
                                                       
 

De informatie van de VREG steeds meer gewaardeerd 
 

We peilden in de enquêtes bij gezinnen en kleine bedrijven niet alleen naar hoe de elektriciteits- en 
aardgasklanten zich gedragen op de  energiemarkt, maar ook hoe ze over de VREG en zijn informatie 

denken. 
 

 De bekendheid van de VREG blijft stijgen, zowel bij bedrijven als bij gezinnen; 

 De waardering voor de informatie van de VREG, zoals verspreid via de website 

www.vreg.be en de diverse V-tests, groeit nog steeds. 

 
Gezinnen  

Met 73% van de respondenten die zeggen dat ze de VREG kennen, gaat onze naamsbekendheid 
verder in stijgende lijn. In 2011 gaf 66% van de ondervraagde gezinnen aan dat ze de VREG kennen 

tegenover 59% in 2010. In 2009 was dit nog maar 56%, in 2008 49% en in 2007 amper 31%.  

 
Gezinnen die goed weten wat we doen, voelen zich duidelijk beter geïnformeerd over de vrijmaking 

van de energiemarkt dan wie de VREG niet kent. 
 

Net zoals de vorige jaren hangt onze bekendheid nog altijd sterk samen met de socio-economische 
status van het gezin. 83% van de beroepsactieve bevolking zegt de VREG te kennen tegenover 62% 

van de niet-actieven. Meer universitair of hoger opgeleiden (86%) kennen de VREG dan de lager 

opgeleiden (63%) en meer mannen (84%) dan vrouwen (64%). Hieraan proberen wij te verhelpen 
door communicatiecampagnes op maat van de doelgroep. Begin 2013 starten we een grootschalige 

campagne naar mensen in armoede en andere kwetsbare doelgroepen. Wij roepen daarbij de hulp in 
van intermediaire organisaties zoals OCWM’s, armoedeverenigingen, woonwinkels, energiesnoeiers, …   

 

45% van wie ons  kent, bezocht de VREG-website al minstens 1 keer, ten opzichte van 34% in 2011: 

 8% is regelmatige bezoeker.  

 25% surfte al een paar keer naar www.vreg.be.  

 Voor 12% bleef het voorlopig bij 1 bezoek.  

 

Omgerekend naar de totale populatie betekent dit dat 33% van de gezinnen in Vlaanderen de website 
al bezocht, een stijging van 10% ten opzichte van 2011. 

 

Negen op tien bezoekers van de website zijn tevreden, zeer tevreden of uiterst tevreden over de 
vormgeving (90%), de inhoud (92%), de overzichtelijkheid (92%) en de volledigheid (92%) van de 

website.  
 

Aan de gezinnen die de VREG-website al bezochten of de V-test al hebben gedaan, werd gevraagd 

hoe tevreden ze zijn over de bruikbaarheid, de betrouwbaarheid en de duidelijkheid van de informatie. 
De beoordelingen zijn net zoals vorig jaar positief, want 9 op 10 gezinnen zijn tevreden, zeer tevreden 

of uiterst tevreden over de bruikbaarheid (93%), de betrouwbaarheid (90%) en de duidelijkheid 
(91%). Daarmee scoren deze items net iets hoger dan vorig jaar (toen respectievelijk 90%, 88% en 

88%).  

 
Bedrijven  

Ook de bekendheid van de VREG bij de bedrijven blijft stijgen: in 2012 kent 87% van de bedrijven de 
VREG tegenover 83% in 2011, 76% in 2010 en 65% in 2009. Ook het aantal bedrijven dat zegt 

globaal of goed te weten wat de VREG doet is verder gestegen van 41% in 2010 naar 54% in 2011 
tot 64% in 2012. 23% kent de VREG alleen van naam.  

We blijven bekender bij grote bedrijven met tussen de 50 en 200 werknemers (94%) dan bij kleine 

bedrijven met minder dan 50 werknemers (85%). We zijn ook beter bekend bij bedrijven met een 
groen contract (92%), bedrijven die hun factuur grondig nakijken (90%) en bij bedrijven die zich 

voldoende geïnformeerd voelen.  
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Ook het gebruik door de bedrijven van de VREG-website www.vreg.be blijft stijgen van 36% 
bezoekers in 2009, 38% in 2010 en 41% in 2011 naar 57% in 2012. De website wordt zoals de vorige 

jaren meer bezocht door: 

 grote bedrijven (72%) 

 bedrijven met een omzet > 12,5 miljoen (70%) 

 bedrijven met elektriciteitskost > €50.000 (71%)  

 bedrijven met een groen contract (75%).  

 

Aan de bezoekers van de website werd gevraagd om de vormgeving, de inhoud, de overzichtelijkheid 
en de volledigheid van de site te beoordelen. Minstens 88% is tevreden tot uiterst tevreden over deze 

vier aspecten. De mening van de bezoekers is redelijk vergelijkbaar met vorig jaar. Slechts 4 à 5% is 
niet echt of helemaal niet tevreden over een van deze aspecten.  

 

We bieden op onze website een leveranciersvergelijking aan voor bedrijven die een jaarlijkse 
elektriciteitskost van minder dan €10.000 per jaar hebben. Deze V-test is gekend bij minder dan de 

helft (44%) van de professionele gebruikers waarvan het verbruik onder deze limiet ligt. Dit is 
evenveel als in 2011. Van de bedrijven die de V-test kennen, heeft 57% hem al daadwerkelijk gedaan. 

Sinds eind 2011 staat ook de V-test voor aardgas online, maar hierover werden de bedrijven nog niet 
bevraagd.  

 

Na het overlopen van website en V-test, werd algemeen gevraagd hoe tevreden de bedrijven waren 
over de informatie van de VREG wat betreft bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duidelijkheid. De 

meeste respondenten zijn positief over deze informatie: 87% is tevreden, zeer tevreden of uiterst 
tevreden over de 3 aspecten. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met 2011 of zelfs iets beter. 
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