
INFOGRAFIEK VOOR GEZINNEN

https://www.creg.be/nl/cregscan#/

mei 2023

Besparingspotentieel

CREG Scan   -   Zit uw energiecontract nog goed?

        VLAANDEREN WALLONIË         BRUSSEL          

€ 2155 € 1831 € 2179 € 1831 € 1320 € 2374
Duurste

bestaand

product*

* profiel elektriciteit: 3.500kWh, exclusief btw, heffingen, distributie en transport 

   profiel aardgas: 17.000kWh, exclusief btw, heffingen, distributie en transport.

€ 1512 € 786 € 1480 € 759 € 628 € 1287

https://www.creg.be/nl
http://www.creg.be/nl/cregscan


INFOGRAFIEK VOOR PARTICULIEREN

**   slapende producten: verschijnen niet in de resultaten van de prijsvergelijkers, wel opgenomen in de CREG Scan

mei 2023

Aantal bestaande producten met vaste      of variabele          energieprijs

        VLAANDEREN WALLONIË         BRUSSEL          
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INFOGRAFIEK VOOR PARTICULIEREN mei 2023

Goedkoopste & duurste aanbod (€/jaar*)

€ 1304
€ 1514

LUMINUS, OPTIFIX (2 jaar, vast) LUMINUS, GREENFIX (2 jaar, vast)

VLAANDEREN (11 actieve leveranciers)

€ 1304
€ 1514

LUMINUS, OPTIFIX (2 jaar, vast) LUMINUS, GREENFIX (2 jaar, vast)

WALLONIË (7 actieve leveranciers)

€ 851
€ 1054

LUMINUS, COMFY SHINE (Onbep. duur,
vast)

LUMINUS, GREENFIX (2 jaar, vast)

VLAANDEREN (13 actieve leveranciers)

€ 876
€ 1078

LUMINUS, COMFY SHINE (Onbep. duur,
vast)

LUMINUS, GREENFIX (2 jaar, vast)

WALLONIË (7 actieve leveranciers)

€ 1045
€ 1380

ELEGANT, BE BRIGHT (1 jaar, variabel) LUMINUS, ACTIEF+ (1 jaar, variabel)

€ 643

€ 938

BOLT, BOLT GO (onbep. duur, variabel) LUMINUS, ACTIEF+ (1 jaar, variabel)

€ 1072
€ 1380

MEGA, ONLINE FLEX (1 jaar, variabel) LUMINUS, ACTIEF+ (1 jaar, variabel)

€ 699
€ 962

MEGA, ONLINE FLEX (1 jaar, variabel) LUMINUS, ACTIEF+ (1 jaar, variabel)

https://www.creg.be/nl


INFOGRAFIEK VOOR PARTICULIEREN
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Aandeel energiecomponent (eenheidsprijs x verbruik + abonnement) in jaarfactuur van gezin

WALLONIË         BRUSSEL                  VLAANDEREN

mei 2023

Goedkoopste & duurste aanbod (€/jaar*)                                                                   (vervolg)

68%

€ 898 € 899

TOTALENERGIES, EMOBILITY (1 jaar, vast) ENGIE ELECTRABEL, EASY FIXED (3 jaar,
vast)

BRUSSEL (3 actieve leveranciers)

€ 1411 € 1411

ENGIE ELECTRABEL, EASY FIXED (3 jaar,
vast)

ENGIE ELECTRABEL, EASY FIXED (3 jaar,
vast)

BRUSSEL (2 actieve leveranciers)

€ 692
€ 821

MEGA, ONLINE GREEN FLEX (1 jaar,
variabel)

TOTALENERGIES, PIXEL BLUE (2 jaar,
variabel)

€ 1087
€ 1319

ENGIE ELECTRABEL, DIRECT (3 jaar,
variabel)

TOTALENERGIES, PIXEL BLUE (1 jaar,
variabel)

https://www.creg.be/nl


INFOGRAFIEK VOOR PARTICULIEREN

Een variabele prijs geeft de consument geen zicht op de energieprijs die hij uiteindelijk zal betalen. Hij 

moet zich ervan bewust zijn dat zijn factuur (aanzienlijk) kan variëren van jaar tot jaar, afhankelijk van 

de marktprijzen.

De prijs volgt de energiemarkt zodat de consument automatisch geniet van goedkopere periodes, maar 

als de evolutie stijgend is, zal hij uiteraard die stijging ook betalen. Dit type contract staat de 

consument niet toe om zijn prijs vast te zetten wanneer de prijzen laag zijn.

De consument kan het energiecontact, mits inachtneming van een opzegtermijn van één maand, op elk 

moment beeindigen zonder dat hij aan de leverancier een opzegvergoeding hoeft te betalen.

DE EENHEIDSPRIJS (c€/kWh) VAN HET VERBUIK van energie is vast gedurende het contract. De 

leverancier mag dit onderdeel niet verhogen zonder voorafgaand akkoord van de consument. Het 

abonnement is een forfaitair bedrag, al dan niet geproratiseerd in de tijd.

Een vaste prijs garandeert de consument de prijs te betalen zoals vermeld bij het afsluiten van het 

contract en geeft hem zo een beeld van de impact op zijn budget. Om te profiteren van een prijsdaling, 

is het noodzakelijk om het lopend contract te beëindigen en een nieuw af te sluiten.

Zekerheid over de energieprijs, wat positief is in een stijgende energiemarkt. Wanneer de prijzen op de 

markt blijven dalen, zal de prijs van een lopend contract niet mee dalen.

De consument kan het energiecontact, mits inachtneming van een opzegtermijn van één maand, op elk 

moment beëindigen zonder dat hij aan de leverancier een opzegvergoeding hoeft te betalen.

mei 2023

Producten met een 'variabele' of een 'vaste' prijs: WAT en WAAROM ?

De eenheidsprijs van de verbruikte kWh-en wordt zolang het contract loopt op regelmatige tijdstippen 

(maand, trimester, …) geïndexeerd op basis van een indexeringsformule. In het geval van een contract 

voor onbepaalde duur kan de leverancier deze indexeringsformule wijzigen in overeenstemming met 

de geldende informatie- en opzeggingsvoorwaarden.

Alle andere elementen (distributie en transport, taksen, heffingen en btw) kunnen wijzigen in de loop 

van het contract na beslissingen van bevoegde overheden en zonder voorafgaand akkoord van de 

consument.

Alle andere elementen (distributie en transport, taksen, heffingen en btw) kunnen wijzigen in de loop 

van het contract na beslissingen van bevoegde overheden en zonder voorafgaand akkoord van de 

consument.

Variabele of geïndexeerde prijzen

DE EENHEIDSPRIJS (c€/kWh) VAN HET VERBUIK van energie op basis van een indexeringsformule. 

Buiten de indexeringen mag de formule niet gewijzigd worden zonder voorafgaand akkoord van de 

consument. Het abonnement is een forfaitair bedrag, al dan niet geproratiseerd in de tijd.

Handhaving van de eenheidsprijzen van de energiecomponent vanaf de begindatum van het contract 

en gedurende de gehele looptijd bij een contract van bepaalde duur. In het geval van een contract van 

onbepaalde duur kan de leverancier deze eenheidsprijzen wijzigen in overeenstemming met de 

geldende informatie- en opzeggingsvoorwaarden.

Vaste prijzen

https://www.creg.be/nl

