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Grafiek 1: Geïnstalleerde capaciteit in MW 
Deze grafiek toont de geïnstalleerde productiecapaciteit voor elektriciteit in België 
in 2020 per brandstoftype. 

 

Bron: Elia. Berekeningen: CREG. Geïnstalleerde capaciteiten verbonden met het Elia-net + capaciteiten aan wind- en zonne-
energie aangesloten op het distributienet 

 

Grafiek 2 : Uitsplitsing van de gasstromen per interconnectiepunt 
Deze grafiek geeft de aardgasstromen per interconnectiepunt van het vervoersnet van 
Fluxys Belgium in 2020 weer. 

 

Bron: Fluxys. Berekeningen: CREG 
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Grafiek 3 : Maandelijkse elektriciteitsproductie in TWh in 2020 
Deze grafiek toont voor elke maand van 2020 de elektriciteitsproductie in België per 
brandstoftype. 

 
Bron: Elia. Berekeningen: CREG. Productie van de eenheden verbonden met het Elia-net + productie aan wind- en zonne-
energie aangesloten op het distributienet 

 

Grafiek 4 : Jaarlijkse elektriciteitsproductie in TWh van 2012 tot 2020 
Deze grafiek toont de elektriciteitsproductie in België van 2012 tot 2020 per 
brandstoftype. 

 
Bron: Elia. Berekeningen: CREG. Productie van eenheden verbonden met het Elia-net + productie aan wind- en zonne-energie 
aangesloten op het distributienet. In 2012 zijn er nog geen gegevens beschikbaar voor de productie op basis van zonne-
energie 
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Grafiek 5 : Maandelijks aardgasverbruik per marktsegment in 2020 
Deze grafiek toont het aardgasverbruik per maand en per marktsegment in België 
in 2020. 

 

Bron: Fluxys. Berekeningen: CREG 

 

Grafiek 6 : Jaarlijks aardgasverbruik per marktsegment van 2012 tot 2020 
Deze grafiek toont de evolutie van het jaarlijkse aardgasverbruik per marktsegment van 
2012 tot 2020. 

 

Bron: Fluxys. Berekeningen: CREG 
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Grafiek 7 : Evolutie forward Y + 1 van de elektriciteitsprijzen 
Deze grafiek toont de evolutie van de prijzen in 4 Europese landen voor een 
elektriciteitslevering voor het volgende jaar. 

 
Bron: CREG 

 

Grafiek 8 : Evolutie forward Y + 1 van de aardgasprijzen 
Deze grafiek geeft de evolutie weer van de prijzen op 4 Europese beurzen voor een 
aardgaslevering voor het volgende jaar. 

 
Bron: CREG 
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Grafiek 9 : Maandelijkse evolutie van de elektriciteitsprijs in 2020 voor de residentiële 
afnemer 
Deze grafiek toont de evolutie van de elektriciteitsprijs (enkel energiecomponent) voor 
de residentiële afnemer in België en in vier buurlanden. 

 
Bron: CREG 

 

Grafiek 10 : Jaarlijkse evolutie van de elektriciteitsprijs voor de residentiële afnemer 
Deze grafiek toont de evolutie van de elektriciteitsprijs (enkel energiecomponent) voor 
de residentiële afnemer in België en in drie buurlanden tussen 2013 en 2020. 

 
Bron: CREG 
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Grafiek 11 : Maandelijkse evolutie van de aardgasprijs in 2020 voor de residentiële 
afnemer 
Deze grafiek toont de evolutie van de aardgasprijs (enkel energiecomponent) voor de 
residentiële afnemer in België en in drie buurlanden. 

 

Bron: CREG 

 

Grafiek 12 : Jaarlijkse evolutie van de aardgasprijs voor de residentiële afnemer 
Deze grafiek toont de jaarlijkse evolutie van de aardgasprijs (enkel energiecomponent) 
voor de residentiële afnemer in België en in drie buurlanden tussen 2013 en 2020. 

 

Bron: CREG 
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Grafiek 13 : Jaarlijkse gemiddelde elektriciteitsfactuur van gezinnen 
Deze grafiek geeft, voor de 3 voorbije jaren, de evolutie weer van de jaarlijkse 
gemiddelde elektriciteitsfactuur van de gezinnen en de verschillende componenten 
ervan (energie, netkosten, heffingen, btw) in België en 4 buurlanden. 

 
Bron: CREG 

 

Grafiek 14 : Jaarlijkse gemiddelde aardgasfactuur van gezinnen 
Deze grafiek geeft, voor de 3 voorbije jaren, de evolutie weer van de jaarlijkse 
gemiddelde aardgasfactuur van de gezinnen en de verschillende componenten ervan 
(energie, netkosten, heffingen, btw) in België en 4 buurlanden. 

 
Bron: CREG 
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Tabel 1 : Sociale klanten en gedropte klanten 
Deze tabel toont het aantal sociale klanten en door hun leverancier gedropte klanten en 
de gemiddelde prijs (per jaar en per kWh) van  hun energie (elektriciteit en aardgas). 

 

AVERAGE 2020 BELGIUM 

ELECTRICITY NATURAL GAS 

Total clients DSO* Number 4.920.649 2.952.704 

Federal social clients Number 479.645 296.284 

Dropped clients Number 90.242 62.902 

Social clients / total clients % 9,75% 10,03% 

Dropped clients / total clients % 1,83% 2,13% 

    

Average price (all-in) – residential €/yr 848,54 952,14 

Social tariff (all-in) €/yr 621,44 510,74 

SOLR** tariff (all-in) €/yr 1.044,61 1.149,49 

    

Average price (all-in) - residential c€/kWh 24,24 4,09 

Social tariff (all-in) c€/kWh 17,76 2,20 

SOLR** tariff (all-in) c€/kWh 29,85 4,94 

Social tariff vs average price % -26,73% -46,21% 

SOLR** tariff vs average price % 23,14% 20,78% 

Bron: CREG 
*DSO: Distribution System Operator. Latest figures available to the CREG 
**SOLR: Supplier of Last Resort 

 

 


