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Brussel, 24 oktober 2019 

360.000 Belgische gezinnen betalen jaarlijks 600 euro te 
veel voor hun energie  
 

Uit de meest recente analyses blijkt dat heel wat Belgische gezinnen en kmo’s vandaag te veel betalen 

voor hun gas- en elektriciteitsfactuur. Ook bij contractverandering kiest de consument niet altijd de 

goedkoopste formule. Regelmatig vergelijken blijft de boodschap, als men van de beste prijzen wil 

genieten. 

  

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) stelt in haar laatste analyse vast 

dat er nog steeds grote prijsverschillen bestaan tussen de goedkoopste en de duurste energieproducten 

op de markt. De grootste prijsverschillen zien we tussen de vandaag aangeboden contracten en de 

zogenaamde slapende contracten. Die slapende contracten worden niet meer aangeboden, maar 

honderdduizenden Belgen zijn er wel nog aan gebonden.  Echter, ook tussen twee actief aangeboden 

elektriciteits- of gascontracten kan er snel een verschil zitten van enkele honderden euro’s. 
 
GROOT BESPARINGSPOTENTIEEL 

 

Uit de analyses van de CREG blijkt dat er een jaarlijks besparingspotentieel (verschil tussen duurste en 

goedkoopste contract) bestaat van meer dan 300 EUR op de elektriciteitsfactuur. Voor gas kan dat 

besparingspotentieel oplopen tot meer dan 800 EUR. Grote prijsverschillen zijn zowel tussen leveranciers 

als binnen het aanbod van eenzelfde leverancier merkbaar.  

 

Hierdoor betalen zo’n 360.000 Belgische gezinnen jaarlijks meer dan 600 EUR te veel voor hun energie. 

Voor zowat 20.000 kmo’s bedraagt de meerkost 3.450 EUR per jaar.   

 

“Er zijn twee verklaringen voor dit fenomeen”, stelt Laurent Jacquet, Directeur Prijzen van de CREG. 

“Enerzijds zijn er meer dan 600.000 gezinnen en 70.000 kmo’s die de voorbije jaren niet van contract 

veranderd zijn. Nochtans kunnen zij dit mits een opzegtermijn van een maand zonder opzegvergoeding 

doen. Anderzijds moeten we vaststellen dat diegenen die wel een nieuw contract afsluiten, niet 

automatisch voor het goedkoopste aanbod kiezen”. 

 
DE CREG SCAN, EEN UNIEK EN HANDIG HULPMIDDEL 
 

Met de lancering van de CREG Scan in 2017, wou de federale energieregulator de consument een uniek en 

handig hulpmiddel aanbieden, waarmee hij in 6 kliks slapende contracten kon vergelijken met het huidige 

marktaanbod. Iets wat niet mogelijk is op de andere prijsvergelijkers, aangezien daar enkel het actuele 

aanbod te zien is.  

 

Vandaag bevat de CREG Scan zo goed als 100% van de contracten, want ook de groepsaankopen (330.000 

gezinnen) en de coöperatieve contracten (70.000 gezinnen) werden erin opgenomen. Bovendien kan de 

gebruiker sinds dit jaar een onderscheid maken tussen contracten met vaste en variabele prijzen, wat het 
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vergelijken vereenvoudigt. In totaal vergelijkt de CREG Scan 13.200 contracten en is hij complementair met 

de andere prijsvergelijkers die rekening houden met de 664 contracten die momenteel beschikbaar zijn op 

de markt. 

 

“Steeds meer Belgen vinden hun weg naar de CREG Scan, maar uit de cijfers blijkt dat er nog een lange weg 

te gaan is alvorens elk gezin en elke kmo van de meest voordelige prijzen zal genieten”, stelt Laurent 

Jacquet. “Daarom lanceren we een sensibiliseringscampagne voor dit unieke hulpmiddel op sociale media”. 

 

Om de CREG Scan te gebruiken klik hier. 
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Over de CREG 

De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende 

taak ten overstaan van de overheid is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de transparantie 

en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Verder waakt de CREG erover dat de 

markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past, steeds rekening 

houdende met de essentiële consumentenbelangen. 

www.creg.be 
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