding van goederen (gas en elektriciteit zijn door het Europees Hof van Justitie aangemerkt als 
goederen: HvJ, nr. C-393/92, Almelo v. Energiebedrijf Ijsselmij, 1994 (ECR I-1477) en HvJ, nr. C-159/94, Commissie v. 
Frankrijk, 1997 (ECR I-5815). 
7 Zie artikel 18, §2/3 van de Elektriciteitswet en artikel 15/5bis, § 11/3 van de Gaswet. 
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berekeningsmethodiek voor de prijzen van elektriciteit en gas werd een belangrijke stap 
gezet naar een uniforme en correcte manier om de energieconsument te informeren. 

Prijsvergelijkingswebsites die het charter van de CREG hebben onderschreven en 
voldoen aan de daarin opgenomen bepalingen kunnen het charterlogo op hun website 
vermelden: 

 

Het huidig Consumentenakkoord verwijst in hoofdstuk ‘I. Prijstransparantie’ 
uitdrukkelijk naar voormeld charter. Daarbij wordt een link voorzien tussen de 
toepassing van het charter en de prijssimulatoren van de leveranciers. 

De CREG heeft in de loop van 2016 het charter aan een grondige evaluatie onderworpen 
en zal in de komende maanden overgaan tot een publieke consultatie over de 
voorstellen tot aanpassing van het charter. In deze voorstellen tot aanpassing wordt 
onder andere aandacht besteed aan de manier waarop bijkomende diensten die via 
energieproducten worden aangeboden in de prijsvergelijker moeten worden 
weergegeven. 

Het huidig charter voor goede praktijken bepaalt dat online prijsvergelijkers alle 
producten die door elke consument kunnen worden onderschreven moeten vermelden. 
Producten waarin diensten zijn inbegrepen zijn momenteel reeds in de 
prijsvergelijkingen opgenomen. Indien voor deze producten, omwille van de 
geïntegreerde diensten, een hogere kWh prijs wordt aangerekend, komen deze 
producten niet bovenaan in de resultatenlijst (gebaseerd op de prijs) voor.    

vi. de overeenkomst uitbreiden tot de sector van de KMO's, zoals die zijn bepaald in de 
Elektriciteitswet van 29 april 1999 en de Gaswet van 12 april 1965 

In haar studie (F)150305-CDC-14088 stelde de CREG onder andere vast dat KMO’s en 
zelfstandigen binnen de energiemarkt met gelijkaardige problemen worden 
geconfronteerd als huishoudelijke afnemers.  

In de Elektriciteits- en Gaswet zijn de bepalingen die specifiek betrekking hebben op de 
bescherming9 van de consument in een geliberaliseerde energiemarkt van toepassing 
zowel op huishoudelijke afnemers als op KMO’s. Beide groepen van consumenten 
worden daarbij als volgt gedefinieerd: 

Elektriciteitswet - artikel 2: 

16bis° “huishoudelijke afnemer”: een afnemer die elektriciteit koopt voor zijn 
eigen huishoudelijk gebruik met uitsluiting van commerciële of professionele 
activiteiten. 

                                                           

8 http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1408NL.pdf  
9 Zie artikel 18, §2/1 tot 2/3 van de Elektriciteitswet en artikel 15/5bis, §11/1 tot 11/3 van de Gaswet voor bepalingen over: 
verplichte vermeldingen op de factuur, communicatie aan de consument, uitsluiten van slotfacturen uit de 
bankdomiciliëring, recht tot opzeg van het contract zonder opzegvergoeding. 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1408NL.pdf
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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. 

Gaswet - artikel 2:  

52° “huishoudelijke afnemer”: een afnemer die aardgas aankoopt voor zijn 
eigen huishoudelijk gebruik, met uitsluiting van handels- of beroepsactiviteiten. 

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. 

Er kan verwacht worden dat een uitbreiding van het Consumentenakkoord naar KMO’s, 
zoals gedefinieerd in de Elektriciteits- en Gaswet, een positief effect zal hebben op de 
transparantie binnen de energiemarkt, onder andere omwille van een betere 
informatieverstrekking aan deze groep van consumenten.  

vii. de overeenkomst uitbreiden tot de collectieve diensten (scholen, kinderdagverblijven en 
rusthuizen) 

Het is voor de CREG op dit moment onduidelijk op welke manier deze collectieve 
diensten  (scholen, kinderdagverblijven en rusthuizen) op een eenduidige manier 
kunnen worden geïdentificeerd. 

De verwijzing naar de definitie van een KMO - zie voorgaand punt (vi.) – zoals 
opgenomen in de Elektriciteits- en Gaswet, lijkt hier immers niet toepasbaar omwille van 
de beperking in de jaarlijkse verbruiken van maximum 50MWh elektriciteit en 100MWh 
gas. 

Op een opname van de collectieve dienste in het Consumentenakkoord te kunnen 
voorzien, lijkt het daarom aangewezen om deze specifiek groep van consumenten 
duidelijk te definiëren. 

9. Het Consumentenakkoord verankerd in de wetgeving. 

Het voorstel van resolutie strekt ertoe een wetsontwerp in te dienen  

“om de situatie in overeenstemming te brengen met de elektriciteitsrichtlijn 
(2009/72/EG) en de gasrichtlijn (2009/73/EG) en kracht van wet te verlenen aan de 
overeenkomst ‘De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’.”  

De CREG wijst erop dat het Consumentenakkoord, zoals afgesloten in 2004 en aangevuld in 2006, 
2008 en 2013, nu reeds bindend is, zoals blijkt uit de preambule: de ondertekenende leveranciers 
hebben zich verbonden tot de strikte naleving ervan en bovendien wordt de inhoud van het akkoord 
uitdrukkelijk aangemerkt als “eerlijke handelspraktijken”10, waardoor het document in principe ook 
kan worden ingeroepen tegen de niet-ondertekenende leveranciers (althans voor zover de 
toezichthouders en rechters deze kwalificatie ook effectief aanvaarden). Voor de bijlage bij het 
Consumentenakkoord, getiteld ‘Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en 
verkopen op afstand’, geldt nog een tweede manier waarop het bindend is. Een gedragscode is 

                                                           

10 Het akkoord verwijst nog naar de WHPC, die ondertussen opgevolgd is door hoofdstuk VI van het Wetboek van 
Economisch Recht. Gelet op de continuïteit van het begrip ‘eerlijke handelspraktijken’, zou deze overgang geen impact 
mogen hebben op de status van het Consumentenakkoord. 
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immers een wettelijk gedefinieerd begrip waaraan bepaalde rechtsgevolgen zijn verbonden11. Het 
valt zelfs te argumenteren dat het Consumentenakkoord in zijn geheel voldoet aan de wettelijke 
definitie van een gedragscode en zodoende onderhevig is aan de wettelijke voorschriften terzake. 

Het Consumentenakkoord heeft zijn dienst bewezen en heeft in het verleden geen belangrijke 
problemen opgeleverd. 

De Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie ziet toe op de naleving van het Consumentenakkoord12. De dienst is 
bevoegd voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting13 en haar inspecteurs kunnen bij overtreding 
minnelijke schikkingen voorstellen aan de leveranciers14, wiens inbreuken in fine strafrechtelijk 
sanctioneerbaar zijn15. Daarnaast kunnen de consumenten zich wenden tot de federale 
Ombudsdienst voor Energie, die ter dege rekening houdt met het Consumentenakkoord maar wiens 
aanbevelingen niet-bindend zijn. Hoewel de bindende kracht en de handhaving van het 
Consumentenakkoord door al deze bepalingen reeds op een behoorlijk niveau staan, blijft er ruimte 
voor verbetering. Met name zouden consumenten toegang moeten krijgen tot de burgerlijke rechter 
om de in het akkoord vervatte rechten af te dwingen. Dit zou de logische consequentie zijn van het in 
het voorstel van resolutie geuite voornemen om kracht van wet te verlenen aan het 
Consumentenakkoord. Het nadeel van deze piste is dat het instrument aan flexibiliteit zou inboeten. 
Eens het Consumentenakkoord een wettelijk statuut bekomt (hetzij door bekrachtiging, hetzij door 
opname in de wetgeving), kunnen partijen het niet meer in onderling overleg wijzigen zonder een 
nieuwe tussenkomst van de wetgever. Een verder bezwaar kan mogelijk gelegen zijn in de 
bevoegdheidsverdeling. In essentie blijft het evenwel een document gericht op 
consumentenbescherming, wat een federale bevoegdheid is16. 

 

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

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Voorzitster van het Directiecomité 

                                                           

11 Het begrip ‘gedragscode’ is gedefinieerd in artikel I.1, 7° van het Wetboek van Economisch Recht:  

“een overeenkomst of een aantal niet bij wettelijke, reglementaire of bestuursrechtelijke bepalingen voorgeschreven regels 
waarin wordt vastgesteld hoe ondernemingen die zich aan de code binden, zich moeten gedragen met betrekking tot een of 
meer handelspraktijken of bedrijfssectoren”. 
12 Vroeger genaamd Algemene Directie Controle en Bemiddeling. 
13 Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht. 
14 Artikel XV.61 van het Wetboek van Economisch Recht. 
15 Artikel XV.70 van het Wetboek van Economisch Recht. 
16 De federale overheid is bevoegd “om algemene regels vast te stellen inzake de bescherming van de verbruiker” (art. 6.VI, 

vierde lid BWHI) en is zelfs exclusief bevoegd inzake handelspraktijken (art. 6.VI, vijfde lid, 4° BWHI). 



 

Niet vertrouwelijk  11/11 

BIJLAGE 1 

Voorstel van resolutie over de wijziging van de overeenkomst ‘De consument 

in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt’ en over de betere bescherming 

van de elektriciteits- en gasconsumenten, ingediend door de heer Michel de 

Lamotte, mevrouw Catherine Fonck en de heer Benoît Lutgen 

Beschikbaar via: http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1897/54K1897001.pdf 

 

http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1897/54K1897001.pdf















