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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 residentiële afnemers in België zijn 
actief in de drie gewesten van het land. In maart 2021 waren er 20 in totaal1. Voor elektriciteit waren 
18 van hen actief in Vlaanderen, 12 in Wallonië en 8 in Brussel (waarvan 1 die enkel 
verlengingsproducten aan zijn bestaande klanten aanbiedt). Voor aardgas waren er 15 leveranciers 
actief in Vlaanderen, 11 in Wallonië en 7 in Brussel (waarvan 1 die enkel verlengingsproducten aan zijn 
bestaande klanten aanbiedt). 

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, onder meer de prijs van de energiecomponent. Deze prijs is het enige element dat door 
de leverancier wordt bepaald en is dus de enige component van de energiefactuur die door de keuze 
van de consument wordt beïnvloed. De prijs is ofwel vast voor de looptijd van het contract ofwel 
variabel, met andere woorden geïndexeerd op de groothandelsmarkten voor energie. 

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen actieve producten die leveranciers aan nieuwe en 
bestaande klanten aanbieden en slapende producten2, dat zijn oude producten waarvan de contracten 
nog lopend 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 
resultaten van de positioneringstool ontwikkeld door de CREG, de 'CREG Scan')3, waardoor de 
consument niet kan bepalen waar hij zich bevindt tussen de goedkoopste en de duurste op de markt.  

Van oktober 2020 tot maart 2021 identificeerde de CREG gemiddeld 99 actieve producten voor 
elektriciteit in Vlaanderen, 74 in Wallonië en 32 in Brussel, evenals 80 actieve producten voor aardgas 
in Vlaanderen, 56 in Wallonië en 27 in Brussel. Het aantal slapende producten overtrof ruimschoots 
het aantal actieve producten: gemiddeld waren er voor elektriciteit 1.736 per maand in Vlaanderen, 
1.508 in Wallonië en 1.172 in Brussel, en voor aardgas 1.219 in Vlaanderen, 1.036 in Wallonië en 875 in 
Brussel. 

Van oktober 2020 tot maart 2021 werd de evolutie van de prijs van de energiecomponent op de markt 
voor residentiële afnemers gekenmerkt door een terugkeer naar een prijsniveau dat als 'normaal' 
wordt omschreven, en dit in vergelijking met de zeer lage prijzen die in het 2de en 3de kwartaal van 2020 
werden bereikt ten gevolge van de Covid-19 gezondheidscrisis. De goedkoopste elektriciteits- en 
aardgasproducten op de markt waren steeds producten met een variabele prijs in de drie gewesten 
van het land, met uitzondering van aardgas in Vlaanderen in januari 2021, waar het goedkoopste 

 

1 Zie de lijst van de 20 actieve energieleveranciers voor residentiële afnemers in maart 2021, opgenomen in bijlage 1.  
2 De CREG heeft drie soorten slapende producten geïdentificeerd: 1. vorige versies van vaste producten waarvan de naam 

identiek blijft, maar waarvan de prijs van de energiecomponent voor elke maand van de voorbije periode kan verschillen; 
2. oude producten die de leveranciers gedurende een bepaalde periode op de markt houden en die ze enkel aanbieden aan 
hun bestaande klanten van wie het contract afloopt; 3. slapende verlengingsproducten, dat zijn nieuwe producten 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 de actieve producten, 
zowel voor de jaarlijkse vaste vergoeding als voor de prijs in c€/kWh waarvan de tarieffiches niet beschikbaar zijn op de 
websites van de leveranciers en ze komen niet voor in de resultaten van de prijsvergelijkers (uitgezonderd in de 
positioneringstool 'CREG Scan'). Zij vertegenwoordigen momenteel meer dan 500.000 contracten.  
3 De CREG Scan is toegankelijk via het volgende adres: https://www.creg.be/nl/cregscan#/. Met deze tool kan een lopend 
contract of een contractvoorstel worden gepositioneerd ten opzichte van het aanbod op de markt.  

https://www.creg.be/nl/cregscan#/
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product een product met een vaste prijs was. De prijzen van de energiecomponent van het 
goedkoopste aardgasproduct waren stabiel in het 4de kwartaal van 2020, alvorens in januari 2021 
scherp te stijgen met 28,45 %. Wat de elektriciteit betreft, zijn de prijzen van de energiecomponent 
van de goedkoopste producten tussen oktober 2020 en maart 2021 met 6,44 % gestegen. We moeten 
er bovendien op wijzen dat sinds maart 2021 de prijzen van de energiecomponent van de producten 
bestemd voor consumenten sterk zijn gestegen ten gevolge van de aanzienlijke stijging van de prijzen 
op de groothandelsmarkten voor energie. 

Onder de vele actieve producten die aan de residentiële afnemers worden aangeboden, zijn er 
leveringscontracten voor elektriciteit en aardgas van bepaalde en onbepaalde duur. Het belangrijkste 
onderscheid tussen deze twee soorten contracten kan als volgt worden samengevat: 

- voor een contract van bepaalde duur (hierna: CBD) is de vaste prijs (als het gaat om een 
product tegen vaste prijs) of de formule van de prijsindexering (als het gaat om een 
product tegen variabele prijs) tijdens de hele contractduur van toepassing en kan hij door 
de leverancier niet worden gewijzigd vóór het verstrijken van het contract4;  

- omgekeerd, voor contracten van onbepaalde duur (hierna: COD) is de vaste prijs (als het 
gaat om een product tegen vaste prijs) of de formule voor de prijsindexering (als het gaat 
om een product tegen variabele prijs) voor onbepaalde tijd van toepassing en kan hij door 
de leverancier gewijzigd worden mits inachtneming van een opzegtermijn; 

- er bestaan ook COD's die gepaard gaan met een contractuele garantie van de prijs of 
van de indexeringsformule tijdens een eerste periode. In de onderstaande analyses zullen 
die worden beschouwd als CBD's voor de duur van de contractuele garantie van de prijs 
of van de indexeringsformule, aangezien de leverancier het tarief niet kan wijzigen vóór 
het einde van deze periode. 

De leveranciers specificeren hun bepalingen inzake CBD's en COD's in hun algemene 
verkoopvoorwaarden (hierna: AVV) en in hun bijzondere voorwaarden.  Alvorens een contract voor 
energielevering af te sluiten, is het voor de consument van belang kennis te nemen van de looptijd van 
het contract, aangezien een aantal bepalingen betreffende de verlenging of hernieuwing van het 
contract of betreffende de wijziging van de contractuele voorwaarden verschillend zijn voor CBD's en 
COD's. 

De verlenging van een contract is het voortzetten ervan voor een nieuwe periode, zonder wijziging van 
de contractuele voorwaarden, terwijl de hernieuwing bestaat in de vervanging van het oorspronkelijke 
contract op basis van nieuwe voorwaarden, waardoor een nieuwe contractuele relatie tussen de 
leverancier en de consument tot stand komt.  

Het is belangrijk goed te letten op elke mededeling die de leverancier verstuurt 2 maanden voor het 
einde van een CBD en op elk moment in het geval van een COB, aangezien het kan gaan om een 
voorstel tot hernieuwing van het contract dat een wijziging van de tarieven met zich meebrengt. 

Wanneer de consument een voorstel tot contractvernieuwing ontvangt, wordt hem aangeraden de 
marktpositie van dit aanbod te controleren met behulp van de CREG Scan en, indien het duur blijkt in 
vergelijking met de marktprijzen, de actuele aanbiedingen te vergelijken met behulp van betrouwbare 

 

4 In het verleden zijn er echter uitzonderlijke gevallen geweest waarin leveranciers de tarieven van contracten van bepaalde 

duur vóór het verstrijken ervan hebben gewijzigd, met inachtneming van een opzeggingstermijn. Het ging wel om heel 
zeldzame gevallen.  
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online prijsvergelijkers, om zo een nieuw contract af te sluiten dat goedkoper is of waarvan de 
voorwaarden beter aansluiten bij de behoeften5. 

De verlenging en de hernieuwing van leveringscontracten voor energie worden omkaderd in het 
Consumentenakkoord6. De CREG herhaalt haar wens tot uitbreiding van het Consumentenakkoord 
naar kmo's en dat het bindend wordt voor alle leveranciers, organisatoren van groepsaankopen en 
tussenpersonen op de energiemarkt. 

De CREG verheugt zich over de goedkeuring op federaal niveau van de wet van 4 juni 2021 tot wijziging 
van diverse bepalingen betreffende het verlengen van energiecontracten van residentiële afnemers 
en kmo's (hierna: wet betreffende het verlengen van energiecontracten)7, die bindende bepalingen 
invoert in de Elektriciteitswet8 en de Gaswet9 die vanaf 1 januari 2022 van kracht zullen zijn en 
betrekking hebben op de verlenging en de hernieuwing van de CBD's en de COD's. Deze bepalingen 
zullen de consumentenbescherming op de energiemarkt versterken, onder meer door te bepalen dat 
contracten moeten worden verlengd of vernieuwd op basis van actieve producten, waardoor de derde 
categorie van slapende producten, namelijk de slapende verlengingsproducten, wordt verboden. 

   

 

5 De consument kan zich baseren op de online prijsvergelijkers van de gewestelijke regulatoren Brusim in het Brussels Gewest, 
V-Test in Vlaanderen en Compa-Cwape in Wallonië, of op de commerciële vergelijkers met een CREG-label: 
https://www.comparateur-energie.be/ en https://www.monenergie.be/. 
6 Het gaat om het Akkoord "De consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt", dat onder de bevoegdheid valt van de FOD 

Economie en kan worden geraadpleegd op: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-
nl.pdf 
7 Wet van 4 juni 2021 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het verlengen van energiecontracten van residentiële 

afnemers en kmo's, te raadplegen op het volgende adres:  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021060421&table_name=wet.  
8 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, te raadplegen op het volgende adres: 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1999011160&la=N. 
9 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, te 

raadplegen op het volgende adres:  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1965041230&table_name=wet. 

https://www.brugel.brussels/outils/brusim-
https://vtest.vreg.be/
https://www.compacwape.be/client/#/myProfile
https://www.comparateur-energie.be/
https://www.monenergie.be/
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
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021060421&table_name=wet
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1999011160&la=N
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1965041230&table_name=wet
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INLEIDING 

Deze nota is bedoeld om de residentiële afnemers informatie te bieden die hen kan helpen de juiste 
keuze te maken wanneer ze van plan zijn te veranderen van energieleveringscontract. Sinds de 
liberalisering van de markt zijn er immers veel elektriciteits- en gasleveranciers op de markt, die een 
hele reeks producten aanbieden waaruit de afnemers kunnen kiezen – op voorwaarde dat ze inzicht 
hebben in de elementen waarop hun beslissing berust. 

In het eerste deel wordt de achtergrond geschetst, met een korte beschrijving van de prijsevolutie op 
de energiemarkt van oktober 2020 tot maart 2021 in een economische context die beïnvloed blijft 
door de Covid-19 pandemie, en van de situatie op het gebied van actieve leveranciers en producten 
die in deze periode aan de gezinnen worden aangeboden. 

In het tweede deel wordt nader ingegaan op de kenmerken van leveringscontracten voor energie van 
bepaalde duur (CBD) enerzijds en van onbepaalde duur (COD) anderzijds.  

In een derde deel worden de bepalingen betreffende de opzegging, verlenging en hernieuwing van 
leveringscontracten voor energie onderzocht. Deze aspecten worden omkaderd door de regelgeving 
en zijn opgenomen in de algemene of specifieke voorwaarden van de leveranciers. Het is van belang 
de consumenten bewust te maken van de implicaties van deze bepalingen, zodat zij daarmee rekening 
houden bij de keuze van een product dat op de markt wordt aangeboden.  

1. EVOLUTIE VAN HET ELEKTRICITEITS- EN 
AARDGASAANBOD VAN OKTOBER 2020 TOT 
MAART 2021 

1.1. SAMENSTELLING VAN DE ENERGIEFACTUUR 

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

- 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; 

• enkel voor elektriciteit: de bijdragen aan de financiering van hernieuwbare energie 
in c€/kWh, gekoppeld aan groenestroomcertificaten in de drie gewesten en aan 
warmtekrachtkoppelingsinstallaties in Vlaanderen; 

- de netkosten (transmissie en distributie), vastgesteld door de energieregulatoren; 
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- de taksen en andere toeslagen, vastgelegd door de gewestelijke en federale overheden, 
met inbegrip van 21 % btw10. 

1.2. GEWICHT VAN DE ENERGIECOMPONENT IN DE FACTUUR  

2. De enige component die door de leverancier wordt bepaald en bijgevolg de enige die door de 
keuze van de consument wordt beïnvloed, is de energiecomponent. Zo was het aandeel van de 
energiecomponent in de jaarfactuur van een residentiële afnemer in maart 2021 het volgende: 

Figuur 1: Het aandeel van de energiecomponent in maart 2021 in de jaarfactuur van een gezin met een verbruik van 
3.500 kWh voor elektriciteit (met enkelvoudige meter) en 23.260 kWh voor aardgas (gebruikt voor verwarming)  

 

 

Bron: maandelijkse infografieken CREG 

1.3. LEVERANCIERS EN PRODUCTEN 

1.3.1. Aantal leveranciers in België 

3. Niet alle energieleveranciers die zich richten op residentiële afnemers in België, zijn aanwezig in 
de drie gewesten van het land. In maart 2021 waren er 20 in totaal. Voor elektriciteit waren 18 van 
hen actief in Vlaanderen, 12 in Wallonië en 8 in Brussel (waarvan 1 die enkel verlengingsproducten aan 
zijn bestaande klanten aanbiedt). Voor aardgas waren er 15 leveranciers actief in Vlaanderen, 11 in 
Wallonië en 7 in Brussel (waarvan 1 die alleen verlengingsproducten aan zijn bestaande klanten 
aanbiedt). De leveranciers zijn minder geneigd om zich te richten op residentiële 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 jaar11. In bijlage 1 
wordt een overzicht gegeven van alle leveranciers per gewest en energievorm. Tijdens de 
observatieperiode is één leverancier toegetreden tot de markt voor residentiële afnemers: Brusol, dat 
sinds oktober 2020 actief is voor elektriciteit in het Brussels Gewest en alleen leveringscontracten 
aanbiedt aan eigenaars van zonnepanelen die bij Brusol zijn aangekocht. 

 

10 Bepaalde taksen en toeslagen zijn niet aan btw onderworpen, zoals de federale bijdrage elektriciteit en gas, de 
aansluitingsvergoeding elektriciteit en gas in Wallonië en de Bijdrage energiefonds voor elektriciteit in Vlaanderen.  
11Ordonnantie 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. 
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1.3.2. Aantal producten aangeboden door leveranciers aan residentiële afnemers 

4. Elke energieleverancier heeft het recht om een onbeperkt commercieel aanbod (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 prijs en producten met variabele prijs zijn opgenomen in bijlage 2.  
 
5. Van oktober 2020 tot maart 2021 identificeerde de CREG gemiddeld 99 actieve producten voor 
elektriciteit in Vlaanderen, 74 in Wallonië en 33 in Brussel, evenals 81 actieve producten voor aardgas 
in Vlaanderen, 56 in Wallonië en 27 in Brussel. Het kleinere aanbod in Brussel in vergelijking met de 
andere twee gewesten is het gevolg van de regionale wetgeving vermeld in punt 1.3.1. Figuur 2 toont 
het gemiddelde aantal actieve producten per energie, per producttype en per gewest gedurende de 
observatieperiode.  

Figuur 2: Gemiddeld aantal actieve producten van oktober 2020 tot maart 2021 

 

Bron: maandelijkse infografieken CREG12  

Residentiële 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 wel bestaan, maar worden niet langer op de markt aangeboden: het 
gaat om slapende producten, die we in drie categorieën kunnen onderverdelen: 

- vroegere versies van vaste producten waarvan de prijs elke maand door de leverancier 
wordt vastgelegd; 

- oude producten die worden behouden voor de bestaande klanten van de leverancier, 
maar die niet langer aan nieuwe klanten worden aangeboden; 

- nieuwe producten die uitsluitend worden aangeboden aan de bestaande klanten van 
de leverancier na afloop van hun leveringscontract, door de CREG omschreven als 
'slapende verlengingsproducten'. 

 
Slapende verlengingsproducten zullen worden verboden vanaf 1 januari 2022 voor CBD's en vanaf 
1 maart 2022 voor COD's krachtens de wet van 4 juni 2021 betreffende de verlenging van 
energiecontracten. Deze wet bepaalt immers dat aflopende CBD's of COD's voor een product dat niet 

 

12 https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken 
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meer actief is en waarvoor geen contractuele prijsgarantie geldt, alleen op basis van actieve producten 
kunnen worden verlengd13.  
 
7. Het aantal slapende producten, alle categorieën samen, overtreft ruimschoots het aantal 
actieve producten: gemiddeld waren er voor elektriciteit 1.736 per maand in Vlaanderen, 1.508 in 
Wallonië en 1.172 in Brussel, en voor aardgas 1.219 in Vlaanderen, 1.036 in Wallonië en 875 in Brussel. 
Figuur 3 illustreert het gemiddelde aantal slapende producten (alle categorieën samen) per energie, 
per producttype en per gewest gedurende de observatieperiode. 

Figuur 3: Gemiddeld aantal slapende producten van oktober 2020 tot maart 2021  

 

Bron: maandelijkse infografieken van de CREG14  

8. In de volgende paragrafen worden alleen actieve producten in aanmerking genomen, gezien het 
doel van deze nota 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 
OKTOBER 2020 TOT MAART 2021 

1.4.1. Relatieve terugkeer naar de 'normale' situatie na de sterke dalingen als gevolg van de 
gezondheidscrisis  

9. Na een scherpe daling in het voorjaar van 2020 als gevolg van verschillende factoren, waaronder 
de gezondheidscrisis in combinatie met zachte weersomstandigheden, begonnen de elektriciteits- en 
aardgasprijzen op de groothandelsmarkten zich in september 2020 te herstellen. De prijzen van de 
energiecomponent van de producten voor residentiële afnemers evolueerden in diezelfde zin. We 
moeten er wel op wijzen dat de periode van oktober tot maart over het algemeen de periode is waarin 
de energieprijzen het hoogst zijn, vooral voor aardgas, als gevolg van de grotere seizoensgebonden 
vraag. In het 3de en 4de kwartaal van 2020 lag de gemiddelde all-in elektriciteitsprijs nog steeds onder 
het niveau van de drie voorgaande jaren en herstelde vervolgens vanaf februari 2021 tot een niveau 
dat dicht bij, maar nog steeds onder het 'normale' niveau lag. De gemiddelde all-in aardgasprijs 
bereikte op zijn beurt een dieptepunt in augustus 2020, om dan vanaf september 2020 weer te stijgen. 
In het eerste kwartaal van 2021 bevond hij zich weer op een nagenoeg 'normaal' niveau. De all-in 

 

13 Zie voetnoot 7 
14 https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken 
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elektriciteitsprijs lag in het 4de kwartaal van 2020 nog 9 % lager dan zijn gemiddelde niveau van het 
4de kwartaal van de drie voorgaande jaren, maar bevond zich in het 1ste kwartaal van 2021 slechts 6 % 
onder het gemiddelde niveau van de eerste kwartalen van de drie voorgaande jaren. Wat aardgas 
betreft, bedroegen de kwartaalverschillen respectievelijk -21 % in het 4de kwartaal van 2020 en -8 % in 
het 1ste kwartaal van 2021. Dit wordt geïllustreerd in de figuren 4 en 5 hieronder. We moeten er 
bovendien op wijzen dat sinds maart 2021 de prijzen van de energiecomponent van producten 
bestemd voor consumenten sterk zijn gestegen ten gevolge van de aanzienlijke stijging van de prijzen 
op de groothandelsmarkten voor energie. 

Figuur 4: Gemiddelde all-in elektriciteitsprijs, jaargemiddelde in € voor een gezin dat 3.500 kWh/jaar verbruikt met een 
enkelvoudige meter  

 
Bron: gegevens CREG  

Figuur 5: Gemiddelde all-in-aardgasprijs, jaargemiddelde in € voor een gezin dat 23.260 kWh/jaar verbruikt en verwarmt op 
aardgas  

 
Bron: gegevens CREG  
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1.4.2. Evolutie van de energiecomponent van oktober 2020 tot maart 2021 

1.4.2.1. Elektriciteit  

10. 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 SLP15. Hieruit bleek dat van oktober 2020 tot maart 2021 
de goedkoopste elektriciteitsaanbiedingen voor residentiële afnemers steeds producten tegen 
variabele prijs waren. 
 
11. Als we kijken naar de evolutie van de prijs van de energiecomponent van het goedkoopste 
elektriciteitsaanbod (in €/jaar) tijdens de observatieperiode in de drie gewesten van het land, dan 
stellen we het volgende vast: 

- de prijs van de energiecomponent is steeds de hoogste in Wallonië en de laagste in het 
Brussels Gewest. Dit is te wijten aan de kosten van de bijdragen voor de financiering van 
hernieuwbare energie, vermeld in punt 1.1, waarvan het bedrag per gewest verschilt. De 
leveranciers rekenen de kosten van de groenestroomcertificaten (en 
warmtekrachtcertificaten in Vlaanderen) die zij moeten inleveren bij de bevoegde 
gewestelijke instanties immers door aan de eindafnemer. De in 2021 geldende quota zijn 
38,85 % van de MWh die aan de eindafnemers in Wallonië16 worden geleverd, 21,5 % voor 
de groenestroomcertificaten en 11,2 % voor de warmtekrachtcertificaten in Vlaanderen17, 
en 10,8 % voor de groenestroomcertificaten in het Brussels Gewest1819;  

- in de drie gewesten was de prijs van de energiecomponent van het goedkoopste aanbod 
steeds die van een product tegen een variabele prijs. Van oktober 2020 tot maart 2021 is 
de prijs geleidelijk gestegen. Het goedkoopste aanbod is namelijk gestegen van € 194/jaar 
in het Brussels Gewest, € 226/jaar in Vlaanderen en € 239/jaar in Wallonië in 
oktober 2020 naar respectievelijk € 220/jaar, € 257/jaar en € 274/jaar in maart 2021.  

  

 

15 'Synthetic Load Profiles' of SLP zijn typeprofielen voor het verbruik die in de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt 
worden gebruikt voor de allocatie 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 website van Synergrid:  
http://www.synergrid.be/index.cfm?&language_code=NED  
16 Raadpleeg voor meer informatie de website van 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.  
17 Raadpleeg voor meer informatie de website van de VREG: https://www.vreg.be/nl/jaarlijkse-quotumverplichting-groene-

stroom-en-wkk  
18 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  
19 De CREG beschrijft in haar studie F(2223) 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/F2223NL.pdf.  

http://www.synergrid.be/index.cfm?&language_code=NED
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/themes/info-voor-de-energiesector-13/quotuminlevering-gsc-en-kosten-van-het-systeem-57
https://www.brugel.brussels/nl_BE/themes/info-voor-de-energiesector-13/quotuminlevering-gsc-en-kosten-van-het-systeem-57
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F2223NL.pdf
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Figuur 6: Evolutie van de prijs van de energiecomponent van het goedkoopste elektriciteitsaanbod van oktober 2020 tot 
maart 2021  

 

Bron: maandelijkse infografieken van de CREG20    

12. Op de groothandelsmarkten voor elektriciteit zijn de prijzen op de kortetermijnmarkt Belpex 
DAM (prijzen voor de volgende dag) alsook de prijzen op de middellangetermijnmarkt Endex Power BE 
M+1 (prijzen voor levering in de volgende maand) tussen het 4de kwartaal van 2020 en het 1ste kwartaal 
van 2021 gestegen, met een piek in januari 202121, van respectievelijk € 39,39/MWh en € 46,44/MWh 
in oktober 2020 tot € 57,46/MWh en € 58,03/MWh in januari 2021. Deze stijging is onder meer een 
gevolg van het herstel van de economische activiteit na de scherpe daling van de vraag als gevolg van 
de coronacrisis in de 1ste helft van 2020, maar ook door een koudegolf begin januari. Deze prijzen 
daalden vervolgens opnieuw tijdens de rest van het 1ste kwartaal van 2021. 

  

 

20 https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken  
21 De weergegeven indices zijn de volgende: Belpex base D+1 vertegenwoordigt het maandelijkse rekenkundige gemiddelde 

van de 'settlement'-prijzen op de Day-Ahead markt, zoals gepubliceerd door Epex spot op zijn 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'), zoals gepubliceerd op de website https://www.theice.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'), zoals gepubliceerd op de website https://www.theice.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.theice.com/
https://www.theice.com/
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Figuur 7: Evolutie van de gemiddelde maandprijs op de groothandelsmarkten voor elektriciteit van oktober 2020 tot 
maart 2021 in €/MWh  

 

Bron: CREG-database en maandelijkse CREG-boordtabellen22 

13. Uit de figuren 6 en 7 blijkt dat de prijzen van de energiecomponent van variabele 
elektriciteitsproducten evolueren in lijn met die van de kortetermijngroothandelsmarkten, met enige 
vertraging.  Het aanbod voor residentiële afnemers bereikte immers haar hoogste prijs (tijdens de 
observatieperiode) in februari 2021, terwijl de grondhandelsprijzen op korte termijn hun piek in 
januari 2021 hadden bereikt. Dit betekent dat de prijsstijging op de Belpex DAM en de Endex Power 
BE base M+1 in januari 2021 een impact heeft gehad op de prijzen van het variabele aanbod die de 
maand erop werden voorgesteld; het commerciële aanbod tegen variabele prijzen voor de residentiële 
afnemers bevatte immers prijzen berekend op basis van de prijzen van de indexnoteringen van de 
vorige maand of het vorige kwartaal, wat deze vertraging verklaart. 

1.4.2.2. Aardgas 

14. Als we kijken naar de evolutie van de prijs van de energiecomponent van het goedkoopste 
aardgasaanbod (in €/jaar) van oktober 2020 tot maart 2021, stellen we het volgende vast: 

- de prijzen zijn vaak het goedkoopst in Vlaanderen. Dit komt omdat de goedkoopste 
producten vaak worden aangeboden door leveranciers die enkel in dat gewest actief zijn; 

- het goedkoopste product op de markt was altijd een product tegen variabele prijs, 
behalve in januari 2021, toen het een product tegen een vaste prijs was; 

- in de drie gewesten was de prijs van de energiecomponent van het goedkoopste 
aardgasaanbod stabiel in het 4de kwartaal van 2020, en kende dan een sterke stijging in 
januari 2021, vooral in Wallonië en het Brussels Gewest, om zich in het 1ste kwartaal 
van 2021 te stabiliseren op een nagenoeg identiek niveau voor de drie gewesten van het 
land. Het goedkoopste aanbod ging van € 270/jaar in Wallonië en Brussel en € 239/jaar in 

 

22 https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel  

https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel
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Vlaanderen in oktober 2020 tot € 402/jaar in Wallonië en Vlaanderen en € 421/jaar in 
Brussel in maart 2021. 

Figuur 8: Evolutie van de prijs van de energiecomponent van het goedkoopste aardgasaanbod (variabele producten) van 
oktober 2020 tot maart 2021  

 

Bron: maandelijkse infografieken van de CREG23  

15. Wanneer we deze evolutie vergelijken met die van de prijzen op de groothandelsmarkten voor 
aardgas24, blijkt dat de curven een vergelijkbaar verloop kennen met de beursindexen die door de 
leveranciers worden gebruikt in hun indexeringsformules die de prijzen van hun variabel 
aardgasaanbod bepalen, zij het met enige vertraging. Merk op 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, 
maar worden voortaan ook gebruikt voor sommige producten op de residentiële markt. De ZTP D+1 is 
een 'day ahead' spotindex. Na het bereiken van historisch lage niveaus in het 3de kwartaal van 2020 als 
gevolg van hoge opslagniveaus en een aanzienlijke invoer van LNG, begonnen de groothandelsprijzen 
in het 4de kwartaal van 2020 weer te stijgen als gevolg van hogere CO2-prijzen en een groeiende vraag 
naar aardgas door een herstel van de activiteiten in Azië. In januari 2021 hebben een aanzienlijke daling 
van de invoer van vloeibaar aardgas (LNG) in Europa en een stijging van de vraag als gevolg van een 
koudegolf begin januari de groothandelsprijzen tot in februari 2021 opgedreven, waarna zij in 
maart 2021 weer begonnen te dalen.  Op haar beurt steeg de prijs van het goedkoopste commerciële 
aanbod tegen een variabele prijs tussen december 2020 en januari 2021 sterk, alvorens zich in het 
1ste kwartaal van 2021 te stabiliseren. Die prijs werd niet beïnvloed door de daling van de prijzen op de 

 

23 https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken  
24 De weergegeven beursindexen zijn de volgende: TTF101 vertegenwoordigt het maandelijkse rekenkundige 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 
maandelijkse rekenkundige 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 maandelijkse rekenkundige 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 maandelijkse rekenkundige 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
http://www.powernext.com/
http://www.powernext.com/
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groothandelsmarkt ingezet in maart 2021, aangezien die gebaseerd was op noteringen voor de maand 
die voorafging aan het leveringskwartaal, namelijk noteringen voor december 2020.  

Figuur 9: Evolutie van de gemiddelde maandprijs op de groothandelsmarkten voor aardgas van maart tot september 2020 in 
€/MWh  

 

Bron: CREG-database en maandelijkse CREG-boordtabellen25 

2. DE LOOPTIJD VAN LEVERINGSCONTRACTEN  VOOR 
ENERGIE 

2.1. BEPAALDE DUUR EN ONBEPAALDE DUUR 

16. Onder de vele actieve producten die aan de residentiële afnemers worden aangeboden, zijn er 
leveringscontracten voor elektriciteit en/of aardgas van bepaalde en onbepaalde duur. Het 
belangrijkste onderscheid tussen deze twee soorten contracten kan als volgt worden samengevat: 

- voor een contract van bepaalde duur (CBD) is de vaste prijs (als het gaat om een product 
tegen vaste prijs) of de formule voor de prijsindexering (als het gaat om een product tegen 
variabele prijs) tijdens de hele contractduur van toepassing en kan hij door de leverancier 
niet worden gewijzigd vóór het verstrijken van het contract;  

- omgekeerd, voor een contract van onbepaalde duur (COD) is de vaste prijs (als het gaat 
om een product tegen vaste prijs) of de formule voor de prijsindexering (als het gaat om 
een product tegen variabele prijs) voor onbepaalde tijd van toepassing en kan hij door de 
leverancier gewijzigd worden mits inachtneming van een opzegtermijn; 

- er bestaan ook COD's die gepaard gaan met een contractuele garantie van de prijs of 
van de indexeringsformule tijdens een eerste periode. In de onderstaande analyses zullen 
die worden beschouwd als CBD's voor de duur van de contractuele garantie van de prijs 

 

25 https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel  

https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel
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of van de indexeringsformule, aangezien de leverancier het tarief niet kan wijzigen vóór 
het einde van deze periode.  

De leveranciers vermelden op hun tarieffiches of het om een CBD of een COD gaat en specificeren hun 
bepalingen inzake CBD's en COD's in hun algemene verkoopvoorwaarden. 

2.2. RESPECTIEVE AANDELEN VAN CONTRACTEN VAN BEPAALDE EN VAN 
CONTRACTEN VAN ONBEPAALDE DUUR IN DE 
LEVERANCIERSPORTEFEUILLE  

17. Tabel 1 hieronder toont, voor de maand maart 2021, het aandeel van de contracten die door de 
leveranciers aan residentiële afnemers worden aangeboden volgens hun duur, alsook het aandeel van 
de producten tegen een vaste en tegen een variabele prijs in de portefeuille van de leveranciers.  

Tabel 1: Aandeel van de contracten voor residentiële afnemers in de portefeuille van de leveranciers in maart 2021 op basis 

van hun duur en het producttype (tegen vaste prijs of tegen variabele prijs) 

 

Bron: gegevens CREG, maart 2021 

  

Leverancier voor de residentiële klanten
Onbepaalde 

duur
1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar

Producten 

met vaste 

prijs

Producten 

met variabele 

prijs

1 ANTARGAZ 100% 100%

2 ASPIRAVI ENERGY* 100% 50% 50%

3 BOLT 100% 100%

4 BRUSOL 100% 100%

5 COCITER* 33,33% 33,33% 33,33% 100%

6 EBEM 75% 25% 12,5% 87,5%

7 ECOPOWER* 100% 100%

8 ELEGANT 25% 75% 75% 25%

9 ENECO 27% 33% 13,33% 13,33% 13,33% 73% 27%

10 ENERGIE 2030* 83% 17% 50% 50%

11 ENGIE ELECTRABEL 41% 44% 15% 69% 31%

12 ESSENT 67% 33% 42% 58%

13 LAMPIRIS 36% 23% 41% 55% 45%

14 LUMINUS 15% 58% 23% 4% 50% 50%

15 MEGA 70,6% 20,6% 8,8% 41% 59%

16 OCTA+ 60% 40% 30% 70%

17 TREVION 67% 33% 67% 33%

18 VLAAMSE ENERGIELEVERANCIER 40% 40% 20% 40% 60%

19 WASEWIND* 100% 100%

20 WATZ 100% 100%

* Coöperatieve

** CDI à prix variable avec formule fixée pour une durée déterminée 
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Hieruit blijkt het volgende: 

- de overgrote meerderheid (85 %) van de leveranciers die zich richten op residentiële 
afnemers, biedt ook contracten van bepaalde duur aan, en 60 % van de leveranciers biedt 
uitsluitend CBD's aan; 

- iets meer dan een derde van de leveranciers (35 %) biedt ook contracten van onbepaalde 
duur aan, en 12 % van de leveranciers biedt alleen COD's aan, waarbij het in alle gevallen 
om producten tegen een variabele prijs gaat. 

18. Zoals vermeld in punt 16, bieden sommige leveranciers COD's aan tegen een gegarandeerde 
vaste prijs gedurende een aanvangsperiode. Daarom is dit type contract in de bovenstaande tabel en 
in de onderstaande grafieken opgenomen in de categorie contracten van bepaalde duur. Dit specifieke 
kenmerk is vermeld in de bijzondere voorwaarden van het product. We geven een voorbeeld: 

Illustratie 1: voorbeeld van een COD tegen een vaste gegarandeerde prijs gedurende een aanvangsperiode 

• Tarieffiche: 

 

• AVV: 

 

19. In dit geval heeft de leverancier dus de mogelijkheid om de vaste prijs na de eerste 12 maanden 
van het contract naar boven of naar beneden te wijzigen, op voorwaarde dat hij de afnemer hiervan 
ten minste twee maanden vóór de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven in kennis stelt. Dit contract 
zal in de volgende grafieken worden beschouwd als een CBD van één jaar tegen een vaste prijs.  
 
20. Er bestaan ook COD's tegen een variabele prijs waarbij de prijsindexeringsformule voor een 
aanvangsperiode gegarandeerd is.  Deze laatste worden in de tabellen en grafieken van deze nota 
beschouwd als CBD's tegen een variabele prijs. We geven een voorbeeld:  
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Illustratie 2: voorbeeld van een COD tegen een variabele prijs met gegarandeerde indexeringsformule tijdens 
een aanvangsperiode  

 

2.3. AANTAL ACTIEVE PRODUCTEN AANGEBODEN OP DE MARKT 
NAARGELANG HUN LOOPTIJD  

21. In de onderstaande figuren 8 en 9 wordt het aantal producten (COD's en CBD's) dat in 
maart 2021 aan residentiële afnemers wordt aangeboden, enerzijds voor elektriciteit en anderzijds 
voor aardgas, uitgesplitst per gewest en per producttype (tegen vaste of variabele prijs). 

Figuur 8: Duur van de in maart 2021 aangeboden elektriciteitscontracten, uitgesplitst per gewest en producttype  

 

Figuur 9: Duur van de in maart 2021 aangeboden aardgascontracten, uitgesplitst per gewest en producttype  
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Hieruit komen de volgende vaststellingen naar voren: 

- alle voorgestelde COD's zijn producten tegen een variabele prijs. Wat elektriciteit betreft, 
zijn ze het talrijkst in Vlaanderen, waar zij 13 % van het aanbod vertegenwoordigen, 
tegenover 12 % in Wallonië en 0 % in Brussel, en wat aardgas betreft zijn zij eveneens het 
talrijkst in Vlaanderen, waar zij goed zijn voor 15 % van het aanbod, tegenover 14 % in 
Wallonië en 0 % in Brussel.  Voor beide energietypes hebben de Brusselaars dus niet de 
mogelijkheid om COD's af te sluiten; 

- in Vlaanderen en Wallonië wordt bijna 60 % van de voorgestelde CBD's gesloten voor de 
duur van één jaar. In Brussel is de duur van de initiële contracten door de gewestelijke 
regelgeving26 vastgesteld op minimaal 3 jaar, wat verklaart waarom de COD's van 3 jaar 
overheersen (94 % voor elektriciteit en 88 % voor aardgas).  

22. Om de kwestie vanuit een meer globale invalshoek te benaderen, is het interessant te kijken 
naar de respectieve aandelen van de elektriciteits- en aardgasleveringscontracten op de Belgische 
markt van residentiële afnemers naargelang hun looptijd. 

Figuur 10: Aandeel van de elektriciteitscontracten op de Belgische residentiële markt in maart 2021 volgens looptijd  

 

Figuur 11: Aandeel van de aardgascontracten op de Belgische residentiële markt in maart 2021 volgens looptijd  

 

 

26 Zie voetnoot 4 



 
 

Niet-vertrouwelijk  20/28 

 

- zowel voor elektriciteit als voor aardgas is het aandeel van de CBD's van één jaar overheersend 
(respectievelijk 49 % en 48,4 % van het aanbod); 

- de COD's vertegenwoordigen een klein deel van het aanbod, zowel voor elektriciteit (10,5 %) 
als voor aardgas (12,4 %);   

- langetermijncontracten (4 of 5 jaar) zijn het minst talrijk op de markt; 

- het relatief hoge percentage CBD's van drie jaar komt grotendeels overeen met de 
aanbiedingen in het Brusselse Gewest in overeenstemming met de gewestelijke regelgeving 
die een minimumlooptijd van drie jaar voor de initiële leveringscontracten voor energie 
voorschrijft. 

23. Alvorens een contract voor energielevering af te sluiten, is het voor de consument van belang 
zich op de hoogte te stellen van de looptijd van het contract, aangezien een aantal bepalingen 
betreffende de verlenging of hernieuwing van het contract of betreffende de wijziging van de 
contractuele voorwaarden verschillend zijn voor CBD's en COD's. 

3. BEËINDIGING, VERLENGING EN HERNIEUWING VAN 
LEVERINGSCONTRACTEN VOOR ENERGIE 

3.1. BEËINDIGING VAN LEVERINGSCONTRACTEN VOOR ENERGIE 

3.1.1. Bepalingen van de federale regelgeving  

24. Consumenten kunnen hun leveringscontract voor energie te allen tijde opzeggen met 
inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, ongeacht of ze een CBD of een COD hebben 
afgesloten. Deze mogelijkheid wordt op federaal niveau geregeld door de Elektriciteitswet27 en de 
Gaswet28. In de desbetreffende artikelen wordt ook bepaald dat in geval van opzegging door de 
afnemer met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, de leverancier hem geen 
opzeggingsvergoeding in rekening mag brengen. Het volgende wordt er bepaald: "De huishoudelijke 
afnemer of de K.M.O. heeft het recht een overeenkomst, zowel van bepaalde duur als van onbepaalde 
duur, voor de continue levering van elektriciteit op elk ogenblik te beëindigen mits een opzegtermijn 
van één maand wordt nageleefd. Wanneer de huishoudelijke afnemer [...] gebruik maakt van het recht 
dat hem wordt toegekend krachtens het eerste lid, mag hem hiervoor geen enkele vergoeding in 
rekening worden gebracht."  
 
25. De bepalingen betreffende de beëindiging van leveringscontracten voor energie zijn dus van 
toepassing op consumenten die hun contract willen opzeggen, hetzij om te veranderen van contract 
bij dezelfde leverancier, hetzij om te veranderen van energieleverancier.  Om te weten of deze 

 

27 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, te raadplegen op het volgende adres: 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1999011160&la=N. Zie art. 18, § 2/3. 
28 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, te 
raadplegen op het volgende adres:  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1965041230&table_name=wet.  
Zie art. 15/5bis, § 11/3. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=nl&nm=1999011160&la=N
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1965041230&table_name=wet
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verandering gunstig is, wordt de consument aangeraden de marktpositie van zijn contract te 
controleren met behulp van de CREG Scan en, indien zijn contract duur blijkt in vergelijking met de 
marktprijzen, het actuele aanbod te vergelijken met behulp van betrouwbare online prijsvergelijkers, 
om zo een nieuw contract af te sluiten dat goedkoper is of waarvan de voorwaarden beter aansluiten 
bij zijn behoeften.  

3.1.2. Bepalingen van het Consumentenakkoord  

26. Het Akkoord 'De consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt' (hierna: 
Consumentenakkoord)29, dat tot doel heeft de residentiële afnemer te beschermen in het kader van 
leveringscontracten voor energie, bevat ook bepalingen inzake opzegging die voortvloeien uit de 
voormelde artikelen van de Elektriciteitswet en de Gaswet. Het bepaalt immers het volgende: 

- de algemene verkoopvoorwaarden van de leverancier (AVV) moeten duidelijk voorzien in 
opzeggingsbepalingen; 

- de factuur moet de opzeggingsmodaliteiten vermelden; 

- de leverancier mag geen verbrekingsvergoeding aanrekenen in geval van verbreking door 
de klant binnen de wettelijke termijn (1 maand); 

- een 'switch' geldt als kennisgeving van de opzegging: "een opzegging geschiedt in elk geval 
geldig door het verzenden van een switchbericht volgens de UMIG-richtlijnen zoals 
beschreven in het relevant technisch reglement"30. 

De lijst van de leveranciers die het Consumentenakkoord hebben ondertekend, is opgenomen in 
bijlage 1. 

3.2. VERLENGING EN HERNIEUWING VAN LEVERINGSCONTRACTEN VOOR 
ENERGIE  

27. De bepalingen betreffende de verlenging en hernieuwing van de leveringscontracten voor 
energie zijn opgenomen in de AVV van de leveranciers. Uit een analyse van de AVV van de 20 
leveranciers die zich richten op de Belgische residentiële afnemers blijkt dat zij allemaal bepalingen 
bevatten waarvan de belangrijkste kenmerken in de volgende paragrafen worden beschreven. 

3.2.1. Verlenging en hernieuwing van een CBD 

28. De verlenging van een CBD komt erop neer dat het voor een nieuwe termijn wordt voortgezet 
zonder wijziging van de contractuele voorwaarden. De verlenging wordt 'stilzwijgend' genoemd indien 
daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming is vereist van de klant van wie het contract afloopt.  De 
energieleveranciers die CBD's aanbieden, voorzien in hun AVV allemaal in bepalingen inzake de 
stilzwijgende verlenging van de contracten die aflopen. Ze moeten niet alleen de Gaswet en de 

 

29 Het gaat om een akkoord dat onder de bevoegdheid valt van de FOD Economie en kan worden geraadpleegd op: 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-nl.pdf. 
30 UMIG staat voor "Utility Market Implementation Guide", een door de DNB's ontwikkelde referentiehandleiding waarin de 

processen en de informatie-uitwisseling tussen de partijen op de energiemarkt worden beschreven. Een "switch" is een 
operatie om van leverancier te veranderen.  

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Energy/accord-electricity-nl.pdf
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Elektriciteitswet naleven, maar ook de bepalingen van het Wetboek van economisch recht in dat 
verband31, die onder meer het volgende bepalen: 

- wanneer een overeenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen een onderneming en 
een consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst 
in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste 
bladzijde; 

- dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging, evenals de uiterste 
datum waarop de consument zich ertegen kan verzetten en de wijze waarop hij kennis 
geeft van dit verzet; 

- de consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een overeenkomst van bepaalde 
duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming 
van de opzeggingstermijn die in de overeenkomst is bepaald, zonder dat deze termijn 
meer dan twee maanden mag bedragen32.  

29. De hernieuwing van een CBD betekent dat de leverancier het vervangt door een nieuw 
contractueel aanbod aan de klant vóór het verstrijken van het oorspronkelijke contract, waardoor een 
nieuwe contractuele relatie tot stand komt. De leveranciers voorzien in het algemeen in een 
opzegtermijn van twee maanden. De consument kan het contractvoorstel weigeren. Doet hij dit niet, 
dan wordt het voorstel tot vernieuwing volgens de AVV van de leveranciers geacht te zijn aanvaard. 

30. In het verleden heeft de CREG vastgesteld dat een klein aantal leveranciers bepaalde aflopende 
CBD's vernieuwden tegen hetzelfde tarief als dat van het initiële contract dat werd ondertekend op 
een moment dat de marktprijzen hoog waren, zonder dat dit tarief beschikbaar was voor nieuwe 
afnemers, of dat zij CBD's vernieuwden op basis van producten die specifiek voor dit doel werden 
gecreëerd zonder dat deze aan nieuwe afnemers werden aangeboden. De CREG kwalificeerde de aldus 
verlengde contracten als "slapende verlengingsproducten". Overeenkomstig de wet van 4 juni 2021 
betreffende de verlenging van energiecontracten moeten de CBD's die bijna vervallen, vanaf 1 januari 
2022 verplicht worden vernieuwd op basis van actieve producten.  

3.2.2. Hernieuwing van een COD 

31. Aangezien COD's per definitie van onbepaalde duur zijn, hebben zij geen contractueel 
vastgelegde vervaldatum. Ze kunnen wel onderhevig zijn aan wijzigingen in hun voorwaarden (op het 
vlak van tarieven en andere) door de leverancier. Het gaat dan om een contractvernieuwing. In hun 
AVV specificeren de leveranciers dat wijzigingen in het nadeel van de consument minstens twee 
maanden van tevoren aan hem moeten worden meegedeeld. De consument kan deze wijzigen 
weigeren en zo te kennen geven dat hij het contract wenst te beëindigen. Doet hij dit niet, dan worden 
de nieuwe voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Wijzigingen in het voordeel van de consument zijn te 
allen tijde mogelijk. 
 
32. Terwijl sommige leveranciers in het verleden COD's konden verlengen op basis van slapende 
verlengingsproducten, zal ook deze praktijk verboden worden door de wijzigingen aan de Gas- en de 
Elektriciteit die worden ingevoerd door de wet betreffende het verlengen van energiecontracten. De 
leveranciers hebben tot 1 maart 2022 de tijd om zich aan te passen in het geval van de COD's.  

 

31 Zie Wetboek van economisch recht, art.  VI.91. § 1,  
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=2013022819&la=N&language=nl&table_name=wet  
32 Voor de elektriciteits- en/of aardgasleveringscontracten is deze opzeggingstermijn door de Elektriciteitswet en de Gaswet 
vastgesteld op één maand. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=2013022819&la=N&language=nl&table_name=wet
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3.2.3. Bepalingen van het Consumentenakkoord  

33. Het Consumentenakkoord bevat bepalingen in verband met de verlenging en de vernieuwing 
van contracten. Het bepaalt in wezen het volgende: 

- indien het contract voorziet in de stilzwijgende verlenging ervan, brengen de leveranciers 
hun afnemers op de hoogte van de stilzwijgende verlenging en de mogelijkheid tot 
opzegging van het contract. Deze kennisgeving aan de afnemer gebeurt minstens 1 maand 
voor de datum die in het contract werd vastgesteld om zich te verzetten tegen de 
stilzwijgende verlenging; 

- een stilzwijgende verlenging houdt in dat het bestaande contract zonder enige eenzijdig 
door de energieleverancier aangebrachte wijziging in het nadeel van de consument wordt 
voortgezet voor een nieuwe termijn; 

- wanneer een energieleverancier niet wenst over te gaan tot een stilzwijgende verlenging, 
maakt hij de afnemer een voorstel voor hernieuwing over ten minste twee maanden voor 
de einddatum van het CBD, waarbij hij uitlegt waarin de nieuw voorgestelde voorwaarden 
verschillen van het bestaande contract;  

- de leverancier verzoekt de consument zijn instemming met het nieuwe voorstel 
uitdrukkelijk te bevestigen; 

- wanneer de consument tegen de einddatum van het lopende contract niet heeft 
gereageerd op dit verzoek, verbindt de energieleverancier er zich toe hem verder te 
blijven beleveren met het op dat ogenblik goedkoopste equivalente product van bepaalde 
duur dat hij op dat moment te koop aanbiedt; 

- deze bevestiging is niet vereist wanneer bij het voorstel tot contractvernieuwing de 
energieleverancier het goedkoopste equivalente product heeft aangeboden. Enkel 
wanneer het aangeboden product het goedkoopste op de markt is, mag dit als dusdanig 
worden vermeld;  

- de energieleverancier wijst er de consument uitdrukkelijk en op een opvallende manier 
op dat hij via de websites van de gewestelijke regulatoren kan nagaan wat het 
goedkoopste product is.  

34. In de volgende illustratie worden de belangrijkste kenmerken van de CBD's en de COD's 

samengevat. 
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Illustratie 3: Belangrijkste kenmerken van de CBD's en de COD's 
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3.3. WET BETREFFENDE DE VERLENGING VAN LEVERINGSCONTRACTEN 
VOOR ENERGIE  

35. De wet betreffende de verlenging van leveringscontracten voor energie, aangenomen op 
4 juni 2021, wijzigt de Elektriciteits- en Gaswet door bepalingen op te nemen die de 
consumentenbescherming zullen versterken. De wet bepaalt met name dat de leverancier ten minste 
twee maanden vóór het verstrijken van een CBD of de intrekking van een COD (niet onderworpen aan 
een contractuele garantie inzake de prijs of de indexeringsformule voor een bepaalde periode) uit zijn 
actieve productaanbod: 

- de afnemer een overzicht van al zijn actieve producten bezorgt; 

- de afnemer erop wijst dat hij via de websites van de regionale regulatoren kan nagaan 
wat het goedkoopste product is; 

- de afnemer informeert wanneer zijn product niet langer een actief product is of wanneer 
de prijs van het product verschilt van de huidige prijs van het actieve product; 

- tegelijkertijd een nieuw contractvoorstel voorlegt aan de afnemer, waarin duidelijk wordt 
toegelicht waarin de nieuw voorgestelde voorwaarden verschillen van het bestaande 
contract; 

- de afnemer verzoekt om (per brief of via een andere manier) zijn instemming met het 
nieuwe contractvoorstel uitdrukkelijk te bevestigen; 

- wanneer de afnemer niet reageert op het nieuwe contractvoorstel tegen de einddatum 
van het lopende contract/binnen twee maanden, hem het op dat ogenblik goedkoopste 
equivalent product toekent (als het initiële contract een CBD was, kent de leverancier hem 
zijn goedkoopste equivalente CBD toe). 

36. De CREG verheugt zich over de goedkeuring van deze wet die, door het verbieden van de praktijk 
van slapende verlengingsproducten die vaak duurder zijn dan actieve producten, de mogelijkheid voor 
de consument zal garanderen om van goedkopere producten te genieten, en 'slapende' afnemers, die 
hun energiecontract niet van nabij volgen, zal beschermen door ervoor te zorgen dat zij van het 
goedkoopste equivalent product van hun leverancier kunnen genieten indien zij niet reageren op een 
nieuw contractvoorstel.  

4. CONCLUSIES 

37. Wanneer de consument overweegt om van leveringscontract  voor energie te veranderen, moet 
hij kiezen tussen het aanbod van verschillende leveranciers, die elk een gamma van producten tegen 
vaste of variabele prijzen aanbieden.  Contracten voor de levering van elektriciteit of aardgas kunnen 
voor bepaalde of onbepaalde duur worden afgesloten, en het is belangrijk dat de consument zich goed 
op de hoogte stelt van deze parameter, aangezien een aantal bepalingen in verband met de verlenging 
of vernieuwing van het contract, of met de wijziging van de contractuele voorwaarden, verschillend 
zijn voor contracten van bepaalde en onbepaalde duur. In dit verband vestigt de CREG de aandacht op 
de volgende elementen: 

- de consument kan op elk ogenblik zijn leveringscontract opzeggen mits inachtneming van 
een wettelijke opzegtermijn van één maand, zoals vastgelegd door de Elektriciteits- en de 
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Gaswet. Er kan hem geen verbrekingsvergoeding worden opgelegd, ook niet als hij een 
CBD heeft afgesloten;  

- de verlenging en de hernieuwing van leveringscontracten voor energie worden geregeld 
in het Consumentenakkoord. De CREG herhaalt haar wens tot uitbreiding van het 
Consumentenakkoord naar kmo's en dat het bindend wordt voor alle leveranciers, 
organisatoren van groepsaankopen en tussenpersonen op de energiemarkt; 

- het is belangrijk goed te letten op elke mededeling die de leverancier 2 maanden voor het 
einde van een CBD en op elk moment in het geval van een COB verstuurt, aangezien die 
een voorstel tot hernieuwing van het contract dat een wijziging van de tarieven met zich 
brengt kan bevatten; 

- wanneer de consument een voorstel tot contractvernieuwing ontvangt, wordt hem 
aangeraden de marktpositie van dit aanbod te controleren met behulp van de CREG Scan 
en, indien het duur blijkt in vergelijking met de marktprijzen, het actuele aanbod te 
vergelijken met behulp van betrouwbare online prijsvergelijkers, om zo een nieuw 
contract af te sluiten dat goedkoper is of waarvan de voorwaarden beter aansluiten bij 
zijn behoeften; 

- de CREG verheugt zich over het aannemen van de wet betreffende de verlenging van 
energiecontracten, die in de Elektriciteits- en de Gaswet bindende bepalingen invoert met 
betrekking tot de verlenging en hernieuwing van contracten van bepaalde en onbepaalde 
duur. Deze bepalingen zullen de consumentenbescherming op de energiemarkt 
versterken, onder meer door te bepalen dat contracten moeten worden verlengd of 
vernieuwd op basis van actieve producten, waardoor de slapende verlengingsproducten 
worden verboden. De leveranciers moeten hun producten in overeenstemming brengen 
met deze wet tegen 1 januari 2022 voor de CBD's en tegen 1 maart 2022 voor de COD's. 

 

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

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. voorzitter van het Directiecomité 



 
 

Niet-vertrouwelijk  27/28 

BIJLAGE 1 

De leveranciers actief op de markt voor residentiële afnemers in België - 

maart 2021 

 

  

Colonne

1
I. Leverancier II. Actief in Brussel III. Actief in Wallonië IV. Actief in Vlaanderen V. Energieën

VI. Ondertekenaar van het 

consumentenakkoord

1 ANTARGAZ X X E, G X

2 ASPIRAVI ENERGY* X E X

3 BOLT X X E, G

4 BRUSOL X E

5 COCITER* X E

6 EBEM X E, G

7 ECOPOWER* X E

8 ELEGANT X E, G

9 ENECO X X X E, G X

10 ENERGIE 2030* X X X E, G

11 ENGIE ELECTRABEL X X X E, G X

12 ESSENT X X E, G X

13 LAMPIRIS X X X E, G X

14 LUMINUS X X X E, G X

15 MEGA** X X X E, G

16 OCTA+ X X X E, G

17 TREVION X E, G X

18
VLAAMSE 

ENERGIELEVERANCIER
X E, G

19 WASEWIND* X E

20 WATZ X X E, G X

* Coöperatieve

** Heeft het consumentenakkoord na maart 2021 getekend

X Productaanbod aan nieuwe en bestaande klanten

X Productaanbod alleen aan bestaande klanten

E Elektriciteit

G Aardgas
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BIJLAGE 2 

De voornaamste kenmerken van de producten tegen vaste of variabele prijs  

 




