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EXECUTIVE SUMMARY 

Deze studie geeft een inzicht in de manier waarop groepsaankopen binnen de kleinhandelsmarkt1 voor 
elektriciteit en aardgas worden georganiseerd en gaat dieper in op de (contractuele) relaties tussen de 
verschillende betrokken partijen. Een inkijk in de organisatie van groepsaankopen betekent ook dat 
we trachten te achterhalen op welke manier de besparingspotentiëlen, die een belangrijk 
communicatiemiddel zijn bij de organisatie van groepsaankopen, worden berekend. 

Vanuit de energieleveranciers wordt de deelname aan groepsaankopen gezien als een extra manier 
om potentiële klanten te bereiken en dus als een extra verkoopkanaal. Het feit dat tussen de 
leveranciers en de organisatoren afspraken worden gemaakt over het niet actief en individueel 
benaderen van de consument met aanbiedingen die afwijken van het aanbod uit de laatste 
groepsaankoop, lijkt ervoor te zorgen dat de populatie van consumenten die deelnemen aan 
groepsaankopen een specifieke en afgescheiden groep vormt. Door recurrente deelname aan een 
groepsaankoop bestaat een risico dat deze groep van consumenten niet op de hoogte is of geen 
gebruik maakt van de bepalingen inzake consumentenbescherming, zoals voorzien in de Elektriciteits- 
en Gaswet, die onder andere voorzien dat mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand 
de consument op elk moment zijn contract kan beëindigen en van contract of leverancier kan 
veranderen. 

Deelname aan een groepsaankoop geeft consumenten niet de garantie dat ze het goedkoopste 
product op de markt aangeboden krijgen. De besparingen die (mogelijk) worden gerealiseerd via een 
groepsaankoop, kunnen ook worden bereikt door actieve deelname aan de energiemarkt.  

De mogelijkheid tot het realiseren van een besparing door deelname aan een groepsaankoop hangt af 
van de specifieke situatie van elke individuele consument. De gerealiseerde besparingen die aan het 
eind van een groepsaankoop worden gecommuniceerd, houden geen rekening met de werkelijke 
contracten waar de consumenten, vóór deelname aan de groepsaankoop, aan verbonden zijn. 

De CREG heeft via een nieuwe tekst van het charter voor een goede informatieverschaffing bij de 
prijsvergelijking van elektriciteit en gas een duidelijke definitie voorzien van de term 
“besparingspotentieel”. Dit nieuwe charter dat in werking treedt vanaf 1 oktober 2018, richt zich tot 
dienstverleners van prijsvergelijkingen, waartoe ook de organisatoren van groepsaankopen behoren. 
De CREG zal in de komende maanden met alle betrokken partijen contact opnemen om te zorgen voor 
een zo groot mogelijk aantal onderschrijvers van deze nieuwe tekst van het charter. 

De deelname aan een groepsaankoop is gratis voor de consument. De vergoedingen voor de 
organisatie van een groepsaankoop worden door de organisatoren aan de leveranciers aangerekend. 

Organisatoren van groepsaankopen hebben een niet te onderschatten impact op de 
kleinhandelsmarkt van elektriciteit en aardgas. Deze impact manifesteert zich onder andere in het 
opleggen van productspecificaties en -voorwaarden aan de energieleveranciers, het opleggen van de 
manier waarop abonnementskosten moeten worden aangerekend, het beïnvloeden van het 
percentage aan leverancierswissels (switchpercentage) en de communicatie van mogelijke 
besparingen voor de consumenten.  

Het opvragen van informatie bij o.a. de organisatoren van groepsaankopen valt op dit moment niet 
binnen de bevoegdheden van de CREG zoals opgenomen in de Gas- en Elektriciteitswet. De CREG is 
voorstander van een uitbreiding van haar bevoegdheden inzake het opvragen van informatie bij o.a. 
organisatoren van groespaankopen2.  

                                                           
1 Met de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas wordt in deze studie de levering aan huishoudelijke consumenten 
bedoeld. 
2 Maar ook bij: aggregatoren, bedrijven die energiediensten leveren (ESCo’s) en energieagenten. 
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1. INLEIDING 

In 2014 maakte de CREG een eerste studie3 over de organisatie van groepsaankopen binnen de 
energiemarkt. Deze studie ging dieper in op het doel van groepsaankopen en gaf een beschrijving van 
de verschillende partijen die hierbij betrokken zijn. Een vergelijking van het marktaanbod met de 
prijzen die via groepsaankopen werden aangeboden, toonde aan dat de besparingen die worden 
gerealiseerd via groepsaankopen veelal ook door actieve deelname aan de energiemarkt kunnen 
worden gerealiseerd. 

In 2014 waren groepsaankopen binnen de energiemarkt nog een vrij nieuw fenomeen. De organisatie 
van groepsaankopen werd op dat moment nog gezien als de manier om niet-actieve (slapende) 
consumenten een makkelijk en laagdrempelig middel aan te bieden om actief aan de energiemarkt 
deel te nemen. 

In deze vervolgstudie gaan we onder andere na of groepsaankopen er inderdaad in geslaagd zijn om 
het fenomeen van de niet-actieve consumenten te doen verdwijnen. 

Deze studie geeft ook meer inzicht in de manier waarop groepsaankopen binnen de 
kleinhandelsmarkt4 voor elektriciteit en aardgas worden georganiseerd en gaat dieper in op de 
(contractuele) relaties tussen de verschillende betrokken partijen. Een inkijk in de organisatie van 
groepsaankopen betekent ook dat we trachten te achterhalen op welke manier de 
besparingspotentiëlen, die een belangrijk communicatiemiddel zijn bij de organisatie van 
groepsaankopen, worden berekend. 

Deze studie werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 
18 oktober 2018. 

2. GROEPSAANKOPEN 

1. De publieke communicatie rond groepsaankopen beperkt zich veelal tot het lanceren van een 
oproep tot inschrijven aan het begin van het proces en het bekendmaken van de winnende 
leverancier(s) met een inschatting van de (globaal) gerealiseerde besparing aan het einde van het 
proces. 

2. Over de manier waarop wordt samengewerkt tussen de verschillende betrokken partijen bij een 
groepsaankoop is zeer weinig publieke informatie beschikbaar. Voor deze studie peilde de CREG naar 
ervaringen inzake groepsaankopen bij energieleveranciers die in het verleden (periode 2014 tot 2017) 
een winnend aanbod in een groepsaankoop konden realiseren. Daartoe werden hen vier specifieke 
vragen gesteld: 

1) Welke contractuele bepalingen zijn van toepassing tussen de organisatoren van 
groepsaankopen en de energieleveranciers? 

2) Geldt het uitgangspunt zoals vermeld in de vorige CREG-studie als zouden 
groepsaankopen vooral voor slapende, niet-actieve consumenten een makkelijk en 
laagdrempelig middel zijn om actief aan de energiemarkt deel te nemen, nog steeds?  

                                                           
3 http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1337NL.pdf  
4 Met de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas wordt in deze studie de levering aan huishoudelijke consumenten 
bedoeld. 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1337NL.pdf


 

Niet-vertrouwelijk  5/24 

3) In welke mate bestaat het risico dat door een jaarlijks terugkerend systeem van 
groepsaankopen steeds eenzelfde populatie aan consumenten wordt bereikt? 

4) Heeft u als leverancier inzicht in de berekening van de besparingspotentiëlen die na afloop 
van de groepsaankoop door de organisatoren worden bekendgemaakt? Zo ja, wordt 
hierop vanuit de energieleverancier een controle uitgevoerd? 

3. Alvorens dieper in te gaan op deze vragen wordt hierna eerst een beschrijving gegeven van de 
verschillende partijen die bij een groepsaankoop betrokken zijn. 

2.1. BETROKKEN PARTIJEN 

4. Figuur 1 geeft een overzicht van de vier verschillende partijen die betrokken zijn bij een 
groepsaankoop: 

1) initiatiefnemers; 

2) organisatoren; 

3) energieleveranciers; 

4) consumenten. 

Figuur 1: Overzicht betrokken partijen en hun onderlinge relaties 
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2.1.1. Initiatiefnemers 

5. Als initiatiefnemers van groepsaankopen worden veelal lokale besturen (provincies en/of 
gemeenten) of algemeen bekende private organisaties (vb. media, vakbonden, mutualiteiten, 
afdelingen van politieke partijen, consumentenorganisaties) naar voor geschoven die de consument 
een gevoel van herkenning en betrouwbaarheid geven. 

6. De rol van de initiatiefnemers is het aanspreken van hun klanten- en/of ledenbasis om de 
lancering van een groepsaankoop bekend te maken en ervoor te zorgen dat een maximaal aantal 
inschrijvers wordt bereikt. 

Bij inschrijving voor een groepsaankoop wordt de consumenten gevraagd: naam, adres, emailadres, 
telefoonnummer, verbruiksgegevens (elektriciteit en/of gas), soort meter, EAN-code en eventueel de 
huidige leverancier door te geven. 

Alle informatie over de consumenten/inschrijvers wordt vanuit de initiatiefnemers aan de 
organisatoren van de groepsaankopen overgemaakt.  

2.1.2. Organisatoren 

7. Met de organisatoren van groepsaankopen worden, in deze studie, de privéondernemingen 
bedoeld die de stuwende kracht zijn achter groepsaankopen. De organisatoren van groepsaankopen 
hanteren een economische logica en zijn ondernemingen die een commerciële activiteit5 uitbaten en 
een winstoogmerk nastreven. Zij zijn bij alle mogelijke stappen binnen het proces van een 
groepsaankoop betrokken en zorgen daarbij specifiek voor: het contact met de initiatiefnemers en het 
ondersteunen van de communicatie die vanuit de initiatiefnemers wordt gevoerd, het contact met de 
leveranciers, de technische verwerking van de inschrijvingen, de organisatie van biedingen van de 
deelnemende leveranciers, de organisatie van de vergelijking van de biedingen (= veilingmechanisme), 
de selectie van de winnende leverancier(s) en de opvolging van het switchproces. 

  

                                                           
5 De inkomsten van de organisatoren van groepsaankopen komen van administratieve vergoeding of commissies die zij van 
de energieleveranciers ontvangen. 
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Figuur 2: Procesverloop organisatie groepsaankoop 

 

8. De eerste groepsaankopen van energie werden in België in 2012 georganiseerd. Twee van 
oorsprong Nederlandse ondernemingen waren op dat moment actief als organisator: IChoosr6 en 
Pricewise. De eerste groepsaankopen werden vooral in Vlaanderen gelanceerd. Wikipower profileerde 
zich als Belgische onderneming eerder als organisator van groepsaankopen in Brussel en Wallonië. 

9. Het kwam er in de beginperiode voor de organisatoren vooral op aan om het concept van 
groepsaankopen voor energie - dat in Nederland al eerder succesvol was gelanceerd - ook aan 
potentiële Belgische initiatiefnemers uit te leggen en hen te overtuigen van de voordelen voor zowel 
de consumenten als voor de initiatiefnemers die een duurzame relatie met hun leden en/of achterban 
wensen uit te bouwen. De initiatiefnemers met daaraan gekoppeld de potentiële inschrijvers voor de 
groepsaankoop vertegenwoordigen de vraagzijde in dit economisch verhaal. De organisatoren van 
groepsaankopen moeten ervoor zorgen dat ook aan de aanbodzijde er voldoende relevante partijen 
zijn om op die manier een optimaal resultaat van de groepsaankoop te bekomen. Het bekendmaken 
van het concept groepsaankopen aan de energieleveranciers is daarom ook een belangrijke taak van 
de organisatoren. 

10. Bij de groepsaankopen die vandaag op de kleinhandelsmarkt voor energie worden 
georganiseerd is steeds één van de volgende drie ondernemingen actief: IChoosr bvba, Pricewise bv of 
Wikipower bvba. Voor de groepsaankopen, georganiseerd over de periode 2012 tot 2017, die de CREG 
in haar analyse heeft opgenomen werd ongeveer 96% georganiseerd door IChoosr of Pricewise en 
ongeveer 4% door Wikipower7. 

                                                           
6 IChoosr opereert in België via een Belgisch filiaal IChoosr bvba. 
7 Belangrijke opmerking hierbij is dat op de vraag: “Welke contractuele bepalingen zijn van toepassing tussen de 

organisatoren van groepsaankopen en de energieleveranciers?” een aantal energieleveranciers hebben geantwoord dat 
Wikipower hen weigerde toestemming te geven om de onderlinge contracten en contractuele bepalingen aan de CREG over 
te maken. Dit zorgt ervoor dat de CREG slechts over zeer beperkte informatie met betrekking tot de contracten van Wikipower 
beschikt en dat het aandeel van georganiseerde groepsaankopen van Wikipower waarschijnlijk onderschat is. 
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11. Deze drie organisatoren werden uitgebreid besproken in de CREG-studie van 2014. Vier jaar 
later zien we geen evolutie in het aantal organisatoren dat actief is op de Belgische markt en stellen 
we opnieuw vast dat er een zeer hoge marktconcentratie is in deze markt. De organisatoren van 
groepsaankopen zijn, ondanks hun niet geringe impact op de werking van de energiemarkt, als 
ondernemingen daarenboven aan geen enkele regulering en/of controle binnen de energiemarkt 
onderworpen. 

2.1.3. Energieleveranciers 

12. Energieleveranciers werken op de kleinhandelsmarkt8 voor elektriciteit en aardgas met een 
productaanbod dat volledig publiek beschikbaar is. De leveranciers bieden de producten uit hun 
productgamma aan via verschillende verkoopkanalen, zoals:   

- de eigen website; 

- fysieke verkooppunten (vb. samenwerking met winkelketens, verkoopkiosken, etc.); 

- de commerciële prijsvergelijkers; 

- televerkoop; 

- deur-aan-deurverkoop. 

Door te werken met verschillende verkoopkanalen trachten de leveranciers zoveel mogelijk potentiële 
klanten te bereiken en te overtuigen om bij hen een energiecontract af te sluiten. Elk van deze 
verkoopkanalen9 heeft een specifieke kost om een klant te werven (acquisitiekost). 

De deelname aan groepsaankopen kan vanuit de leveranciers worden gezien als het toevoegen van 
een extra verkoopkanaal. De keuze om de organisatie van groepsaankopen als verkoopkanaal te 
gebruiken is aan de leverancier. Een aantal leveranciers hebben aangegeven dat zij dit niet10 wensen 
te doen. 

2.1.4. Consumenten 

13. De consumenten – die veelal deel uitmaken van een vooraf vastgelegde doelgroep11 – worden 
via een communicatie vanuit de initiatiefnemers op de hoogte gebracht van een groepsaankoop. Zij 
worden via deze communicatie ook uitgenodigd om in te schrijven voor deelname aan de 
groepsaankoop, waarna hen wordt gevraagd om een profiel aan te maken. De aanmaak van dit profiel 
omvat onder andere het invullen van: naam, adres, emailadres, telefoonnummer, verbruiksgegevens 
(elektriciteit en/of gas), soort meter, EAN-code en eventueel de huidige leverancier. 

Deze informatie over de consumenten/inschrijvers wordt vanuit de initiatiefnemers aan de 
organisatoren van de groepsaankoop overgemaakt. Dankzij de communicatie van de 
consumentenprofielen krijgen de organisatoren een inzicht in onder andere het verbruiksprofiel van 
de inschrijvers. Het aantal consumenten/inschrijvers en hun (geschatte) verbruiksgegevens zijn 
belangrijke informatie voor zowel de organisatoren als de deelnemende leveranciers. 

                                                           
8 Met de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas wordt in deze studie de levering aan huishoudelijke consumenten 

bedoeld. 
9 Niet alle producten worden via alle kanalen aangeboden. Sommige verkoopkanalen bieden slechts een selectie aan van het 
commercieel aanbod van de leverancier. 
10 Via deelname aan een groepsaankoop is de consument niet zeker dat hij het goedkoopste product op de markt aangeboden 
krijgt, onder andere omdat niet alle energieleveranciers deelnemen aan groepsaankopen. 
11 De doelgroep hangt nauw samen met de initiatiefnemers. 
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14. De consumenten gaan geen contractuele relatie aan met de organisator van een 
groepsaankoop. Voor de consumenten kan een groepsaankoop leiden tot de ondertekening van een 
nieuw leveringscontract met een energieleverancier. De organisator van de groepsaankoop is geen 
partij in dit leveringscontract. 

2.2. CONTRACTUELE RELATIES 

15. In het kader van deze studie stelde de CREG onder andere volgende vraag aan de 
energieleveranciers: 

Welke contractuele bepalingen zijn van toepassing tussen de organisatoren van 
groepsaankopen en de energieleveranciers? 

16. Er werden in het kader van deze studie tien leveranciers aangeschreven. Van zeven leveranciers 
werd een volledig antwoord ontvangen. Twee leveranciers wensten niet te antwoorden op de vraag 
over de contractuele bepalingen omwille van een strikte vertrouwelijkheidsclausule in de contracten12. 
Van één leverancier werd geen informatie ontvangen. 

17. Uit de antwoorden van de energieleveranciers en de overgemaakte contracten blijkt dat de 
organisatoren met de leveranciers die geïnteresseerd zijn in deelname aan een groespaankoop vooraf 
een aantal contractuele afspraken vastleggen.  

Standaard worden afspraken gemaakt over: 

- de doelgroep13 van de groepsaankoop (per provincie, per organisatie, etc.); 

- de timing waarbinnen het volledig proces wordt doorlopen: datum veiling, datum 
communicatie naar consumenten en acceptatieperiode, uiterste switchdatum; 

- de manier van data-uitwisseling en vertrouwelijkheid van informatie; 

- het verloop van de veiling; 

- de te betalen vergoedingen; 

- de voorwaarden waaraan leveranciers moeten voldoen (leveringsvergunning, 
behandeling vragen en klachten); 

- de productvoorwaarden (groen/grijs, vast/variabel (incl. indexeringsparameter), prijs, 
looptijd, kortingen). 

De, door de organisator, opgestelde contracten worden aan het begin van het proces ter 
ondertekening aan de leveranciers voorgelegd. De ondertekende contracten worden vóór de start van 
de veiling aan de organisator terugbezorgd. Pas nadat het veilingproces volledig is afgerond en de 
organisator een duidelijk zicht heeft op welke leverancier(s) als winnaar uit de groepsaankoop komt, 
maakt de organisator de contracten in definitieve versie aan de winnende leverancier(s) over. 

  

                                                           
12 Voor het opvragen van de contracten en de daaruit volgende contractuele bepalingen verwees de CREG in haar vraag tot 

het opleveren van informatie naar de wettelijke bepalingen die specifiek voorzien zijn in de Elektriciteits- en Gaswet: 
“… de CREG vraagt met dit schrijven en met toepassing van de artikelen 26, §1 van de Elektriciteitswet en 15/16, 
§1 van de Gaswet volgende informatie over te maken.  
De CREG verwijst in dit kader ook naar de bepalingen van artikel 26, §2 van de Elektriciteitswet inzake de 
behandeling van vertrouwelijke gegevens en het beroepsgeheim waaraan de leden van de organen van de CREG 
en de personeelsleden gebonden zijn.” 

13 Verdere segmentatie binnen de huishoudelijke consumenten. 
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18. Hierna wordt dieper ingegaan op de contractuele bepalingen inzake: te betalen vergoedingen, 
leveranciersvoorwaarden en productvoorwaarden. 

2.2.1. Te betalen vergoedingen 

19. De deelname aan een groepsaankoop is gratis voor de consument. De vergoedingen voor de 
organisatie van een groepsaankoop worden door de organisatoren aan de leveranciers aangerekend. 

20. Het betalen van vergoedingen of commissies per switch door de winnende leverancier dient 
vanuit het oogpunt van de leverancier te worden bekeken als een alternatief voor de gebruikelijke 
acquisitiekost, die het binnenhalen van een nieuwe klant met zich meebrengt. Indien de leverancier 
niet zou deelnemen aan een groepsaankoop is hij voor het uitbouwen van zijn klantenportefeuille en 
zijn naambekendheid veelal aangewezen op grote en veelal dure marketingcampagnes. In het verleden 
bleken vooral nieuwkomers op de Belgische energiemarkt de voorkeur te geven aan deelname aan 
groepsaankopen om hun marktaandeel en naambekendheid een boost te geven.  

21. Over de hoogte van de vergoedingen betaald in het geval van groepsaankopen georganiseerd 
voor huishoudelijke klanten is zeer weinig publieke informatie beschikbaar. Deze worden contractueel 
vastgelegd tussen de organisatoren en de leveranciers.  

22. Op basis van de ontvangen informatie, vanuit de energieleveranciers, zien we dat met 
betrekking tot de te betalen vergoedingen een onderscheid wordt gemaakt tussen een vergoeding 
voor acquisitie (= aanbrengen van een nieuwe klant voor de leverancier via een groepsaankoop) en 
retentie (= bestaande klant behouden door de leverancier via een groepsaankoop). 

De hoogte van de vergoedingen voor acquisitie schommelen tussen 30 € en 15 €. Voor retentie worden 
vergoedingen tussen 20 € en 9 € aangerekend door de organisatoren. Alle contracten voorzien 
een “No Cure No Pay” clausule, wat ervoor zorgt dat de vermelde vergoedingen enkel door de 
leveranciers moeten betaald worden wanneer de betrokken consument effectief een 
leveringscontract bij de leverancier heeft afgesloten. In een aantal contracten worden op de 
voormelde vergoedingen volumekortingen14 toegepast. 

23. De vermelde vergoedingen moeten door de leveranciers aan de organisatoren worden betaald 
per contract. Voor een consument die via de groepsaankoop zowel een contract voor elektriciteit als 
voor aardgas afsluit moeten deze vergoedingen dus twee keer worden betaald. 

2.2.2. Leveranciersvoorwaarden 

24. Via hun contracten voorzien de organisatoren een aantal specifieke voorwaarden waaraan de 
deelnemende energieleveranciers moeten voldoen, zoals onder andere: het beschikken over de 
nodige leveringsvergunning(en), het correct aanrekenen van de kosten voor hernieuwbare energie 
(quota groene stroom (GS) en warmtekrachtkoppeling (WKK)), het zorgen voor een degelijke 
administratieve organisatie en het aanleveren van correcte informatie, het correct uitvoeren van het 
switchproces.  

Ook de manier waarop moet worden omgegaan met vertrouwelijke informatie (procedure van data-
uitwisseling) en welke communicatie door welke partijen kan worden gevoerd (vb. al dan niet 
verwijzing naar de initiatiefnemers) wordt contractueel vastgelegd. 

  

                                                           
14 Volumekortingen zijn afhankelijk van het aantal afgesloten contracten aan het einde van de procedure van de 
groepsaankoop. 
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25. De energieleveranciers verklaren zich door de ondertekening van het contract ook akkoord met 
het principe dat zij ondersteuning bieden aan de organisatoren bij het beantwoorden van vragen van 
consumenten over de productvoorwaarden en de redenen waarom de producten aangeboden via de 
groepsaankopen afwijken van het commercieel aanbod van de deelnemende energieleveranciers. 

2.2.3. Productvoorwaarden 

26. In de contracten tussen de organisatoren en de leveranciers worden een aantal afspraken 
vastgelegd over de productvoorwaarden. Het betreft onder andere: 

- opgesplitste producten per vector (elektriciteit en aardgas) met een looptijd van één 
jaar15; 

• voor elektriciteit ligt de nadruk vooral op groene energie met een vaste prijs; 

• voor aardgas wordt meestal uitgegaan van een variabele prijs, waarbij in een aantal 
gevallen de indexeringsparameter vooraf wordt vastgelegd.  In de 
47 groepsaankopen die de CREG voor deze studie analyseerde werd in de helft van 
de gevallen voor de variabele aardgasprijs een specifieke indexeringsparameter 
(TTF103) vastgelegd; 

- de aangeboden producten mogen niet één op één overeenstemmen met producten die 
deel uitmaken van het commercieel marktaanbod van de leverancier. 

27. Heel specifiek voor groepsaankopen is dat de leveranciers niet vanuit hun commercieel 
productaanbod kunnen aanbieden, maar een specifiek product (of specifieke producten) moeten 
ontwikkelen16 om te kunnen bieden17 in de groepsaankoop. In sommige gevallen wordt ook gewerkt 
met zeer specifieke verbruiksprofielen waarmee rekening moet worden gehouden tijdens het 
biedingsproces, wat een impact kan hebben op de manier waarop de producten worden opgebouwd. 

Het productaanbod via groepsaankopen is niet verschillend18 in de drie Belgische regio’s. De frequentie 
en het aantal groepsaankopen per regio is op dit moment wel nog verschillend. De eerste 
groepsaankopen werden vanaf 2012 in Vlaanderen georganiseerd. Ondertussen zijn er ook specifieke 
(afhankelijk van de initiatiefnemers) groepsaankopen voor Brussel en Wallonië en zelfs voor het 
volledige Belgische grondgebied (vb. Test-aankoop). Het aantal groepsaankopen in Brussel en Wallonië 
ligt op dit moment lager dan in Vlaanderen. 

28. De CREG beschikt niet over een exhaustief19 overzicht van de producten die door leveranciers 
werden aangeboden bij het winnen van een groepsaankoop. Uit analyse van de producten die wel ter 
beschikking zijn en hun specifieke karakteristieken, blijkt dat het veelal gaat om een variant op een 
bestaand product, waarbij de naam van het product wordt aangepast met een referentie naar de 
betreffende groepsaankoop en waarbij in de meeste gevallen een verlaagd abonnement (€/jaar) wordt 

                                                           
15 Voor Brussel wordt steeds met producten gewerkt waarvan de looptijd standaard drie jaar bedraagt. 
16 Het ontwikkelen van specifieke producten voor groepsaankopen zorgt voor bijkomende kosten bij de leveranciers. Kosten 

die niet alleen betrekking hebben op productontwikkeling maar ook op de volledige administratieve opvolging en afhandeling 
(t.e.m. de facturatie) van deze producten. 
17 Voor een korte beschrijving van de praktische organisatie van een groepsaankoop, inclusief een beschrijving van het 

veilingproces wordt verwezen naar de studie uit 2014: 
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1337NL.pdf, vanaf pagina 22. 
18 Behalve dat er voor Brussel steeds met producten wordt gewerkt waarvan de looptijd standaard drie jaar bedraagt. 
19 De CREG beschikt wel over een volledig overzicht van het publiek beschikbaar productaanbod van de energieleveranciers. 
Aangezien de producten die worden aangeboden via groepsaankopen niet publiek beschikbaar zijn en op deze producten 
alleen kan worden ingetekend door de inschrijvers op de groepsaankoop werden hierover tot vandaag geen specifieke 
databanken bijgehouden. 

 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Studies/F1337NL.pdf


 

Niet-vertrouwelijk  12/24 

toegepast. In sommige gevallen wordt naast een verlaagd abonnement ook een bijkomende forfaitaire 
korting20 (€/jaar) toegepast.  

29. Uit de studie van 2014 bleek dat de prijzen die door de leveranciers werden aangeboden via 
groepsaankopen weliswaar zeer competitief waren, maar dat de consument via een actieve deelname 
aan de energiemarkt minstens een evenwaardige en veelal nog een betere prijs kon contracteren en 
dit zelfs bij dezelfde leverancier. 

Omdat er niet altijd een verplichting is om producten aan te bieden via de groepsaankoop die 
goedkoper zijn dan het commercieel productaanbod van de leverancier, wordt in de contracten 
vastgelegd dat de leveranciers zich engageren om eventuele vragen van consumenten over hun 
prijszetting en het verschil tussen het aanbod via de groepsaankoop en het commercieel aanbod te 
beantwoorden (zie 2.2.2. Leveranciersvoorwaarden). 

30. Door het opleggen van productvoorwaarden aan de energieleveranciers die wensen deel te 
nemen aan een groepsaankoop, grijpen de organisatoren rechtstreeks in op de organisatie van de 
elektriciteits- en aardgasmarkt. Dit terwijl deze organisatoren, op dit moment, op geen enkele manier 
onderworpen zijn aan enige controle of regulering21 binnen deze energiemarkt.  

2.3. EFFECT OP DE CONSUMENT 

2.3.1. Populatie  

31. In de studie van 2014 kwamen we tot de conclusie dat, op dat moment, de grote verdienste van 
groepsaankopen was dat zij ervoor zorgde dat meer en meer consumenten geïnteresseerd raakten in 
de energiemarkt en de potentiële keuzes en mogelijke besparingen die er te realiseren zijn. De 
liberalisering van de energiemarkt is echter pas geslaagd wanneer (idealiter) alle consumenten op basis 
van informatie die op een transparante en tijdige manier ter beschikking wordt gesteld een 
weloverwogen keuze kunnen maken voor het voor hen beste product op de markt. Daarbij werd ervan 
uitgegaan dat zeker voor de slapende, niet-actieve klanten, de organisatie van groepsaankopen een 
goede manier was om deze consumenten op een éénvoudige manier te laten deelnemen aan de 
energiemarkt. 

De CREG stelde in het kader van deze studie de volgende specifieke vraag aan de leveranciers die in de 
voorbije jaren als winnaar van een groepsaankoop werden aangeduid: 

Geldt het uitgangspunt zoals vermeld in de vorige CREG-studie als zouden 
groepsaankopen vooral voor slapende, niet-actieve consumenten een makkelijk 
en laagdrempelig middel zijn om actief aan de energiemarkt deel te nemen, nog 
steeds? 

32. Op basis van de reacties van de betrokken leveranciers lijkt dit uitgangspunt niet langer correct: 

“We merken op dat consumenten die deelnemen aan groepsaankopen, veelal prijsbewuste 
consumenten zijn, die al regelmatig van energieleverancier veranderd zijn. Het gaat in 
tegenstelling tot de bewering eerder om zeer actieve klanten.” 

“De slapende, niet-actieve klanten hebben ondanks een veelheid aan initiatieven nog steeds 
niet de stap gezet om van leverancier te veranderen. De deelnemers aan groepsaankopen 
veranderen jaarlijks, systematisch van leverancier. De slapende, niet-actieve klanten worden 
op deze manier niet bereikt. De organisatoren zijn de enige winnende partijen aan 

                                                           
20 Een korting die al dan niet verbonden is aan bijkomende voorwaarden. 
21 De organisatoren van groepsaankopen behoren niet tot één van de marktactoren, zoals deze op dit moment zijn 
gedefinieerd in de Elektriciteits- en Gaswet. 
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groepsaankopen. Er is een verhoogd risico voor de leveranciers en de consument is niet zeker 
dat hij op het voor hem meest geschikte product wordt gecontracteerd.” 

33. Tweemaal per jaar (semestrieel) vraagt de CREG aan alle leveranciers, actief op de 
kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas, gegevens op betreffende de samenstelling van hun 
productportefeuille. Aan de hand van de databank van deze gegevens krijgt de CREG een beeld van 
het aantal contracten dat per product werd onderschreven. Op basis van deze gegevens kunnen we 
vaststellen dat eind 2012 voor elektriciteit ongeveer 18% van de huishoudelijke afnemers via een 
standaardcontract werd beleverd. Voor gas ging het om ongeveer 13% van de huishoudelijke 
afnemers. 

In januari 2013 werden alle standaardcontracten door de leveranciers omgezet naar een op dat 
moment commercieel aangeboden contract. Sinds 2013 is er een continue evolutie geweest in het 
commercieel aanbod22 van de leveranciers waardoor de samenstelling van de productportefeuille 
wijzigt. Op basis van de beschikbare gegevens, vertegenwoordigen de producten die door de 
leveranciers als basisaanbod worden geïdentificeerd ongeveer 22% tot 25% van de contracten 
elektriciteit en ongeveer 17% tot 19% van de contracten aardgas. Er is zeer weinig fluctuatie in deze 
percentages over de jaren 2014 tot en met 2017. 

34. Er zijn geen gegevens beschikbaar over het exact aantal slapende, niet-actieve consumenten 
binnen de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas. Gezien we weinig evolutie kunnen 
vaststellen in het percentage aan consumenten dat op het basisaanbod van de vroegere 
standaardleveranciers gecontracteerd blijft, kunnen we besluiten dat de percentages aan slapende, 
niet-actieve consumenten van 18% voor elektriciteit en 13% voor aardgas, van eind 2012, nog steeds 
representatief zijn. Het uitgangspunt van de studie 2014 als zouden groepsaankopen een goeie manier 
zijn om deze groep van consumenten tot actieve deelname aan de energiemarkt aan te zetten lijkt dus 
niet correct. 

35. Welke consumenten worden dan wel bereikt door de organisatie van groepsaankopen? Om een 
antwoord te krijgen op (onder andere) deze vraag stelden we energieleveranciers een derde vraag: 

In welke mate bestaat het risico dat door een jaarlijks terugkerend systeem van 
groepsaankopen steeds eenzelfde populatie aan consumenten wordt bereikt? 

De betrokken leveranciers gaven hierop volgende antwoorden: 

“De consumentenprofielen die bij de organisatoren beschikbaar zijn worden door de 
organisatoren gebruikt om deze consumenten te informeren over nieuwe groepsaankopen. 
Dit zorgt ervoor dat er wordt ingegrepen in lopende contracten en de leverancier niet de 
kans krijgt om zelf een aanbod aan het einde van het contract voor te stellen.” 

“Het jaarlijks terugkerend systeem van groepsaankopen zorgt er mee voor dat grotendeels 
dezelfde actieve klant wordt bereikt en uiteindelijk de overstap maakt.” 

“Op dit moment worden, vooral in Vlaanderen, via de organisatie van jaarlijkse 
groepsaankopen vooral eenzelfde populatie aan personen aangetrokken.” 

  

                                                           
22 Voor meer gedetailleerde  informatie zie: https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f1626  

https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f1626
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36. Bij de groepsaankopen georganiseerd in de jaren 2011, 2012 en begin 2013 kwamen 
systematisch de nieuwe, kleinere leveranciers als winnaars (= aanbieders van de laagste prijs) uit de 
bus. Groepsaankopen werden door deze leveranciers dan ook gezien als een vrij eenvoudige en vrij 
goedkope manier om snel marktaandeel te veroveren. Teneinde het vooropgestelde doel te bereiken, 
werden door deze leveranciers zeer scherpe prijzen aangeboden. Deze scherpe prijzen werden gelinkt 
aan contracten met een looptijd van 1 jaar. Na het eerste jaar werd door de leverancier een voorstel 
van verlenging van contract aan de consument overgemaakt. De consument die er omwille van zijn 
deelname aan een groepsaankoop en de switch naar een nieuwe leverancier van overtuigd was dat hij 
een competitieve prijs had bekomen, ging zonder verder onderzoek veelal mee in dit voorstel van 
verlenging van contract, zonder zich ervan bewust te zijn dat hiermee een significante prijsverhoging 
gepaard ging. 

De leverancier betrachtte via een verlengingscontract een deel van zijn tekort aan rentabiliteit dat 
werd gerealiseerd op het initiële contract (aangeboden via de groepsaankoop) goed te maken door in 
het verlengingscontract een hogere prijs te voorzien. 

37. Initieel bekeken leveranciers de groepsaankopen vanuit een bewuste marktstrategie. Deze 
moest ervoor zorgen dat het marktaandeel werd uitgebreid, waarna een duurzame relatie met de 
verworven klanten kon worden opgebouwd. De reacties van de energieleveranciers lijken erop te 
wijzen dat groepsaankopen zijn geëvolueerd van een extra verkoopkanaal naar een verkoopkanaal 
waaraan de leverancier bijna verplicht is deel te nemen om het opgebouwde marktaandeel in stand te 
kunnen houden. En dit net omwille van het feit dat door de frequentie en de impact van de 
groepsaankopen het grotendeels dezelfde klanten zijn die via groepsaankopen van leverancier 
veranderen. 

38. In de figuren 3 en 4 wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de marktaandelen van de 
zeven grootste leveranciers. Figuren 3 en 4 tonen de marktaandelen op de Belgische 
kleinhandelsmarkt. Omdat de kleinhandelsmarkt van energie in België sterk regionaal georganiseerd 
is, wordt de evolutie van de marktaandelen uitgesplitst per regio in Bijlage 1 weergegeven.  

Figuur 3: Marktaandelen 31.12.2017 – BE elektriciteit 

 

 

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 48,99% 48,72% 48,00% 47,06% 46,53% 45,52% 45,50% 45,34% 44,99%

EDF Luminus 19,47% 19,53% 19,54% 19,87% 20,26% 20,06% 19,84% 19,42% 19,16%

Eni gas & power 8,38% 8,59% 8,89% 8,67% 8,64% 9,54% 9,25% 9,07% 8,80%

Lampiris 8,48% 8,61% 8,58% 8,83% 8,85% 8,31% 8,00% 7,72% 8,00%

Essent Belgium 6,22% 5,96% 5,95% 6,51% 6,34% 5,72% 6,07% 6,01% 6,09%

Eneco België 3,32% 3,19% 3,19% 2,92% 2,90% 3,05% 3,12% 3,14% 3,31%

Elegant 0,25% 0,24% 0,23% 0,46% 0,46% 1,52% 1,56% 2,38% 2,31%

95,11% 94,84% 94,39% 94,31% 93,97% 93,73% 93,36% 93,07% 92,66%
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Figuur 4: Marktaandelen 31.12.2017 – BE aardgas 

 

 

39. Door de stijgende populariteit – steeds groter aantal deelnemers - van groepsaankopen en de 
toenemende frequentie (jaarlijks) waarmee groepsaankopen worden gerealiseerd, hebben de 
organisatoren van groepsaankopen ook een invloed op de percentages aan leverancierswissels 
(switchpercentages)23 die op de kleinhandelsmarkt worden vastgesteld. 

Deze invloed wordt specifiek erkent door de VREG bij de maandelijkse publicatie van de 
leverancierswissels24. 

  

                                                           
23 Switchpercentages voor de kleinhandelsmarkt worden door de regionale energieregulatoren (VRG, Brugel, CWaPE) 
gepubliceerd. 
24 https://www.vreg.be/nl/geen-nieuw-record-qua-leverancierswissels-februari-2018  

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 45,36% 45,16% 44,32% 43,37% 42,83% 41,78% 42,02% 41,69% 41,55%

EDF Luminus 17,09% 17,35% 17,68% 18,13% 18,75% 18,67% 18,57% 18,15% 17,90%

Eni gas & power 9,45% 9,55% 9,75% 9,34% 9,30% 10,77% 10,56% 10,38% 10,09%

Lampiris 11,40% 11,30% 11,12% 11,44% 11,42% 10,45% 9,96% 9,38% 9,63%

Essent Belgium 7,07% 6,87% 6,90% 7,77% 7,48% 6,22% 6,45% 6,24% 6,39%

Elegant 0,19% 0,18% 0,18% 0,57% 0,58% 2,55% 2,60% 4,12% 3,98%

Eneco België 4,61% 4,21% 4,17% 3,76% 3,69% 3,47% 3,51% 3,61% 3,73%

95,17% 94,62% 94,12% 94,39% 94,06% 93,91% 93,68% 93,56% 93,26%

https://www.vreg.be/nl/geen-nieuw-record-qua-leverancierswissels-februari-2018
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Figuur 5: Leverancierswissels in % – VL/BXL/WAL 

   

Bron: Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België (CREG, VREG, 
Brugel, CWaPE) 

40. De reactie van de energieleveranciers als zouden de organisatoren van groepsaankopen 
rechtstreeks ingrijpen in lopende contracten, lijkt op basis van de beschikbare informatie over de 
contractuele bepalingen niet helemaal correct. In de contracten tussen de organisatoren en de 
leveranciers wordt namelijk vastgelegd dat noch de organisatoren, noch de leveranciers in navolging 
van een groepsaankoop de consumenten actief mogen benaderen met voorstellen die de via de 
groepsaankoop afgesloten contracten zouden doorkruisen. Het is voor de organisatoren echter wel 
toegelaten om de consumenten die hebben ingetekend25 op een contractaanbod via een 
groepsaankoop te informeren over toekomstige groepsaankopen (wel algemene informatie vs. geen 
individuele informatie). 

41. Vanuit de energieleveranciers wordt de deelname aan groepsaankopen gezien als een extra 
manier om potentiële klanten te bereiken en dus als een extra verkoopkanaal. Het feit dat tussen de 
leveranciers en de organisatoren afspraken worden gemaakt over het niet actief en individueel 
benaderen van de consument met aanbiedingen die afwijken van het aanbod uit de laatste 
groepsaankoop, lijkt ervoor te zorgen dat de populatie van consumenten die deelnemen aan 
groepsaankopen een specifieke en afgescheiden groep vormt. Door recurrente deelname aan een 
groepsaankoop bestaat een risico dat deze groep van consumenten niet op de hoogte is of gebruik 
maakt van de bepalingen inzake consumentenbescherming, zoals voorzien in de Elektriciteits- en 
Gaswet, die onder andere voorzien dat mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand de 
consument op elk moment zijn contract kan beëindigen en van contract of leverancier kan veranderen. 

  

                                                           
25 In de praktijk zullen de organisatoren van groepsaankopen alle inschrijvers/consumenten – en dus niet alleen deze die 

ingetekend hebben op een contractaanbod - van vorige groepsaankopen op de hoogte brengen van toekomstige 
groepsaankopen. 
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2.3.2. Aangeboden prijzen 

42. Deelname aan een groepsaankoop geeft consumenten niet de garantie dat ze het goedkoopste 
product op de markt aangeboden krijgen. De redenen hiervoor zijn: 

1) Niet alle leveranciers die actief zijn op de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas 
nemen deel aan groepsaankopen. Het al of niet deelnemen aan een groepsaankoop 
maakt voor de leveranciers deel uit van hun commerciële strategie; 

2) De deelnemende leveranciers krijgen vanuit de organisatoren niet altijd de verplichting 
opgelegd om in de groepsaankoop een product aan te bieden dat goedkoper is dan hun 
laagst geprijsd commercieel product. 

43. Zoals aangegeven in randnummer 28 is het veelal zo dat de aangeboden producten in een 
groepsaankoop een variant op een bestaand product uitmaken, waarbij de naam van het product is 
aangepast26 en waarbij in de meeste gevallen een verlaagd abonnement (€/jaar) wordt toegepast, 
zonder dat de consumenten daardoor de garantie hebben dat ze het laagst geprijsde commercieel 
product van de betreffende leverancier aangeboden krijgen. 

De energieleveranciers verklaren zich door de ondertekening van het contract met de organisatoren 
trouwens akkoord met het principe dat zij ondersteuning bieden27 aan de organisatoren bij het 
beantwoorden van vragen van consumenten over de productvoorwaarden en de redenen waarom de 
producten aangeboden via de groepsaankopen afwijken van het commercieel aanbod van de 
deelnemende energieleveranciers. 

44. In een aantal contracten die de CREG ter beschikking heeft zijn specifieke bepalingen 
opgenomen over de manier waarop het abonnement (€/jaar) door de energieleverancier kan worden 
aangerekend, indien de consument vroegtijdig het contract zou verbreken. Deze specifieke bepalingen 
betreffen het pro rata (aantal dagen) aanrekenen van het abonnement.  

45. Het is voor consumenten zeer belangrijk om in het achterhoofd te houden dat de besparingen 
die door deelname aan een groepsaankoop (mogelijk) worden gerealiseerd, (minstens) ook kunnen 
worden bereikt door actieve deelname aan de energiemarkt en dat bij leveringscontracten die werden 
afgesloten via deelname aan een groepsaankoop ook de bepalingen inzake consumentenbescherming 
zoals opgenomen in de Elektriciteits- en Gaswet en het Consumentenakkoord28 van toepassing zijn. 

2.3.3. Besparingspotentieel 

46. Aan het einde van het proces van een groepsaankoop krijgen de inschrijvers/consumenten een 
individuele boodschap waarin de winnende leverancier bekend wordt gemaakt en waarin de mogelijke 
besparing, bij intekening op het aanbod van de groepsaankoop, staat vermeld. 

De gecommuniceerde besparingspotentiëlen houden geen rekening met de werkelijke contracten 
waaraan de consumenten, vóór deelname aan de groepsaankoop, verbonden zijn. Bij inschrijving 

                                                           
26 Met een referentie naar de betreffende groepsaankoop. 
27 Voorbeeld van een contractuele bepaling:  

“Leverancier committeert zich om uitleg te geven aan iChoosr over verschillen tussen het winnende 

Bod en andere scherpe aanbiedingen van Leverancier en andere Leveranciers (bijvoorbeeld op 

prijsvergelijkers)” 
28 Tekst Consumentenakkoord:  
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/het-akkoord-dat-de-consument  

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/het-akkoord-dat-de-consument
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wordt bij de consumenten wel geïnformeerd naar de huidige leverancier29 maar op geen enkel 
moment moet het huidig leveringscontract worden geïdentificeerd. 

47. Op dit moment zien we twee berekeningsmethodes voor de mogelijk te realiseren besparingen 
bij een groepsaankoop: 

1) De consument heeft bij de inschrijving voor de groepsaankoop zijn huidige leverancier 
aangeduid. 
Berekening van de mogelijke besparing = gemiddelde prijs30 van de betreffende 
leverancier – aanbod uit de groepsaankoop; 

2) De consument heeft bij zijn inschrijving geen huidige leverancier vermeld. 
Berekening van de mogelijke besparing = gemiddelde marktprijs (= het marktaanbod31 
gewogen met de marktaandelen van de leveranciers) - aanbod uit de groepsaankoop. 

48. De onderzochte contracten en contractuele bepalingen vermelden niets over de berekening van 
besparingspotentiëlen. In het kader van deze studie peilde de CREG bij de energieleveranciers naar 
hun rol in de berekening en communicatie van mogelijk te realiseren besparingen.  

Heeft u als leverancier inzicht in de berekening van de besparingspotentiëlen die 
na afloop van de groepsaankoop door de organisatoren worden bekendgemaakt? 
Zo ja, wordt hierop vanuit de energieleverancier een controle uitgevoerd? 

Uit de antwoorden van de leveranciers blijkt dat zij geen inzicht hebben in de manier waarop de 
besparingspotentiëlen door de organisatoren worden berekend: 

“De leveranciers hebben geen zicht noch invloed op de berekening van het 
besparingspotentieel. Dit is de verantwoordelijkheid van de organisatoren.” 

“Bij groepsaankopen worden er op twee momenten besparingspotentiëlen 
gecommuniceerd, namelijk een individuele besparing per deelnemende consument en een 
globale besparing voor de volledige groepsaankoop.” 

“De berekeningswijze van het besparingspotentieel is de verantwoordelijkheid van de 
organisatoren.” 

“Het werken met een gemiddeld besparingspotentieel zorgt ervoor dat dit meestal niet 
overeenkomt met de persoonlijke situatie van een consument.” 

49. De CREG heeft geen zicht op de manier waarop deze berekeningsmethodes door de 
organisatoren in detail worden uitgevoerd. Het opvragen van informatie bij o.a. de organisatoren van 
groepsaankopen valt op dit moment niet binnen de bevoegdheden van de CREG zoals opgenomen in 
de Elektriciteits- en Gaswet. 

  

                                                           
29 Dit is geen verplicht in te vullen informatie voor deelname aan een groepsaankoop. 
30 Gemiddelde prijs = gemiddelde van alle aangeboden producten door de leverancier of prijs van het meest gecontracteerde 
product bij de leverancier (De CREG heeft geen zicht op de manier waarop dit contract door de organisatoren wordt 
geïdentificeerd.). Er gebeurt op geen enkel moment een identificatie van het huidig contract van de consument. 
31 Het gaat hier nooit om het volledige marktaanbod (= alle producten van alle leveranciers). De CREG heeft geen zicht op de 
manier waarop de selectie van producten en leveranciers door de organisatoren gebeurd. 
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50. De CREG is voorstander van een uitbreiding van haar bevoegdheden inzake het opvragen van 
informatie bij o.a. organisatoren van groespaankopen32. Dit zou kunnen gebeuren door een 
uitbreiding/toevoeging van de definitie van “tussenpersoon” in de Elektriciteits- en Gaswet: 

“Tussenpersoon: elke natuurlijke of rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks 
betrokken is bij: het analyseren van contracten, het uitvoeren van prijsvergelijkingen met al 
dan niet mogelijkheid tot switchen, het samenbrengen van leveranciers en eindafnemers, 
het organiseren van groepsaankopen, het toewijzen van energieleveringen aan leveranciers 
en/of het afsluiten van energiecontracten voor eindafnemers.” 

Een dergelijke aanpassing van de wetgeving zorgt ervoor dat de bevoegdheid van de CREG tot het 
opvragen van informatie voor alle partijen duidelijk wordt vastgelegd. 

51. De CREG stelt vast dat over mogelijke besparingen voor de consumenten vaak foutief wordt 
gecommuniceerd en een besparingspotentieel wordt meegedeeld dat niet overeenstemt met de 
werkelijkheid. Via een nieuwe versie van het charter33 voor een goede informatieverschaffing bij de 
prijsvergelijking van elektriciteit en gas heeft de CREG een duidelijke definitie voorzien van de term 
“besparingspotentieel”: 

“Het besparingspotentieel voor de verbruiker kan enkel weergegeven worden als een 
vergelijking gemaakt wordt op basis van het huidig contract van de verbruiker en het aanbod 
op datum van de prijsvergelijking.” 

De CREG wenst via dit nieuwe charter (in werking vanaf 1 oktober 2018) te komen tot een ruimere 
gedragscode omtrent goede informatieverschaffing aan de consument. Een gedragscode waarin ook 
de organisatoren van groepsaankopen betrokken kunnen worden. De CREG zal in de komende 
maanden met alle betrokken partijen contact opnemen om te zorgen voor een zo groot mogelijk 
draagvlak voor deze nieuwe tekst van het charter. 

  

                                                           
32 Maar ook bij: aggregatoren, bedrijven die energiediensten leveren (ESCo’s) en energieagenten. 
33 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1614NL.pdf  

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1614NL.pdf
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3. CONCLUSIE 

Organisatoren van groepsaankopen hebben een niet te onderschatten impact op de 
kleinhandelsmarkt van elektriciteit en aardgas. Deze impact manifesteert zich onder andere in het 
opleggen van productspecificaties en –voorwaarden aan de energieleveranciers, het opleggen van de 
manier waarop abonnementskosten moeten worden aangerekend, het beïnvloeden van het 
percentage aan leverancierswissels (switchpercentage) en de communicatie van mogelijke 
besparingen voor de consumenten. 

Het opvragen van informatie bij o.a. de organisatoren van groepsaankopen valt op dit moment niet 
binnen de bevoegdheden van de CREG zoals deze zijn opgenomen in de Elektriciteits- en Gaswet. De 
CREG is voorstander van een uitbreiding van haar bevoegdheden inzake het opvragen van informatie 
bij o.a. organisatoren van groespaankopen. 

Recent keurde de CREG een nieuwe versie van het charter voor een goede informatieverschaffing bij 
de prijsvergelijking van elektriciteit en gas goed. De nieuwe tekst van voormeld charter, die in werking 
treedt vanaf 1 oktober 2018, richt zich tot dienstverleners van prijsvergelijkingen, waartoe ook de 
organisatoren van groepsaankopen behoren. De CREG zal in de komende maanden met alle betrokken 
partijen contact opnemen om te zorgen voor een zo groot mogelijk aantal onderschrijvers van deze 
nieuwe tekst van het charter. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Voorzitster van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Overzicht evolutie marktaandelen per regio 

Figuur: Marktaandelen 31.12.2017 – VL elektriciteit 

 

 

  

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 42,59% 42,73% 41,98% 41,32% 40,86% 39,38% 39,83% 39,85% 39,67%

EDF Luminus 19,72% 19,81% 20,15% 20,20% 20,62% 20,13% 19,73% 19,14% 18,98%

Eni gas & power 11,47% 11,54% 11,84% 11,55% 11,61% 13,49% 13,14% 13,03% 12,67%

Essent Belgium 8,50% 8,21% 8,17% 8,92% 8,55% 7,11% 7,37% 7,06% 7,12%

Lampiris 5,69% 5,57% 5,50% 5,94% 6,08% 5,36% 5,14% 4,78% 5,08%

Eneco België 5,30% 5,00% 4,87% 4,41% 4,40% 4,61% 4,67% 4,56% 4,73%

Elegant 0,44% 0,42% 0,41% 0,81% 0,82% 2,68% 2,76% 4,19% 4,07%

93,70% 93,29% 92,92% 93,16% 92,93% 92,75% 92,64% 92,60% 92,31%
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Figuur: Marktaandelen 31.12.2017 – BR elektriciteit 

 

 

 

Figuur: Marktaandelen 31.12.2017 – WAL elektriciteit 

 

 

 

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 76,95% 74,85% 73,02% 71,16% 69,55% 68,73% 67,78% 67,51% 67,38%

Lampiris 15,78% 15,96% 16,20% 16,24% 15,79% 15,40% 14,78% 14,72% 15,22%

EDF Luminus 3,10% 4,77% 6,16% 7,74% 9,57% 10,75% 12,05% 12,12% 11,59%

Octa+ Energie 1,80% 2,23% 2,52% 2,80% 2,83% 2,88% 2,86% 2,77% 2,72%

Power Online (Mega) 0,00% 0,01% 0,04% 0,13% 0,21% 0,27% 0,49% 0,86% 1,05%

Eni gas & power 1,43% 1,26% 1,13% 1,01% 0,90% 0,80% 0,72% 0,67% 0,61%

Direct Energie Belgium (Poweo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,25% 0,32% 0,34% 0,41% 0,50%

99,05% 99,07% 99,08% 99,13% 99,11% 99,14% 99,03% 99,06% 99,07%

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 50,96% 50,62% 50,38% 49,27% 48,96% 48,71% 48,16% 47,73% 47,01%

EDF Luminus 24,37% 23,82% 22,87% 23,17% 23,06% 22,93% 22,53% 22,24% 21,91%

Lampiris 10,93% 11,50% 11,51% 11,46% 11,41% 11,16% 10,78% 10,57% 10,74%

Essent Belgium 4,30% 4,01% 3,99% 4,41% 4,54% 5,14% 5,78% 6,11% 6,25%

Eni gas & power 5,30% 5,86% 6,24% 6,14% 5,97% 5,51% 5,27% 4,91% 4,74%

Eneco België 0,97% 1,08% 1,28% 1,26% 1,24% 1,34% 1,45% 1,71% 1,92%

Power Online (Mega) 0,00% 0,02% 0,17% 0,47% 0,66% 0,76% 1,05% 1,48% 1,71%

96,84% 96,90% 96,45% 96,18% 95,85% 95,54% 95,02% 94,75% 94,28%
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Figuur: Marktaandelen 31.12.2017 – VL aardgas 

 

 

 

Figuur: Marktaandelen 31.12.2017 – BR aardgas 

 

 

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 39,44% 39,71% 39,11% 38,11% 37,68% 36,26% 37,00% 36,66% 36,65%

EDF Luminus 16,64% 16,89% 17,27% 17,68% 18,33% 18,04% 17,81% 17,27% 17,20%

Eni gas & power 12,62% 12,69% 12,96% 12,44% 12,43% 14,86% 14,53% 14,34% 13,93%

Essent Belgium 9,96% 9,71% 9,64% 10,74% 10,20% 7,95% 8,11% 7,66% 7,78%

Lampiris 8,89% 8,55% 8,30% 8,93% 9,06% 7,82% 7,37% 6,68% 6,95%

Elegant 0,29% 0,28% 0,29% 0,89% 0,91% 3,96% 4,04% 6,37% 6,15%

Eneco België 6,89% 6,21% 5,99% 5,36% 5,26% 4,84% 4,86% 4,92% 5,06%

94,74% 94,05% 93,55% 94,15% 93,85% 93,72% 93,72% 93,90% 93,71%

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 74,86% 72,58% 70,71% 69,08% 67,47% 66,74% 65,93% 65,77% 65,78%

Lampiris 17,35% 17,45% 17,60% 17,41% 16,93% 16,54% 15,92% 15,81% 16,36%

EDF Luminus 3,40% 5,30% 6,81% 8,44% 10,32% 11,46% 12,69% 12,63% 11,94%

Octa+ Energie 2,08% 2,59% 2,93% 3,20% 3,20% 3,23% 3,21% 3,11% 3,03%

Power Online (Mega) 0,00% 0,01% 0,05% 0,14% 0,22% 0,28% 0,57% 1,01% 1,20%

Eni gas & power 1,51% 1,32% 1,18% 1,04% 0,92% 0,81% 0,73% 0,68% 0,61%

Direct Energie Belgium (Poweo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,30% 0,40% 0,41% 0,48% 0,56%

99,20% 99,24% 99,27% 99,36% 99,36% 99,47% 99,46% 99,49% 99,48%
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Figuur: Marktaandelen 31.12.2017 – WAL aardgas 

 

 

 

31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017

Engie Electrabel 44,35% 44,24% 43,47% 43,25% 43,19% 43,12% 42,65% 42,40% 41,90%

EDF Luminus 26,49% 25,78% 25,21% 25,03% 24,85% 24,62% 24,12% 23,79% 23,27%

Lampiris 14,91% 15,39% 15,25% 15,06% 14,92% 14,46% 13,92% 13,45% 13,49%

Essent Belgium 3,18% 2,97% 3,26% 3,91% 4,11% 4,85% 5,42% 5,72% 6,01%

Eni gas & power 5,29% 5,58% 5,76% 5,43% 5,26% 4,89% 4,88% 4,56% 4,46%

Power Online (Mega) 0,00% 0,01% 0,09% 0,62% 0,91% 0,99% 1,44% 2,29% 2,75%

Eneco België 0,98% 1,06% 1,52% 1,45% 1,40% 1,54% 1,65% 1,90% 2,03%

95,20% 95,03% 94,55% 94,76% 94,63% 94,47% 94,09% 94,11% 93,91%


