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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) brengt op vraag van 
de heer Kris Verduyckt (sp.a) dd. 10 juli 2020 een schriftelijk advies uit over het wetsvoorstel tot 
wijziging van diverse bepalingen betreffende het ontbinden van slapende energiecontracten van 
huishoudelijke afnemers en kmo’s met een hoger tarief dan de referentie-energiecomponent en het 
verbod op het stilzwijgend verlengen naar slapende contracten. Het betreft een wetsvoorstel van 
6 april 2020, ingediend door de heer Kris Verduyckt en mevrouw Melissa Depraetere (sp.a). 

In het kader van haar opdrachten op het gebied van consumentenbescherming staat de CREG zeer 
positief t.o.v. de doelstelling van het wetsvoorstel, dat tot doel heeft het probleem van slapende 
verlengingsproducten in de regelgeving op te lossen, in het belang van de Belgische huishoudelijke 
afnemers en kmo’s. De problematiek van slapende verlengings- of vernieuwingsproducten werd in het 
verleden door de CREG inderdaad al meermaals onder de aandacht gebracht. Dit gebeurde onder 
andere: 

- in publicaties op de CREG-website: 

• algemene beleidsnota van de CREG: 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z1999NL.pdf 

• jaarlijkse monitoring van de prijzen op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor 
gezinnen en kleine professionele verbruikers, 17 oktober 2019: 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1996NL.pdf 

• jaarlijkse monitoring van de prijzen op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor 
gezinnen en kleine professionele verbruikers, 15 november 2018: 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1858NL.pdf 

- energie van A tot Z: 

• https://www.creg.be/nl/energie-van-a-tot-z/slapend-product 

- in de maandelijkse infografieken: 

• https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographResNl.pdf 

• https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographProNl.pdf  

- in de afzonderlijke aanduiding van de slapende contracten in de CREG Scan: 

• https://www.creg.be/nl/cregscan#/ 

 

Bovendien doet dit probleem zich des te meer voor in de context van de evolutie van de 
energiearmoede in België1 en het gewicht van de elektriciteits- en aardgasfactuur in het budget van 
het Belgische huishoudens.2 

Dit advies werd door het directiecomité goedgekeurd via schriftelijke procedure op 
14 september 2020. Het eerste deel bevat een analyse van het wetsvoorstel, het tweede deel een 
aantal gemotiveerde voorstellen van aanpassing. 

 

1 https://www.kbs-frb.be/fr/Newsroom/Press-releases/2020/20200402AJEnergyPov 
2 https://www.creg.be/fr/publications/communique-de-presse-pr191205 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Notes/Z1999NL.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1996NL.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1858NL.pdf
https://www.creg.be/nl/energie-van-a-tot-z/slapend-product
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographResNl.pdf
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographProNl.pdf
https://www.creg.be/nl/cregscan#/
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1. ANALYSE VAN HET WETSVOORSTEL  

1. Het ingediende wetsvoorstel3 is tweeledig en strekt ertoe om elektriciteits- en gasleveranciers: 

i. slapende energiecontracten van huishoudelijke afnemers en kmo’s te laten ontbinden, 
indien het tarief van betreffend contract hoger is dan de zesmaandelijkse, door de CREG 
gepubliceerde, referentie-energiecomponent en waarbij de klant dient geïnformeerd en 
begeleid te worden naar een actief product dat het meest gunstig is voor zijn 
energieverbruik; 

ii. een energiecontract niet stilzwijgend te verlengen indien dat niet langer op de markt 
actief aangeboden wordt, en de klant vervolgens te informeren en begeleiden naar een 
actief contract dat het meest gunstig is voor zijn energieverbruik. In zijn totaliteit beoogt 
dit wetsvoorstel het op termijn te doen verdwijnen van het groot aantal slapende en vaak 
duurdere energiecontracten en de markt eenvoudiger te maken voor zowel 
huishoudelijke afnemers als kmo’s. 

2. In het eerste lid wordt expliciet voorzien in de ontbinding van energiecontracten op basis van 
prijsinformatie, de zogenaamde referentie-energiecomponent, binnen de energiemarkt en 
gepubliceerd door de CREG. 

Specifiek wordt voor de referentie-energiecomponent verwezen naar de bestaande regelgeving over 
het sociaal tarief voor elektriciteit4 en aardgas5. De CREG ziet hieromtrent een aantal belangrijke 
obstakels. Allereerst zorgt het wetsvoorstel ervoor het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas een 
soort van maatstaf wordt voor de prijszetting van leveranciers die zich via commerciële 
prijsaanbiedingen moeten positioneren in een geliberaliseerde energiemarkt. Het werken met een 
referentie energiecomponent lijkt de basisprincipes van een vrije6 energiemarkt enigszins uit te hollen 
en staat mogelijk in conflict met de Europese regelgeving. Daarnaast is een referentie-
energiecomponent die nauw aansluit bij het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas niet zomaar 
toepasbaar op kmo’s. De zesmaandelijkse berekeningen en publicaties door de CREG gebeuren immers 
voor een aantal specifieke profielen van huishoudelijke afnemers en kmo’s. De tekst van het 
wetsvoorstel geeft niet aan op welke manier dit voor kmo’s kan worden toegepast. 

De CREG blijft eerder voorstander van een uitgebreide en permanente monitoring van energieprijzen. 

3. Het tweede lid van het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat een energiecontract niet langer 
stilzwijgend kan worden verlengd op een product dat niet meer actief op de markt aangeboden wordt.  

 

 

 

 

 

 

3 Beschikbaar via: https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1136/55K1136001.pdf 
4 Ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit 
aan beschermde residentiële afnemers 
 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007033058&table_name=wet  
5 Ministerieel besluit van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan 
beschermde residentiële afnemers 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007033048&table_name=wet  
6 Met rechten en plichten voor zowel de consumenten als de leveranciers. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lachambre.be%2FFLWB%2FPDF%2F55%2F1136%2F55K1136001.pdf&data=02%7C01%7Cnatalie.cornelis%40creg.be%7C7f3ee9b8d5a747b7efcc08d803b62215%7C84d38710cc8e4761b89462eda51910f7%7C1%7C0%7C637263428072807744&sdata=FF0LFC%2FuF12992OrCIK0xO1uYYNDiGvEpXddYKom9%2BA%3D&reserved=0
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007033058&table_name=wet
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2007033048&table_name=wet
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Figuur 1: Definitie slapend verlengingsproduct 

 
Bron: presentatie CREG ‘Slapende producten’- Commissie energie, leefmilieu en klimaat - 1 juli 2020 

4. Consumenten die voor het eerst een nieuw energiecontract afsluiten, doen dit op basis van het 
huidige aanbod beschikbaar op de websites van de leveranciers en consulteerbaar in de resultaten van 
prijsvergelijkers. Wanneer het contract de einddatum bereikt, stellen meerdere leveranciers op 
vandaag een verlenging of vernieuwing van het contract voor op basis van producten die niet op hun 
websites, noch in de resultaten van prijsvergelijkers beschikbaar zijn: verlengings- of 
vernieuwingsproducten (ook wel renewals genoemd). Het gaat om producten die op geen enkel 
moment actief op de markt worden aangeboden en die door een beperkt aantal leveranciers gebruikt 
worden voor contractverlenging bij consumenten. Het gaat in de meeste gevallen om dure producten, 
zeker in vergelijking met het huidige aanbod. De tariefkaarten bij deze producten worden zelden of 
nooit door de leveranciers (transparant) gepubliceerd7 op hun website. Ze hebben soms ook dezelfde 
naam als ‘parallelle’ producten die wel actief worden aangeboden maar met een andere prijs(formule). 
Dit type van producten maakt het voor de consument zo goed als onmogelijk om robuuste of 
onderbouwde keuzes te maken op de energiemarkt. Ze beperken ook in sterke mate de transparantie 
op de energiemarkt.  

Figuur 2: Problematiek slapend verlengingsproduct 

 
Bron: presentatie CREG ‘Slapende producten’- Commissie energie, leefmilieu en klimaat - 01 juli 2020 

 

7 Het Consumentenakkoord voorziet wel het volgende: “Elke tariefkaart blijft beschikbaar zolang er contracten blijven lopen 
die steunen op die tariefkaart. Op eenvoudige vraag van de consument wordt de op zijn contract toepasselijke tariefkaart 
onmiddellijk door de energieleverancier aan hem verstrekt. Ze is ook permanent beschikbaar op zijn digitale klantenzone, 
zolang zijn contract loopt.” https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/akkoord-de-consument-de  

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/akkoord-de-consument-de
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5. Om de consument niet alleen bij het afsluiten van een contract maar ook bij de verlenging of 
vernieuwing ervan de mogelijkheid te geven een vergelijking te maken met het actieve aanbod, is het 
noodzakelijk dat deze verlenging of vernieuwing niet langer kan gebeuren op basis van voormelde 
renewals, maar enkel op basis van actieve producten of met andere woorden producten die de 
consument kan terugvinden op de websites van de leveranciers en die verschijnen in de resultaten van 
prijsvergelijkers8.  

2. VOORSTELLEN TOT AANPASSING 

6. Op 1 juli 2020 heeft de CREG tijdens een hoorzitting van de Commissie Energie, Leefmilieu en 
Klimaat haar eerste analyse van het wetsvoorstel voorgelegd (presentatie in bijlage aan dit advies). 
Naar aanleiding van de hoorzitting volgde dan op 10 juli 2020 de formele vraag tot advies. De CREG 
staat zeer positief t.o.v. de doelstelling van het wetsvoorstel: het voorstel pakt een probleem aan dat 
de CREG reeds lang aan de kaak stelt. Hierna formuleren we een aantal voorstellen tot aanpassing om 
tot een optimaal regelgevend resultaat te komen. Bij het begin van elk onderdeel geven we telkens de 
nodige toelichting (grijze tekst) bij de voorgestelde aanpassingen. 

7. Het wetsvoorstel behelst twee concrete maatregelen die nauw verbonden zijn met de wettelijke 
opdrachten van de CREG, namelijk:  

- het toezicht op de technische en tarifaire toestand van de elektriciteitssector en de 
controle of de evolutie van deze sector het algemeen belang beoogt en kadert in het 
algemene energiebeleid; 

- het toezicht op de essentiële belangen van de consument. 

8. Het wetsvoorstel 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. Hierna wordt de volledige tekst 
van het wetsvoorstel hernomen. Alle weglatingen worden in ‘cursief’ weergegeven alle toevoegingen 
in blauw.  

9. Het is van groot belang dat het wetsvoorstel, zowel naar inhoud als naar terminologie, zo weinig 
mogelijk ruimte geeft voor misvattingen en misinterpretaties. De belangrijkste doelstelling van dit 
voorstel is dat consumenten bij de (stilzwijgende) verlenging van hun energiecontract uitsluitend 
kunnen verlengd worden op basis van een actief product. Op die manier beschikt de consument toch 
minstens over de mogelijkheid om de prijzen in het nieuwe contractvoorstel te toetsen aan de andere 
producten die op dat moment worden aangeboden. 

10. Los van de inhoud en de terminologie is de praktische haalbaarheid van het voorstel ook van 
groot belang. Hier bedoelen we in het bijzonder de administratieve implicaties voor de leveranciers. 
Daarom moeten de voorgestelde acties een voldoende realistisch karakter hebben om te vermijden 
dat het voorstel bij voorbaat al onhaalbaar is en dode letter zal blijven. 

11. Tot slot wordt ook proportionaliteit nagestreefd. Het is juridisch verregaand om 
energiecontracten te ontbinden en de betrokken klanten te switchen naar het voordeligste tarief. 
Weliswaar kan de wetgever afwijkingen instellen op de regels van het burgerlijk recht, maar het lijkt 

 

8 Prijsvergelijkers nemen alle producten op die door elke verbruiker kunnen worden onderschreven. (cfr. toelichtende nota 
bij het charter voor goed informatieverschaffing bij de prijsvergelijking van elektriciteit en gas (veelgestelde vragen)). 
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toch aangewezen om de minder ingrijpende mogelijkheden te benutten als die ook het gewenste 
resultaat kunnen realiseren. 

12. Voorgestelde aanpassingen hebben twee belangrijke uitgangspunten: 

i. het beoogde doel van het initiële wetsvoorstel maximaal respecteren; 

ii. in lijn zijn met de eerder geformuleerde standpunten van de CREG terzake. 

2.1. VOORGESTELDE AANPASSING AAN TITEL WETSVOORSTEL 

De juiste terminologie en definities zijn van cruciaal belang. De problematiek betreft verlengingen van 
contracten op basis van slapende producten. Producten kunnen we omschrijven als het aanbod van 
de energieleverancier (vast, variabel, groen, bijkomende diensten, …). Huishoudelijke afnemers en 
kmo’s onderschrijven een contract op basis van één van de producten uit dit aanbod. Een product is 
een ‘slapend product’ wanneer het niet (meer) op de website van de leverancier terug te vinden is en 
wanneer het niet (meer) verschijnt in de resultaten van prijsvergelijkers. De ‘slapende 
verlengingsproducten’ zijn de meest problematische vorm van slapende producten en het zijn ook 
deze producten die het wetsvoorstel viseert. Het zijn producten waarop bestaande klanten waarvan 
het lopend contract de einddatum bereikt, verlengd worden. Deze producten worden niet actief 
aangeboden en zijn dus niet beschikbaar voor nieuwe klanten. Ze verschijnen niet in de resultaten van 
prijsvergelijkers (uitgezonderd in de CREG Scan die als enige op de Belgische energiemarkt alle vormen 
van slapende producten weergeeft). 

tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het ontbinden van slapende energiecontracten van 
huishoudelijke afnemers en KMO’s met een hoger tarief dan de referentie energiecomponent en het 
verbod op het stilzwijgend verlengen naar slapende contracten het verlengen van energiecontracten 
van huishoudelijke afnemers en kmo’s op basis van slapende producten. 

2.2. VOORGESTELDE AANPASSING AAN SAMENVATTING 
WETSVOORSTEL 

Ontbinden van contracten lijkt voor de CREG niet de meest aangewezen manier om de vastgestelde 
problematiek op te lossen. Naast de eventuele juridische problemen willen we hier ook wijzen op de 
potentiële gevaren en problemen waartoe het ontbinden van lopende energiecontracten kan leiden: 

- een consument met zo’n lopend contract riskeert in sommige gevallen zijn of haar 
voordelig contract te moeten inruilen voor een contract met een minder voordelige prijs; 

- de administratieve afhandeling kan potentieel een belangrijke bijkomende werklast 
betekenen voor de leverancier(s) met uiteraard een aanzienlijk kostenplaatje; 

- de tijdswinst voor de consument bij het ontbinden van een contract en het normale einde 
ervan afwachten, zal vaak zeer gering zijn. 

Het voorstel om een ‘semestriële referentie-energiecomponent’ te gebruiken lijkt op het eerste 
gezicht niet onredelijk. Dit zou in de realiteit echter ook betekenen dat we gaan ingrijpen in het 
geliberaliseerde marktsegment door een regulering van de energieprijs, en dat op een manier die niet 
specifiek gericht is op kwetsbare afnemers. In de zaak-Federutility is geoordeeld dat algemene 
referentieprijzen op de Italiaanse gasmarkt strijdig waren met het Europees recht.9 De criteria uit deze 

 

9 Hof van Justitie, 20 april 2010, Federutility e.a. (C-265/08) 



 

Niet-vertrouwelijk  8/13 

rechtspraak zijn overgenomen in artikel 5 van de nieuwe Elektriciteitsrichtlijn.10 In het licht hiervan is 
het niet zeker dat de tot ontbinding leidende referentieprijzen uit de voorgestelde regeling 
aanvaardbaar zouden zijn voor de Europese Commissie. 

De CREG is voorstander om de leverancier te verplichten om bij een contractverlenging zijn klant op 
voorhand te informeren en te begeleiden naar een actief product. Bij gebrek aan antwoord van de 
klant na een maand, wordt deze automatisch naar het goedkoopst equivalent actief product uit het 
gamma van de leverancier overgezet. 

Tot slot verwijst de CREG naar producten/contracten van onbepaalde duur:  

- De leverancier ontsnapt momenteel aan de verplichting om de klant op regelmatige basis 
te informeren en te begeleiden naar een actief product bij een contractverlenging. De 
CREG is voorstander om deze verplichting in te voeren voor slapende 
verlengingsproducten van onbepaalde duur. Op termijn kan zelfs worden overwogen om 
contracten van onbepaalde duur te verbieden. 

- Recentelijk stelt de CREG vast dat er contracten van onbepaalde duur worden 
aangeboden waarbij looptijd van de gegarandeerde prijs of prijsformule niet 
overeenstemt met de contractduur. Voor de CREG moet de prijs of prijsformule 
vastgelegd zijn voor de hele duur van het contract. Dit kan best het onderwerp uitmaken 
van een toekomstig wetgevend initiatief. 

Dit wetsvoorstel is tweeledig en strekt ertoe om elektriciteits- en gasleveranciers: 

• slapende energiecontracten van huishoudelijke afnemers en KMO’s te laten ontbinden, indien 

het tarief van betreffend contract hoger is dan de zesmaandelijkse, door de CREG 

gepubliceerde, referentie energiecomponent en waarbij de klant dient geïnformeerd en 

begeleid te worden naar een actief product dat het meest gunstig is voor zijn energieverbruik. 

• een energiecontract niet stilzwijgend te laten verlengen indien dat op basis van een product 

dat niet langer actief op de markt actief aangeboden wordt, en de klant consument vervolgens 

vooraf te informeren en begeleiden naar een actief contract dat het meest gunstig is voor zijn 

energieverbruik aangeboden product dat het best bij zijn noden en profiel aansluit. In zijn 

totaliteit beoogt dit wetsvoorstel het op een redelijke termijn te doen laten verdwijnen van het 

groot aantal slapende verlengings- en vaak ook duurdere energiecontracten die niet actief 

worden aangeboden en  om zo de markt transparanter en eenvoudiger te maken voor zowel 

huishoudelijke afnemers als kmo’s. 

2.3. VOORGESTELDE AANPASSING AAN TOELICHTING WETSVOORSTEL 

Hieronder herneemt de CREG de toelichting zoals opgenomen in het wetsvoorstel en de 
tekstaanpassingen die worden voorgesteld op basis van de regeling die in dit advies naar voren wordt 
gebracht; Zie voorgestelde aanpassingen bij Titel en Samenvatting wetsvoorstel, pagina 6. 

Volgens de Koning Boudewijnstichting wordt meer dan één op vijf gezinnen getroffen door een vorm 
van energiearmoede. Bij ongeveer één op zeven gezinnen komt de kost van de energiefactuur neer op 
een aandeel van meer dan 11 % van het netto beschikbaar inkomen. Ook de CREG heeft het over 
minstens 400 000 gezinnen, vooral eenoudergezinnen en alleenstaanden. We moeten dus zeer kritisch 

 

10 Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 Juni 2019 betreffende gemeenschappelijke regels 
voor de interne markt voor elektriciteit en tot wijziging van Richtlijn 2012/27/EU 
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kijken naar de energieprijzen in ons land. Dit wetsvoorstel beoogt om één van de elementen uit dit hele 
marktsegment aan te pakken, namelijk de slapende energiecontracten. 

Vele consumenten hebben vandaag niet de meest voordelige tariefformule voor hun verbruik bij hun 
leverancier, het gebeurt vaak dat zij een slapend contract hebben dat niet langer door de leverancier 
op de markt wordt aangeboden. Uit individuele gevallen blijkt volgens Testaankoop dat gebruikers 
honderden euro’s meer betalen dan gelijkaardige klanten bij dezelfde leverancier maar met een ander 
contract. 

Ook de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) stelt in haar analyse van 
oktober 2019 vast dat er nog steeds grote prijsverschillen bestaan tussen de goedkoopste en de duurste 
energieproducten op de markt. De grootste prijsverschillen zitten volgens die CREG tussen de 
aangeboden en dus actieve contracten en de zogenaamde slapende contracten. Ook al bestaan er 
tussen actief aangeboden elektriciteits- of gascontracten soms grote verschillen. 

De cijfers maken het probleem duidelijk. De CREG berekende dat zo’n 360 000 Belgische gezinnen 
jaarlijks meer dan 600 euro teveel betalen voor hun energie. Voor zowat 20 000 kmo’s bedraagt de 
meerkost meer dan 3 450 euro per jaar. 

Dit is enerzijds te wijten aan het feit dat op de vrijgemaakte energiemarkt heel wat producten worden 
aangeboden die voor consumenten soms moeilijk te vergelijken zijn. Daarvoor werden de laatste jaren 
instrumenten ontwikkeld zoals de CREG-scan of samenaankopen door bijvoorbeeld 
consumentenorganisaties. 

Anderzijds zijn er meer dan 600 000 gezinnen en 70 000 kmo’s die de voorbije jaren niet van contract 
veranderd zijn en waarvan velen in een slapend contract zitten. In de laatste versie van de CREG-scan 
werden liefst 13 200 contracten opgenomen waarvan slechts 664 actieve formules op dat ogenblik. Op 
andere prijsvergelijkingssites worden slapende contracten niet meer opgenomen. 

Ook in haar studie van 18 mei 2017 over de samenstelling van de productportefeuilles per leverancier 
en het besparingspotentieel voor particulieren op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt 
waarschuwde de federale regulator CREG voor dure verlengingsproducten of ‘renewals’. Dit zijn (zeer) 
oude producten van een zeer beperkt aantal leveranciers waarop bestaande klanten keer op keer 
verlengd worden. Zeker in het geval van vaste contracten met een langere looptijd (bijvoorbeeld drie 
jaar) stelt de CREG vast dat het vaak deze producten zijn die een zeer belangrijk besparingspotentieel 
voor de consument kunnen opleveren. 

Leveranciers hebben er baat bij om duurdere, slapende contracten (meestal van niet-actieve klanten 
die nog nooit van leverancier zijn veranderd) zo lang mogelijk te behouden. Deze contracten worden 
niet meer aangeboden aan nieuwe klanten omdat deze niet meer concurrentieel zijn. Klanten die dus 
nog nooit van leverancier zijn veranderd en nog steeds gefactureerd worden aan de tarieven van hun 
oorspronkelijk contract, betalen mogelijk dus al jaren teveel voor een identiek product. 

Consumenten van hun kant voelen zich wat terughoudend omwille van de vrees voor de administratieve 
overlast bij zo’n overstap, omwille van de complexiteit van de markt en velen zijn zich er zich niet van 
bewust dat ze al jaren in een duur contract zitten voor hun energie en dus een grote besparing zouden 
kunnen realiseren. 

Consumentenorganisatie Test Aankoop stelde bovendien vast dat van de slapende contracten er 
meestal geen tariefkaarten meer worden gepubliceerd. Het verhoogt de complexiteit en vandaar is ook 
deze organisatie voorstander van het doen uitdoven van de slapende contracten. 

• Hieronder wordt de technische bedoeling Het beoogde doel van dit tweeledige voorliggend 

wetsvoorstel geschetst.is een  

1. Ontbinden van slapende energiecontracten duurder dan de referentie energiecomponent 
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Met dit wetsvoorstel willen we energieleveranciers energiecontracten laten ontbinden die ze niet meer 
actief aanbieden op de markt en dit voor contracten waarbij dat contract duurder is dan de 
zesmaandelijkse, door de CREG gepubliceerde, referentie energiecomponent tijdens de gehele duur van 
de periode waarvoor deze referentie-energiecomponent geldt. 

De referentie-energiecomponent stemt overeen met het rekenkundig gemiddelde van de 
energiecomponenten van het laagste commercieel tarief van elke leverancier, zoals bedoeld in de 
artikelen 8 en 9 van het ministerieel besluit van 30 maart 2007, na aftrek van de twee uiterste waarden. 

Wanneer de energieleverancier door deze regeling slapende contracten ontbindt dan dient hij de klant 
te informeren door die in een afzonderlijk schrijven of via een duurzame drager hiervan op de hoogte 
te stellen. In deze afzonderlijke mededeling aan de klant wordt volgende informatie gedeeld: 

• dat zijn huidig contract niet langer actief is op de markt en ontbonden wordt; 

• wat het meest gunstige product is gelet op verbruikspatroon van de betreffende klant (voor de 

duur van de periode waarop de referentie- energiecomponent van toepassing is); 

• dat de klant de wettelijke mogelijkheid heeft het contract te verbreken (zodat hij bij een andere 

leverancier op de markt terecht kan). 

Bij non respons na één maand wordt de klant automatisch naar het meest gunstige actief product uit 
de leveranciers’ gamma overgezet, gelet op verbruikspatroon van de betreffende klant. 

Een verbod op de (stilzwijgende) verlenging van een energiecontract op basis van een slapend 

verlengingsproduct: een product dat niet (langer) actief op de markt aangeboden wordt. 

Vandaag zegt het consumentenakkoord over de verlenging van een contract het volgende: 
“Stilzwijgende verlenging houdt in dat de bestaande leveringsovereenkomst zonder enige eenzijdig 
door de energieleverancier aangebrachte wijziging in het nadeel van de consument wordt verder gezet 
voor een nieuwe termijn.” 

De leverancier dient vandaag al volgens dit akkoord haar klanten schriftelijk of via een duurzame 
drager op de hoogte van de stilzwijgende verlenging en de mogelijkheid tot opzegging van de 
overeenkomst te brengen. En dit op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze, minstens één maand voor 
de datum die in de overeenkomst werd vastgesteld om zich eventueel te kunnen verzetten tegen de 
stilzwijgende verlenging. 

Deze afspraken blijven van tel maar in het geval dat een contract product niet langer actief is kan het 
bijhorend contract niet langer stilzwijgend verlengd worden. In dit geval dient de leverancier zijn klant 
op dezelfde wijze (als bij punt 1 omschreven) te informeren en te begeleiden naar het meest voordelige 
tarief een actief product dat de firma leverancier op dat ogenblik actief aanbiedt of een kosteloze 
verbreking mogelijk te maken. Bij non respons na één maand wordt de klant automatisch naar het 
goedkoopst equivalent actief product uit het gamma van de leveranciers overgezet. 

Speciale aandacht verdienen de producten met een looptijd van onbepaalde duur. In het geval van 
contracten van onbepaalde duur dient de klant per definitie niet verlengd te worden. Toch kan de 
leverancier beslissen om op een bepaald moment het product niet meer aan te bieden voor nieuwe 
klanten. Dit zou ertoe leiden dat de nog lopende contracten voor onbepaalde duur slapend zouden 
worden. Om dit te vermijden kan geopteerd worden voor een meldingsplicht voor de leverancier. 
Wanneer de energieleverancier het desbetreffende product van de markt haalt, dient hij de klant te 
informeren door die in een afzonderlijk schrijven of via een duurzame drager hiervan op de hoogte te 
stellen. In deze afzonderlijke mededeling aan de klant wordt volgende informatie gedeeld: 

• dat het product waarop zijn huidig contract gebaseerd is niet langer actief is op de markt 

• het huidige actieve aanbod met aanduiding van het goedkoopst equivalent product 
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• dat de klant de wettelijke mogelijkheid heeft het contract kosteloos te verbreken (zodat hij bij 

een andere leverancier op de markt terecht kan). 

Bij non respons na één maand wordt ook hier de klant automatisch naar het goedkoopst equivalent 

actief product uit het gamma van de leveranciers overgezet. 

2.4. WETSVOORSTEL 

Artikel 1 

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. 

 

Art. 2 

Toelichting CREG bij artikel 2 

Een juiste definitie voor de omschrijving van de problematiek is van groot belang. Zie ook toelichting 
CREG bij Titel wetsvoorstel, pagina 6. 

Artikel 1 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere 
door middel van leidingen, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt aangevuld met een 
bepaling onder 80° en 81°, luidende: 

“80° “slapend contractverlengingsproduct”: bestaand contract dat niet meer in het huidige aanbod van 
de energieleverancier zit, maar waarvan het tarief behouden blijft aanbod van een standaardcontract 
voor levering van aardgas aan huishoudelijke afnemers en/of kmo’s dat door de leverancier wordt 
bestemd voor het hernieuwen of verlengen, al dan niet stilzwijgend, van de contracten van bestaande 
klanten en dat niet langs publieke kanalen aan andere afnemers wordt gericht.”. 

“81° “actief product”: aanbod van een standaardcontract voor levering van aardgas aan huishoudelijke 
afnemers en/of kmo’s dat door hen kan worden onderschreven via de website of app van de leverancier 
en/of via prijsvergelijkers, al dan niet aangevuld met andere publieke kanalen,  en dat nog niet door de 
leverancier van de markt werd gehaald.”. 

Art. 3 

Toelichting CREG bij artikel 3 

Zie toelichting CREG bij Samenvatting wetsvoorstel, pagina 6. 

In artikel 15/5bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 juli 2015, worden de wordt volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1° paragraaf 11/2 wordt aangevuld met een bepaling onder c), luidende: 

“c) de invoering van een verbod op slapende verlengingsproducten. stilzwijgende contractverlenging 
indien een energiecontract niet langer op de markt actief wordt aangeboden en waarbij de leverancier 
de betreffende klant overzet op het goedkoopste product in zijn actieve aanbod van dat moment op 
basis van het gekende energieverbruik van de klant. Wanneer het contract van een huishoudelijke 
afnemer of kmo ten einde loopt en het bijhorende product niet langer voorkomt in het huidige actieve 
aanbod van de leverancier, bezorgt de leverancier een overzicht van al zijn huidige actieve producten. 
De leveranciers informeren leverancier deelt dit overzicht mee aan de klant in een apart schrijven, 
waarin hij hem vraagt om zijn keuze kenbaar te maken en inlicht over het goedkoopste equivalent actief 
product en over de wettelijke verbrekingsmogelijkheden. Bij non respons na één maand van de klant 
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wordt deze naar het goedkoopst equivalent actief product, zoals omschreven in het 
consumentenakkoord,  uit het gamma van de leverancier overgezet. Wanneer het contract van een 
huishoudelijke afnemer of kmo een looptijd heeft van onbepaalde duur en de leverancier het bijhorende 
product uit zijn actieve aanbod verwijdert, bezorgt de leverancier een overzicht van al zijn huidige 
actieve producten. De leverancier deelt dit overzicht mee aan de klant in een apart schrijven, waarin hij 
hem vraagt om zijn keuze kenbaar te maken en inlicht over het goedkoopste equivalent actief product 
en over de wettelijke verbrekingsmogelijkheden.”. 

2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 

11/2bis, luidende: 

“§11/2bis. Wanneer een slapend contract duurder is dan de door de Commissie vastgestelde 
referentieenergiecomponent tijdens de gehele duur van de periode waarvoor deze referentie-
energiecomponent geldt, neemt de leverancier het betreffende product uit de markt en zet hij de 
betreffende klanten over op het goedkoopste product in zijn actieve aanbod van dat moment op basis 
van het gekende energieverbruik van de klant. De leveranciers informeren de klant hierover in een apart 
schrijven en lichten hem daarin ook in over de wettelijke verbrekingsmogelijkheden.” 

 

Art. 4 

Toelichting CREG bij artikel 4 

Juiste definitie voor de omschrijving van de problematiek is van groot belang. Zie ook toelichting CREG 
bij Titel wetsvoorstel, pagina 6. 

Artikel 2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, laatstelijke 
gewijzigd bij de wet van 2 mei 2019, wordt aangevuld met een bepaling onder 88° en 89°, luidende: 

“88° “slapend contractverlengingsproduct”: bestaand contract dat niet meer in het huidige aanbod van 
de energieleverancier zit, maar waarvan het tarief behouden blijft aanbod van een standaardcontract 
voor levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers en/of kmo’s dat door de leverancier wordt 
bestemd voor het hernieuwen of verlengen, al dan niet stilzwijgend, van de contracten van bestaande 
klanten en dat niet langs publieke kanalen aan andere afnemers wordt gericht.”. 

“89° “actief product”: aanbod van een standaardcontract voor levering van elektriciteit aan 
huishoudelijke afnemers en/of kmo’s dat door hen kan worden onderschreven via de website of app 
van de leverancier en/of via prijsvergelijkers, al dan niet aangevuld met andere publieke kanalen,  en 
dat nog niet door de leverancier van de markt werd gehaald.”. 

 

Art. 5 

Toelichting CREG bij artikel 5 

Zie toelichting CREG bij Samenvatting wetsvoorstel, pagina 6. 

In artikel 18 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 2013, worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1° paragraaf 2/2 wordt aangevuld met een bepaling onder c), luidende: 

“c) de invoering van een verbod op slapende verlengingsproducten stilzwijgende contractverlenging 
indien een energiecontract niet langer op de markt actief wordt aangeboden en waarbij de leverancier 
de betreffende klant overzet op het goedkoopste product in zijn actieve aanbod van dat moment op 
basis van het gekende energieverbruik van de klant. Wanneer het contract van een huishoudelijke 
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afnemer of kmo ten einde loopt en het bijhorende product niet langer voorkomt in het huidige actieve 
aanbod van de leverancier, bezorgt de leverancier een overzicht van al zijn huidige actieve producten. 
De leveranciers informeren leverancier deelt dit overzicht mee aan de klant in een apart schrijven, 
waarin hij hem vraagt om zijn keuze kenbaar te maken. en inlicht over het goedkoopste equivalent 
actief product en over de wettelijke verbrekingsmogelijkheden. Bij non respons na één maand van de 
klant wordt deze naar het goedkoopst equivalent actief product, zoals omschreven in het 
consumentenakkoord,  uit het gamma van de leverancier overgezet. Wanneer het contract van een 
huishoudelijke afnemer of kmo een looptijd heeft van onbepaalde duur en de leverancier het bijhorende 
product uit zijn actieve aanbod verwijdert, bezorgt de leverancier hem een overzicht van al zijn huidige 
actieve producten. De leverancier deelt dit overzicht mee aan de klant in een apart schrijven, waarin hij 
hem vraagt om zijn keuze kenbaar te maken en inlicht over het goedkoopste equivalent actief product 
en over de wettelijke verbrekingsmogelijkheden.”. 

 

2° het artikel wordt aangevuld met een paragraaf 2/2bis, luidende: 

“§ 2/2bis. Wanneer een slapend contract duurder is dan de door de Commissie vastgestelde 
referentieenergiecomponent tijdens de gehele duur van de periode waarvoor deze referentie-
energiecomponent geldt, neemt de leverancier het betreffende product uit de markt en zet hij de 
betreffende klanten over op het goedkoopste product in zijn actieve aanbod van dat moment op basis 
van het gekende energieverbruik van de klant. De leveranciers informeren de klant hierover in een apart 
schrijven en lichten hem daarin ook in over de wettelijke verbrekingsmogelijkheden.”. 

 

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