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I. INLEIDING 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft deze studie uitgevoerd op basis van artikel 23, §2, 2°, van de elektriciteitswet1 en op 

basis van artikel 15/14, §2, 2°, van de gaswet2. 

 

De CREG kan op basis van bovenvermelde artikelen op eigen initiatief studies uitvoeren in 

verband met de elektriciteits- en aardgasmarkt. 

 

Deze studie geeft een beschrijvend overzicht van de bestaande prijsvergelijkingsmodules 

(PVM’s) op de Belgische energiemarkt en geeft daarbij een aantal pistes voor verdere 

optimalisering van deze PVM’s. 

 

Het Directiecomité van de CREG keurde deze studie tijdens zijn vergadering van 27 

september 2012 goed. 

 

 

 

 

  

                                                 
1
 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 

2
 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van 

leidingen. 
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II. ALGEMEEN KADER 

 

1. Vanaf 1 juli 2007 is de residentiële elektriciteits- en aardgasmarkt volledig vrij binnen 

de Europese lidstaten. Voor de Belgische residentiële eindgebruikers wil dit zeggen dat ze 

de vrijheid hebben een leveringscontract af te sluiten met de elektriciteits- en/of 

aardgasleverancier van hun keuze die over een regionale leveringsvergunning beschikt. 

 

2. Sinds de volledige vrijmaking van de energiemarkt zijn een aantal nieuwe spelers op 

de verschillende regionale energiemarkten actief geworden. Tabel 1 geeft een overzicht voor 

elektriciteit en aardgas van de leveranciers die over een regionale leveringsvergunning 

beschikken. 

 

Tabel1: Overzicht leveranciers met een regionale leveringsvergunning op energiemarkt 

 

NAAM LEVERANCIER
(*) TOEKENNING ELEKTRICITEIT AARDGAS

Belpower International NV 8 september 2009 X

DB Energie 8 december 2008 X

Delta Energy Belgium NV 18 oktober 2011 X

Dong Energy Sales BV 29 september 2005 X

E.ON Belgium NV 22 oktober 2002 X X

E.ON Energy Trading SE 14 maart 2006 X

Ecopower CVBA 2 april 2002 X

EDF Luminus NV 8 maart 2006 X X

Electrabel Customer Solutions NV 27 mei 2002 X X

Electrawinds Distributie NV 30 maart 2010 X

Elegant BVBA 13 januari 2009 X X

Elektriciteitsbedrijf Merksplas BVBA 15 juli 2002 X X

Elexys NV 22 juni 2010 X

Eneco België BV 19 juli 2004 X X

Energie 2030 Agence SA
Geen leveringsvergunning van de 

VREG vereist (**)
X X

Energy Cluster BV 10 juli 2012 X X

Energy Logistics and Services GmbH 23 november 2010 X

Essent Belgium NV 3 december 2002 X X

Gas Natural Europe SAS 1 juni 2010 X

Lampiris NV 8 december 2004 X X

NatGAS AG 26 januari 2011 X

Nuon Belgium NV 21 november 2002 X X

OCTA+ Energie 25 augustus 2009 X X

Trevion NV 24 november 2011 X

Trianel Energie BV 4 februari 2003 X

Wase Wind CVBA 8 november 2005 X

(*): Leveranciers die enkel industriële klanten beleveren werden niet in de lijst opgenomen

(**): Een leveringsvergunning van de VREG is niet vereist indien een leverancier reeds voldoet aan de eisen die gesteld 

worden door een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, de federale overheid of een andere gewestelijke 

bevoegde overheid in verband met de levering van elektriciteit of aardgas.
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3. Voor de consument, die komt uit een tijdperk, vóór de liberalisering van de 

energiemarkt, waar geen keuzevrijheid bestond op het vlak van levering van elektriciteit en 

aardgas, is er sinds 1 juli 2007 veel veranderd. Hij moet zijn weg zoeken tussen een stijgend 

aantal leveranciers met elk een veelvoud aan producten en trachten de juiste keuze te 

maken. 

 

4. De consument is niet verplicht om van product en/of van leverancier te veranderen. 

Recente evoluties op de energiemarkt hebben echter aangetoond dat consumenten die bij 

de historische leveranciers blijven, vaak minder goed af zijn dan consumenten die wel de 

stap wagen en van product en/of leverancier veranderen.  

 

5. Switchen of veranderen van leverancier was in de beginfase van de vrijgemaakte 

markt voor heel wat consumenten een niet-overbrugbare hindernis, of dat leek toch minstens 

zo te zijn. 

 

6. Switchingprocessen werden ondertussen echter verfijnd en vereenvoudigd. 

Opzegvergoedingen bij het vroegtijdig stopzetten van lopende contracten werden sinds kort  

afgeschaft3. In artikel 18 van de elektriciteitswet en artikel 15/5bis van de gaswet, beiden 

laatst gewijzigd bij de wet van 8 januari 2012, worden respectievelijk de paragrafen 2/3 en 

11/3  ingevoegd, luidende:  

 

“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/gas 

op elk ogenblik te beëindigen mits een opzegtermijn van één maand wordt nageleefd. 

Elk contractueel beding dat afbreuk doet aan dit recht, is van rechtswege nietig. 

De leverancier waarmee de huishoudelijke afnemer of de K.M.O. een overeenkomst tot 

continue levering van elektriciteit/gas sluit, wordt verondersteld gemandateerd te zijn 

om het recht bedoeld in het eerste lid uit te oefenen, tenzij uitdrukkelijke, 

andersluidende overeenkomst. Wanneer de huishoudelijke afnemer of de K.M.O. 

gebruik maakt van het recht dat hem wordt toegekend krachtens het eerste lid, mag 

hem hiervoor geen enkele vergoeding in rekening worden gebracht.” 

 

  

                                                 
3
 25 augustus 2012. - Wet houdende diverse bepalingen inzake energie. 
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Enkel een opzegperiode van een maand dient nog gerespecteerd te worden. Belangrijke 

barrières werden dus weggenomen. Blijft echter de grote moeilijkheid voor de consument om 

in het aanbod van leveranciers en de wirwar aan producten, formules en promoties, te 

komen tot de beste keuze op een gegeven moment.  

 

7. Websites van leveranciers bezoeken, op zoek naar informatie die elke leverancier 

volgens zijn eigen voorstellingswijze publiceert, vaak gebruik makend van terminologie die 

veel consumenten geheel of gedeeltelijk vreemd is, is complex, verwarrend en tijdrovend en 

zal in de meeste gevallen niet het verhoopte, laat staan het meest optimale resultaat 

opleveren. 

 

8. De consument moet op een eenvoudige manier kunnen beschikken over accurate en 

up to date informatie, die een volledig en duidelijk overzicht geeft van de huidige 

aanbiedingen die het best tegemoet komen aan zijn persoonlijke voorkeuren. Een 

prijsvergelijkingsmodule kan hier een sleutelrol spelen door de consument de nodige 

informatie ter beschikking te stellen waardoor hij het bestaande aanbod beter kan begrijpen 

en vergelijken. Een beter geïnformeerde consument zal in regel ook meer gefundeerde en 

bijgevolg ook betere keuzes (kunnen) maken.  

 

9. PVM’s voor elektriciteits- en aardgasproducten op de Belgische energiemarkt hebben 

sinds enkele jaren hun online intrede gedaan. Hierna volgt een omschrijving van de PVM’s 

op de Belgische energiemarkt (deel III) en een oplijsting van een aantal basiscriteria (deel IV) 

waaraan de modules volgens de CREG dienen te voldoen. Deel V behandelt tot slot een 

aantal uitdagingen voor de simulatoren. 
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III. PVM’S OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT  

 

III.1 Onderscheiden types 

 

10. We kunnen in hoofdzaak twee types van PVM’s onderscheiden. Een eerste type zijn 

de publiekrechtelijke initiatieven, opgezet door federale of regionale overheden. Een 

overheid heeft als een van haar hoofdtaken het verschaffen van correcte en neutrale 

informatie aan de burgers. In België zijn dit concreet de drie gewestelijke regulatoren: 

BRUGEL, CWaPE en de VREG. De nadruk ligt hier op het ter beschikking stellen van 

betrouwbare, neutrale en objectieve informatie over energieprijzen. Deze modules houden 

geen rekening met kortingen of andere promotionele acties.  

 

11. Het tweede type zijn de privé-initiatieven of commerciële PVM’s (bijvoorbeeld: 

MijnEnergie.be, Aanbieders.be en Test-Aankoop) die overeenkomsten afsluiten met 

energieleveranciers. In tegenstelling tot de publiekrechtelijke simulatoren bieden 

commerciële PVM’s wel de mogelijkheid om rechtstreeks via de website van de PVM in 

contact te treden met de leverancier en het switchproces op te starten. Dit type van simulator 

houdt rekening met kortingen en promotionele acties van de leveranciers en biedt in 

sommige gevallen bijkomende kortingen aan wanneer de consument het contract via de 

website van de PVM afsluit.   

 

12. Punt III.2 van deze studie beschrijft een aantal concrete voorbeelden van 

bovenvermelde PVM’s. 

 

13. Ook leveranciers bieden vergelijkingsmodules aan via hun website. Dit type van 

simulator valt echter buiten de scope van deze studie en wordt om die reden buiten 

beschouwing gelaten.  

 

 

III.2 Bespreking PVM’s 

 

14. In dit deel wordt een beschrijvend overzicht gegeven van de PVM’s die momenteel 

actief zijn op de Belgische energiemarkt. Het is geenszins de bedoeling een waardeoordeel 

uit te spreken over de modules.  
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15. Vooraf werden alle organisaties achter de PVM’s gecontacteerd met de vraag om hun 

medewerking te verlenen aan deze studie door de werking van hun module en hun 

organisatie toe te lichten. Enkel VERGELIJK.BE (onderdeel van de Compare Groep en 

VERGELIJK.NL, een Nederlandse prijsvergelijkingssite) heeft negatief op deze vraag tot 

medewerking van de CREG geantwoord. Deze PVM werd dan ook niet in de bespreking 

opgenomen.  

 

16. De bespreking van de verschillende simulatoren werd onderverdeeld volgens type 

van organisatie: publiekrechtelijk, consumentenorganisatie en privé-initiatieven. 

 

 

III.2.1 Publiekrechtelijk 

 

17. Concreet gaat het hier over de PVM’s van de gewestelijke regulatoren. Geografisch 

beperkt dit type van simulator zich tot het gebied waarvoor de regulator bevoegd is, 

respectievelijk BRUGEL voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de V-Test van de VREG 

voor Vlaanderen en CWaPE voor Wallonië. Omwille van de publiekrechtelijke vorm van de 

achterliggende organisaties zijn het neutrale en niet-commerciële karakter de belangrijkste 

kenmerken van dit type PVM. 

 

 

III.2.1.1 BRUGEL 

 

18. De PVM van BRUGEL (BRUssel Gas ELektriciteit) voorzag tot voor kort alleen 

prijsvergelijkingen voor residentiële gebruikers. Sinds 7 september 2012 beschikt BRUGEL 

over een nieuwe simulator die zowel residentiële als professionele klanten omvat.  

 

19. Promoties en kortingen worden in deze module niet in rekening genomen, maar dit 

geldt voor alle PVM’s van dit type (CWaPE, V-Test). Zo bestaan er ook geen contracten met 

de verschillende leveranciers voor het opleveren van de nodige data. Dit gebeurt op 

vrijwillige basis door de leveranciers en/of op vraag van de regulator.  

 

  

http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=brugel&source=web&cd=1&ved=0CEwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.brugel.be%2F&ei=VE8OUP-8Leiq0QWt6oDoDg&usg=AFQjCNEJ0-IokyI1nsSiXehOVI-_4t6lig
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Figuur 1: Startpagina simulator energieregulator Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 
Bron: www.brugel.be 

 

20. De nieuwe module werd, net als de vorige, ontwikkeld door een externe firma die de 

opdracht kreeg toegewezen na een openbare aanbesteding. In tegenstelling tot de vorige 

versie staat BRUGEL zelf in voor de verwerking van de nieuwe data en eventuele 

aanpassingen aan het systeem bij nieuwe producten of leveranciers. 

 

Figuur 2: Voorbeeld resultaat prijsvergelijking elektriciteit 

 
Bron: www.brugel.be 

http://www.brugel.be/
http://www.brugel.be/
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21. Als basisinformatie voor de prijsvergelijking dient van het verbruik, het type meter en 

het vermogen van de aansluiting (laatste twee enkel bij elektriciteit) opgegeven te worden. 

 

22. Het resultaat maakt automatisch een onderscheid tussen enerzijds producten met 

een variabele of geïndexeerde energieprijs en producten met een vaste energieprijs 

anderzijds. In een volgend scherm kan indien de consument dit wenst een gedetailleerde 

uitsplitsing van de eerder bekomen jaarprijs bekomen worden. Alle resultaten kunnen ook 

steeds in pdf- of csv4-formaat gedownload worden. 

 

Figuur 3: Voorbeeld detail geselecteerde producten uit simulatie 

  

Bron: www.brugel.be 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Excel bestandsformaat. 

http://www.brugel.be/
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III.2.1.2 CWaPE 

 

Figuur 4: Startpagina simulator Waalse regionale energieregulator 

 
Bron: www.cwape.be 

 

23. De PVM van de CWaPE (Commission Wallone Pour l’Energie) berekent 

prijsvergelijkingen voor residentiële gebruikers. Promoties en kortingen worden in deze 

module niet in rekening genomen. Het opleveren van de nodige data gebeurt op vrijwillige 

basis door de leveranciers en/of op vraag van de regulator.  

 

24. De module werd ontwikkeld door dezelfde externe firma als bij BRUGEL. In 

tegenstelling tot voornoemde zorgt de CWaPE zelf voor de maandelijkse verwerking van de 

nieuwe data en eventuele aanpassingen aan het systeem bij nieuwe producten of 

leveranciers. 

 

 

http://www.cwape.be/
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Figuur 5: Voorbeeld resultaat prijsvergelijking elektriciteit 

 
Bron: www.cwape.be 

 

25. Na opgave van de postcode, het verbruik en het type meter (enkel bij elektriciteit) kan 

de vergelijking gebeuren. Het resultaat maakt automatisch een onderscheid tussen 

producten met een variabele of geïndexeerde energieprijs en producten met een vaste 

energieprijs en splitst het jaartotaal (all-in) op in het (vrije) gedeelte energie en het 

gereguleerde gedeelte (netvergoedingen, taxen, heffingen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cwape.be/
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Figuur 6: Vergelijking dienstverlening leveranciers door CWaPE 

 
Bron: www.cwape.be  

 

Buiten een prijsvergelijking voorziet deze module ook in een vergelijking van de 

verschillende leveranciers op basis van een aantal performantie indicatoren5. Dit geeft de 

consument de mogelijkheid om na te gaan hoe de verschillende leveranciers maand per 

maand presteren op een aantal criteria, zoals: 

 

- facturatiediensten, tijd nodig om: 

o jaarfactuur op te stellen; 

o eventuele terugbetaling uit te voeren na jaarfactuur; 

o afsluitfactuur op te stellen bij leverancierswissel 

o . . . 

 

  

                                                 
5
 http://www.cwape.be/docs/?doc=625 

http://www.cwape.be/
http://www.cwape.be/docs/?doc=625
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- informatiediensten: 

o telefonische oproepen: 

 bereikbaarheid; 

 wachttijd; 

 . . . 

 

 

III.2.1.3 V-Test -  VREG 

 

Figuur 7: Startpagina V-Test Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) 

 

Bron: www.vreg.be 

 

26. De V-Test berekent prijsvergelijkingen voor zowel residentiële gebruikers als voor 

kleine professionele gebruikers. Promoties en kortingen worden in deze module niet in 

rekening genomen. Het opleveren van de nodige data gebeurt op vraag van de regulator die 

zich hierbij beroept op een wettelijke basis6 om de nodige data tegen een bepaalde datum te 

ontvangen.  

 

                                                 
6
 artikel 3.1.3 en 13.1.2 van het Energiedecreet. 

http://www.vreg.be/
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27. De op maat gemaakte module werd door een externe IT partner ontwikkeld. De 

VREG zorgt zelf voor de maandelijkse verwerking van de nieuwe data. Aanpassingen aan 

het systeem bij nieuwe producten of leveranciers, gewijzigde nettarieven, veranderde 

heffingen,… voert de VREG grotendeels zelf uit. Voor meer complexe IT-aanpassingen 

schakelt de VREG zijn externe IT partner in. 

 

Figuur 8: Voorbeeld resultaat prijsvergelijking elektriciteit 

 
Bron: www.vreg.be 

 

28. De consument moet bij het ingeven van de gebruikelijke basisdata (postcode, 

verbruik, type meter,…) ook het aantal gedomicilieerde gezinsleden op 1 januari aangeven, 

aangezien de prijsvergelijking rekening houdt met de gratis kWh (100kWh + 

100kWh/gezinslid). Het principe van de gratis kWh bestaat niet in het Waalse, noch in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

http://www.vreg.be/
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Figuur 9: Welke verbruiker bent u? 

 
Bron: www.vreg.be    

 

29. Voor consumenten die hun eigen verbruik moeilijk kunnen inschatten, bestaat er een 

handig hulpmiddel om dit aan de hand van een aantal voorbeelden (figuur 9) toch zo goed 

mogelijk te doen: www.vreg.be/welke-verbruiker-bent-u.  

 

30. Het resultaat van de prijsvergelijking geeft o.a. een indicatief jaarbedrag in euro. De 

consument heeft de mogelijkheid om extra verklarende informatie (geen cijfermatige details) 

op te vragen over de verschillende vergelijkingscriteria (Kostprijs in euro per jaar, Vast, deels 

variabel of variabel product, Looptijd contract, Herkomst geleverde stroom). 

http://www.vreg.be/
http://www.vreg.be/welke-verbruiker-bent-u
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Figuur 10: Vergelijking dienstverlening leveranciers 

 
Bron: www.vreg.be 

 

31. Buiten de V-test voorziet de VREG ook in een vergelijking van de verschillende 

leveranciers op basis van een aantal onderwerpen (figuur 11) op het vlak van 

dienstverlening, de Servicecheck. Dit geeft de consument de mogelijkheid om na te gaan 

hoe de verschillende leveranciers zich ten opzichte van elkaar verhouden op vlak van de 

dienstverlening. 

 

Figuur 11: Vergelijkingspunten leveranciers 

 
Bron: www.vreg.be 

http://www.vreg.be/
http://www.vreg.be/
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32. Bij het vergelijken van de dienstverlening gebruikt de VREG ook een 

klachtenindicator7. Op basis van klachten die de VREG en de Ombudsdienst voor Energie 

hebben ontvangen worden de leveranciers ingedeeld in vijf groepen. 

 

Figuur 12: Klachtenindicator VREG 

 
Bron: www.vreg.be 

 

 

III.2.2 Privé initiatieven 

 

33. Momenteel zijn er drie toonaangevende privé-PVM’s actief op de Belgische 

energiemarkt, namelijk MijnEnergie.be, Aanbieders.be en Test-Aankoop. Dit type van PVM 

geeft over het algemeen het grootste aanbod aan (zoek)opties en keuzemogelijkheden voor 

de consument. De consument wordt als het ware bij de hand genomen doorheen het hele 

switchproces.  

 

  

                                                 
7
 http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/verklaring_klachtenindicator.pdf 

http://www.vreg.be/
http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/verklaring_klachtenindicator.pdf
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III.2.2.1 AANBIEDERS.BE en MIJNENERGIE.BE  

 

Figuur 13: Startpagina simulator Aanbieders.be 

 
Bron: www.aanbieders.be/energie/gas-elektriciteit 

 
 
Figuur 14: Startpagina simulator Mijn Energie 

 
Bron: www.mijnenergie.be 

 

34. Dit type van PVM houdt zeker een potentieel aan toegevoegde waarde in voor de 

consument die vandaag vaak om onterechte redenen een verandering van leverancier voor 

zich uitschuift of zelfs niet overweegt. Alle leveranciers met hun volledig aanbod worden op 

http://www.aanbieders.be/energie/gas-elektriciteit
http://www.mijnenergie.be/
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een overzichtelijke en gedetailleerde manier met elkaar vergeleken en de verschillende 

stappen die de bezoeker moet doorlopen om een switch te realiseren worden niet alleen 

uitgelegd maar ook tot in een ver gevorderde fase begeleid, dit wil zeggen tot aan de 

handtekening van het contract en/of de algemene voorwaarden. De consument kan tijdens 

de volledige procedure op elk moment afhaken en heeft geen enkele aankoopverplichting 

zolang hij niets heeft getekend. Voor contracten die via het internet worden afgesloten heeft 

de consument tot 14 dagen na zijn bevestiging de mogelijkheid om het contract alsnog 

kosteloos te annuleren: 

 

“Art. 47. § 1. Bij elke overeenkomst op afstand beschikt de consument over een termijn 

van ten minste 14 kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Hij 

kan dit recht uitoefenen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.”8 

 

35. Enige vorm van voorzichtigheid is hier toch geboden, al is het maar omwille van het 

feit dat dit type van PVM een belangrijk deel van de inkomsten haalt uit het aantal 

consumenten dat via de module een contract afsluit met een leverancier.  Dit kan mogelijks 

een invloed hebben op het neutraal en objectief karakter van de module. De PVM’s 

benadrukken in hun missie hun onafhankelijkheid ten opzichte van de leveranciers, geven 

duidelijk aan dat ze een vergoeding ontvangen. 

 

36. De leverancier betaalt een bepaalde vergoeding per afgesloten contract via de PVM. 

Het niveau van de vergoeding is voor de verschillende leveranciers gelijk. Door deze gelijke 

behandeling behoudt de PVM zijn onafhankelijkheid tegenover elke leverancier.  

 

37. De bekeken modules voorzien de bezoeker van gedetailleerde informatie over de 

verschillende leveranciers en hun producten.  

 

Zowel financiële: 

- vaste of variabele energiecomponent; 

- nettarieven; 

- heffingen, taxen; 

- kortingen; 

- tarieven extra diensten; 

- eventuele kosten bij vervroegde opzegging; 

- …  

                                                 
8
 6 april 2010. - Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. 
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als administratieve: 

 

- opzegtermijnen; 

- datum eerst mogelijke levering door nieuwe leverancier; 

- voorwaarden bij bepaalde kortingen; 

- in te vullen documenten bij switch; 

- opzoeken van netbeheerder; 

- … 

 

elementen worden uitgebreid gedocumenteerd en toegelicht.   

 

38. Alle mogelijke vormen van kortingen worden mee in rekening genomen. Zoals hoger 

reeds vermeld, kan dit in het geval van éénmalige kortingen mogelijks leiden tot een 

rangschikking van leveranciers die er bij het einde van het contract anders zou kunnen 

uitzien. De consument moet dus het type korting goed bekijken en uitmaken wat voor hem 

het voordeligst is.  

 

39. De consument kan het contract aangaan door rechtstreeks via de PVM door te 

klikken naar de leverancierswebsite en daar de verdere formaliteiten te vervullen. Een 

andere mogelijkheid is dat de PVM aan de hand van een applicatie van de leverancier de 

consument telefonisch begeleidt. Deze laatste moet dan nog slechts een bericht (e-mail of 

per post) van de leverancier afwachten om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, dit 

kan logischerwijze alleen gebeuren door de ondertekenaar van het contract.  

 

40. Een bijkomend element in de begeleiding van de consument is de factuurservice. De 

meest recente afrekening, aangeleverd door de consument, en zijn verbruiksprofiel worden 

mee in rekening genomen bij het bepalen van de meest aangewezen producten en de 

volgorde ervan.  

 

41. Naast het potentieel aan toegevoegde waarde voor de consument (zie randnummer 

34) biedt een kwalitatieve PVM ook een platform voor leveranciers. De consument komt door 

de prijsvergelijking mogelijks in contact met de leverancier en wordt zo een potentiële klant. 

De PVM vormt op die manier een belangrijk kanaal van communicatie tussen de klant en de 

leverancier. Bijkomend creëert het platform van de PVM een soort van level playing field 

voor grote en kleinere marktspelers, die niet over dezelfde communicatie- en publicitaire 

budgetten beschikken. 
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III.2.2.2 TEST-AANKOOP 

 

42. De missie van Test-Aankoop is sinds zijn ontstaan onveranderd gebleven: de 

belangen van de consumenten behartigen, oplossingen zoeken voor hun problemen, en hen 

helpen om hun rechten te laten gelden. Door vergelijkende tests uit te voeren en daarna de 

producten of diensten met de beste prijs-kwaliteitverhouding in de verf te zetten draagt Test-

Aankoop actief bij tot de verbetering van producten en diensten bestemd voor consumenten. 

De PVM van Test-Aankoop is zowel voor leden als niet-leden van de 

consumentenorganisatie toegankelijk.  

 

Figuur 15: Startpagina simulator Test-Aankoop 

 
Bron: www.test-aankoop.be/serviceSelector/energy/nl/ 

 

43. De nadruk ligt sterk op het correct informeren maar ook beschermen van de 

consument. Test-Aankoop tracht vormen van misleidende promoties te weren zoals 

bijvoorbeeld éénmalige kortingen omdat deze verkeerdelijk de indruk kunnen wekken dat 

een bepaald product op een bepaald moment het voordeligst is, wat echter zeker niet 

gegarandeerd is over de volledige looptijd van het contract.  

 

http://www.test-aankoop.be/serviceSelector/energy/nl/
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44. Test-Aankoop contacteert op vrijwillige basis alle leveranciers en geeft hen de 

mogelijkheid om eventueel kortingen aan te bieden voor de leden van de 

consumentenorganisatie. Het gaat hier uiteraard uitsluitend over kortingen die spelen over 

de hele duur van het contract.  

 

Figuur 16: Voorbeeld resultaat prijsvergelijking elektriciteit en gas 

 
Bron: www.test-aankoop.be/serviceSelector/energy/nl/ 

 

45. Test-Aankoop gaat, in het kader van consumentenbescherming, nog een stapje 

verder. De Algemene voorwaarden van de verschillende leveranciers worden door hun 

juridische dienst onder de loep genomen. Wanneer ze voldoen aan een aantal criteria, wordt 

dit in het resultaat van de vergelijking ook getoond (zie figuur 16).  

 

46. De nieuwste versie van de simulator geeft ook resultaten voor combinaties elektriciteit 

en aardgas omdat er een aantal leveranciers korting geeft wanneer een consument beide 

producten gezamenlijk aankoopt.  

 

  

http://www.test-aankoop.be/serviceSelector/energy/nl/
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Figuur 17: Vergelijking dienstverlening leveranciers 

 
Bron: www.test-aankoop.be/serviceSelector/energy/nl/ 

 

47. Naar analogie met de PVM’s van de VREG en de CWaPE, organiseert Test-Aankoop 

op regelmatige basis (momenteel tweejaarlijks, binnenkort op jaarlijkse basis) een 

tevredenheidsenquête onder de leden over de verschillende leveranciers. De resultaten van 

deze rondvraag kan de consument raadplegen wanneer hij de detailfiche van een bepaald 

product consulteert.  

 

48. Wanneer een lid van de consumentenorganisatie beslist om van leverancier te 

veranderen, maar dit om bepaalde redenen niet zelf wil of kan doen, kan hij of zij telefonisch 

beroep doen op Test-Aankoop die de afhandeling van de leverancierswissel verzorgt. 

 

49. Tot slot kan Test-Aankoop de integratie van een bepaalde leverancier in zijn PVM in 

uitzonderlijke gevallen eenzijdig stopzetten. Dit gebeurde reeds in het verleden met een 

leverancier en dit omwille van problemen met deur aan deur verkoop. 

 

  

http://www.test-aankoop.be/serviceSelector/energy/nl/


  26/39 

IV. BASISCRITERIA 

Figuur 18: 10 basiscriteria voor een kwalitatieve PVM 

 
Bron: CEER: ‘Guidelines of Good Practice on Price comparison Tools’, 10 July 2012, Ref:C12-CEM-

54-03 

 

50. De tien criteria zoals vermeld in figuur 18 vormen de basis waaraan een PVM volgens 

de CREG dient te voldoen. Naargelang een PVM op meer criteria goed scoort, zal de 

module de consument in staat stellen het energieaanbod beter te begrijpen en bijgevolg ook 

meer gefundeerde en doordachte keuzes te maken bij het veranderen van product en/of 

leverancier. Hierna volgt een korte toelichting van de verschillende criteria. 

 

 

IV.1 Onafhankelijkheid 
 

51. Niet toevallig als basis van figuur 18 staat de onafhankelijkheid van de PVM. Het is uit 

den boze dat de organisatie achter een module geheel of gedeeltelijk gefinancierd wordt 

door één of meerdere leveranciers wat de onafhankelijkheid van de PVM en de 

betrouwbaarheid van de resultaten zou ondergraven en het vertrouwen van de consument in 

de module wegnemen.  
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52. Sommige leveranciers bieden extra kortingen aan wanneer een consument via een 

bepaalde PVM een contract aangaat. Wanneer het gaat om kortingen over de hele duur van 

het contract, mag dit in principe geen obstakel vormen voor dit criterium, wel integendeel. 

Wanneer het echter gaat om éénmalige kortingen (éénmalige kortingen bij het aangaan van 

het contract) komt de leverancier mogelijks als best gerangschikte uit de vergelijking door de 

éénmalige korting. Op deze manier wordt de consument om de tuin geleid. Nadien is het 

immers best mogelijk dat het product (aanzienlijk) duurder uitvalt. De PVM moet dit type van 

kortingen best uitdrukkelijk vermelden bij het weergeven van de resultaten. 

 

 

IV.2 Transparantie 
 

53. De PVM moet op een transparante en duidelijke wijze zijn werking en organisatie 

toelichten zodat de eventuele bezoekers weten wie de aandeelhouders zijn en hoe de 

financiering van de module gebeurt. 

 

 

IV.3 Volledigheid 
 

54. Het resultaat van een prijsvergelijking geeft idealiter alle aangeboden producten 

binnen de gekozen criteria door de consument weer op het eerste resultaatscherm. Wanneer 

dit niet het geval is, moet dit duidelijk aangegeven en toegelicht worden door de module. Via 

het volledige aanbod kan de consument nadien zijn keuze dan verder verfijnen. 

 

 

IV.4 Duidelijkheid 
 

55. De weergegeven resultaten moeten op een eenvormige, eenvoudige en tegelijk ook 

duidelijk manier getoond worden. De duidelijkste en tegelijk ook eenvoudigste weergavevorm 

is de prijs per eenheid, gerangschikt van goedkoopste naar duurste product, in dit geval de 

prijs per kWh: c€/kWh of €/kWh. De consument kan zo heel snel de verschillende producten 

vergelijken. Eventueel kunnen ook de resultaten op jaarbasis (€/jaar bij een bepaald 

verbruik) toegevoegd worden.   
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56. Eventuele verrekende kortingen kunnen best apart weergegeven worden met 

vermelding van de duur van de korting en de eventuele voorwaarden die moeten voldaan 

zijn om te kunnen genieten van de korting. Wanneer echter geen rekening wordt gehouden 

met kortingen of promoties in de weergegeven resultaten, dient de consument hierop 

gewezen te worden omdat dit een invloed kan hebben op het resultaat van de 

prijsvergelijking. 

 

57. De consument moet ook over de mogelijkheid beschikken om, best in een apart 

scherm, een overzichtelijke detailberekening van een bepaald product te bekijken. 

 

 

IV.5 Begrijpelijkheid 
 

58. De fundamentele kenmerken van de resultaten moeten duidelijk aangegeven worden: 

vermelding of het gaat om een vaste energieprijs voor de duurtijd van het contract of om een 

variabele prijs die in de tijd naar alle waarschijnlijkheid zal evolueren. 

 

59. In het geval van variabele of geïndexeerde producten kan de berekening best gebruik 

maken van een gemiddelde indexwaarde (zie in dit kader voorstel 11509 en voorstel 115110 

van de CREG) van de vorige periode (bijvoorbeeld mei 2012: gemiddelde van de voorbije 12 

maanden, Figuur 19: 47,94 €/MWh). Dit geeft een meer waarheidsgetrouw beeld van het te 

verwachten besparingspotentieel dan één punctuele waarde van een index die op een 

bepaald moment zeer laag (Figuur 19: 38,99 €/MWh) kan zijn maar enkele maanden later 

opmerkelijk hoger (bijvoorbeeld: de beurs gerelateerde Belpex-index kan afhankelijk van 

vraag en aanbod een bepaalde maand zeer laag staan en slechts enkele maanden later de 

hoogte in schieten wegens een grote vraag. 

 

  

                                                 
9
 Voorstel (C) 120801-CDC-1150 van “exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de 

uitwerking door alle leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit en diverse 
maatregelen om te verzekeren dat de energieprijzen die worden aangeboden aan de Belgische 
residentiële klanten en KMO's vergelijkbaar en transparant zijn”. 
10

 Voorstel (C) 120801-CDC-1151 van “exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de 
uitwerking door alle leveranciers van de indexeringsparameters voor gas en diverse maatregelen om 
te verzekeren dat de energieprijzen die worden aangeboden aan de Belgische residentiële klanten en 
KMO's vergelijkbaar en transparant zijn”. 



  29/39 

Figuur 19: Belpex: maandgemiddelde versus gemiddelde waarde vorige 12 maand 

 

 

 

IV.6 Correctheid 

 

60. De PVM dient voldoende interne controlemechanismen te voorzien die op 

permanente basis zowel de gebruikte data (eenheidstarieven, indexwaarden, …), ontvangen 

van de leveranciers, als de toegepaste formules controleren. Op die manier garandeert de 

PVM op elk moment de correctheid van de bekomen resultaten. 

 

61. Naast het gebruik van juiste data en de correcte toepassing van de prijsformules stelt 

zich een nog belangrijker aandachtspunt: In welke mate zijn de voorgestelde resultaten 

vergelijkbaar met de realiteit. In welke mate komt het resultaat van een simulatie overeen 

met de eindfactuur? Bij formules met een vaste energiecomponent stelt zich geen probleem. 

 

62. Bij contracten met een variabele energiecomponent liggen de zaken enigszins 

anders. Het resultaat van de simulatie neemt in dit geval de waarde van de 

indexatieparameter(s) op het moment van de simulatie en past deze toe op het ingevoerde 

jaarverbruik. Variabele producten hebben net als kenmerk dat ze van maand tot maand 

evolueren en onderhevig zijn aan seizoensgebonden effecten. De eindfactuur houdt dan ook 

rekening met de verschillende waarden van de indexatieparameter door een gewogen 

gemiddelde te nemen over de volledige facturatieperiode, toegepast op het werkelijke 
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verbruik. Het resultaat van een simulatie wordt hier door zo goed als onvergelijkbaar met de 

eindfactuur en bijkomend maakt deze werkwijze het voor de consument zeer moeilijk om het 

potentieel aan besparing van verschillende producten betrouwbaar in te schatten.  

 

63. Om de consument echter in staat te stellen om bovenvermelde besparingen die een 

leverancierswijziging kan opleveren, beter te ramen, stelt de CREG in haar Voorstellen 1150 

en 1151 (zie voetnoten 9 en 10): 

 

“De prijs vermeld in de prijssimulatoren moet voor de verschillende 

indexeringsparameters gebaseerd zijn op de gemiddelde waarden van de laatste 12 

maanden. Deze gemiddelde waarden moeten worden berekend op basis van de 

relevante SLP-curve tijdens de 12 jongste maanden.” 

 

64. Deze methodologie verzekert een betere robuustheid van de geafficheerde resultaten 

door de prijssimulatoren. Ze effent de seizoensgebonden effecten en is analoog met de 

logica van de facturatie. 

 

 

IV.7 Accuraatheid 

 

65. Naast de bovenvermelde correctheid van de data en de berekeningen is het ook van 

groot belang dat de PVM bij verandering van het aantal leveranciers, wijziging in het aanbod 

van producten een update doet van zijn website en dit zo vaak als nodig.  

 

66. De PVM zal zo op elk moment op de best mogelijke wijze het beschikbare aanbod 

aan leveranciers en producten weergeven. 

 

 

IV.8 Gebruiksvriendelijkheid 

 

67. Het gebruik van de module voor de consument moet zo eenvoudig mogelijk zijn: 

“easy and fun to use”. Met opgave van een beperkt aantal basisgegevens (postnummer, 

gezinssamenstelling, verbruik) moet de consument een prijsvergelijking kunnen doen. 
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68. Omdat veel consumenten geen goede inschatting kunnen maken van hun 

verbruik(spatroon) kunnen er best drie mogelijkheden voorzien worden om een verbruik in te 

geven: 

 

- op basis van inschatting verbruik door consument (bij voorkeur); 

- op basis van recent afrekeningsfactuur; 

- keuze uit een beperkt aantal duidelijk omschreven ‘typeklanten’;  

 

69. Eventueel kan hier ook al de keuzemogelijkheid voorzien worden voor het type meter 

(elektriciteit: Enkelvoudig Dag, Tweevoudig-uur meter, Exclusief Nacht) en tussen producten 

met een geïndexeerde of een vaste energiecomponent, maar dit laatste kan ook in een 

latere fase. 

 

 

IV.9 Toegankelijkheid 

 

70. PVM’s bestaan hoofdzakelijk online. Kwetsbare consumenten die geen toegang 

hebben tot dit medium en die er nog meer dan andere consumenten alle baat bij hebben hun 

energie zo voordelig mogelijk te kunnen aankopen, vallen hier dus (wederom) uit de boot. In 

die context zou er minstens één alternatief medium moeten bestaan dat ook aan deze 

aanzienlijke groep van verbruikers de mogelijkheid geeft prijzen te vergelijken. Mogelijke 

alternatieve vormen van communicatie kunnen bijvoorbeeld zijn: 

 

- teletekst; 

- ter beschikking stellen van internettoegang door lokale besturen of overheden; 

- call centra georganiseerd door PVM’s; 

- loketten waar de consument terecht kan; 

- regelmatige verdeling via post van publicaties op papier; 

- … 
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Figuur 20: Alternatief kanaal om leveranciers te vergelijken 

 
Bron: www.inforgazelec.be 

 

71. In Brussel kunnen consumenten terecht aan de loketten van InforGasElek. Met de 

steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussel Leefmilieu), heeft het Collectif 

Solidarité Contre l'Exclusion vzw de non-profit dienst InforGasElek opgericht. De dienst wordt 

mee ondersteund  door ACV Brussel,  ABVV Brussel en door de Coordination Gaz-

Electricité-Eau (CGEE) Bruxelles. InforGasElek is gelegen in het centrum van de stad, de 

consument kan er terecht met of zonder afspraak tijdens de week maar ook 

zaterdagnamiddag. Het is een non-profit dienst (onafhankelijke dienstverlening, gratis en 

gepersonaliseerd) met als doel aan de gezinnen van Brussel informatie te verschaffen over: 

 

- de keuze van een leverancier; 

- de sociale maatregelen betreffende toegang tot energie; 

- de levering van gas en elektriciteit; 

- hoe bezuinigen op energie, groene stroom. 

 

 

  

http://www.inforgazelec.be/
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IV.10 Bewustmaking 
 

72. Door het gebruik van een PVM moet de consument niet alleen het gevoel krijgen een 

goede deal te hebben gekozen maar moet hij ook effectief door een aantal keuzes al dan 

niet aan te vinken of in te vullen gaan nadenken over zijn energieverbruik, verbruikspatroon, 

bepaalde voorkeuren zoals vaste of variabele producten, al dan niet kiezen voor groene 

energie, extra diensten (bijvoorbeeld gratis energiescans, onderhoud ketel aan gunstige 

voorwaarden, …) vergelijken die aangeboden worden bij bepaalde producten. Op die manier 

wordt hij een bewust en een ‘smart consumer’.  

 

73. Een belangrijke boodschap die de consument ook moet kunnen ventileren uit het 

gebruik van een PVM is dat een switch van product en/of leverancier de dag van vandaag 

veel minder complex en risicovol is dan in de beginfase van de vrijgemaakte markt vaak 

werd gedacht en soms ook wel bewaarheid. Ter ondersteuning van het keuzeproces van de 

consument bieden de PVM’s buiten de basisresultaten (€/kWh) ook bijkomende informatie 

(bijvoorbeeld: eventuele voorwaarden verbonden aan promoties) en zelfs 

begeleidingsprocessen aan om de switchprocedure op te starten en in goede banen te 

leiden. 

 

 

IV.11 PVM’s reguleren of niet? 
 

74. Naarmate het aanbod aan PVM’s op de energiemarkt stijgt, weerklinkt ook vaker de 

vraag naar één of andere vorm van controle op prijssimulatoren. Zijn de resultaten 

betrouwbaar? Wordt er misleidende informatie gegeven? Dit zijn slechts enkele van de 

vragen die binnen het kader van consumentenbescherming kunnen gesteld worden.  

 

75. Ook leveranciers verwachten dat een PVM hun producten met alle mogelijke 

promoties en eventuele extra diensten op een correcte manier opnemen in de module. Voor 

de leveranciers is het medium van de PVM’s een belangrijk potentieel kanaal om nieuwe 

klanten te verwerven.  

 

76. Consumenten en zeker ook leveranciers zullen elk met hun eigen doel voor ogen een 

PVM op een kritische manier bekijken en opvolgen. Wanneer het vertrouwen van de 

consument of de leveranciers in een PVM verdwijnt wegens foutieve informatie, niet up to 

date zijn van de gegevens, niet gebruiksvriendelijk zijn, … zullen beide partijen snel afhaken 

en de PVM links laten liggen. Dit verhoogt in niet onbelangrijke mate het zelf-regulerend 
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karakter van PVM’s. In een vrijgemaakte energiemarkt blijft een belangrijke vuistregel 

gelden: vrije markt waar mogelijk, reguleren waar noodzakelijk.  

 

77. Een  mogelijkheid om een zo optimaal mogelijke kwaliteit te garanderen van de 

verschillende PVM’s, is het opstellen van een gedragscode. Dergelijke gedragscode, 

opgesteld door de federale regulator na overleg met de verschillende stakeholders, geeft een 

aantal minimumvereisten en criteria waaraan de PVM’s dienen te voldoen. De PVM’s 

onderschrijven deze gedragscode op vrijwillige basis. In voorkomend geval kan er regelmatig 

een evaluatie gebeuren waarbij de inhoud van de gedragscode getoetst wordt aan de PVM 

in kwestie. De PVM’s die de gedragscode onderschrijven en waarvoor het resultaat van 

hogervermelde evaluatie positief is, kunnen in dat geval een label bekomen. Op deze manier 

krijgt de consument toegang tot kwalitatieve PVM’s met hun eventuele specifieke 

aandachtspunten.     
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V. UITDAGINGEN 

 

78. Sinds de volledige vrijmaking van de energiemarkt is deze al sterk geëvolueerd: 

nieuwe spelers, nieuwe producten, opmars van groene energie, meer actieve consumenten, 

maar ook technisch bewegen er zaken: toename lokale productie (bijvoorbeeld: Installaties 

zonnepanelen), onderzoek naar en mogelijke uitrol van slimme meters en netten. Een aantal 

van deze zaken zullen zeker, is het niet rechtsreeks dan wel onrechtstreeks, een invloed 

hebben op de toekomst van PVM’s.  

 

79. Een van de belangrijkste uitdagingen voor de PVM’s is het meer robuust maken van 

de weergegeven resultaten en het besparingspotentieel voor de consument. 

 

80. De doelstelling van een prijssimulator is: 

 

i. een consument toelaten te ramen hoeveel hij kan besparen bij een 

leverancierswissel; 

 

ii. de voor hem meest voordelige leverancier en prijsformule te identificeren.  

 

81. Voor de prijsvoorstellen met een variabele prijs wordt de prijs weergegeven in de 

prijsfiches van de leveranciers momenteel berekend op basis van de “meest recente” 

waarden van de indexeringsparameters. Een gelijkaardige regel is momenteel ook van 

toepassing voor de prijssimulatoren11.  

 

82. De CREG is van mening dat de methodologie die vandaag wordt toegepast, niet 

garant staat voor de robuustheid van de resultaten die de prijssimulatoren afficheren en 

slechte beslissingen kan motiveren wat betreft de verandering van leverancier. Dus moet de 

methodologie die vandaag wordt gebruikt voor de prijssimulatoren worden beschouwd als 

een hindernis voor de mobiliteit van de residentiële consumenten en kmo’s.  

 

83. De consument moet in staat zijn om de besparingen die een leverancierswijziging kan 

opleveren, beter te ramen. Hogervermelde voorstellen 1150 en 1151 (zie voetnoten 9 en 10) 

                                                 
11 Zie akkoord “De consument op de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”, p.3 en 4. 

Consulteerbaar via: http://economie.fgov.be/nl/binaries/2008_06_11_Akkoord_Gedragscode_tcm325-
116136.pdf 

http://economie.fgov.be/nl/binaries/2008_06_11_Akkoord_Gedragscode_tcm325-116136.pdf
http://economie.fgov.be/nl/binaries/2008_06_11_Akkoord_Gedragscode_tcm325-116136.pdf
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van de CREG gaan voor de verschillende indexeringsparameters uit van de “gemiddelde 

waarden over een periode van de 12 laatste maanden”.  

 

84. Deze gemiddelde waarden dienen berekend te worden op basis van de SLP-curve 

relevant voor de laatste 12 maanden. SLP-profielen of type-verbruiksprofielen worden in de 

vrije elektriciteits- en gasmarkt gebruikt voor de verrekening van de afname van verbruikers 

die niet uitgerust zijn met een tele-gelezen meter. Bij wijze van voorbeeld werden de 

huishoudelijke profielen in tabel 2 lichtblauw ingekleurd. 

 

Tabel 2: Er bestaan 7 SLP-Profielen of Type-verbruiksprofielen 

 
Bron: http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896 

 

85. Bij het ontwerpen van de profielen werd rekening gehouden met de belangrijkste 

variabelen die het energieverbruik beïnvloeden. De profielen zijn enerzijds afgestemd op de 

jaarkalender, die rekening houdt met het tijdstip van zonsopgang en -ondergang, werk- en 

weekenddagen, feest- en brugdagen, en met schoolvakanties en specifieke verlofdagen, en 

houden anderzijds rekening met klimatologische invloeden. De klimatologische gegevens 

worden door het KMI aangeleverd op basis van metingen in Ukkel.  

 

86. Een uitdaging voor de PVM’s, is het meer robuust maken van de simulatieresultaten 

zodat de consument het potentieel aan jaarlijkse besparing door van product en/of 

leverancier te veranderen beter kan inschatten, vooral bij variabele producten. Dit kan door 

in de simulatie rekening te houden met een gewogen gemiddelde van de vorige twaalf 

maanden van de indexatieparameter(s) in de prijsformule (zie randnummers  61 tem 64).  

 

 

Code Criteria 

S11 Elektriciteit - Niet huishoudelijk met Aansluitingsvermogen < 56 kVA

S12 Elektriciteit - Niet huishoudelijk met Aansluitingsvermogen ≥ 56 kVA

S21 Elektriciteit - Huishoudelijk met verhouding Nachtverbruik/dagverbruik < 1,3

(of Netgebruiker zonder exclusief nachttarief indien geen verbruikshistoriek)

S22 Elektriciteit - Huishoudelijk met verhouding Nachtverbruik/dagverbruik ≥ 1,3

(of Netgebruiker met exclusief nachttarief indien geen verbruikshistoriek)

S31 Aardgas - Niet-huishoudelijk Verbruik < 150 000 kWh/jaar

(of Niet-huishoudelijke afnemer met meter < G160 indien geen verbruikshistoriek)

S32 Aardgas - Niet-huishoudelijk Verbruik ≥ 150 000 kWh/jaar

(of Niet-huishoudelijke afnemer met meter ≥ G160 indien geen verbruikshistoriek)

S41 Aardgas - Huishoudelijk

SLP - Profielen

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896
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VI. BESLUIT 

 

De consument moet op een eenvoudige manier kunnen beschikken over accurate en up to 

date informatie, die een volledig en duidelijk overzicht geeft van de huidige aanbiedingen die 

het best tegemoet komen aan zijn persoonlijke voorkeuren. Een PVM kan hier een sleutelrol 

spelen door de consument de nodige informatie ter beschikking te stellen waardoor hij het 

bestaande aanbod beter kan begrijpen en vergelijken. Een beter geïnformeerde consument 

zal in regel ook meer gefundeerde en bijgevolg ook betere keuzes (kunnen) maken.  

 

PVM’s voor elektriciteits- en aardgasproducten op de Belgische energiemarkt hebben sinds 

enkele jaren hun online intrede gedaan. De PVM vormt een belangrijk kanaal van 

communicatie tussen de klant en de leverancier en creëert een level playing field voor grote 

en kleinere marktspelers, die niet over dezelfde communicatie- en publicitaire budgetten 

beschikken. 

 

Deze studie geeft een beschrijving van de PVM’s die momenteel actief zijn op de Belgische 

energiemarkt. Volgende types komen aan bod: 

 

Publiekrechtelijk: PVM’s van de gewestelijke regulatoren: BRUGEL voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, de V-Test van de VREG voor Vlaanderen en CWaPE voor Wallonië. 

Het neutrale en niet-commerciële karakter van dit type PVM is een van de belangrijkste 

kenmerken. Sinds 7 september 2012 beschikt BRUGEL over een nieuwe simulator die zowel 

residentiële als professionele klanten omvat. Promoties en kortingen worden in deze module 

niet in rekening genomen, maar dit geldt voor alle PVM’s van dit type. De PVM van de 

CWaPE berekent prijsvergelijkingen voor residentiële gebruikers en maakt ook een 

vergelijking van de verschillende leveranciers op basis van een aantal performantie 

indicatoren. Ze werd, net als bij BRUGEL, ontwikkeld door dezelfde externe firma. De V-Test 

berekent prijsvergelijkingen voor zowel residentiële gebruikers als voor kleine professionele 

gebruikers. De VREG vergelijkt ook de dienstverlening van de verschillende leveranciers, 

onder andere op basis van een klachtenindicator. 
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Privé-initiatieven:  

 

MijnEnergie en Aanbieders.be 

 

Dit type van PVM geeft over het algemeen het grootste aanbod aan (zoek)opties en 

keuzemogelijkheden voor de bezoeker en potentiële switcher naar een andere leverancier. 

Alle mogelijke vormen van kortingen worden mee in rekening genomen. Enige vorm van 

voorzichtigheid is hier toch geboden, dit type van PVM haalt immers een belangrijk deel van 

de inkomsten uit het aantal consumenten dat via de module een contract afsluit met een 

leverancier. Dit kan een negatieve invloed hebben op het neutraal en objectief karakter van 

de module. De PVM’s benadrukken echter hun onafhankelijkheid ten opzichte van de 

leveranciers. 

 

Test-Aankoop 

 

Test-Aankoop gaat, in het kader van consumentenbescherming, nog een stapje verder. De 

Algemene voorwaarden van de verschillende leveranciers worden door de juridische dienst 

getoetst aan een aantal criteria. 

 

Naast een beschrijving van de bestaande PVM’s, lijst de studie ook tien basiscriteria op voor 

PVM’s die volgens de CREG de basis vormen voor een kwalitatieve PVM. Naargelang een 

PVM op meer criteria goed scoort, zal de module de consument in staat stellen het 

energieaanbod beter te begrijpen en bijgevolg ook betere keuzes te maken bij het 

veranderen van product en/of leverancier. Deze criteria zijn: 

 

- onafhankelijkheid ten opzichte van andere marktpartijen; 

- transparantie: werking en organisatie; 

- volledigheid: getoonde resultaten; 

- duidelijkheid: weergave resultaten; 

- begrijpelijkheid: fundamentele kenmerken resultaten (vaste><variabele prijzen); 

- correctheid: robuustheid resultaten en interne controlemechanismen; 

- accuraatheid: update website zo vaak als nodig; 

- gebruiksvriendelijkheid: ‘easy and fun to use’; 

- toegankelijkheid: voor alle consumenten; 

- bewustmaking: ‘smart consumer’ 
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Naarmate het aanbod aan PVM’s op de energiemarkt stijgt, weerklinkt ook vaker de vraag 

naar één of andere vorm van controle op prijssimulatoren. Zijn de resultaten betrouwbaar? Is 

de aangeboden informatie neutraal en robuust? Dit zijn slechts enkele van de vragen die 

binnen het kader van consumentenbescherming kunnen gesteld worden. Wanneer het 

vertrouwen in een PVM verdwijnt, zal zowel de consument als de leverancier snel de 

bewuste module links laten liggen. Dit verhoogt het zelfregulerend karakter van PVM’s. 

  

Een  mogelijkheid om een zo optimaal mogelijke kwaliteit te garanderen van de verschillende 

PVM’s, is het opstellen van een gedragscode. Dergelijke gedragscode, opgesteld door de 

federale regulator na overleg met de verschillende stakeholders, geeft een aantal 

minimumvereisten en criteria waaraan de PVM’s dienen te voldoen. De PVM’s 

onderschrijven deze gedragscode op vrijwillige basis. In voorkomend geval kan er regelmatig 

een evaluatie gebeuren waarbij de inhoud van de gedragscode getoetst wordt aan de PVM 

in kwestie. De PVM’s die de gedragscode onderschrijven en waarvoor het resultaat van 

hogervermelde evaluatie positief is, kunnen in dat geval een label bekomen. Op deze manier 

krijgt de consument toegang tot kwalitatieve PVM’s met hun eventuele specifieke 

aandachtspunten. 

 

Het meer robuust maken van de simulatieresultaten, vooral bij variabele producten, is een 

van de belangrijkste uitdagingen voor de PVM’s. Dit kan door in de simulatie rekening te 

houden met een gewogen gemiddelde van de vorige twaalf maanden van de 

indexatieparameter(s) in de prijsformule. Op die manier kan de consument immers het 

potentieel aan besparing door van product en/of leverancier te veranderen, beter ramen.  
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