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MINSTENS 400.000 HUISHOUDENS IN ENERGIEARMOEDE 
 

In een studie die de CREG vandaag publiceert, heeft ze het aandeel van de elektriciteits- en 

aardgasfactuur in het budget van de Belgische huishoudens geanalyseerd. Ze stelt vast dat dit aandeel 

bijzonder groot is voor alleenstaanden, eenoudergezinnen en de laagste inkomens. Personen die hun 

woning met elektriciteit verwarmen (en die geen zonnepanelen hebben) besteden eveneens een 

aanzienlijk deel van hun budget aan hun elektriciteitsfactuur. De situatie is bijzonder problematisch voor 

huishoudens die de 3 eigenschappen vertonen: eenoudergezinnen of alleenstaanden met lage inkomens 

die zich met elektriciteit verwarmen. 

 

WELKE HUISHOUDENS LEVEN IN ENERGIEARMOEDE? 

Met inachtneming van de hypotheses en reserves in haar studie raamt de CREG dat, in 2018, voor de 

huishoudens die hun woning op aardgas verwarmen (61 % van de Belgische huishoudens), gemiddeld 

ongeveer: 

- 20 tot 30 % van de alleenstaanden; 

- 40 tot 50 % van de eenoudergezinnen; 

- 6 tot 10 % van de huishoudens met twee volwassenen en twee kinderen ten laste; 

- 2 % van de huishoudens met twee volwassenen zonder kinderen ten laste; 

met energiearmoede1 werden geconfronteerd. 

Dit wil zeggen dat minstens 400.000 Belgische huishoudens in energiearmoede leven. Dit cijfer heeft enkel 

betrekking op huishoudens die gas en elektriciteit in hun woning verbruiken en op de vier typologieën 

huishoudens uit de studie.  

 

EEN RELATIEF AANDEEL DAT STERK VERSCHILT AFHANKELIJK VAN HET TYPE HUISHOUDEN EN VAN DE 

MANIER WAAROP DE WONING VERWARMD WORDT 

Voor huishoudens met twee volwassenen of twee volwassenen met twee kinderen ten laste die met 

aardgas verwarmen stelt de CREG vast dat de factuur gemiddeld ongeveer 5 % uitmaakt van hun 

beschikbare2 mediane3 netto-inkomen. Het aandeel is groter voor alleenstaanden en eenoudergezinnen: 

gemiddeld ongeveer 8 en 10 % van hun beschikbare mediane netto-inkomen4. 

Voor huishoudens die enkel met elektriciteit verwarmen, hetzij 6 % van de Belgische huishoudens, en die 

niet over zonnepanelen beschikken, is het aandeel van de elektriciteitsfactuur in verhouding tot het 

beschikbare netto-inkomen zeer hoog en is ze gemiddeld dubbel zo hoog dan de hiervoor vermelde 

percentages. 

                                                                 
1 In de studie wordt ervan uitgegaan dat huishoudens in energiearmoede huishoudens zijn die meer dan 10 % van hun netto-inkomen 
dat beschikbaar is na aftrek van de huisvestingskost aan hun elektriciteits- en aardgasfactuur besteden. Dit is een indicator uit de 
literatuur. De CREG vermeldt echter dat er tot op heden geen officiële indicator voor energiearmoede bestaat. 
2 Na aftrek van de huisvestingskost. 
3 Het mediaan inkomen stemt overeen met het inkomensniveau waar de helft van de huishoudens van de beschouwde populatie een 
lager inkomen heeft en de andere helft een hoger inkomen. 
4 Idem 
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EVOLUTIE VAN DE  ELEKTRICITEITS- EN AARDGASFACTUUR 

Tussen 2007 en 2018 is de gemiddelde all-in prijs voor elektriciteit 62 % gestegen in lopende prijs en 31 % 

in constante prijs (d.w.z. door het effect van de inflatie te neutraliseren). De gemiddelde all-in prijs van 

aardgas is 27 % gestegen in lopende prijs en 2,4 % in constante prijs. Voor een standaardhuishouden van 

4 personen bedroeg de totale elektriciteits- en aardgasfactuur in 2018 per maand bijvoorbeeld gemiddeld 

ongeveer 174 € incl. btw, dit is een stijging met 41 % (+ 50 € per maand). 

Om de huishoudens in een kwetsbare situatie te beschermen, heeft de wetgever het sociaal tarief voor 

elektriciteit en voor aardgas ingevoerd. Ongeveer 9 % van de Belgische huishoudens geniet van het sociaal 

tarief voor elektriciteit en 9 % van de huishoudens die op het aardgasnet zijn aangesloten geniet van het 

sociaal tarief voor gas. Voor een standaardhuishouden van 4 personen dat van het sociaal tarief geniet, 

bedroeg de totaalfactuur in 2018 per maand ongeveer 105 € incl. btw, dit is een daling van ongeveer 40 %. 

Door het mechanisme van sociale tarieven kan de jaarlijkse totaalfactuur voor elektriciteit en gas van de 

huishoudens die ervan genieten, worden beperkt. Toch kunnen niet alle huishoudens met de laagste 

inkomens op de sociale tarieven terugvallen. De toekenning van het sociaal tarief hangt immers niet enkel 

af van de hoogte van het inkomen, maar ook van het statuut van de huishoudens. 

 

AANBEVELINGEN VAN DE CREG 

Op basis van de gevoerde studie formuleert de CREG twee aanbevelingen. 

1. Indicatoren van energiearmoede ontwikkelen 

In het kader van het Clean Energy Package dat vorige zomer werd aangenomen, legt de Europese Unie aan 

de lidstaten de verplichting op om in het kader van hun geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen 

een raming te maken van het aantal huishoudens in een situatie van energiearmoede. De CREG stelt aan 

de federale regering voor om nationale indicatoren van energiearmoede te ontwikkelen. De CREG staat ter 

beschikking van de federale regering om hier samen, in overleg met de andere bevoegde instanties en 

actoren, aan bij te dragen, met inachtneming van haar bevoegdheden. 

2. Meer steun geven aan de huishoudens die het zwaarst zijn getroffen  

Zoals de studie heeft aangetoond, worden bepaalde huishoudens zwaarder dan andere getroffen door 

energiearmoede. De CREG stelt voor om te analyseren of er, binnen de bestaande steunmechanismen, 

acties zouden kunnen worden ondernomen om meer steun te geven aan deze huishoudens in 

moeilijkheden, bijvoorbeeld via de herwaardering van het Fonds Gas en Elektriciteit dat het voor de 

OCMW's mogelijk maakt opdrachten van sociale begeleiding en van financiële steun te verzekeren in het 

kader van de energielevering aan de kwetsbaarste personen.  
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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 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. 
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