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De CREG verheugt zich over de revolutie die in 2012  

in de energiesector heeft plaatsgevonden  

 
Het afgelopen jaar hebben de elektriciteit- en gasmarkten in België een groot aantal ingrijpende 

veranderingen ondergaan. Men kan zelfs spreken over een ware revolutie inzake de gedragingen van 

de actoren en de ermee gepaard gaande winst voor de consumenten, daar er sinds de vrijmaking tien 

jaar geleden nog nooit zo een sterke verandering optrad op zo’n korte tijd. 

 

Op basis van de laatste ontwikkelingen stelt de CREG het volgende vast: 

 

1. de elektriciteit- en gasleveranciers die ingewikkelde en ondoorzichtige prijsindexen 

hanteerden, zien af van deze indexen en gebruiken voortaan doorzichtige prijsindexen die 

gebaseerd zijn op de prijzen van het Europees groothandelsmarkt. De CREG stelt vast dat 

wat zij al twee jaar lang voorstelt, eindelijk in de praktijk wordt omgezet; 

2. de duurste leveranciers van de markt leveren aanzienlijke inspanningen om de prijs van hun 

duurste contracten te verminderen, in het bijzonder ten opzichte van de “slapende” klanten; 

3. vanaf 1 januari 2013 zien de leveranciers af van de indexering van de gasprijs op basis van de 

olieprijs, met uitzondering van twee leveranciers die deze referentie nog voor een periode van 

twee jaar voor een deel verder zullen blijven toepassen. 

 

De CREG raadt de elektriciteit- en gasverbruikers aan om de prijzen verder te blijven vergelijken en 

indien ze bij hun huidige leverancier wensen te blijven, om de verschillende prijsvoorstellen van deze 

leverancier te vergelijken en het voordeligste voorstel te kiezen. Sommige leveranciers bieden 

vandaag immers tot negen prijsformules aan, gaande van de goedkoopste tot de duurste prijs. 

Consumenten kunnen voortaan kosteloos en op elk ogenblik van leverancier veranderen, ongeacht 

de duur van hun contract en mits het respecteren van een opzegtermijn van één maand. 

 

Op basis van de recente verklaringen van leveranciers en van informele gesprekken die de CREG 
met deze leveranciers heeft gevoerd, is zij van mening dat de invoering van deze maatregelen ertoe 
zou kunnen leiden dat de gemiddelde prijs van de elektriciteit- en de gascomponent herleid wordt tot 
het gemiddelde van de prijzen van toepassing in de buurlanden, waardoor de doelstelling van de 
federale Regering zou worden bereikt. Zodra zij alle gegevens van de elektriciteit- en gasleveranciers 
heeft ontvangen, zal de CREG het geheel van de prijzen toegepast op de Belgische markt, 
publiceren, te weten in januari aanstaande. 
 
 
Meer inlichtingen voor de pers: 
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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, met erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene 
energiebeleid past en met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen. 
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