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De CREG vestigt de aandacht van de consumenten nogmaals op het 
prijsverschil tussen het duurste en goedkoopste aanbod van dezelfde 

elektriciteits- en gasleverancier dat kan oplopen tot 32% 
 

 

Al enkele maanden vertonen de prijzen en de concurrentie op de markt voor de levering van 

elektriciteit- en aardgas aan de residentiële gebruikers en kmo's een gunstige evolutie. De 

CREG stelt vast dat de gemiddelde prijs van de elektriciteit- en gascomponent nu in het 

gemiddelde van de prijzen in de buurlanden ligt.  

 

In het kader van haar taak om de essentiële consumentenbelangen te behartigen, moedigt 

de CREG de gezinnen echter aan om de tariefoffertes van de elektriciteits- en 

gasleveranciers meer te vergelijken. 

 

Hoewel er in januari van dit jaar prijsdalingen waren, vooral bij de historische marktspelers, 

kunnen de leveranciers tegelijkertijd verschillende tariefoffertes aanbieden, waaronder de 

duurste en goedkoopste van de markt. Sommige leveranciers bieden tot 10 verschillende 

tariefoffertes aan, wat verwarrend is voor de consumenten. 

 

Zo biedt EDF-Luminus deze maand in Wallonië bijvoorbeeld zowel het duurste (Luminus 

Actif +) als het laagste tarief op de markt aan (Luminus click), dat 32% (hetzij 145 €/jaar incl. 

btw) minder duur is. Op die manier dienen honderdduizenden Belgische gezinnen, 

waaronder veel slapende klanten, een hoge prijs te betalen terwijl ze zouden kunnen kiezen 

voor een interessanter aanbod en toch bij dezelfde leverancier zouden kunnen blijven. 

 

De CREG beveelt de consumenten dan ook aan om de tariefoffertes meer te vergelijken en 
indien ze bij hun huidige leverancier willen blijven, de prijzen en diensten van deze 
leverancier te vergelijken om de meest interessante te kiezen. 
 
 
 
 

Meer inlichtingen voor de pers: 
Laurent Jacquet, woordvoerder,  tel.: 02/289.76.90,  gsm: 0497/52.77.62 
 

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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