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Onderstaande grafieken geven voor de laatste 6 semesters de evolutie weer in € per MWh op totaal factuur niveau voor België in vergelijking met het gemiddelde (µ) van de buurlanden, zijnde Duitsland (DE), Frankrijk (FR), Nederland (NL) en het Verenigd 

Koninkrijk (UK) voor zowel elektriciteit (E) als aardgas (G) voor een huishouden en voor een kmo. 

  
 

Korte analyse voor het tweede semester 2022: 

• Elektriciteit 
o elektriciteit is in €/MWh duurder dan aardgas1 (12/2022: zowel bij een huishouden als bij een kmo); 
o België heeft in alle 6 betreffende semesters een hogere totaal factuur in vergelijking met het gemiddelde van de buurlanden; het verschil met dit gemiddelde was in 2020 verkleind (dwz dat de prijzen in België meer gedaald waren in vergelijking 

met het gemiddelde van de buurlanden), maar is in 2021 en 2022 opnieuw groter geworden (zowel bij een huishoudelijke klant als bij een kmo); 
o het zijn voornamelijk de energiekosten die tot deze evolutie per MWh hebben geleid; 
o een huishouden betaalt meer per MWh voor elektriciteit dan een kmo (12/2022: +10,35% in BE). 

• Aardgas2 
o België had in de voorbije  semesters een lagere totaal factuur in vergelijking met het gemiddelde van de buurlanden; dit verschil met het gemiddelde is tijdens 2021 evenwel tot quasi nul herleid (dwz dat België in vergelijking met de buurlanden 

terug duurder is geworden); vanaf het eerste semester van 2022 zien we evenwel opnieuw een evolutie in het voordeel van België ten opzichte van het gemiddelde van de buurlanden; 
o het is vooral de zuivere energiecomponent die het afgelopen semester opnieuw afgenomen is in vergelijking met het gemiddelde van de buurlanden; 
o een huishouden betaalt iets meer per MWh voor aardgas dan een kmo (12/2022: +6,20% in BE). 

 

  

 
1 Rekening houdende met het feit dat het standaardverbruik aardgas (23.260 kWh/jaar; vanaf april 2022: 17.000 kWh/jaar) aanzienlijk hoger is dan het standaardverbruik elektriciteit (3.500 kWh/jaar) is een standaard jaarfactuur aardgas wel nog steeds hoger dan een standaard jaarfactuur elektriciteit. 
2 Op basis van een bevraging bij de distributienetbeheerders, de belangrijkste energieleveranciers en een aantal verbruikers in de drie regio’s van het land, heeft de CREG beslist om haar standaard aardgasverbruiksprofiel voor particulieren, dat standaard 23.260 kWh/jaar bedroeg, aan te passen. De realiteit op 

de aardgasmarkt voor gezinnen van 4 personen leert dat een jaarverbruik van 17.000 kWh representatiever is.  Deze wijziging van 23.260 kWh/jaar naar 17.000 kWh/jaar werd van kracht op 1 april 2022 en wordt sindsdien toegepast in de publicaties van de CREG. 
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Onderstaande grafieken geven voor de laatste 3 semesters een vergelijking weer in € per MWh op totaal factuur niveau voor: 

• huishouden versus kmo voor: 
o het verbruik van elektriciteit 

 
• huishouden versus kmo voor: 

o het verbruik van aardgas 

• elektriciteit versus aardgas voor: 
o een huishouden 

 
• elektriciteit versus aardgas voor: 

o een kmo 
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Korte analyse voor het tweede semester 2022: 

• Elektriciteit 
o onderstaande tabel toont het percentage dat een huishouden meer (+)/minder (-) betaalt dan een kmo: 

ELEKTRICITEIT huishouden tov 
kmo 

BE +10,35% 

DE +17,72% 

FR +6,66% 

NL -5,93% 

UK +36,74% 

in alle landen, behalve in Nederland, betaalt een huishouden meer voor elektriciteit dan een kmo; in de meeste landen is dit in eerste instantie toe te schrijven aan de netvergoedingen en vervolgens aan de heffingen;  
in NL spelen de heffingen een zeer belangrijke rol: sinds 2020 is de teruggave op de energiebelasting voor elektriciteit (een jaarbedrag) sterk verhoogd, wat ervoor zorgt dat een huishouden in 2022 zelfs een negatief bedrag heeft voor de 
component heffingen en minder betaalt voor elektriciteit in vergelijking met een kmo; 
in 2022 valt op dat de mate waarin een huishouden meer betaalt dan een kmo sterk is afgenomen in quasi alle landen (het minst in het Verenigd Koninkrijk) en dit voornamelijk door de energiecomponent; 

o onderstaande tabel toont de factor waarmee elektriciteit duurder (+)/goedkoper (-) is dan aardgas in de verschillende landen: 

 huishouden kmo 

BE 3,27 3,15 

DE 2,05 2,12 

FR 2,06 1,18 

NL 1,79 2,24 

UK 4,32 3,50 

• Aardgas 
o onderstaande tabel toont het percentage waarmee een huishouden meer (+)/minder (-) betaalt dan een kmo: 

AARDGAS huishouden tov 
kmo 

BE +6,20% 

DE +21,87% 

FR -38,68% 

NL +17,39% 

UK +11,05% 

in alle landen, behalve in Frankrijk, betaalt een huishouden meer voor aardgas dan een kmo; in alle betrokken landen is dit toe te schrijven aan de netvergoedingen; 
in 2022 valt op dat de mate waarin een huishouden meer betaalt dan een kmo sterk is afgenomen in alle betreffende landen en dit hoofdzakelijk door de energiecomponent en in tweede instantie door de heffingen; 
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Onderstaande grafieken geven een vergelijking weer voor het tweede semester van dit jaar met hetzelfde semester vorig jaar op totaal factuur niveau voor: 

• een huishouden elektriciteit (E) 

 
 

• een kmo elektriciteit (E) 

 

• een huishouden aardgas (G) 

 
 

• een kmo aardgas (G) 
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Korte analyse voor het tweede semester 2022: 

• Elektriciteit 
o In alle Belgische regio’s en alle omringende landen betaalt zowel een huishouden als een kmo (behalve een huishouden en (in mindere mate ook) een kmo in Frankrijk) (aanzienlijk) meer in het 2de  semester 2022 in vergelijking met hetzelfde 

semester vorig jaar. 
Deze evolutie volgt de evolutie op de groothandelsmarkten, waar de prijs voor elektriciteit ook een sterk stijgende evolutie kent.  Deze stijging kan enerzijds verklaard worden door de herneming van de economische activiteit na de sterke 
daling van de vraag veroorzaakt door de coronacrisis in 2020 maar anderzijds ook door de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke spanningen wereldwijd met belangrijke gevolgen voor de aardgas noteringen en de CO2-emmissieprijzen, die op 
hun beurt de elektriciteitsprijzen de hoogte in jagen. 

• Aardgas 
o In alle Belgische regio’s en alle omringende landen is aardgas duurder in het 2de  semester 2022 in vergelijking met hetzelfde semester vorig jaar voor zowel een huishouden als een kmo (behalve voor een huishouden in Frankrijk). 

Deze evolutie volgt de evolutie op de groothandelsmarkten, waar de prijs voor aardgas ook een sterk stijgende evolutie kent.  Deze stijging kan enerzijds verklaard worden door de herneming van de economische activiteit na de sterke daling 
van de vraag veroorzaakt door de coronacrisis in 2020 maar anderzijds ook door de oorlog in Oekraïne en de geopolitieke spanningen wereldwijd met belangrijke gevolgen voor de aardgas noteringen. 

 
Algemeen is er in het eerste kwartaal 2022 een verdere stijging merkbaar op de energiemarkten.  In het 2de kwartaal 2022 is er een stabilisatie tot (lichte) daling op te merken maar blijft het prijsniveau voor alle vier vectoren op een hoog niveau.  Het 
3de kwartaal van 2022 kenmerkt zich vervolgens door een verdere sterke tot zeer sterke stijging, die ook in het 4de kwartaal 2022 in meer of mindere mate doorzet. 
In België wordt de stijging in 2022 verklaard door de stijging van de noteringen op de groothandelsmarkten.  Aangezien de prijzen van producten op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkten voor gezinnen en kmo’s volledig gelinkt zijn met de 
noteringen op de groothandelsmarkten, zullen de fluctuaties op voormelde markten een snelle impact hebben op de prijs voor de consument met een variabel prijscontract op basis van een indexeringsparameter. De vaste prijzen, die door de 
leveranciers worden aangeboden, worden elke maand aangepast in functie van de evolutie van de termijnprijzen op de groothandelsmarkten.  Sinds het 2de kwartaal 2022 is het aanbod van vaste producten weliswaar drastisch afgenomen om 
momenteel uit de markt verdwenen te zijn. 
Ook in Nederland merken we een sterke link op tussen de evoluties op de groothandelsmarkten en de prijzen voor de retailmarkt.  Het aanbod in Nederland is door de huidige energiecrisis eveneens drastisch beperkt. 
Er is een deel op de Franse energiemarkt dat geliberaliseerd3 is en een deel dat nog gereguleerd is, zowel voor elektriciteit (huishoudens en kmo’s) als voor aardgas (huishoudens).  Deze sterk verschillende manier van prijszetting is uiteraard mede 
oorzaak van de verschillende evolutie van de retail prijzen in Frankrijk, waardoor in Frankrijk de extreme prijsstijgingen op de groothandelsmarkten veel minder hun weerslag vinden in de retail prijzen. 
In Duitsland zien we dat de retail prijzen langere tijd stabiel zijn gebleven en pas in november 2021 een sterke stijging hebben gekend om in december terug op een redelijk stabiel niveau te blijven.  Het eerste semester 2022 wordt gekenmerkt door 
een initiële stijging van de retailprijzen om vervolgens te stabiliseren of licht te dalen.  Hetzelfde scenario zien we in de 2de jaarhelft van 2022 waarbij de prijzen in het 3de kwartaal een stijgende evolutie kennen om in het 4de kwartaal te stabiliseren of 
licht te dalen.  Het aanbod in Duitsland is door de huidige energiecrisis eveneens drastisch beperkt. 
In het Verenigd Koninkrijk kan de evolutie alleszins deels verklaard worden door het feit dat men werkt met een price cap voor de default (variabele) producten (die tevens sterk vertegenwoordigd zijn in de selectie aan producten vermits ook in het 
Verenigd Koninkrijk het aanbod aan ‘andere’ producten sterk afgenomen is). (price cap perioden: 10/2021-03/2022; 04/2022-09/2022; 10/2022-03/2023). 

 

  

 
3 In Frankrijk heeft het gereguleerd tarief nog steeds een belangrijke impact op de algehele retail prijszetting, vermits dit nog steeds als benchmark wordt gebruikt (ook voor het geliberaliseerde marktsegment is het gereguleerd tarief nog steeds zeer belangrijk aangezien leveranciers veelal prijzen aanbieden die 

geïndexeerd zijn aan de gereguleerde tarieven). 
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Onderstaande grafieken geven voor het laatste semester (S-base) de verhouding van de verschillende componenten in een jaarfactuur weer voor: 

• een huishouden elektriciteit • een huishouden aardgas 

 
 

• een kmo elektriciteit 

 
 

• een kmo aardgas 
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Korte analyse voor het tweede semester 2022 in België: 

• Elektriciteit 
o huishouden: 

▪ de energiecomponent bedraagt bijna 70% van de totaal factuur (69%) en is de belangrijkste component; 
▪ de 2de belangrijkste component van de elektriciteitsfactuur betreft de netvergoedingen (13%), waarvan voornamelijk distributie (85%) en in mindere mate transport (15%); 
▪ de heffingen zijn goed voor 12% van de totaal factuur. 

o kmo: vergelijkbare verhoudingen als voor een huishouden (doch licht verschillende %, mede omdat er geen BTW-component in rekening wordt gebracht voor kmo’s vermits de BTW teruggevorderd kan worden); 

• Aardgas 
o huishouden: 

▪ de energiecomponent bedraagt 83% van de totaal factuur en wint aan belang; 
▪ de 2de belangrijkste component betreft de netvergoedingen (8%), waarvan voornamelijk distributie (90%) en in mindere mate transport (10%); 
▪ de heffingen zijn veel minder belangrijk in de aardgasfactuur (3%) in vergelijking met de elektriciteitsfactuur (12%). 

o kmo: vergelijkbare verhoudingen als voor een huishouden (doch licht verschillende %, mede omdat er geen BTW-component in rekening wordt gebracht voor kmo’s vermits de BTW teruggevorderd kan worden). 
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Onderstaande tabel toont voor de laatste 8 semesters de ranking van de zuivere energiecomponent voor België, waarbij 1 het duurst is en 5 het goedkoopst: 

 Positie BE –   
zuivere 
energiecomponent 

06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 

1 ELEKTRICITEIT huishouden 3 4 5 5 5 3 3 3 

2 AARDGAS huishouden 4 5 5 5 3 2 3 3 

3 ELEKTRICITEIT kmo 2 5 5 5 5 3 2 3 

4 AARDGAS kmo 4 5 5 5 3 1 3 3 

 

Korte analyse voor het tweede semester 2022: 

Hieruit blijkt dat op niveau van de zuivere energiecomponent België in het 2de semester 2022 de mediaan is voor zowel een huishouden als een kmo zowel voor elektriciteit als voor aardgas. 

 

In 2019 was de positie van België ten opzichte van de buurlanden relatief goed (in de eerste jaarhelft van 2019) tot zelfs zeer goed (in de tweede jaarhelft van 2019). 

In 2020, 2021 en 2022 blijkt de zeer sterke link in België tussen de retailprijzen en de prijzen op de groothandelsmarkten, waardoor België zo in 2020 de goedkoopste energiecomponent heeft voor consumentengroepen binnen de vector elektriciteit en de op 

één na goedkoopste energiecomponent voor de vector aardgas maar in 2021 en 2022 ook snel en sterk de gevolgen van de evoluties op de groothandelsmarkten weerspiegelt in de retailprijzen. 

 

Een permanente monitoring door de CREG om deze evolutie en positiebenadering te evalueren, blijkt ook in de toekomst vereist. 

 

  



Semestriële analyse van de evolutie van de energieprijzen - finaal – 2de semester 2022  

 9 

Onderstaande grafieken/tabellen geven voor de laatste 3 semesters de verschillende componenten van een gemiddelde jaarfactuur weer in € per jaar voor zowel België in haar geheel en haar buurlanden als voor de Belgische regio’s afzonderlijk voor: 

• gemiddelde jaarfactuur voor België en haar buurlanden voor een huishouden, elektriciteit 

 

• gemiddelde jaarfactuur voor de drie Belgische regio’s voor een huishouden, elektriciteit 

 
  



Semestriële analyse van de evolutie van de energieprijzen - finaal – 2de semester 2022  

 10 

 

• gemiddelde jaarfactuur voor België en haar buurlanden voor een huishouden, aardgas 

 

 

• gemiddelde jaarfactuur voor de drie Belgische regio’s voor een huishouden, aardgas 
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• gemiddelde jaarfactuur voor België en haar buurlanden voor een kmo, elektriciteit 

 

 

• gemiddelde jaarfactuur voor de drie Belgische regio’s voor een kmo, elektriciteit 
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• gemiddelde jaarfactuur voor België en haar buurlanden voor een kmo, aardgas 

 

• gemiddelde jaarfactuur voor de drie Belgische regio’s voor een kmo, aardgas 

  
 


