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KERNBOODSCHAPPEN 

Hoe kan de consument een geïnformeerde keuze maken wanneer hij van elektriciteits- en/of 
aardgasleverancier wil veranderen? Wat zijn de belangrijke elementen om een weloverwogen 
beslissing te nemen?  

Niet alle elektriciteits- en aardgasleveranciers die zich richten op huishoudelijke afnemers in België zijn 
actief in de drie regio's van het land. In september 2020 waren er in totaal 19 leveranciers1. Voor 
elektriciteit waren 18 van hen actief in Vlaanderen, 12 in Wallonië en 7 in Brussel (waarvan 1 die alleen 
verlengingsproducten aanbiedt aan zijn bestaande klanten). Voor aardgas waren er 15 leveranciers 
actief in Vlaanderen, 11 in Wallonië en 7 in Brussel (waarvan 1 die alleen verlengingsproducten 
aanbiedt aan zijn bestaande klanten). 

Het aanbod voor aardgas en elektriciteit, ook wel "producten" genoemd, wordt op de websites van de 
leveranciers gepubliceerd op een "tarieffiche" waarin de bijzondere voorwaarden van het contract zijn 
opgenomen, met name de prijs van de energiecomponent. Deze prijs is het enige element dat door de 
leverancier wordt bepaald en is ofwel vast voor de looptijd van het contract ofwel variabel, d.w.z. 
geïndexeerd aan de groothandelsmarkten voor energie. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen actieve producten die leveranciers aan nieuwe en 
bestaande klanten aanbieden, en slapende producten2, d.w.z. oude producten waarvan de contracten 
nog actief kunnen zijn, maar die niet meer aan nieuwe klanten worden aangeboden. Het nadeel van 
deze slapende producten is dat ze niet meer voorkomen in de prijsvergelijkers (met uitzondering van 
de CREG Scan), waardoor de consument niet kan bepalen waar hij zich bevindt tussen de goedkoopste 
en de duurste op de markt. Van maart tot september 2020 identificeerde de CREG elke maand 
gemiddeld 99 actieve producten voor elektriciteit in Vlaanderen, 70 in Wallonië en 29 in Brussel, 
evenals 85 actieve producten voor aardgas in Vlaanderen, 59 in Wallonië en 28 in Brussel. Het aantal 
slapende producten overtrof ruimschoots het aantal actieve producten: gemiddeld waren er voor 
elektriciteit 1.675 per maand in Vlaanderen, 1.521 in Wallonië en 1.124 in Brussel, en voor aardgas 
1.074 in Vlaanderen, 940 in Wallonië en 777 in Brussel. 

Van maart tot september 2020 werd de prijsevolutie van de energiecomponent in het marktsegment 
van de huishoudelijke afnemers gekenmerkt door de gezondheidscrisis als gevolg van covid-19. De 
goedkoopste elektriciteits- en aardgasproducten op de markt waren in de drie regio's van het land 
steeds producten met een variabele prijs.  De prijzen voor de energiecomponent van aardgas zijn van 
maart tot juni 2020 sterk gedaald, alvorens in juni-september 2020 opnieuw licht te stijgen. Wat 
elektriciteit betreft, zijn de prijzen voor de energiecomponent van maart tot mei 2020 gedaald, om 
vervolgens in juni weer te stijgen en dan te stabiliseren in het derde kwartaal. 

  

 

1 Zie de lijst van de 19 energieleveranciers die in september 2020 actief waren voor huishoudelijke afnemers in bijlage 1.  
2 De CREG heeft drie soorten slapende producten geïdentificeerd: 1. De vorige versies van vaste producten waarvan de naam 

dezelfde blijft, maar waarvan de prijs van de energiecomponent voor elke maand van de voorbije periode verschillend kan 
zijn; 2. Oude producten die de leveranciers gedurende een bepaalde periode op de markt houden en alleen worden 
aangeboden aan hun bestaande klanten van wie het contract afloopt; 3. Slapende verlengingsproducten, die nieuwe 
producten zijn die alleen aan klanten worden aangeboden om een aflopend contract te verlengen. Voor de CREG zijn de 
slapende verlengingsproducten bijzonder problematisch omdat ze niet transparant zijn en vaak ongunstig voor de 
consument: het zijn meestal oude vaste producten met een lange looptijd (3 jaar) en een hoge prijs in vergelijking met actieve 
producten, zowel voor de jaarlijkse vaste vergoeding als voor de prijs in c€/kWh. De tarieffiches van deze producten zijn niet 
beschikbaar op de websites van de leveranciers en ze komen niet voor in de resultaten van de prijsvergelijkers (uitgezonderd 
in de CREG Scan). Zij vertegenwoordigen momenteel meer dan 500.000 contracten.  
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Een product is onderworpen aan verschillende niveaus van voorwaarden die de klant moet 
respecteren:  

i. de algemene verkoopsvoorwaarden (AVV); 

ii. de tarieffiche (bijzondere voorwaarden); 

iii. bijkomende voorwaarden (met betrekking tot betaling, online elementen of andere 
zaken). 

De algemene verkoopsvoorwaarden bepalen het kader van het contract voor de levering van energie 
door het vastleggen van de contractpartijen, hun rechten en hun verplichtingen. Ze worden 
gepubliceerd op de websites van de leveranciers en kunnen moeilijk leesbaar zijn door de opmaak van 
het document, dat vaak een zeer klein lettertype gebruikt, en door verwijzingen naar de verschillende 
geldende regelgevingen. De AVV zijn met name van belang met betrekking tot betalings- en 
domiciliëringsregelingen, herinneringskosten en regels voor het verlengen of opzeggen van het 
contract.  

De tarieffiche is het belangrijkste document voor de klant, omdat het de prijs van de energie bevat, 
net als de bijzondere voorwaarden van het contract, en soms ook bijkomende voorwaarden. De CREG 
merkt echter op dat de tarieffiches van actieve producten niet altijd gemakkelijk te vinden zijn op de 
websites van de leveranciers, terwijl die voor slapende producten bijna nooit worden gepubliceerd. 

Leveranciers passen verschillende factureringsmethoden toe voor het de jaarlijkse vaste vergoeding: 
per gestart leveringsjaar, op basis van het aantal dagen energielevering, of per gestart jaar in de eerste 
12 maanden van het contract, dan pro rata vanaf het tweede jaar. De facturering per gestart jaar is 
een rem op het veranderen van leverancier omdat een klant die van leverancier wenst te veranderen 
vóór de eerste verjaardag van zijn contract, het volledige bedrag van de vergoeding verschuldigd zal 
zijn, ongeacht of hij één of elf maanden bij de leverancier is gebleven.  

Tal van bijzondere voorwaarden weerspiegelen een trend naar de digitalisering van de diensten van 
de leveranciers, zoals het online afsluiten van een contract, online facturering of uitsluitend online 
communicatie met de klantendienst. 

Andere vaak voorkomende bijzondere voorwaarden hebben betrekking op de betalingsmethode. De 
leveranciers stellen een verplichte domiciliëring erg op prijs. Sommige van hen bieden een 
vooruitbetaling aan voor een kwartaal of zelfs een jaar, wat niet voor alle klanten beschikbaar is.  

Ten slotte leggen sommige energieleveranciers bijkomende voorwaarden op voor hun producten, 
naast de algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden van de tarieffiche. Deze 
voorwaarden kunnen rechtstreeks opgenomen zijn in de tarieffiche van het betreffende product of 
gepubliceerd worden in een afzonderlijk document op de website van de leverancier. 

Sinds 1 mei 2005 heeft het akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt", dat 
onder de bevoegdheid valt van de FOD Economie (hierna het "consumentenakkoord"), tot doel om 
consumenten te beschermen tegen mogelijke misbruiken of misleidende informatie in hun relaties 
met de leveranciers3. De bepalingen ervan, die voor het laatst zijn gewijzigd in 2018, zijn bindend voor 
de energieleveranciers die het akkoord hebben ondertekend. Volgens de laatste update die de FOD 
Economie naar de CREG heeft gestuurd, hebben momenteel slechts 9 leveranciers dit onderschreven: 
Antargaz, Aspiravi Energy, Eneco, Engie-Electrabel, Essent, Lampiris, Luminus, Trevion en Watz. In deze 
nota worden enkele aspecten van de algemene verkoopsvoorwaarden en de bijzondere voorwaarden 
besproken in het licht van de bepalingen van het consumentenakkoord. De keuze voor een nieuw 

 

3 Het akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt" is beschikbaar op de website van de FOD 
Economie: 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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elektriciteits- en/of aardgascontract is niet eenvoudig voor de consument die geconfronteerd wordt 
met talrijke leveranciers, een groot aantal producten en verschillende niveaus van 
contractvoorwaarden. De CREG vestigt de aandacht dus op volgende punten: 

1) Voor elektriciteits- en aardgasleveringscontracten gelden drie niveaus van voorwaarden, 
die in verschillende documenten worden gepubliceerd. Deze veelheid aan bronnen maakt 
het moeilijk om alle contractvoorwaarden in overweging te nemen en te begrijpen. De 
CREG vraagt de leveranciers om hun contractuele voorwaarden te groeperen in twee 
documenten: enerzijds een document met de algemene verkoopsvoorwaarden die van 
toepassing zijn op al hun producten, en anderzijds een tarieffiche per product met daarin 
alle bijzondere voorwaarden die eraan verbonden zijn. De leveranciers worden verzocht 
om verwijzingen tussen verschillende documenten, die een bron van misverstanden zijn 
en de transparantie van de informatie ondermijnen, te verwijderen. Bovendien pleit de 
CREG voor de permanente beschikbaarheid in de klantenzone van tarieffiches die 
betrekking hebben op de contracten van de consument.  

2) De goedkoopste producten op de markt komen met bijzondere voorwaarden die een deel 
van de bevolking uitsluiten, zoals de trend naar digitalisering van het aanbod en de 
vooruitbetaling per kwartaal of zelfs per jaar. De CREG zal erop toezien dat de 
consumenten, ook de meest kwetsbare, op de hoogte worden gebracht van het bestaan 
van een zeer gevarieerd productaanbod, hetzij rechtstreeks via publicaties, persberichten 
of andere middelen, hetzij via organisaties die dicht bij de doelgroepen staan, zoals de 
OCMW's. 

3) Als bijzondere voorwaarde is de verplichte domiciliëring een gangbare praktijk bij 
leveranciers, met name voor hun goedkoopste producten. De meeste ervan maken het 
mogelijk om, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, de jaarlijkse afrekeningsfacturen en 
de slotfactuur uit te sluiten van de domiciliëring. De CREG beveelt de leveranciers aan om 
deze uitsluiting voor te stellen aan de klant bij de ondertekening van het contract. 

4) Het factureren van de jaarlijkse vaste vergoeding per gestart jaar kan een belemmering 
vormen voor het veranderen van leverancier. De CREG herhaalt haar voorstel om een 
methode in te voeren waarbij deze wordt gefactureerd in verhouding tot het aantal 
leveringsdagen vanaf de eerste dag van het contract. 

Om de consumentenbescherming in het kader van de in deze nota besproken elementen te verhogen, 
vraag de CREG, overeenkomstig haar Memorandum van 9 juli 2020, om het consumentenakkoord aan 
te versterken zodat4: 

- het ook van toepassing is op kleine zelfstandigen en kmo's;   

- het uitgebreid wordt naar alle actieve leveranciers, groepsaankopen en tussenpersonen, 
zodra zij zich rechtstreeks richten tot huishoudens, kleine zelfstandigen en kmo's als 
eindafnemers; 

- contracten op basis van slapende verlengingsproducten niet langer mogen worden 
vernieuwd of verlengd. Elke contractvernieuwing of -verlenging zou dus gebaseerd moeten 
zijn op actieve producten. Deze verplichting zou ook in de wetgeving kunnen worden 
opgenomen;  

 

4 Zie het Memorandum van de CREG aan de formateur van de federale regering van 9 juli 2020, punt 1.2, 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709NL.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709NL.pdf
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- de facturering van de jaarlijkse vaste vergoeding a rato van het aantal leveringsdagen sinds 
de eerste dag van het contract verplicht wordt; 

- de contractuele gegevens gemakkelijker toegankelijk zijn voor de consumenten door 
leveranciers te verplichten om in alle communicatie in het kader van een bestaand 
energiecontract een QR-code toe te voegen die de consument onmiddellijk toegang geeft 
tot de tarieffiche die op zijn contract van toepassing is. Voor wie niet over een smartphone 
beschikt, zou een alternatief kunnen zijn om op de factuur van elke klant een samenvatting 
van de tarieffiche toe te voegen met de naam van het product en de belangrijkste 
kenmerken ervan, zodat alle consumenten beschikken over de nodige informatie om hun 
elektriciteits- en gascontract te kunnen vergelijken met de aanbiedingen op de markt 
(bijvoorbeeld via de CREG Scan). Uiteraard kan iedere consument de leverancier altijd 
telefonisch om zijn tarieffiche vragen. 

Op dit ogenblik bepaalt het consumentenakkoord wel dat het niet naleven van de bepalingen ervan 
door de ondertekenaars als oneerlijke handelspraktijk wordt beschouwd in de zin van boek VI 
"Marktpraktijken en consumentenbescherming5" van het Wetboek van economisch recht (WER), maar 
bij gebrek aan opname van het consumentenakkoord in de wetgeving, heeft het geen bindende 
kracht.   

Bovendien zal het consumentenakkoord moeten worden aangepast overeenkomstig de nieuwe 
bepalingen inzake consumentenbescherming in de Europese wetgeving in het kader van het Clean 
Energy Package6. In dit verband vestigt de CREG de aandacht van de lezer op de noodzaak om het 
bindende karakter te waarborgen van het consumentenakkoord of een ander instrument dat kan 
worden ingevoerd met het oog op de omzetting van de relevante Europese bepalingen in het nationale 
recht. Deze noodzaak vloeit voort uit twee elementen: de noodzaak om deze bepalingen correct om 
te zetten in nationale wetgeving en het belang van afdwingbaarheid voor de beschermingen aan de 
consument. Deze laatste moet immers in staat zijn juridische stappen te ondernemen bij de niet-
naleving van de regels ter bescherming van de energieverbruikers. Deze risico's waren overigens al 
door de Europese Commissie geformuleerd ten tijde van de omzetting van het derde energiepakket7.  

Er zijn verschillende manieren om deze doelstelling te bereiken, zoals het opnemen van het 
consumentenakkoord als een bindende sectorale overeenkomst in de zin van het Wetboek van 
economisch recht, of het invoegen van de bepalingen van het consumentenakkoord als bijlage bij de 
Elektriciteits- en Gaswet, waarbij een verwijzing naar het WER wordt opgenomen met betrekking tot 
oneerlijke handelspraktijken en rechtsmisbruik. 

  

 

5 Zie https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013122123&table_name=wet  
6 Zie  https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en, en met name de volgende 
richtlijnen: 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, Richtlijn (EU) 2018/2001 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen (Voor de EER relevante tekst.) en Richtlijn (EU) 2018/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 
2018 houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. 
7 Zie https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-package_en en met 

name de volgende richtlijnen: Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG (Voor de EER 
relevante tekst) en RICHTLIJN 2009/73/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 juli 2009 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn 2003/55/EG. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2013122123&table_name=wet
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/market-legislation/third-energy-package_en
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INLEIDING 

Het doel van deze nota is een overzicht te geven van de elementen waarmee de huishoudelijke 
afnemer rekening moet houden wanneer hij overweegt om van energieleverancier te veranderen. 
Sinds de liberalisering van de markt zijn er immers veel elektriciteits- en gasleveranciers op de markt, 
die een hele reeks producten aanbieden waaruit de klant kan kiezen – op voorwaarde dat deze inzicht 
heeft in de elementen waarop zijn keuze berust. 

In het eerste deel wordt de situatie in de context geplaatst en wordt een korte beschrijving gegeven 
van de ontwikkelingen van de energieprijsmarkt van maart tot september 2020 in de bijzondere 
context van de crisis als gevolg van de covid-19-pandemie, alsmede van de situatie met betrekking tot 
de actieve leveranciers en producten die in deze periode aan de huishoudens werden aangeboden. 

In het tweede deel wordt verslag uitgebracht over de algemene en bijzondere voorwaarden van de 
producten van de leveranciers, met inbegrip van de methode voor de berekening van de jaarlijkse 
vaste vergoeding. Deze elementen spelen immers een centrale rol in de keuze van de klant voor een 
bepaald product, niet alleen vanuit het oogpunt van de jaarlijkse kostprijs, maar ook door de 
beperkingen die voortvloeien uit het contract, zoals de verplichting om te betalen via domiciliëring of 
de uitsluitend online communicatie met de klantendienst. 

1. EVOLUTIE VAN HET ELEKTRICITEITS- EN 
AARDGASAANBOD VAN MAART TOT 
SEPTEMBER 2020 

1.1. SAMENSTELLING VAN DE ENERGIEFACTUUR 

1. Allereerst moet worden opgemerkt dat de energiefactuur is samengesteld uit verschillende 
onderdelen: 

- de energiecomponent, inclusief: 

• een eenheidsprijs in c€/kWh, afhankelijk van het verbruik, vastgelegd door de 
leverancier; 

• een jaarlijkse vaste vergoeding (ook wel "abonnement" genoemd) in €/jaar, 
vastgelegd door de leverancier; 

• alleen voor elektriciteit: de bijdragen ter financiering van hernieuwbare energie in 
c€/kWh, gekoppeld aan groenestroomcertificaten in de drie gewesten en aan 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties in Vlaanderen, waarvan de prijs door de 
leverancier wordt vastgesteld in functie van de markt, op basis van de quota en 
eenheidsprijzen van de certificaten die op gewestelijk niveau zijn bepaald; 

- netkosten (transmissie en distributie), vastgesteld door de energieregulatoren; 

- taksen en andere toeslagen, vastgesteld door de gewestelijke en federale overheden, 
met inbegrip van de btw aan 21 %8. 

 

8 Bepaalde taksen en toeslagen zijn niet onderworpen aan btw, zoals de federale bijdrage elektriciteit en gas, de  retributie 

voor de aansluiting op het elektriciteits- en gasnetwerk in Wallonië en de Bijdrage energiefonds voor elektriciteit in 
Vlaanderen.  
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1.2. GEWICHT VAN DE ENERGIECOMPONENT IN DE FACTUUR  

2. De enige component die door de leverancier wordt bepaald, is de energiecomponent. De 
leveranciers hebben overigens weinig speelruimte bij het vaststellen van de prijs van de bijdragen ter 
financiering van hernieuwbare energie, aangezien zij verplicht zijn zich te houden aan vaste 
gewestelijke quota en groenestroom- en warmtekrachtcertificaten moeten kopen op markten met 
fluctuerende prijzen. Zo was het aandeel van de energiecomponent in de jaarfactuur van een 
huishoudelijke afnemer in september 2020 als volgt: 

Figuur 1: Het aandeel van de energiecomponent in september 2020 in de jaarfactuur van een huishouden met een verbruik 
van 3.500 kWh voor elektriciteit (met enkelvoudige meter) en 23.260 kWh voor aardgas (gebruikt voor verwarming)  

 

Bron: maandelijkse infografiek van de CREG:  
https://www.creg.info/Tarifs/Energiecomponent-Composanteenergie/Nederlands/202009InfographResNl.pdf  

1.3. LEVERANCIERS EN PRODUCTEN 

1.3.1. Aantal leveranciers in België 

3. Niet alle energieleveranciers die zich richten op huishoudelijke afnemers in België, zijn aanwezig 
in de drie regio's van het land. In september 2020 waren er in totaal 19 leveranciers. Voor elektriciteit 
waren 18 van hen actief in Vlaanderen, 12 in Wallonië en 7 in Brussel (waarvan 1 die alleen 
verlengingsproducten aanbiedt aan zijn bestaande klanten). Voor aardgas waren er 15 leveranciers 
actief in Vlaanderen, 11 in Wallonië en 7 in Brussel (waarvan 1 die alleen verlengingsproducten 
aanbiedt aan zijn bestaande klanten). Een overzicht van alle leveranciers per regio en per type energie 
is opgenomen in bijlage 1. Leveranciers zijn minder geneigd om zich te richten op huishoudelijke 
afnemers in het Brussels Gewest omwille van verplichtingen die voortvloeien uit de gewestelijke 
wetgeving, die hen bijvoorbeeld verplicht om contracten af te sluiten met een minimale looptijd van 
3 jaar.9 

  

 

9Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 
Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

https://www.creg.info/Tarifs/Energiecomponent-Composanteenergie/Nederlands/202009InfographResNl.pdf
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1.3.2. Aantal producten aangeboden door leveranciers aan huishoudelijke afnemers 

4. Elke energieleverancier heeft het recht om een onbeperkt aantal commerciële aanbiedingen 
(ook wel "producten" genoemd) aan te bieden aan particulieren, waarin de prijs van de 
energiecomponent contractueel wordt vastgelegd voor de looptijd van het contract. Dit kunnen 
producten zijn met een vaste prijs of met een variabele prijs die geïndexeerd wordt volgens een 
beursindex. De belangrijkste kenmerken van producten met vaste prijzen en producten met variabele 
prijzen zijn opgenomen in bijlage 2.  

5. Van maart tot september 2020 identificeerde de CREG elke maand gemiddeld 99 actieve 
producten voor elektriciteit in Vlaanderen, 70 in Wallonië en 29 in Brussel, evenals 85 actieve 
producten voor aardgas in Vlaanderen, 59 in Wallonië en 28 in Brussel. Het kleinere aanbod in Brussel 
in vergelijking met de andere twee gewesten is het gevolg van de in punt 1.3.1 genoemde gewestelijke 
wetgeving. Figuur 2 toont het gemiddelde aantal actieve producten per energietype en per regio 
gedurende de observatieperiode.  

Figuur 2: Gemiddeld aantal actieve producten van maart tot september 2020  

 

Bron: maandelijkse infografiek van de CREG https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken  

Huishoudelijke afnemers die van leverancier willen veranderen, moeten daarom kiezen uit meerdere 
leveranciers en talrijke producten. Het aanbod is beperkter voor consumenten die in het Brussels 
Gewest wonen. 

6. Bepaalde producten blijven bestaan maar worden niet meer op de markt aangeboden: het gaat 

dan om slapende producten, d.w.z. vroegere versies van vaste producten waarvan de prijs elke maand 

door de leverancier wordt vastgesteld, of oude producten die voor de bestaande klanten van de 

leverancier worden behouden maar niet meer aan nieuwe klanten worden aangeboden, of nieuwe 

producten die alleen aan de klanten van de leverancier worden aangeboden op het einde van het 

leveringscontract. De CREG omschrijft deze als "slapende verlengingsproducten" en vraagt om deze 

producten te verbieden middels wetgeving en het consumentenakkoord. De slapende producten zijn 

niet het onderwerp van deze nota, maar worden behandeld in studie (F)2137 van de CREG10. Het aantal 

slapende producten overtrof ruimschoots het aantal actieve producten: gemiddeld waren er voor 

elektriciteit 1.675 per maand in Vlaanderen, 1.521 in Wallonië en 1.124 in Brussel, en voor aardgas 

 

10 Studie (F)2137 "Jaarlijkse monitoring van de prijzen op de elektriciteits- en aardgasmarkt voor gezinnen en kleine 

professionele verbruikers" van 22 oktober 2020,  
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137NL.pdf  

https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137NL.pdf
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1.074 in Vlaanderen, 940 in Wallonië en 777 in Brussel. Figuur 3 illustreert het gemiddelde aantal 

slapende producten per energietype en per regio gedurende de observatieperiode. 

Figuur 3: Gemiddeld aantal slapende producten van maart tot september 2020  

 

Bron: maandelijkse infografiek van de CREG https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken 

7. In de volgende paragrafen worden alleen actieve producten in aanmerking genomen. Het doel 
van deze nota is immers om een gedetailleerd overzicht te geven van de voorwaarden die verbonden 
zijn aan contracten voor nieuwe klanten en de consument te informeren bij zijn keuze om van 
leverancier te veranderen. 

1.4. PRIJSONTWIKKELING VAN DE ENERGIECOMPONENT VAN MAART 
TOT SEPTEMBER 2020 

1.4.1. Gevolgen van de gezondheidscrisis  

8. De periode van maart tot mei 2020 werd gekenmerkt door een sterke daling van de 
elektriciteits- en aardgasprijzen op de groothandelsmarkten als gevolg van de coronacrisis. De 
drastische daling van de vraag als gevolg van de inperkingsmaatregelen die wereldwijd genomen 
werden, in combinatie met de milde weersomstandigheden in het voorjaar, zette de prijzen van beide 
grondstoffen op de groothandelsmarkten onder druk. De energiecomponent van aanbiedingen voor 
huishoudelijke afnemers volgde dezelfde neerwaartse curve. Terwijl de elektriciteitsprijs vanaf 
juni 2020 weer licht begon te stijgen, was dit niet het geval voor de aardgasprijs, die pas vanaf juli 2020 
licht begon te stijgen. Bovendien lagen de gemiddelde all-in elektriciteitsprijzen in 2020 ongeveer 10 % 
lager dan de gemiddelde prijzen die de afgelopen 3 jaar werden waargenomen. Voor aardgas is de 
gemiddelde daling van de all-in prijzen nog sterker. Ze lagen in de eerste elf maanden van 2020 26 % 
lager dan het gemiddelde van de eerste elf maanden van de voorgaande 3 jaar. Dit wordt geïllustreerd 
in de figuren 4 en 5 hieronder. 

  

https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken
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Figuur 4: Gemiddelde all-in elektriciteitsprijs, jaargemiddelde in € voor een huishouden dat 3.500 kWh/jaar verbruikt met een 
enkelvoudige meter 

 

Bron: gegevens CREG  

Figuur 5: Gemiddelde all-in prijs van aardgas, jaargemiddelde in € voor een huishouden dat 23.260 kWh/jaar verbruikt  

 

Bron: gegevens CREG  

1.4.2. Evolutie van de energiecomponent van maart tot september 2020 

1.4.2.1. Elektriciteit  

9. In haar maandelijkse infografiek stelt de CREG elke maand een lijst op van de goedkoopste 
elektriciteitsproducten (vast en variabel) per gewest, op basis van een gemiddeld verbruik van 
3.500 kWh elektriciteit met een enkelvoudige meter. Er wordt rekening gehouden met alle variabele 
producten, ongeacht hun indexeringsformule en hun referentie-index of hun mogelijke weging ten 
opzichte van de typische verbruiksprofielen (SLP11). Hieruit bleek dat van maart tot september 2020 

 

11 "Synthetic Load Profiles" of SLP zijn type-profielen voor het verbruik die in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 

worden gebruikt voor de berekening van de afname van verbruikers die niet uitgerust zijn met telegelezen meters. Ze worden 
vastgesteld op basis van de belangrijkste factoren die het energieverbruik beïnvloeden (jaarkalender, nacht/dag, 
klimatologische invloeden). Voor meer informatie, zie de Synergrid website:  
http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED  

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED
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de goedkoopste elektriciteitsaanbiedingen voor huishoudelijke afnemers nog steeds variabele 
producten waren. 

10. Als we kijken naar de prijsevolutie van de energiecomponent van de goedkoopste 
elektriciteitsaanbiedingen (in €/jaar) aangeboden tijdens de observatieperiode in de drie regio's van 
het land, dan zien we dat: 

- de prijs van de energiecomponent nog steeds de hoogste is in Wallonië en de laagste in 
het Brussels Gewest. Dit is te wijten aan de kosten van de in punt 1.1 genoemde bijdragen 
ter financiering van hernieuwbare energie, waarvan het bedrag per regio verschilt. De 
leveranciers rekenen de kosten van de groenestroomcertificaten (en van 
warmtekrachtcertificaten in Vlaanderen) die zij moeten inleveren bij de bevoegde 
gewestelijke instanties immers door aan de eindafnemer. De in 2020 geldende quota zijn 
38,38 % van de MWh die aan de eindafnemers in Wallonië12 wordt geleverd, 21,5 % voor 
de groenestroomcertificaten en 11,2 % voor de warmtekrachtcertificaten in Vlaanderen13, 
en tenslotte 10 % voor de groenestroomcertificaten in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest1415. Deze verschillende quota van de certificatenverplichting hebben een invloed 
op de prijs van de energiecomponent van elektriciteitsproducten;  

- in alle drie de regio's de prijs van de energiecomponent van het goedkoopste aanbod voor 
elektriciteit vanaf maart 2020 is gedaald, om in mei 2020 een minimumdrempel te 
bereiken. De goedkoopste aanbiedingen zijn namelijk gedaald van € 221/jaar in Wallonië, 
€ 203/jaar in Vlaanderen en € 163/jaar in Brussel in maart naar respectievelijk € 136/jaar, 
€ 124/jaar en € 111/jaar in mei 2020. Vervolgens begonnen de prijzen in juni weer licht te 
stijgen en stabiliseerden ze zich tot september: de prijzen bleven in het 3e kwartaal 
van 2020 constant op het niveau van € 184/jaar in Wallonië, € 168/jaar in Vlaanderen en 
€ 126/jaar in Brussel. Deze curve weerspiegelt de timing van de 
lockdown- /versoepelingsmaatregelen die in het kader van de covid-19-pandemie zijn 
genomen, namelijk de stillegging van vele economische sectoren van maart tot medio 
mei 2020, gevolgd door een geleidelijk herstel vanaf midden mei 2020.  

  

 

12 Raadpleeg voor meer informatie de website van de de Waalse SPW Energie: https://energie.wallonie.be/fr/le-quota-de-

certificats-
verts.html?IDC=9822&IDD=135925#:~:text=Each%20supplier%20is%20tenu%20of,by%20the%20quota%20in%20vigour.  
13 Raadpleeg voor meer informatie de website van de VREG: https://www.vreg.be/nl/jaarlijkse-quotumverplichting-groene-

stroom-en-wkk  
14 Raadpleeg voor meer informatie de website van BRUGEL: https://www.brugel.brussels/nl_BE/acces_rapide/info-voor-de-
energiesector-13/quotuminlevering-gsc-en-kosten-van-het-systeem-57  
15 De CREG beschrijft in haar studie F(2071) onder punt 3.3.2 de bestaande certificatenquotasystemen in de 3 gewesten meer 
in detail. Zie https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2071NL.pdf.  

https://energie.wallonie.be/fr/le-quota-de-certificats-verts.html?IDC=9822&IDD=135925#:~:text=Chaque%20fournisseur%20est%20tenu%20de,par%20le%20quota%20en%20vigueur
https://energie.wallonie.be/fr/le-quota-de-certificats-verts.html?IDC=9822&IDD=135925#:~:text=Chaque%20fournisseur%20est%20tenu%20de,par%20le%20quota%20en%20vigueur
https://energie.wallonie.be/fr/le-quota-de-certificats-verts.html?IDC=9822&IDD=135925#:~:text=Chaque%20fournisseur%20est%20tenu%20de,par%20le%20quota%20en%20vigueur
https://www.vreg.be/nl/jaarlijkse-quotumverplichting-groene-stroom-en-wkk
https://www.vreg.be/nl/jaarlijkse-quotumverplichting-groene-stroom-en-wkk
https://www.brugel.brussels/nl_BE/acces_rapide/info-voor-de-energiesector-13/quotuminlevering-gsc-en-kosten-van-het-systeem-57
https://www.brugel.brussels/nl_BE/acces_rapide/info-voor-de-energiesector-13/quotuminlevering-gsc-en-kosten-van-het-systeem-57
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2071NL.pdf


 
 

Niet-vertrouwelijk  13/31 

Figuur 6: Evolutie van de prijs van de energiecomponent van het goedkoopste elektriciteitsaanbod (variabele producten) van 
maart tot september 2020  

 

Bron: maandelijkse infografieken van de CREG https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken    

11. Op de groothandelsmarkten voor elektriciteit blijken de prijzen op de kortetermijnmarkt Belpex 
DAM (prijs voor de volgende dag) en de middellangetermijnmarkt Endex Power BE M+1 (prijs voor de 
levering in de volgende maand) hun laagste niveau te hebben bereikt in april 202016. Anderzijds 
vertoonden de prijzen van de Belpex DAM en Endex Power BE M+1 een sterke stijging in 
september 2020, respectievelijk van € 35,54/MWh en € 39,83/MWh in augustus tot € 44,23/MWh en 
€ 44,5/MWh in september. Dit kan enerzijds verklaard worden door een zekere spanning over de 
nucleaire elektriciteitsproductie in België (onbeschikbaarheid van Doel 1, Doel 4 en Tihange 3) maar 
vooral in Frankrijk (onderhoud van de kerncentrales vertraagd door de covid-19-crisis en 
onbeschikbaarheid door onvoldoende rivierstroming om de reactoren te koelen) en een lagere 
hernieuwbare productie begin september en anderzijds door een stijging van de vraag na een hittegolf, 
een hervatting van de economische activiteit en een aanzienlijke invoer naar Frankrijk.  

  

 

16 De weergegeven indices zijn de volgende: Belpex base D+1 vertegenwoordigt het maandelijks rekenkundig gemiddelde 

van de vereffeningsprijzen op de Day-Ahead markt gepubliceerd door Epex spot op de website 
https://www.epexspot.com/en; Endex Power BE base M+1 vertegenwoordigt het maandelijks gemiddelde van de 
marktprijzen van de quoteringsmaand voor de volgende maand zoals gepubliceerd door ICE Endex; Endex101 wordt 
gedefinieerd als de rekenkundige gemiddelde prijs in €/MWh van de referentieprijs zoals vastgesteld op het einde van de dag 
("end of day"), gepubliceerd op de website www.iceendex.com voor de kalendermaand die voorafgaat aan de 
leveringsmaand. Endex103 wordt gedefinieerd als de rekenkundige gemiddelde prijs in €/MWh van de referentieprijs zoals 
vastgesteld op het einde van de dag ("end of day") gepubliceerd op de website www.iceendex.com voor het kwartaal 
voorafgaand aan de leveringsmaand. 

https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken
https://www.epexspot.com/en
https://www.iceendex.com/
https://www.iceendex.com/
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Figuur 7: Evolutie van de gemiddelde maandprijs op de groothandelsmarkten voor elektriciteit van maart tot september 2020 
in €/MWh  

 

Bron: CREG-database en maandelijkse CREG-boordtabellen: 
https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel, 

12. Uit de figuren 4 en 5 blijkt dat de prijzen van de energiecomponent van de variabele 
elektriciteitsproducten evolueren in lijn met die van de groothandelsmarkten op korte termijn, met 
enige vertraging. De aanbiedingen bereikten immers hun laagste prijs in mei 2020, terwijl de 
groothandelsprijzen die in april 2020 bereikten. De stijging van de prijzen van Belpex DAM en Endex 
Power BE base M+1 die in september werd opgetekend, had nog geen invloed op de prijzen van de 
variabele aanbiedingen die in de loop van deze maand beschikbaar waren. 

1.4.2.2. Aardgas 

13. Als we kijken naar de evolutie van de prijs van de energiecomponent van de goedkoopste 
aardgasaanbiedingen (in €/jaar) van maart tot september 2020, zien we dat: 

- de prijzen in het Brussels Gewest altijd hoger liggen dan in de andere twee gewesten, die 
vergelijkbare prijzen hebben. Dit komt omdat de goedkoopste producten vaak worden 
aangeboden door leveranciers die niet actief zijn in Brussel; 

- de prijzen van maart tot juni 2020 sterk zijn gedaald, van € 275/jaar tot € 180/jaar in 
Brussel, van € 274/jaar tot € 165/jaar in Wallonië en van € 260/jaar tot € 156/jaar in 
Vlaanderen, voordat ze in het derde kwartaal van 2020 licht en gestaag weer stegen tot 
€ 208/jaar in Brussel, tegenover € 175/jaar in Vlaanderen en Wallonië in september 2020. 
Net als bij het elektriciteitsaanbod weerspiegelt deze curve de timing van de lockdown- / 
versoepelingsmaatregelen die in het kader van de covid-19-pandemie zijn genomen, 
namelijk de stillegging van vele economische sectoren van maart tot medio mei 2020, 
gevolgd door een geleidelijk herstel vanaf midden mei 2020. 

  

https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel
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Figuur 8: Evolutie van de prijs van de energiecomponent van het goedkoopste elektriciteitsaanbod (variabele producten) van 
maart tot september 2020  

 

Bron: maandelijkse infografieken van de CREG https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken  

14. Wanneer men deze evolutie vergelijkt met de evolutie van de prijzen op de 
groothandelsmarkten voor aardgas17, blijkt dat de curven een verloop hebben vergelijkbaar met de 
beursindexen die door de leveranciers worden gebruikt in hun indexeringsformules die de prijzen van 
hun variabele aardgasaanbiedingen bepalen. De aanbiedingen stonden in juni 2020 op hun laagste 
peil, terwijl de groothandelsprijzen in juli 2020 hun laagste niveau bereikten. Het moet opgemerkt dat 
de TTF103 voornamelijk wordt gebruikt op de residentiële markt en op de kmo-markt bij een verbruik 
van minder dan 100.000 kWh/jaar. De TTF101 en ZTP101 worden over het algemeen gebruikt voor hogere 
verbruiksniveaus. De ZTPD+1 is een "day ahead" spotindex. De gasprijzen op de groothandelsmarkt 
waren begin 2020 laag door het overvloedige gasaanbod. Met de pandemie heeft het grote overschot 
evenals de vertraging van de economische activiteit tot een belangrijkere daling geleid. In de tweede 
helft van het jaar trekt de vraag weer aan, wat leidt tot hogere prijzen. 

  

 

17 De weergegeven beursindexen zijn de volgende: TTF101 vertegenwoordigt het maandelijks rekenkundig gemiddelde 

“settlement price” van de notering "Dutch TTF Gas Base Load Futures" (werkdagen behalve de laatste van de maand) op 
https://www.theice.com/endex voor de maand voorafgaand aan de maand van levering; TTF103 vertegenwoordigt het 
maandelijks rekenkundig gemiddelde “settlement price” van de notering "Dutch TTF Gas Base Load Futures" (werkdagen 
behalve de laatste van de maand) op https://www.theice.com/endex voor de maand voorafgaand aan het kwartaal van 
levering; ZTP101 vertegenwoordigt het maandelijks rekenkundig gemiddelde “settlement price” van de notering "ZTP PEGAS 
Futures Monthly Index" op www.powernext.com voor de maand voorafgaand aan de maand van levering; en ZTP D+1 
vertegenwoordigt het maandelijks rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse “settlement price” van de notering ZTP Spot 
"day-ahead" op www.powernext.com  

https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken
https://www.theice.com/endex
https://www.theice.com/endex
https://www.powernext.com/
https://www.powernext.com/
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Figuur 9: Evolutie van de gemiddelde maandprijs op de groothandelsmarkten voor elektriciteit van maart tot september 2020 
in €/MWh  

 

Bron: CREG-database en maandelijkse CREG-boordtabellen: 
https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel 

2. DE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN 
TARIEFAANBIEDINGEN  

2.1. ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 

2.1.1. Leesbaarheid van de algemene verkoopsvoorwaarden  

15. De energieleveranciers publiceren hun algemene verkoopsvoorwaarden (AVV) op hun 
respectievelijke websites18. Contracten voor huishoudelijke afnemers hebben andere AVV's dan de 
AVV’s die van toepassing zijn op contracten voor professionele klanten. De AVV's van residentiële 
contracten zijn over het algemeen identiek voor alle producten die door een leverancier worden 
aangeboden en bepalen het algemene kader van het contract door te bepalen wie de partijen zijn, wat 
hun rol is en wat hun verantwoordelijkheden zijn. In de meeste gevallen zijn de AVV's niet gemakkelijk 
te lezen19 omwille van hun lay-out (zeer klein lettertype, weinig of geen ruimte tussen de paragrafen) 
en verwijzingen naar diverse niet nader gespecificeerde regelgevingen, zoals "tenzij de geldende 
voorschriften in een langere periode voorzien"20 of "onder voorbehoud van de geldende 
voorschriften"21. De volgende uittreksels zijn integraal afkomstig uit de algemene voorwaarden van 
drie leveranciers en illustreren deze vaststelling. 

 

18 Dit is opgenomen in punt 2.3.2.b. van het consumentenakkoord:  
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-nl.pdf 
19 Zie de gewestelijke studie "Conditions générales des fournisseurs d’énergie" uitgevoerd door Energie Info Wallonie, waarin 
staat dat "het taalgebruik niet altijd duidelijk is" (p.2, vrije vertaling) en dat "zeer kleine letters het lezen [...] erg moeilijk 
maken" (p.3, vrije vertaling) https://www.energieinfowallonie.be/sites/default/files/images/EIW%20-%20CG%202020.pdf 
20 Uittreksel uit de algemene verkoopsvoorwaarden van een energieleverancier voor huishoudelijke afnemers   
21 Uittreksel uit de algemene verkoopsvoorwaarden van een energieleverancier voor huishoudelijke afnemers  

https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-nl.pdf
https://www.energieinfowallonie.be/sites/default/files/images/EIW%20-%20CG%202020.pdf
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Figuur 10: Integrale uittreksels uit de algemene verkoopsvoorwaarden van drie leveranciers 

Leverancier 1:  

 

Leverancier 2:  

 

Leverancier 3:  

 

Bron: websites van leveranciers  

2.1.2. Inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden 

16. De AVV's leggen ook de bepalingen vast die van toepassing zijn op de looptijd, de beëindiging, 
de opzegging en de verlenging van het contract. De meeste leveranciers voorzien in een automatische 
verlenging van het contract voor een periode van één jaar. Sommigen voorzien dat de klant deze 
verlenging alleen per aangetekend schrijven kan weigeren. 

17. De bepalingen die van toepassing zijn op de herinnerings- en invorderingskosten zijn ook 
opgenomen in de AVV. In Wallonië zijn herinneringsbrieven geplafonneerd op € 7,50 en 
ingebrekestellingen op € 1522, met een maximum van € 55 per jaar en per energietype23. In het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest zijn de maximumprijzen identiek aan die van Wallonië, met het verschil dat het 

 

22 De kosten van herinneringen of ingebrekestellingen zijn niet onderworpen aan de btw. 
23Overeenkomstig artikel 30ter, 2° van het besluit van de Waalse regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op 

de elektriciteitsmarkt, 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006033045&table_name=wet ,  

en artikel 33ter, 3° van het Besluit van de Waalse regering betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt, 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006033044&table_name=wet  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006033045&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2006033044&table_name=wet
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maximum per invorderingsprocedure op € 55 wordt vastgelegd24. In Vlaanderen stellen de relevante 
wettelijke bepalingen geen maximumbedrag vast voor herinneringen of ingebrekestellingen, maar 
wordt wel bepaald dat de eventuele nalatigheidsinterest die door de leverancier wordt aangerekend, 
niet meer mag bedragen dan de wettelijke interest25. Bij de 7 belangrijkste leveranciers in Vlaanderen 
in termen van marktaandeel variëren de herinneringskosten per post tussen € 5 en € 826, terwijl de 
kosten van ingebrekestellingen € 15 of € 20 bedragen. 

18. De AVV zijn niet de enige voorwaarden die van toepassing zijn op het contract, dat wordt 
gepreciseerd door bijzondere voorwaarden die op de tarieffiche van een product worden uiteengezet. 
Vaak wordt vermeld dat in geval van tegenstrijdigheid tussen de AVV en de bijzondere voorwaarden 
van de tarieffiche, de bijzondere voorwaarden primeren. Wij achten het dan ook gepast om ze in detail 
te onderzoeken.  

2.2. DE TARIEFFICHES, OF BIJZONDERE VOORWAARDEN 

2.2.1. Inhoud van de tarieffiches 

19. Met "tarieffiche" wordt een document bedoeld dat gepubliceerd is op de website van de 
leverancier met daarin de belangrijkste kenmerken van het product, met name de handelsbenaming, 
het energietype (elektriciteit of aardgas), het type product (vast of variabel), het type klant tot wie het 
gericht is (professioneel of particulier), de geldigheidsduur van het aanbod, de looptijd van het contract 
en de regio('s) waarin het wordt aangeboden.  

20. De tarieffiches vermelden ook de bijzondere voorwaarden van het product, zoals de wijze van 
facturering van de jaarlijkse vaste vergoeding, de prijs van de energiecomponent in c€/kWh, de 
indexeringsformule voor variabele producten, de facturerings- en betalingsmodaliteiten en eventueel 
de herinnerings- en ingebrekestellingskosten. 

21. De leveranciers publiceren ook de prijs in c€/kWh van de bijdragen ter financiering van de 
hernieuwbare energieën, namelijk de groenestroomcertificaten (GSC) in de drie gewesten, alsook de 
warmtekrachtcertificaten (WKC) in Vlaanderen, op hun tarieffiches voor elektriciteitsproducten. Voor 
zover deze prijs evolueert volgens de regionale regelgeving en de marktprijzen, kunnen deze fiches 
ook veranderen in de loop van de contractuele periode. De CREG merkt op dat deze prijswijzigingen 
enkel worden vermeld op de nieuwe tarieffiches die maandelijks door de leverancier worden 
gepubliceerd, hoewel ze ook een impact hebben op eerder afgesloten contracten. De consument 
wordt dus niet in real time op de hoogte gebracht van deze prijswijziging, die een impact zal hebben 
op zijn jaarlijkse factuur. 

22. De tarieffiches vermelden ook de zogenaamde "gereguleerde" tarieven, waarop de leveranciers 
geen invloed hebben, namelijk de kosten van het transmissie- en distributienet, de taksen en andere 
toeslagen en de openbare dienstverplichtingen (alleen in het Brussels Gewest). 

 

24 Overeenkomstig artikel 25sexies, §2, lid 1 van de ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
 https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001071901&table_name=wet  
en artikel 20quater, §1, lid 1 van de ordonnantie betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004040150&table_name=wet   
25 Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid:  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010111905&table_name=wet  
26Het betreft Engie Electrabel, Luminus, Eneco, Lampiris, Essent, Power Online (Mega) en Elegant. Zie hieromtrent de 

studie (F)2137 van de CREG van 22 oktober 2020, p. 7:  
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137NL.pdf  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2001071901&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004040150&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010111905&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2010111905&table_name=wet
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137NL.pdf
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2.2.2. Beschikbaarheid van tarieffiches 

23. Het is niet altijd gemakkelijk voor een klant om de tarieffiche van een bepaald product te vinden. 
Soms zijn de tarieffiches gegroepeerd in een onopvallend deel van de websites van de leveranciers. 
Artikel 2.2.1 van het consumentenakkoord bepaalt: "Op eenvoudige vraag van de consument wordt de 
op zijn contract toepasselijke tarieffiche onmiddellijk door de energieleverancier aan hem verstrekt. Ze 
is ook permanent beschikbaar op zijn digitale klantenzone, zolang zijn contract loopt." De CREG pleit 
voor de permanente beschikbaarheid in de klantenzone van tarieffiches die van toepassing zijn op het 
contract van de consument. 

24. Ten slotte moet worden opgemerkt dat de tarieffiches voor voormelde slapende producten 
zelden op de website van de leverancier worden geplaatst. Dit is ook het geval voor tarieffiches met 
betrekking tot producten die via een derde partij zijn gecontracteerd (kiosk, verkoop in een supermarkt 
of huis-aan-huis). Klanten die aan dit soort contracten gebonden zijn, moeten dus inloggen op hun 
digitale klantenzone om hun tarieffiche te vinden, voor zover ze daar beschikbaar is. 

25. De CREG merkt in dit verband op dat de invoering van een QR-code op de energiefactuur van 
particulieren27, naar het voorbeeld van het systeem dat sinds 2014 in het Verenigd Koninkrijk is 
ingevoerd28, de transparantie van de facturerings- en verbruiksinformatie van de klanten zou 
verhogen. In één enkele scan met zijn smartphone zou de consument immers de naam van zijn 
product, het tarief, het huidige verbruik29 enz. kunnen terugvinden. Deze praktijk wordt ook 
aangemoedigd door de Europese Unie om een geïnformeerde besluitvorming van de consument te 
bevorderen en het overstappen naar een andere leverancier te stimuleren30. Voor personen zonder 
smartphone zou een alternatief voor het invoeren van een QR-code kunnen zijn om een samenvatting 
van de tarieffiche op elke factuur van de klant te zetten, waarin de naam van het product en de 
belangrijkste kenmerken ervan worden vermeld. Uiteraard kan iedere consument de leverancier altijd 
telefonisch om zijn tarieffiche vragen. De CREG vraagt dan ook dat het consumentenakkoord wordt 
versterkt door de invoering van een verplichting voor de leveranciers om een QR-code toe te voegen 
in elke communicatie die gebeurt in het kader van een bestaand energiecontract. 

2.2.3. Naam van producten 

26. Sommige leveranciers bieden producten aan met relatief gelijkaardige namen, wat de 
differentiatie ervan niet ten goede komt. We merken ook op dat er producten zijn met dezelfde naam, 
ongeacht de looptijd (1, 2 of 3 jaar).  

27. Bovendien blijkt dat leveranciers bij het wijzigen van de indexeringsformule van een variabel 
product over het algemeen dezelfde productnaam behouden. Een klant die in maand M een contract 
voor een bepaald product heeft afgesloten, is dus niet noodzakelijkerwijs onderworpen aan dezelfde 
indexeringsformule als een andere klant die hetzelfde product in maand M+1 kiest. Deze praktijk komt 
ook voor bij vaste producten: leveranciers houden van maand tot maand dezelfde benaming van vaste 
producten aan, zelfs wanneer ze de prijs van de energiecomponent in c€/kWh of de jaarlijkse 
vergoeding in €/jaar wijzigen.  

 

27  "Quick Response Code" 
28 Zie het voorbeeld op de website uswitch.com: https://www.uswitch.com/gas-electricity/guides/energy-bills-qr-codes/  
29 Om het verbruik in real time te kunnen meten, is de installatie van een slimme meter, d.w.z. een digitale meter die 

rechtstreeks is aangesloten op het systeem van de netbeheerder noodzakelijk. In België verloopt de uitrol van dit type meter 
naar huishoudelijke afnemers volgens verschillende planningen, afhankelijk van de regio. De meeste huishoudens beschikken 
momenteel over traditionele elektriciteits- en gasmeters, die slechts één keer per jaar worden uitgelezen.  
30 Zie hieromtrent het verslag van de Europese Commissie  
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final_report_2_july_2018.pdf onder punt 6.2.5.  

https://www.uswitch.com/gas-electricity/guides/energy-bills-qr-codes/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/final_report_2_july_2018.pdf
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Onderstaande tabel 1 toont als voorbeeld de actieve elektriciteitsproducten die in september 2020 
aan huishoudelijke afnemers in Vlaanderen werden aangeboden. 

Tabel 1: Actieve elektriciteitsproducten aangeboden aan huishoudelijke afnemers in Vlaanderen in september 2020  

 

Bron: gegevens CREG  

I. LEVERANCIER II. ELEKTRICITEITSPRODUCT VLAANDEREN september 2020

1 ASPIRAVI-ENERGY ECO LIFE FIX (1 jaar, vast, co)

2 ASPIRAVI-ENERGY ECO PLUS FIX (1 jaar, vast, co)

3 EBEM V@ST (1 jaar, vast)

4 ECOPOWER GEMIDDELDE PRIJS (1 jaar, vast, co)

5 ELEGANT BE BUDGET (1 jaar, vast)

6 ELEGANT BE CHILL (1 jaar, vast)

7 ELEGANT BE CHILL (3 jaar, vast)

8 ELEGANT BE RELAXED (1 jaar, vast)

9 ELEGANT BE XTRA BUDGET (1 jaar, vast)

10 ELEGANT BUDGET FIXED (1 jaar, vast)

11 ELEGANT BUDGET PERS. COLRUYT GROUP (1 jaar, vast)

12 ELEGANT BUDGET XTRA FIXED (1 jaar, vast)

13 ELEGANT BUDGET XTRA ZEKER & VAST (1 jaar, vast)

14 ELEGANT BUDGET ZEKER & VAST (1 jaar, vast)

15 ELEGANT ELEGANT BUDGET (1 jaar, vast)

16 ELEGANT ELEGANT BUDGET @ (1 jaar, vast)

17 ELEGANT MALINWA BUDGET (3 jaar, vast)

18 ELEGANT MALINWA CASHBACK (3 jaar, vast)

19 ELEGANT OKRA CASHBACK (3 jaar, vast)

20 ELEGANT VAST (1 jaar, vast)

21 ELEGANT XTRA VAST (1 jaar, vast)

22 ENECO ZON & WIND FLEX (onbep. duur, variabel)

23 ENECO ZON & WIND GO (1 jaar, vast)

24 ENECO ZON & WIND PLUS (3 jaar, vast)

25 ENECO ZON & WIND VARIABEL (onbep. duur, variabel)

26 ENECO ZON & WIND VAST (1 jaar, vast)

27 ENECO ZONNEDAK (1 jaar, vast)

28 ENERGIE 2030 CLEAN POWER EUROPE (1 jaar, vast, co)

29 ENGIE ELECTRABEL DIRECT FIXED (1 jaar, vast)

30 ENGIE ELECTRABEL DRIVE (3 jaar, vast)

31 ENGIE ELECTRABEL EASY FIXED (1 jaar, vast)

32 ENGIE ELECTRABEL EASY3 (3 jaar, vast)

33 ENGIE ELECTRABEL UP (4 jaar, vast)

34 ESSENT .ONLINE (1 jaar, variabel)

35 ESSENT VARIABEL GROEN (1 jaar, variabel)

36 ESSENT VAST GROEN (1 jaar, vast)

37 ESSENT VAST GROEN (3 jaar, vast)

38 ESSENT VOORAF (1 jaar, variabel)

39 LAMPIRIS SOLAR (1 jaar, vast)

40 LAMPIRIS TOP (1 jaar, vast)

41 LAMPIRIS TOP (2 jaar, vast)

42 LAMPIRIS TOP (3 jaar, vast)

43 LUMINUS #BEGREEN (1 jaar, vast)

44 LUMINUS CLICK (1 jaar, vast)

45 LUMINUS COMFY GREEN (1 jaar, vast)

46 LUMINUS COMFY PLUGIN (1 jaar, vast)

47 LUMINUS COMFY SHINE (1 jaar, vast)

48 LUMINUS GREENFIX (2 jaar, vast)

49 LUMINUS OPTIFIX (2 jaar, vast)

50 MEGA COMFY (1 jaar, vast)

51 MEGA EASY (1 jaar, vast)

52 MEGA GROUP (1 jaar, vast)

53 MEGA SUPER (1 jaar, vast)

54 MEGA ZEN (3 jaar, vast)

55 MEGA ZEN (5 jaar, vast)

56 OCTA+ SAFE (3 jaar, vast)

57 OCTA+ SMART VAST (1 jaar, vast)

58 TREVION GROENE ENERGIE VAN HIER (1 jaar, vast)

59 TREVION GROENE ENERGIE VAN HIER (3 jaar, vast)

60 VLAAMSE ENERGIELEVERANCIER GROEN VAST (1 jaar, vast)

61 VLAAMSE ENERGIELEVERANCIER GROEN VAST GERUST (3 jaar, vast)

62 WASE WIND ELEKTRICITEIT (1 jaar, vast, co)
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2.3. DE BIJKOMENDE VOORWAARDEN 

2.3.1. Beschikbaarheid van bijkomende voorwaarden 

28. Zoals in het vorige punt vermeld, bevatten de tarieffiches de bijzondere voorwaarden van het 
product. Ze kunnen ook bijkomende voorwaarden bevatten die verdere verplichtingen opleggen aan 
de klant die intekent op het product. Sommige leveranciers publiceren een lijst met bijkomende 
voorwaarden op een ander document dat online beschikbaar is en dat door de consument moet 
worden geraadpleegd.  

2.3.2. Soorten bijkomende voorwaarden 

29. De bijkomende voorwaarden kunnen verband houden met de betaling: verplichte domiciliëring 
komt vaak voor en soms worden ook voorschotten per kwartaal of zelfs per jaar opgelegd. 

30. Het "online" karakter van het contract komt zeer vaak voor in de bijkomende voorwaarden: de 
facturering, de communicatie en zelfs het afsluiten van het contract moeten in dat geval enkel online 
gebeuren. Bij sommige leveranciers is het overigens enkel mogelijk om online in te tekenen op hun 
producten. 

31. Sommige aanbiedingen zijn uitsluitend gericht op specifieke klantentypes. Dit is het geval voor 
elektriciteitsproducten die voorbehouden zijn aan eigenaars van zonnepanelen of elektrische 
voertuigen. 

32. Er zijn ook elektriciteitsleveranciers die alleen contracten afsluiten met klanten die minstens één 
aandeel in hun bedrijf verwerven: dit zijn coöperatieve vennootschappen zoals Aspiravi Energy, 
Energie 2030, Cociter, Wase Wind en Ecopower31. 

33. De bijkomende voorwaarden kunnen voorzien dat in geval van niet-naleving van bepaalde 
voorwaarden (mislukken van de domiciliëring, laattijdige betaling, klant geen zonnepanelen bezit, 
enz.) het contract zal worden omgezet naar een ander product uit het aanbod van de leverancier. 

34. Tot slot kan de installatie van een tablet die verbonden is met elektriciteits-, aardgas- en 
watermeters waarmee de klant zijn verbruik kan opvolgen, een bijkomende voorwaarde zijn die 
inherent is aan het product. Dit product is een "pack" dat groene stroom, de verbonden tablet en een 
hersteldienst omvat.  

Tabel 2 op de volgende pagina geeft een overzicht van de informatie opgenomen in de AVV, de 
tarieffiches en de bijkomende voorwaarden zoals onderzocht in september 2020. 

 

31 Raadpleeg voor meer informatie  de CREG-studie (F)1815 over het aanbod van coöperatieve vennootschappen op de 

Belgische elektriciteitsmarkt van 25 oktober 2018  
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1815NL.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1815NL.pdf
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Tabel 2: Algemene verkoopsvoorwaarden, tarieffiches (bijzondere voorwaarden) en bijkomende voorwaarden voor 
producten onderzocht in september 2020  

 

Bron: gegevens CREG 



 

Niet-vertrouwelijk  23/31 

2.4. TREND TOT DIGITALISERING VAN AANBIEDINGEN EN DOMICILIËRING  

35. Als we kijken naar de goedkoopste aanbiedingen van september 2020 in de drie gewesten van 
het land met behulp van de CREG Scan32, het vergelijkingsinstrument van de CREG dat bedoeld is om 
een overzicht te geven van de huidige situatie op de energiemarkt, en de prijsvergelijkers van de 
gewestelijke regulatoren33, stellen we vast dat de voordeligste producten ook het meest gericht waren 
op 'digitalisering'. De hieronder als voorbeeld genoemde leveranciers en producten vormen geen 
exhaustieve lijst. 

2.4.1. Communicatie uitsluitend online 

36. Voor de meeste van de goedkoopste producten wordt exclusief online gecommuniceerd met de 
klantendienst. Hierbij biedt één leverancier telefonisch contact met de klantendienst aan voor een 
toeslag van € 1 per maand (incl. btw).  

2.4.2. Elektronische facturatie 

37. De facturatie verloopt elektronisch bij 8 van de 10 goedkoopste elektriciteitsproducten en voor 
alle 10 goedkoopste aardgasproducten. Bij twee leveranciers kunnen, voor deze producten, facturen 
per post worden verstuurd tegen een meerprijs van respectievelijk € 30 en € 24 per jaar (incl. btw). 

2.4.3. Online diensten en digitale kloof  

38. Door de communicatie per telefoon of per post te verwijderen uit hun goedkoopste 
aanbiedingen, sluiten de leveranciers de facto een deel van de bevolking met weinig of geen toegang 
tot het internet uit omwille van de digitale kloof. Volgens de cijfers van de enquête uit 2019 bij 
15.000 huishoudens naar het ICT-gebruik bij huishoudens en individuen die Statbel34 jaarlijks 
organiseert, beschikt 90 % van de huishoudens thuis over internettoegang (in 2006 bedroeg dit 54 %). 
De digitale kloof hangt samen met de arbeidssituatie, het opleidingsniveau en de leeftijd: 

- 7 % van de werklozen heeft nog nooit gesurft (in 2006: 41 %), tegenover 2 % van de 
loontrekkenden en 42 % van de zelfstandigen; 

- 18 % van de laaggeschoolden heeft nog nooit internet gebruikt tegenover slechts 1 % van 
de hooggeschoolden; 

- 25 % van de bevolking tussen 65 en 74 jaar is nog nooit op het internet geweest, 
tegenover 1 % van de 16- tot 24-jarigen. 

Aangezien de goedkoopste producten over het algemeen de meest "digitale" producten zijn (online 
contract aangaan, online facturering en communicatie met de klantendienst uitsluitend online), blijven 
ze ontoegankelijk voor veel "senioren", waarvan een kwart geen gebruik maakt van het internet, en 
voor een aanzienlijk deel van de economisch meer kwetsbare personen die ofwel nog nooit op het 
web hebben gesurft, ofwel thuis geen toegang tot het internet hebben. De CREG zal erop toezien dat 

 

32 Zie https://www.creg.be/nl/cregscan  
33Dit zijn BRUSIM in het Brussels Gewest, https://www.brusim.be/client/#/myProfile, V-Test in Vlaanderen, 
https://vtest.vreg.be/, en CompaCwape in Wallonië, https://compacwape.be/client/#/myProfile. 
34 Zie de website van Statbel: https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=d0ffd91e-2c69-4105-90fd-
d92c2d4c1bd5  

https://www.creg.be/nl/cregscan#/
https://www.brusim.be/client/#/myProfile
https://vtest.vreg.be/
https://compacwape.be/client/#/myProfile
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=d0ffd91e-2c69-4105-90fd-d92c2d4c1bd5
https://bestat.statbel.fgov.be/bestat/crosstable.xhtml?datasource=d0ffd91e-2c69-4105-90fd-d92c2d4c1bd5
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de consumenten, ook de meest kwetsbare, op de hoogte worden gebracht van het bestaan van een 
zeer gevarieerd productaanbod, hetzij rechtstreeks via publicaties, persberichten of andere middelen, 
hetzij via organisaties die dicht bij de doelgroepen staan, zoals de OCMW's. 

2.4.4. Vooruitbetalingen   

39. Bij de tien goedkoopste elektriciteits- en aardgasproducten in september 2020 zijn twee 
producten gekoppeld aan een verplichting tot vooruitbetaling. 

40. In Wallonië en Vlaanderen biedt Essent het product "Avance" aan voor elektriciteit en gas, dat 
in september 2020 tot de goedkoopste op de markt behoorde. De bijzondere voorwaarden van dit 
product voorzien echter dat de klant een schatting van zijn totale jaarverbruik vooraf moet betalen, 
namelijk € 800 incl. btw voor een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh (met enkelvoudige 
meter) en € 900 incl. btw voor een jaarlijks verbruik van 23.260 kWh aardgas (gebruikt voor 
verwarming). Dit voordelige product is dus verre van toegankelijk voor alle klanten. 

41. Het goedkoopste product van Mega, in de drie regio's en voor beide energietypes, is "Super 
Variabel". Aan product is een restrictieve betalingsvoorwaarde verbonden, namelijk een 
vooruitbetaling per driemaandelijkse termijn. Voor een klant die in september 2020 voor dit product 
zou kiezen, voor beide energietypen, met de in punt 44 omschreven verbruiksramingen, zou het 
driemaandelijkse voorschot in de drie regio's gemiddeld € 149,14 (incl. btw) bedragen voor elektriciteit 
en € 178,69 (incl. btw) voor gas, waardoor de afnemer in totaal € 327,83 (incl. btw) vooraf zou moeten 
betalen, wat niet binnen ieders mogelijkheden ligt.  

2.5. VOORWAARDEN IN VERBAND MET DOMICILIËRING  

Voor het merendeel van de goedkoopste producten is een domiciliëring verplicht. De meeste 
leveranciers laten toe om, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, de jaarlijkse afrekeningsfactuur35 of 
de slotfactuur36 uit te sluiten van de domiciliëring. De CREG beveelt in dit verband aan dat de 
leveranciers deze uitsluiting voorstellen aan de klant bij de ondertekening van het contract. De 
voorwaarden verbonden aan deze betaalmethode, zoals de termijn tussen de datum van ontvangst 
van de factuur en de inning van de domiciliëringsopdracht, het verzet tegen de betaling of de uitsluiting 
van de jaarafrekening, zijn opgenomen in de algemene verkoopsvoorwaarden. We herinneren er ook 
aan dat de ondertekenaars van het consumentenakkoord de consument de mogelijkheid moeten 
bieden om zijn afrekenings- of slotfactuur uit te sluiten van de betaling via domiciliëring37 en moet 
voorzien in een minimale termijn van 15 kalenderdagen tussen de ontvangstdatum van de factuur en 
de datum van uitvoering van de domiciliëringsopdracht38. De voorwaarden verbonden aan de 

 

35 De jaarlijkse afrekeningsfactuur wordt naar de klant gestuurd wanneer de meterstand van zijn gas- en/of elektriciteitsmeter 
door de distributienetbeheerder is opgenomen. Deze factuur regulariseert de situatie door de facturering of creditering van 
het verschil tussen het bedrag dat de klant reeds via voorschotten heeft betaald en het bedrag dat daadwerkelijk verschuldigd 
is op basis van zijn verbruik sinds de laatste jaarafrekening. 
36 De slotfactuur wordt naar de klant gestuurd wanneer hij van leverancier verandert of verhuist, zodra de meterstand van 

zijn gas- en/of elektriciteitsmeter door de distributienetbeheerder is opgenomen. Deze factuur regulariseert de situatie door 
de facturering of creditering van het verschil tussen het bedrag dat de klant reeds via voorschotten heeft betaald en het 
bedrag dat daadwerkelijk verschuldigd is op basis van zijn verbruik sinds de laatste meteropname.  
37 Dit is bepaald in punt 2.3.2.a.9 van het consumentenakkoord.  
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-nl.pdf .  
38 Dit is opgenomen in punt 2.3.2.b. van het consumentenakkoord:  
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-nl.pdf  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-nl.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-nl.pdf
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domiciliëring zoals gepubliceerd door de 8 belangrijkste leveranciers in België in termen van 
marktaandeel, zijn opgenomen in de tabel 3 hierna.39 

Tabel 3: De voorwaarden verbonden aan de domiciliëring van de 8 belangrijkste leveranciers in België (in alfabetische 
volgorde) 

 

  

Bron: gegevens CREG  

2.6. FACTURATIE VAN DE JAARLIJKSE VASTE VERGOEDING 

2.6.1. Facturatiemethodes van de jaarlijkse vergoeding  

42. De jaarlijkse vaste vergoeding in €/jaar is een abonnement dat de klant aan de leverancier 
betaalt als administratie- en beheersvergoeding. Er zijn drie factureringsmethoden vastgesteld bij de 
19 leveranciers die zich richten op particulieren: 

i. facturatie a rato het aantal dagen energielevering: 9 leveranciers, d.w.z. 47,37 %; 

 

39 Het betreft Elegant, Eneco, Engie Electrabel, Essent, Lampiris, Luminus, Power Online (Mega) en Octa+. Zie studie (F)2137 

van de CREG van 22 oktober 2020, p. 7 en 8, over dit onderwerp.  
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137NL.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2137NL.pdf
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ii. facturering van het totale bedrag per gestart jaar, ongeacht het aantal geleverde dagen: 
5 leveranciers, d.w.z. 26,32 %; 

iii. facturatie van het totale bedrag in het eerste jaar, vervolgens a rato het aantal geleverde 
dagen vanaf het tweede jaar: 3 leveranciers, d.w.z. 15,79 %40. 

43. Twee leveranciers, d.w.z. 10,53 %, factureren momenteel geen jaarlijkse vaste vergoeding, 
terwijl andere, ongeacht de gekozen facturatiemethode van het jaarlijks vast bedrag, geen 
abonnementskosten aanrekenen voor hun online producten, aangezien die producten lage 
administratieve kosten hebben.  

44. Niet alle leveranciers die kiezen voor de derde facturatiemethode, hanteren dezelfde aanpak. 
Essent beschouwt de verlenging van een initieel contract van een jaar niet als een tweede contractjaar 
en rekent de vergoeding dus opnieuw aan voor elk gestart jaar. Luminus en Vlaamse Energie 
Leverancier houden rekening met de duur van de "contractuele relatie" en passen dus bij de verlenging 
van een contract van een jaar een pro-rata-facturatie toe vanaf het tweede leveringsjaar. 

45. De facturering per gestart jaar kan een belemmering vormen voor het overstappen naar een 
andere leverancier, vooral wanneer de jaarlijkse vergoeding hoog is: een klant die slechts één maand 
bij een leverancier zou blijven, zou het volledige bedrag van de vergoeding moeten betalen om de 
administratieve kosten van één jaar te dekken. De Ombudsdienst voor Energie, die bevoegd is om 
vragen, klachten en elk geschil tussen een eindafnemer en een elektriciteits- en aardgasbedrijf te 
behandelen, "is van mening dat dergelijke aanrekening van de vaste vergoeding een (verkapte) vorm 
is van een verbrekingsvergoeding, ongeacht de benaming ervan, de wijze waarop deze vergoedingen 
worden gecommuniceerd, vastgesteld in de contractuele voorwaarden of aangerekend op de 
factuur"41. De CREG pleit voor een methode waarbij het abonnement pro rata wordt gefactureerd over 
de volledige looptijd en vanaf de eerste dag van het contract, en vraagt dat het consumentenakkoord 
in dit opzicht wordt versterkt. 

De facturatiemethode voor de jaarlijkse vaste vergoeding waarvoor de leveranciers van huishoudelijke 
afnemers in België kiezen, is weergegeven in tabel 4 hieronder. 

  

 

40 Dit is opgenomen in punt 2.2.5. van het akkoord "De consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt": 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-nl.pdf  
41Zie de aanbeveling van Ombudsdienst voor Energie:  
https://www.ombudsmanenergie.be/sites/default/files/content/download/files/vaste_vergoeding_3.pdf  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-nl.pdf
https://www.ombudsmanenergie.be/sites/default/files/content/download/files/vaste_vergoeding_3.pdf
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Tabel 4: Facturatiemethode van de jaarlijkse vergoeding van leveranciers in het segment van particuliere afnemers  

 

Bron: gegevens CREG 

3. CONCLUSIES 

De keuze voor een nieuw elektriciteits- en/of aardgascontract is niet eenvoudig voor de consument, 
die geconfronteerd wordt met talrijke leveranciers, een groot aantal producten en verschillende 
niveaus van contractvoorwaarden. De CREG vestigt de aandacht daarom op volgende punten. 

46. De contracten voor de levering van elektriciteit en aardgas zijn onderworpen aan drie niveaus 
van voorwaarden: algemene verkoopsvoorwaarden die op de website van de leverancier worden 
gepubliceerd, bijzondere voorwaarden die op de tarieffiche van het gekozen product worden vermeld, 
en eventuele bijkomende voorwaarden die op een afzonderlijk document worden gepubliceerd, dat 
de consument zelf van de website van de leverancier moet downloaden. Deze veelheid aan 
documenten maakt het moeilijk om alle voorwaarden in overweging te nemen en te begrijpen. De 
CREG vraagt de leveranciers om hun contractuele voorwaarden te groeperen in twee documenten: 
enerzijds een document met de algemene verkoopsvoorwaarden, die van toepassing zijn op al hun 

Colonn

e1
I. Leverancier II. Aanrekening van de vaste jaarlijkse vergoeding

VI. Ondertekenaar van de 

consumentenakkord

1 ANTARGAZ Pro rata temporis X

2 ASPIRAVI ENERGY* Per gestart contractjaar X

3 BOLT Per gestart contractjaar 

4 COCITER* Pro rata temporis

5 EBEM Pro rata temporis

6 ECOPOWER* Gratis

7 ELEGANT Pro rata temporis

8 ENECO Pro rata temporis X

9 ENERGIE 2030* Gratis

10 ENGIE ELECTRABEL Pro rata temporis X

11 ESSENT Per gestart contractjaar gedurende de eerste 12 maanden, daarna pro rata temporis** X

12 LAMPIRIS Pro rata temporis X

13 LUMINUS Per gestart contractjaar gedurende de eerste 12 maanden, daarna pro rata temporis X

14 MEGA Per gestart contractjaar 

15 OCTA+ Per gestart contractjaar 

16 TREVION Pro rata temporis X

17
VLAAMSE 

ENERGIELEVERANCIER
Per gestart contractjaar gedurende de eerste 12 maanden, daarna pro rata temporis

18 WASEWIND* Pro rata temporis

19 WATZ Per gestart contractjaar X

* Coöperatieve

** Alleen voor contracten van onbepaalde duur of meerjarencontracten
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producten, en anderzijds een tarieffiche per product met daarin alle bijzondere voorwaarden die eraan 
verbonden zijn. Leveranciers worden verzocht om verwijzingen tussen verschillende documenten, die 
een bron van misverstanden zijn en de transparantie van de informatie ondermijnen, te verwijderen. 
Bovendien pleit de CREG voor de permanente beschikbaarheid in de klantenzone van tarieffiches die 
betrekking hebben op contracten van de consument. 

47. De goedkoopste producten op de markt komen met bijzondere voorwaarden die een deel van 
de bevolking uitsluiten, zoals de trend naar digitalisering van het aanbod en de vooruitbetaling per 
kwartaal of zelfs per jaar. De CREG zal erop toezien dat de consumenten, ook de meest kwetsbare, op 
de hoogte worden gebracht van het bestaan van een zeer gevarieerd productaanbod, hetzij 
rechtstreeks via publicaties, persberichten of andere middelen, hetzij via organisaties die dicht bij de 
doelgroepen staan, zoals de OCMW's. 

48. De goedkoopste aanbiedingen gaan vaak gepaard met een voorwaarde tot domiciliëring. De 
meeste leveranciers laten toe om, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, de jaarlijkse 
afrekeningsfactuur of de slotfactuur uit te sluiten van de domiciliëring. De CREG beveelt de 
leveranciers aan om deze uitsluiting voor te stellen aan de klant bij de ondertekening van het contract. 

49. Het factureren van de jaarlijkse vaste vergoeding per gestart jaar kan een belemmering vormen 
voor het veranderen van leverancier. De CREG herhaalt haar voorstel om een methode in te voeren 
waarbij deze wordt gefactureerd in verhouding tot het aantal leveringsdagen vanaf de eerste dag van 
het contract. 

Om de consumentenbescherming in het kader van de in deze nota besproken elementen te verhogen, 
vraag de CREG, overeenkomstig haar Memorandum van 9 juli 2020, om het consumentenakkoord aan 
te passen zodat42: 

- het ook van toepassing is op kleine zelfstandigen en kmo's; 

- het uitgebreid wordt tot alle actieve leveranciers, groepsaankopen en tussenpersonen; 

- contractvernieuwingen of -verlengingen verplicht gebeuren op basis van actieve 
producten;  

- de facturering van de jaarlijkse vaste vergoeding a rato het aantal leveringsdagen sinds de 
eerste dag van het contract verplicht wordt; 

- de contractgegevens gemakkelijker toegankelijk worden voor consumenten. 

De CREG benadrukt de noodzaak om het bindende karakter van het consumentenakkoord te 
waarborgen, met name in het kader van de omzetting van het Clean Energy Package in nationaal recht. 
Er zijn verschillende manieren om deze doelstelling te bereiken, zoals het opnemen van het 
consumentenakkoord als een bindende sectorale overeenkomst in de zin van het Wetboek van 
economisch recht, of het invoegen van de bepalingen van het consumentenakkoord als bijlage bij de 
Elektriciteits- en Gaswet, waarbij een verwijzing naar het WER wordt opgenomen met betrekking tot 
oneerlijke handelspraktijken en rechtsmisbruik. 

Het devies voor de consument is om de aanbiedingen te vergelijken, in eerste instantie door rekening 
te houden met de drie niveaus van de contractvoorwaarden die in deze nota worden geanalyseerd, 
met oog voor hun eigen voorkeuren (vaste of variabele prijs, looptijd van het contract, mate van 
digitalisering, betalingsvoorwaarden, enz.), en vervolgens door de aanbiedingen te vergelijken via de 
CREG Scan, die het voor de consument mogelijk maakt om te evalueren of zijn huidige 
leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas duur of voordelig zijn op de markt, en ten slotte, 

 

42 Zie het Memorandum van de CREG aan de formateur van de federale regering van 9 juli 2020, punt 1.2, 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709NL.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Others/Memorandum200709NL.pdf
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indien nodig, een nieuw product te zoeken via de gewestelijke prijsvergelijkers of vergelijkers met het 
CREG-kwaliteitslabel. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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BIJLAGE 1 

De leveranciers die actief zijn op de markt van Belgische residentiële klanten – 

september 2020 

 

  

Colonn

e1
I. Leverancier II. Actief in Brussel III. Actief in Wallonië IV. Actief in Vlaanderen V. Energies

VI. Ondertekenaar van de 

consumentenakkoord

1 ANTARGAZ X X E, G X

2 ASPIRAVI ENERGY* X E X

3 BOLT X X E, G

4 COCITER* X E

5 EBEM X E, G

6 ECOPOWER* X E

7 ELEGANT X E, G

8 ENECO X X X E, G X

9 ENERGIE 2030* X X X E, G

10 ENGIE ELECTRABEL X X X E, G X

11 ESSENT X X E, G X

12 LAMPIRIS X X X E, G X

13 LUMINUS X X X E, G X

14 MEGA X X X E, G

15 OCTA+ X X X E, G

16 TREVION X E, G X

17
VLAAMSE 

ENERGIELEVERANCIER
X E, G

18 WASEWIND* X E

19 WATZ X X E, G X

* Coöperatieve

X Productaanbod aan nieuwe en bestaande klanten

X Productaanbod alleen aan bestaande klanten

E Elektriciteit

G Aardgas
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BIJLAGE 2 

De belangrijkste kenmerken van producten met een vaste of variabele prijs 

 

 




