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I. INLEIDING 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 

(CREG) ontving op 17 februari 2011 een brief van de Voorzitster van de Commissie voor 

het bedrijfsleven, het wetenschapsbeleid, het onderwijs, de nationale wetenschappelijke 

en culturele instellingen, de middenstand en de landbouw, gedateerd 10 februari 2011, 

waarin wordt verzocht om haar advies te geven over het wetsvoorstel van 25 november 

2010 tot wijziging van de wetgeving over de uitbreiding van de bescherming van de 

eindafnemers van elektriciteit en gas (hierna : het voorstel). 

 

Het wetsvoorstel voert meer bepaald regels in ten gunste van een verhoogde 

transparantie en vergelijkbaarheid van de variabele tarieven voor levering van elektriciteit 

en gas, die momenteel maandelijks worden aangepast in functie van het verloop van de 

indexeringsparameters, en legt een eenvormige indexeringsformule op, op basis van een 

nieuwe index die maandelijks door de CREG wordt berekend. Tevens wil het "een eind 

maken aan de volatiliteit van de energieprijzen en de perverse gevolgen ervan", een 

probleem vastgesteld door de Nationale Bank van België, " door te bepalen dat contracten 

nog slechts eenmaal per jaar mogen worden geïndexeerd " zoals dat het geval is voor 

huurovereenkomsten en verzekeringsovereenkomsten.  

 

Op de vraag van de CREG heeft de NBB ook een advies over het geanalyseerde 

wetvoorstel opgesteld. Dit advies bevindt zich in bijlage 1.  

 

Het onderhavig advies bestaat uit drie delen. Deel één is gewijd aan de juridische analyse 

van het wetvoorstel. Deel twee is gewijd aan de economische analyse. Na de voorstelling 

van het ideale tariferingsmodel, worden het concept en het kader voor de indexering van 

de tarieven voor elektriciteits- en gaslevering in België omschreven. Vervolgens worden 

het probleem van de volatiliteit van de elektriciteits- en gasprijzen in België, waarvan u 

een meer theoretische verklaring opgesteld door de NBB in bijlage 1 vindt, en de 

indexaanpassingen, voorzien in het wetsvoorstel, eindelijk geanalyseerd. Tot slot 

behandelt deel drie het standpunt van de CREG inzake tarifering en de daaruit 

voortvloeiende opmerkingen over het voorstel.  

 

Het Directiecomité heeft het onderhavig advies geformuleerd op de zitting van 17 maart 

2011. 
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II. JURIDISCHE ANALYSE 

 

II.1 Titel wetsvoorstel 

 

1. Met dit wetsvoorstel beogen de opstellers om in de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna : de elektriciteitswet) een 

nieuw hoofdstuk Vter in te voegen enerzijds en in de wet van 12 april 1965 betreffende 

het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (hierna : de 

gaswet) een nieuw hoofdstuk IVdecies in te voegen anderzijds. 

 

2. Aangezien dit wetsvoorstel een wijziging beoogt van de elektriciteit- en gaswet is 

het aangewezen om te spreken over : ‘wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 

1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 

12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel 

van leidingen’. 

 

II.2 Sectorakkoord 

 

3. Het wetsvoorstel beoogt de wettelijke bescherming van de consumenten uit te 

breiden door het sectorakkoord, dat in het wetsvoorstel bestempeld wordt als een 

gedragscode, bij wet te bekrachtigen waardoor het op die manier ook bindend wordt 

tegenover nieuwe marktspelers die het sectorakkoord niet ondertekend hebben. 

 

4. De CREG kan dit enkel en alleen maar toejuichen. Niettemin zou in het 

wetsvoorstel best een artikel worden opgenomen dat in geval van wijziging van de 

gedragscode1 dit gebeurt na advies van de CREG. Het derde energiepakket2 voorziet 

uitdrukkelijk dat het tot de taak van de nationale energieregulator behoort om te 

waarborgen opdat de in bijlage I van deze richtlijnen genoemde maatregelen ter 

bescherming van de consument doeltreffend zijn en gehandhaafd worden.  

                                                 
1
 Om verwarring te voorkomen met de gedragscode voor aardgas, wordt best gesproken over 

gedragscode ter bescherming van de consument 
2
 Richtlijn 2009/72 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit 

en tot intrekking van de Richtlijn 2003/54/EG en de Richtlijn 2009/73 betreffende 
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van de Richtlijn 
2003/55/EG 
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5. De CREG raadt de opstellers van het wetsvoorstel ook aan een definitie op te 

nemen in de elektriciteit- en gaswet wat verstaan wordt onder consument enerzijds en wat 

verstaan wordt onder gedragscode, specificerend op wie de gedragscode van toepassing 

is.  

 

6. Hieraan wordt gekoppeld dat elke inbreuk op de gedragscode als een daad wordt 

beschouwd die strijdig is met de eerlijke gebruiken in de zin van hoofdstuk IV, Afdeling 2, 

van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming. 

 

 

II.3 Opzegging van het energiecontract 

 

7. De CREG stelt vast dat de begrippen schadevergoeding, verbrekingsvergoeding 

en boetebeding met elkaar verward worden en niet steeds in de juiste juridische context 

gebruikt worden. Een schadevergoeding veronderstelt een contractuele en/of 

buitencontractuele aansprakelijkheid, zijnde een fout. In dat geval kan de ontbinding van 

een overeenkomst in rechte worden gevorderd. Een verbrekingsvergoeding is 

verschuldigd wanneer een contract van bepaalde duur vroegtijdig wordt opgezegd. Tot 

slot, houdt een boetebeding het inlossen in van een bepaalde schuld tengevolge van een 

verkeerde handeling (bv interest wegens laattijdige betaling). 

 

8. De opstellers van het wetsvoorstel beogen de situatie van opzeg van een 

energiecontract (bepaalde of onbepaalde duur) te reglementeren. Hierbij stellen zij dat de 

verbrekingsvergoeding (voor contracten van bepaalde duur die vroegtijdig worden 

opgezegd) maximaal hetzij 50 euro, hetzij 75 euro mag bedragen ook al betreft deze 

overeenkomst gelijktijdig de levering van elektriciteit en aardgas. De CREG stelt de vraag 

wat de opstellers verstaan onder een niet conforme verbreking ? Daarnaast, wat gebeurt 

er met contracten van twee of drie jaar die verbroken worden buiten de termijn van de 

eerste zes maanden en buiten de termijn van de laatste zes maanden ? Is hier wel of 

geen verbrekingsvergoeding verschuldigd ? Zo ja, hoeveel bedraagt deze ? 

 

9. Een andere situatie waarbij opzeg mogelijk is betreft het geval van prijsstijging 

ingevolge de toepassing van een uniforme indexeringsformule. De CREG stelt zich de 

vraag welk nut deze opzeg heeft nu met dit wetsvoorstel beoogd wordt dat de uniforme 

indexeringsformule geldt voor iedere leverancier actief op de Belgische energiemarkt (zie 

hierna). Bij behoudt van dit artikel wordt best gesproken van een verbrekingsvergoeding 
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in plaats van boete. Tot slot, wordt de termijn binnen dewelke de prijsstijging moet worden 

meegedeeld en de opzegtermijn die de klant dient te respecteren best nader 

gepreciseerd. 

 

 

II.4 Stilzwijgende verlenging 

 

10. De vraag kan gesteld worden naar de meerwaarde van de verplichte meldingen 

waarvan sprake in het wetsvoorstel op de eerste bladzijde van het energiecontract. Het 

sectorakkoord voorziet reeds uitdrukkelijk dat in geval van stilzwijgende verlenging de 

leverancier de klant één maand op voorhand moet aanschrijven en hij de klant erop moet 

wijzigen dat hij de mogelijkheid heeft de stilzwijgende verlenging te weigeren. De 

doeltreffendheid van deze kennisgeving alvorens het contract stilzwijgend effectief 

verlengd kan worden, is veel groter dat een bijkomende vermelding hiervan op het 

contract. 

 

 

II.5 Basisfactuur 

 

11. De CREG wenst de opstellers van het wetsvoorstel erop te wijzen dat het 

koninklijk besluit van 3 april 2003 houdende de facturatie van elektriciteit en aardgas, 

vermeldingen opsomt die op een energiefactuur moeten voorkomen. Hieruit zou afgeleid 

kunnen worden dat in principe geen wettelijke basis meer nodig zou zijn om een koninklijk 

besluit uit te vaardigen dat de verplichte vermeldingen van een standaard energiefactuur 

vastlegt.  

 

12. Evenwel, dit koninklijk besluit werd genomen op grond van artikel 5 van de wet 

van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame 

productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de 

volksgezondheid. Het is duidelijk dat artikel 5 van deze wet geen correcte wettelijke basis 

vormt op grond waarvan een koninklijk besluit genomen kan worden. Bijgevolg, acht de 

CREG het wenselijk dat in de elektriciteit- en gaswet een algemeen wetsartikel wordt 

opgenomen dat alle leveranciers actief op de Belgische energiemarkt verplicht om de 

standaardfactuur toe te passen waarvan de inhoud door de Koning op voorstel van de 

CREG nader bepaald wordt. 
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13. Het derde energiepakket voorziet uitdrukkelijk dat het tot de taak van de nationale 

energieregulator behoort om te waarborgen dat de in bijlage I van deze richtlijnen 

genoemde maatregelen ter bescherming van de consument doeltreffend zijn en 

gehandhaafd worden. De CREG kan deze taak enkel waarnemen indien zij gemachtigd 

wordt een voorstel van koninklijk besluit te doen, desnoods na overleg met de sector. Een 

advies is vrijblijvend en belet de wetgever niet dat hiervan afgeweken kan worden 

waardoor de CREG haar bevoegdheid inzake consumentenbescherming conform het 

derde energiepakket niet kan uitoefenen. 

 

14. De CREG stelt de vraag wat bedoeld wordt met een basisfactuur en hoe een 

meer gespecificeerde factuur eruit moet zien ? Het is belangrijk dat hierover duidelijkheid 

wordt gegeven. 

  



8/35 

 

III. ECONOMISCHE ANALYSE 

 

III.1 De ideale tarifering 

 

15. In België krijgen huishoudelijke afnemers twee soorten leveringscontracten 

voorgesteld :  

 

 contracten op basis van een variabele prijs en  

 contracten op basis van een vaste prijs.  

 

16. Bij een contract op basis van een variabele prijs wordt de prijs maandelijks aan 

het verloop van een index aangepast. “De bedoeling van die indexering is dat de 

inkomsten van de leverancier worden aangepast naarmate zijn eigen kosten stijgen, zodat 

hij gedurende de looptijd van het contract zijn normale marge kan behouden." 

 

17. Bij contracten op basis van een vaste prijs kan de prijs na één, twee of drie jaar 

veranderen ; "die zal meestal iets hoger liggen omdat de leverancier een extra marge 

aanrekent voor de onzekerheid omtrent het toekomstige prijsverloop."3 Bijlagen 2 en 3 

bevatten grafieken die deze trend bevestigen en aantonen dat vaste prijzen op de 

residentiële gasmarkt in België gemiddeld hoger liggen dan variabele prijzen (tot 1 

EURc/kWh).  

 

18. Bij een ideale tarifering : 

  

 worden de vaste kosten gedekt door een vaste tariefcomponent ;  

 worden de variabele kosten gedekt door een variabele tariefcomponent.  

 

Op die manier wordt het verloop van de kosten ten laste van de producent/leverancier 

doorgerekend in de gefactureerde prijzen. Met dit systeem kan de producent/leverancier 

zijn risico's tot een minimum beperken. 

 

                                                 
3
 NBB, Economisch tijdschrift september 2010, De toegenomen volatiliteit van de elektriciteitsprijs 

voor de Belgische huishoudens, F. Coppens.  
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19. Wanneer de vaste tariefcomponent wordt verhoogd ten koste van de variabele 

component, zal de leverancier minder in staat zijn om het verloop van zijn kosten in zijn 

prijzen door te rekenen, waardoor hij een groter risico neemt, wat hem zal aanzetten om 

de in zijn prijzen ingebouwde veiligheidsmarge te verhogen. Een verhoging van de vaste 

tariefcomponent zou dus leiden tot een stijging van de totale prijs.  

 

20. De variabele tarieven voor levering van elektriciteit volgen dit ideale 

tariferingsmechanisme en bevatten over het algemeen : 

 

 een jaarlijkse vaste bijdrage, geïndexeerd in Ne, die de kosten dekt voor de 

klant zelf en de te vervullen behoefte, los van zijn reëel verbruik : 

administratieve kosten, leveringsinvesteringen ; hij geeft het verloop van de 

loon- en materiaalkosten weer.  

 Deze term dekt dus de vaste systeemkosten. 

 een variabele component (bepalend voor de prijs per kWh), die meestal 

maandelijks wordt geïndexeerd aan de hand van de parameters Nc en Ne, en 

die de kosten in verband met de daadwerkelijke levering dekt :  

 

o loon- en materiaalkosten (indexering in Ne) ; 

o brandstofkosten (indexering in Nc).  

 

Deze term dekt dus de variabele systeemkosten.  

 

Bepaalde leveranciers hebben de parameter Nc vervangen door hun eigen parameter 

(Iem voor Luminus, END voor Ebem).  

 

21. De variabele tarieven voor levering van gas volgen een gelijkaardig 

tariferingsmechanisme waarbij : 

 

 de parameter Igd staat voor de andere kosten dan diegene die gerelateerd 

zijn gasaankopen ;  

 een tweede parameter (Gpi, Igm, EGI, Lamp G, IGN), die per leverancier 

verschilt, staat voor de kosten voor gasaankopen.  



10/35 

 

III.2 Indexering 

 

22. Een tariefindexering beïnvloedt de evolutie van de prijzen voor elektriciteit en gas, 

maar niet hun niveau. Een index kan niet dus verantwoordelijk zijn voor een hoog 

prijsniveau ; maar enkel voor de evolutie van de prijzen, en dus ook voor hun volatiliteit. 

Het prijsniveau op zich wordt beïnvloed door de (door de leveranciers vastgelegde) 

waarde van de coëfficiënten (a, b en c) van de indexen die in de tariferingsformules 

worden gehanteerd.  

 

Voorbeeld van een tariefformule voor levering van elektriciteit 

 

 

                           

                             

 

 

Waar er sprake is van indexering, gaat het dan ook over de prijsevolutie en niet het 

prijsniveau.  

 

 

III.2.1 Indexering op een gereguleerde markt 

 

23. Het systeem van maandelijkse indexering van de tarieven voor levering van 

elektriciteit aan de hand van parameters Nc en Ne, en voor levering van gas aan de hand 

van parameters Igd en Iga, werd ingevoerd in het kader van een gereguleerde markt. Het 

toenmalige Controlecomité kreeg toen inzage in alle kostengegevens van de - toen 

slechts twee - producenten (Electrabel en SPE). Het kon dan ook een betrouwbare 

berekening maken van de waarden van de parameters met de zekerheid dat het 

kostenverloop bij gebruik van deze tariefindexeringsparameters in de prijzen volledig zou 

worden weerspiegeld.  

 

24. Met name werd parameter Nc berekend op basis van door de 

elektriciteitsproducenten verstrekte boekhoudkundige gegevens over de 

toeleveringskosten voor daadwerkelijk verbruikte brandstoffen in functie van hun 

productie, gewogen volgens de structuur van het totale park en de waardering van invoer 

en uitvoer.  



11/35 

 

III.2.2 Indexering op een geliberaliseerde markt 

 

25. In de geliberaliseerde markt werd de toepassing van de indexering zoals die op de 

gereguleerde markt van kracht was, sterk bemoeilijkt doordat de meeste leveranciers 

geen boekhoudkundige gegevens aan de regulator meer wensten mee te delen. De 

onbeschikbaarheid van deze gegevens maakt controle op het verband tussen de kosten 

van de leverancier en de aangeboden prijzen onmogelijk.  

 

 

III.2.2.1 Wijziging en vervanging van de historische parameters 

 

26. Voor gas werd parameter Iga, die staat voor de evolutie van de kosten voor de 

aankoop van gas door de openbare distributie, vervangen door een nieuw, voor iedere 

leverancier verschillend indexcijfer (GPI, Igm, EGI, Lamp G, IGN). Deze parameter Iga 

werd onrechtstreeks aangepast via het advies (F)061116-CDC-601 van 16 november 

2006 betreffende de nieuwe definitie van parameter G. De oude G was gebaseerd op 

prijzen van de molecule die door de producerende landen aan Distrigas werden 

aangerekend en op de kosten voor transport en flexibiliteit. New G was gebaseerd op de 

internationale marktprijzen voor aardolieproducten en werd verkregen door middel van de 

best mogelijke correlatie met G voor de jaren 2005 en 2006. New G was dus niet meer 

gebaseerd op boekhoudkundige gegevens.  

 

New G en New Iga zijn echter nooit door de leveranciers gebruikt, enerzijds door een 

verandering in de toeleveringscontracten op lange termijn en anderzijds, in mindere mate, 

door de vrije keuze van de shipper. Qatar nam vanaf 2007 immers de plaats in van 

Algerije en de prijzen van de twee contracten waren gebaseerd op zeer verschillende 

elementen. Bepaalde leveranciers verkozen bovendien een andere shipper dan Distrigas. 

Die twee elementen (verandering van de langetermijncontracten en vrije keuze van 

shipper) zorgden ervoor dat de leveranciers ervoor kozen om hun eigen gasparameters 

uit te werken. 

 

27. Voor elektriciteit werd in 2002 een nieuwe definitie van de Nc uitgewerkt om geen 

beroep meer te hoeven doen op boekhoudkundige gegevens. In een streven naar een zo 

groot mogelijke correlatie met de Nc, werd de New Nc in het leven geroepen om aan de 

hand van de internationale marktprijzen voor aardolieproducten, steenkool en gas een 

berekening te kunnen maken zonder kennis van de werkelijk betaalde contractuele 

sommen.  
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28. Het is dus ten gevolge van de onbeschikbaarheid van de boekhoudkundige 

gegevens van de leveranciers dat de indexen moesten worden gewijzigd en gingen 

afhangen van de internationale marktprijzen die representatief zijn voor 

energiegrondstoffen.  

 

 

III.2.2.2 Toetreding van nieuwe leveranciers tot de markt 

 

29. De historische leveranciers kregen het gezelschap van andere leveranciers met 

zeer verschillende portefeuilles en toeleveringsstructuren. In een vrije markteconomie is 

het niet langer mogelijk iedereen dezelfde parameter op te leggen. Vandaar dat 

leveranciers hun prijzen en tariferingsformules sindsdien volledig vrij mogen vastleggen 

(waardoor de prijzen maandelijks automatisch aan de hand van parameters worden 

aangepast), ook de inhoudelijke parameters. Zij zijn dus niet meer verplicht om de 

historische parameters die de regulator publiceert, te gebruiken.  

 

30. Voor elektriciteit is het zo dat sommigen de parameter Nc nog steeds gebruiken, 

hoewel die weinig representatief is voor de toeleveringsportefeuilles van de nieuwe 

leveranciers. Voor gas heeft de CREG de publicatie van de parameter Iga in november 

2007 stopgezet, maar de leveranciers hanteerden al hun eigen parameter.  

 

31. Vergelijken we bij wijze van voorbeeld de kostenstructuren van twee 

elektriciteitsleveranciers A en B : 

 

 leverancier A wekt het grootste deel van zijn elektriciteit op in kerncentrales ; 

 leverancier B koopt zijn elektriciteit aan op beurzen.  

 

Hoewel dit extreme structuren zijn, toont dit voorbeeld mooi aan hoe twee leveranciers 

kostenstructuren kunnen hebben die in diametraal tegenovergestelde richtingen 

evolueren : terwijl leverancier A voornamelijk vaste kosten heeft, zijn de kosten van 

leverancier B overwegend variabel. Het ware dan ook ondenkbaar dat deze twee 

leveranciers in hun prijszetting eenzelfde indexeringsparameter zouden gebruiken als het 

de bedoeling is dat die hun kosten volgt. De tarieven van leverancier A zouden moeten 

afhangen van een indexeringsformule met overwegend vaste componenten, terwijl de 

indexeringsformule van leverancier B uit merendeels variabele componenten zou moeten 

bestaan.  



13/35 

 

32. Naarmate steeds meer leveranciers met zeer verschillende portefeuillestructuren 

op de markt actief zijn, is er maar één oplossing om het verband tussen kosten en prijzen 

te herstellen : elke leverancier moet zijn eigen indexcijfer creëren, dat zijn 

toeleveringsportefeuille en zijn eigen kostenstructuur weergeeft. Opdat de regulator na 

zou kunnen gaan of het verband tussen prijzen en kosten wordt gerespecteerd, moeten 

bovendien alle boekhoudkundige gegevens van de leverancier ter inzage worden 

voorgelegd.  

 

33. Sinds de liberalisering zijn multinationale groepen op de Belgische markt actief, 

zoals momenteel Electrabel. Voor die leveranciers die een veel groter territorium 

bestrijken dan het Belgisch grondgebied zijn de kosten die verband houden met de 

Belgische markt (en alleen de Belgische markt) veel moeilijker te bepalen, wat controle op 

het verband tussen kosten en prijzen nog bemoeilijkt.  

 

34. Er is dus nood aan meer transparantie vanwege de leveranciers en producenten 

om te komen tot een daadwerkelijk verband tussen de opgelopen kosten en de 

aangeboden prijzen.  

 

 

III.3 De volatiliteit 

 

35. De NBB wijst op twee kenmerken in de Belgische prijszetting voor elektriciteit en 

gas die verantwoordelijk zijn voor de hogere volatiliteit van deze prijzen in België dan in 

de buurlanden vanaf 2007. Deze zijn :  

 

 "het specifiek Belgische karakter van het maandelijkse 

indexeringsmechanisme van de consumptieprijzen voor gas en elektriciteit, en 

 een indexering aan de hand van tariferingsformules die gebaseerd zijn op 

onder meer het prijsverloop van de  energetische grondstoffen"4.  

 

De NBB heeft eveneens benadrukt dat de meest volatiele energetische componenten van 

de energieprijs in België een groter deel uitmaken van de consumptieprijs voor elektriciteit 

dan in de eurozone.  

                                                 
4
 NBB, Economisch tijdschrift december 2010, Inflatieverschil tussen België en de drie 

voornaamste buurlanden en mogelijke gevolgen daarvan voor het concurrentievermogen, L. 
Aucremanne, N. Cordemands, D. Cornille, M. Dossche 
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36. In het buitenland worden prijzen minder vaak geïndexeerd (eenmalig of met 

driemaandelijkse/halfjaarlijkse/jaarlijkse aanpassingen) en zijn de leveranciers verplicht 

om de verbruiker op de hoogte te brengen van de indexering, waarbij deze laatste ook de 

mogelijkheid krijgt om het contract op te zeggen. Deze principes maken het mogelijk de 

prijsevoluties in waarde en in de tijd te beperken, waardoor ze in die landen minder 

volatiel zijn dan in België.  

 

37. De elektriciteits- en gasprijzen zijn in de buurlanden ook minder gevoelig voor de 

prijsevolutie van energetische grondstoffen. Niettemin benadrukt de NBB dat "het principe 

van de transmissie, naar de verbruiker, van de grondstoffenprijzen voor gas en elektriciteit 

staat niet ter discussie, vooral niet wat de duurzame bewegingen betreft. De transmissie 

is immers een belangrijk signaal ter bevordering van een rationeler energieverbruik. De 

vraag blijft echter of de tariferingsformules een getrouw beeld geven van het reële 

kostenverloop van de leveranciers, en of een onmiddellijke doorberekening van iedere 

prijsbeweging van de grondstoffen naar de verbruiker wel optimaal is." 5  

 

38. Belangrijk is dus dat de tariferingsformules een getrouw beeld geven van de reële 

kostenevolutie van de leveranciers, wat moeilijk controleerbaar is door het gebrek aan 

transparantie vanwege de producenten en leveranciers.  

 

39. Rekening houden met de evolutie van de grondstoffenprijzen in de prijzen voor 

elektriciteit en gas is dus geen slechte zaak. Gezien de forse prijsfluctuaties, zou het 

interessant zijn ze meer verspreid in de tijd (driemaandelijkse, halfjaarlijkse indexeringen) 

door te rekenen, zodat het effect van deze fluctuaties kan worden afgevlakt en de 

elektriciteits- en gasprijzen minder volatiel worden.  

 

40. Momenteel wordt het effect van de evolutie van de marktprijzen voor elektriciteit, 

waarmee rekening wordt gehouden in de Nc-parameter, reeds licht gemilderd. Ieder 

indexcijfer dat in de formule een rol speelt, wordt berekend op het gemiddelde van de 

periode van drie maanden voor de maand die voorafgaat aan de betreffende maand van 

levering, en van de verhouding tussen de waarde voor de maand en de referentiewaarde. 

Dankzij deze driemaandelijkse gemiddelden wordt het verloop van de indexcijfers 

enigszins afgevlakt, komen de gevolgen één maand later tot uiting en wordt de Nc minder 

volatiel.  

                                                 
5
 Ibidem 
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41. Voor gas wordt het effect van schommelingen nog sterker afgevlakt, tenminste 

voor de historische operatoren Electrabel en Luminus (85% van de markt). Deze 

leveranciers hanteren momenteel een indexering die grotendeels6 berust op een 

petroleumindex genaamd GOL603. Het gaat in feite om het rekenkundig gemiddelde van 

de marktprijzen voor stookolie voor de zes maanden vóór het kwartaal van levering. 

Dankzij deze halfjaarlijkse gemiddelden wordt de prijsevolutie afgevlakt. 

 

42. Feit is dat de energiecomponenten verantwoordelijk zijn voor een groot deel van 

de Belgische HICP-evolutie en de bijzonder uitgesproken inflatie voor 2008 en voor 2010. 

Men mag daarbij niet vergeten dat ze zowel een verhogend als verlagend effect hebben 

op de HICP en dat ze in 2009 ook geleid hebben tot een deflatie, zoals onderstaande 

grafiek aantoont. De NBB heeft meer bepaald aangetoond dat "er een zeer hechte 

correlatie bestaat tussen het verloop van de HICP voor elektriciteit en de 

indexeringsmechanismen die de stroomleveranciers in hun variabeleprijscontracten 

hanteren."7. In bijlage 1 verduidelijkt het eerste deel van een nota geschreven door de 

NBB enkele theoretische concepten over inflatieberekening en volatiliteit.  

 

43. De energiecomponenten staan tijdens periodes van stijgende prijzen dus 

evenzeer gedeeltelijk in voor een versnelling van de Belgische loonindexeringen. Maar 

hoewel alle sectoren hun lonen indexeren als de inflatie positief is, laten ze een negatieve 

inflatie minder vaak doorwerken.  

 

                                                 
6
 Deze twee leveranciers hanteren een indexering die voor 80% van de prijs afhangt van GOL603 

(stookolie) en die voor 20% van de prijs afhangt van de spotmarkt-gasprijs Hub Zeebrugge. 
7
 NBB, Economisch tijdschrift september 2010, De toegenomen volatiliteit van de elektriciteitsprijs 

voor de Belgische huishoudens, F. Coppens. 
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Grafiek 1 - Volatiliteit van de Belgische HICP en bijdrage van de energiecomponenten 

 

Bron : NBB-EC 

 

 

III.4 Analyse van het wetsvoorstel 

 

44. In dit deel worden alle voorgestelde aanpassingen inzake indexering één voor één 

geanalyseerd. De aanpassingen zijn : 

 

1) het opleggen van een uniforme indexeringsformule ; 

2) het invoeren van een jaarlijkse indexering ; 

3) het bepalen van een nieuwe index ; 

4) het voor de consument mogelijk maken om zijn contract op te zeggen.  

 

45. De aanpassingen die in het wetsvoorstel worden voorgesteld streven naar : 

 

 minder volatiele energieprijzen door een jaarlijkse indexering van de prijzen in 

te voeren waardoor de prijsevolutie, en dus de prijsvolatiliteit, zou worden 

gemilderd ;  
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 meer transparantie voor de verbruiker, zodat deze : 

 

 de prijs van zijn eindafrekening kent op het moment van ondertekening 

(voorspelbaarheid), door ten vroegste op de verjaardag van de 

inwerkingtreding van het contract een jaarlijkse indexering toe te staan ; 

 de prijzen van verschillende leveranciers op een betrouwbare manier 

kan vergelijken (vergelijkbaarheid), door alle leveranciers een 

eenvormige indexeringsformule op te leggen.  

 

 

III.4.1 Het opleggen van een uniforme indexeringsformule 

 

46. Eén van de basisprincipes van de liberalisering van een markt is de markt vrij spel 

te geven en de prijszetting vrij te laten verlopen. Sinds de liberalisering van de Belgische 

elektriciteits- en gasmarkt waren de leveranciers dus vrij om hun indexeringsformule vast 

te leggen, inclusief de parameters die er deel van uitmaken, om hun prijs te bepalen. Alle 

leveranciers een uniforme indexeringsformule opleggen, zou neerkomen op een terugkeer 

naar een gereguleerd prijsverloop.  

 

47. Aangezien de Belgische elektriciteits- en gasmarkt zich niet meer in een 

gereguleerd kader beweegt, kan er geen sprake meer zijn van een herverdeling van de 

inkomsten of een echte optimalisering van het globale Belgische productiepark. Iedere 

leverancier beheert en optimaliseert voortaan immers zijn eigen toeleveringsportefeuille 

en moet zijn kosten doorrekenen in de tarieven die hij aan zijn klanten aanbiedt.  

 

48. Elke leverancier heeft zijn eigen kostenstructuur en pas als hij zijn eigen index, 

aangepast aan de structuur van zijn toeleveringsportefeuille, mag uitwerken, zullen de 

aangeboden prijzen de kosten weerspiegelen. De kostenevolutie van een 

elektriciteitsleverancier die over eigen productiefaciliteiten beschikt, is niet vergelijkbaar 

met die van een leverancier die voornamelijk op beurzen aankoopt : de kosten van de 

eerste zijn onderhevig aan de prijsevolutie van de verbruikte brandstoffen, terwijl de 

kosten van de tweede uitsluitend afhangen van de beurskoersen. Evenmin zal een 

gasleverancier met historische, aan de aardolieprijzen gekoppelde contracten, dezelfde 

kosten oplopen als een leverancier die alleen in hubs aankoopt.  
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49. Het vastleggen van een uniforme indexeringsformule zonder daaraan verbonden 

marktconsequenties lijkt dan ook een uiterst moeilijke, zoniet onmogelijke, opdracht. 

Afhankelijk van de variabelen die men daarbij zou hanteren, zouden bepaalde 

leveranciers, al naargelang hun kostenstructuur, door de maatregel kunnen worden 

bevoordeeld ten koste van andere leveranciers van wie de kostenevolutie helemaal niet 

tot uiting zou komen in de aan te rekenen tarieven.  

 

50. Bijkomend moet hierbij opgemerkt worden dat indien het principe van het 

vastleggen van een uniforme indexeringsformule aangenomen wordt, de opstellers van 

het wetsvoorstel zich de vraag moeten stellen of deze uniforme indexeringsformule van 

toepassing wordt verklaard op alle lopende contracten, ongeacht of zij van bepaalde dan 

wel van onbepaalde duur zijn, dan wel slechts van toepassing wordt verklaard op nieuwe 

contracten afgesloten na de inwerkingtreding van de wet. Het wetsvoorstel geeft hierop 

geen antwoord en creëert bijgevolg en grote rechtsonzekerheid.  

 

51. Indien de uniforme indexeringsformule ook zou gelden voor alle lopende 

contracten dan moet minstens een overgangsperiode worden voorzien waarbij de 

leverancier aan zijn klant de keuze moet laten hetzij zijn contract verder te zetten, hetzij 

voor een andere leverancier te kiezen. Kiezen voor een andere leverancier zal evenwel 

niet veel uitmaken nu deze leverancier dezelfde indexeringsformule dient toe te passen. 

Het switchgedrag wordt hiermee belemmerd. 

 

 

III.4.2 Het invoeren van een jaarlijkse indexering 

 

52. De bepaling dat "contracten nog slechts eenmaal per jaar mogen worden 

geïndexeerd en dit ten vroegste op de verjaardag van de inwerkingtreding van de 

overeenkomst" komt met andere woorden neer op het voorstellen van een vast tarief voor 

één jaar. 

 

53. Bij een vast contract stelt een leverancier die voor een bepaalde duur een vaste 

prijs aanbiedt zich bloot aan risico, want het is niet zeker of die prijs zijn kosten wel zal 

dekken gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst. Om dit risico tot het 

minimum te beperken, zal de leverancier de prijs verhogen met een veiligheidsmarge. Al 

naargelang de reële kostenevolutie kan een vaste prijs dus duurder uitkomen dan een 

variabele prijs. De grafieken in bijlagen 2 en 3 illustreren deze trend.  
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54. Met een variabel tarief kan de leverancier een formule uitwerken waarmee hij 

iedere maand de kostenevolutie in zijn tarieven kan doorrekenen. Als een variabel tarief 

slechts eenmaal per jaar mag worden geïndexeerd, zal de leverancier ertoe gebonden 

zijn klanten een jaar lang vaste prijzen aan te bieden, hoewel de verkoopprijs van de 

producent niet aan beperkingen is onderworpen. De leverancier loopt dus een risico, dat 

hij tot het minimum zal moeten beperken door zijn tarief te verhogen met een 

veiligheidsmarge. Die marge zal groter zijn naarmate de liquiditeiten ter beschikking van 

de leverancier kleiner zijn, wat kleine leveranciers, die bovendien een zwakkere 

onderhandelingspositie hebben tegenover producenten, zou kunnen noodzaken hun 

klanten hogere prijzen aan te rekenen of grotere risico's te nemen.  

 

55. Het door de leverancier genomen risico, en dus de ingebouwde veiligheidsmarge, 

zou evenwel kunnen worden verlaagd door vaker een indexering toe te passen. Het zou 

kunnen gaan om een driemaandelijkse of halfjaarlijkse indexering, waardoor de 

schommelingen van de grondstoffenprijzen aan de verbruiker toch met vertraging zouden 

kunnen worden doorgerekend en de prijsvolatiliteit door een eventuele beperking van de 

stijging zou kunnen worden verlaagd.  

 

 

III.4.3 Het bepalen van een nieuwe index 

 

56. Een nieuwe index bepalen is bijzonder delicaat, zeker als het gaat om één 

gemeenschappelijke index voor alle leveranciers, want dit roept een aantal vragen op :  

 

 Welke variabelen toepassen ? Internationale marktprijzen voor grondstoffen 

(spot, maandelijks of jaarlijks) ? Internationale beurskoersen (spot, 

maandelijks of jaarlijks) ?  

 In welke mate moeten deze variabelen doorwerken in de index ?  

 Gaat het om een maandelijkse, driemaandelijkse, halfjaarlijkse of jaarlijkse 

index ?  

 Moeten de verschillende te beschouwen marktprijzen worden afgevlakt (door 

het gemiddelde voor de 3 vorige maanden of de 6 vorige maanden te nemen) 

om de volatiliteit in de index te verlagen ? (zie punten 40 en 41) 
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III.4.3.1 Selectie van variabelen en ratio's 

 

57. Voor elektriciteit kunnen de opgelopen kosten afhangen van meerdere variabelen 

naargelang de structuur van de toeleveringsportefeuilles van de verschillende 

leveranciers. Deze kosten kunnen afhangen van de kosten voor steenkool, aardolie, gas, 

kernbrandstof, biomassa, elektriciteitsprijzen op beurzen (Belpex/Endex) of van de 

waarde van investeringen in hernieuwbare energiebronnen.  

 

Voor gas doet zich hetzelfde probleem voor : de toeleveringskosten van de leveranciers 

kunnen worden geïndexeerd aan een hub (Zeebrugge, TTF,…), aardolie of, minder vaak, 

steenkool.   

 

58. Welke van de vele mogelijke variabelen selecteren, en in welke mate ze laten 

doorwerken in de index zonder leveranciers met atypische kostenstructuren te 

discrimineren ? Moet er rekening worden gehouden met het Belgische productiepark ? 

Een ideale toeleveringsportefeuille bedenken ? Deze indexeringsformule zou haast zeker 

in het voordeel spelen van de grote leveranciers, die over een zeer gediversifieerde 

toeleveringsportefeuille beschikken, ten koste van de kleinere spelers, die slechts één 

toeleveringsbron hebben.  

 

 

III.4.3.2 Selectie van de tijdsbasis van de index 

 

59. Om de klant toe te laten de uiteindelijke prijs van zijn jaarlijkse afrekening te 

kennen op het moment van ondertekening van zijn contract, moet de nieuwe index wel 

een jaarindex zijn. Maar hij kan worden vastgelegd : 

 

 met terugwerkende kracht : de index zal dan rekening houden met het 

jaarlijkse gemiddelde (gewogen volgens synthetische lastenprofielen (SLP8) ?) 

van de variabelen van het jaar ervoor ; 

 anticiperend : de index moet dan worden bepaald op basis van prognoses. Dit 

soort index is echter uiterst moeilijk uitvoerbaar.  

 

  

                                                 
8
 SLP : Synthetic Load Profile 
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60. In geen van beide gevallen zal de leverancier zijn kosten onmiddellijk kunnen 

doorrekenen. In het eerste geval zal de kostenevolutie met een jaar vertraging aan de 

verbruikers worden doorgerekend (gesteld dat de gehanteerde indexeringsformule de 

kostenstructuur van de leveranciers weerspiegelt). In het tweede geval zal alles berusten 

op prognoses en zal de leverancier het risico lopen dat deze prognoses onjuist blijken, 

wat hem ertoe zal aanzetten de veiligheidsmarge in zijn tarief te verhogen om dit risico te 

beperken.  

 

61. Ook vanuit het standpunt van de verbruiker houdt het vastleggen van een 

jaarlijkse index, ondanks zekerheid over het bedrag van de jaarlijkse afrekening, een 

risico in. Als met terugwerkende kracht wordt gewerkt, zal hij een jaar moeten wachten 

vooraleer een daling van de kosten in de energiesector op zijn rekening zal verschijnen. 

Als anticiperend wordt gewerkt, bestaat de kans dat hij een veel te hoge prijs zal betalen 

als de prognoses onjuist blijken.  

 

62. Zoals gesteld in 55, kan een vertraging in het doorrekenen van de kosten of het 

risico door toedoen van prognoses worden beperkt door de indexeringsfrequentie op te 

voeren en de tijdsbasis van de index te verkleinen, die dan driemaandelijks of halfjaarlijks 

zou kunnen zijn. Deze frequenties en tijdsbasissen zouden eveneens door de leverancier 

kunnen worden gekozen op voorwaarde dat hij zijn prijswijzigingen verantwoordt.  

 

 

III.4.4 Het voor de consument mogelijk maken om zijn contract op te 

zeggen 

 

63. "Met het oog op een betere mededinging wordt de consument de mogelijkheid 

geboden om na een prijsstijging ten gevolge van een toepassing van de index de 

overeenkomst zonder kosten te beëindigen." 

 

64. Deze aanpassing kan de verbruiker weliswaar een gevoel van bescherming geven 

maar het belang ervan is miniem. Aangezien alle tarieven volgens dezelfde 

indexeringsformule zouden worden aangepast, zouden ze allemaal gelijk evolueren. 

Alleen het niveau van de tarieven voorgesteld door de verschillende leveranciers zou 

verschillen, maar het zou na ondertekening van het contract door de verbruiker wellicht 

niet meer veranderen, iets waar de verbruiker eveneens van op de hoogte zou zijn 

gesteld.  
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De verbruiker zou dus op het moment van ondertekening van het contract kiezen voor 

een duurder of goedkoper tarief. Tenzij die keuze verandert, zal hij er geen enkel belang 

bij hebben zijn contract op te zeggen om van leverancier te veranderen aangezien de 

prijsevolutie bij alle leveranciers gelijk zal zijn.  

 

65. Omdat de verbruiker er zeer weinig belang bij heeft om zijn contract op te zeggen, 

laat deze maatregel de verbruiker alleen toe om zijn contract op te zeggen vóór de 

einddatum en wordt de mededinging er niet echt door versterkt.  
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IV. STANDPUNT VAN DE CREG 

 

IV.1 Standpunt van de CREG tegenover het wetsvoorstel 

 

66. De CREG is daarom van mening dat : 

 

1. het opleggen van een uniforme indexeringsformule : 

o zou neerkomen op een terugkeer naar gereguleerde tarieven, een 

dergelijke formule waarmee verbruikers de tarieven op een betrouwbare 

manier zouden kunnen vergelijken met de zekerheid dat alle tarieven op 

een gelijkaardige manier zouden evolueren ; 

o zou geen weerspiegeling meer toelaten van de kostenevolutie van elk 

van de leveranciers in de aangerekende tarieven ; 

 

2. het invoeren van een jaarlijkse indexering :  

o zou neerkomen op het aanbieden van vaste tarieven gedurende één 

jaar ; 

o zou een risico voor de leverancier inhouden, een risico dat hij tot het 

minimum zal willen beperken door zijn tarieven te verhogen ten koste 

van de verbruiker ;  

o zou de grote leveranciers, die over meer liquiditeit beschikken, kunnen 

bevoordelen ten koste van kleine leveranciers ; 

 

3. het vastleggen van een jaarlijkse index : 

o zou veel vragen doen rijzen over de te hanteren variabelen, de manier 

waarop ze worden gebruikt en de keuze van de tijdsbasis van de index ; 

o zou leveranciers met meer gediversifieerde toeleveringsportefeuilles 

kunnen bevoordelen ; 

o kan zowel voor de leverancier als de verbruiker een risico inhouden, met 

dien verstande dat alleen de leverancier dit risico tot het minimum kan 

beperken door zijn tarief te verhogen met een veiligheidsmarge ; 
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4. het voor de verbruiker mogelijk maken om zijn contract bij elke indexering op 

te zeggen zou slechts een minimaal belang hebben en zou de mededinging 

niet echt versterken.  

 

67. De volatiliteit verminderen is mogelijk, maar verhoogt de risico's voor de 

leverancier, die zijn kosten in zijn tarieven moet doorrekenen (terwijl de verkoopprijzen 

van de producent aan de leverancier niet aan beperkingen zijn onderworpen), en voor de 

verbruiker, die hogere tarieven zal moeten betalen als de leverancier besluit om zijn 

risico's te beperken door zijn tarieven te verhogen. De volatiliteit verminderen is mogelijk, 

maar houdt zowel voor de leverancier als voor de verbruiker kosten in. Eerst moet men 

zich ervan vergewissen dat de huidige prijsvolatiliteit wel degelijk overeenstemt met de 

reële volatiliteit van de kosten.  

 

68. De analyse van het wetsvoorstel, die door de NBB op de vraag van de CREG 

werd opgesteld, leidt tot gelijksoortige vaststellingen. Deze analyse vindt u terug in het 

tweede deel van bijlage 1.  

 

 

IV.2 Algemeen standpunt van de CREG inzake tarifering 

 

69. We herinneren eraan dat de regulator conform de Europese regelgeving minstens 

de methodologie van de prijsvorming moet vastleggen. Het is de taak van de wetgever om 

het algemeen kader betreffende het energiebeleid uit te stippelen, rekening houdend met 

de doelstellingen van de Europese Unie terzake.  

 

70. Voor de tarifering van elektriciteit en gas door leveranciers is het standpunt van de 

CREG dat een vrije markteconomie een vrije prijsvorming moet toelaten, zoals bepaald in 

de Europese regelgeving.  

 

71. In België geniet de historische speler echter een niet onbelangrijk voordeel op het 

vlak van kostprijs, zodat er op de Belgische markt geen level playing field bestaat. Het is 

inderdaad zo dat 51 tot 60 % van de elektriciteitsproductie in België voortkomt uit 

kerncentrales die volledig zijn afgeschreven en grotendeels in handen zijn van deze 

speler9.  

                                                 
9
 Ter informatie : de productie van kernenergie kost 17 tot 21 EUR/MWh tegen 35 tot 40 EUR/MWh 

voor energie uit een gascentrale.  
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72. Twee mechanismen zijn het overwegen waard om dit voordeel te corrigeren en 

alle marktdeelnemers opnieuw op gelijke voet te zetten : 

 

 een mechanisme ex-ante om rechtstreeks in de prijsvorming in te grijpen door 

een controle in te voeren zoals die momenteel in Nederland in voege is. 

Hoewel omstreden voor de Europese regelgeving10, is het met deze vorm van 

controle mogelijk om te onderzoeken of de door de leveranciers aangeboden 

tarieven en wijzigingen verantwoord zijn voordat ze worden toegepast ;  

 een mechanisme ex-post om de excessieve nucleaire rentes te corrigeren 

door accijnzen te heffen op brandstoffen voor kerncentrales. De opbrengsten 

van deze accijnzen zouden dan worden besteed aan de financiering van 

hernieuwbare energie, die volgens de Europese wetgeving moet worden 

bevorderd. Deze opbrengsten zouden bijvoorbeeld in één van de fondsen van 

de CREG kunnen worden gestort en zouden een verlaging van de federale 

bijdrage mogelijk maken.  

  

                                                 
10

 Om toepasselijk te zijn volgens de Europese reglementering, moeten de genomen maatregelen 
voldoen aan de volgende voorwaarden zoals voorzien in het Arrest van het Hof (Grote kamer) van 
20 april 2010 (Zaak C-265/08) betreffende richtlijn 2003/55/EG : 

 "een algemeen economisch belang nastreven dat erin bestaat dat de prijs voor de 
levering van aardgas aan de eindafnemer op een redelijk niveau wordt 
gehandhaafd, gelet op het feit dat de lidstaten, rekening houdend met de situatie van 
de aardgassector, de door richtlijn 2003/55 beoogde doelstellingen van liberalisering 
en van noodzakelijke bescherming van de eindafnemer met elkaar dienen te 
verzoenen ;  

 na 1 juli 2007 de vrije totstandkoming van de prijs voor de levering van aardgas 
slechts belemmeren voor zover dit voor de verwezenlijking van een dergelijke 
doelstelling van algemeen economisch belang noodzakelijk is en dus slechts 
gedurende een noodzakelijkerwijs beperkte periode, en 

 duidelijk worden gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar zijn 
en de gelijke toegang van de aardgasbedrijven van de Unie tot de consument 
waarborgen."  

Dit arrest werd uitgesproken met betrekking tot de tweede gasrichtlijn maar is bij uitbreiding 
instructief voor de tweede elektriciteitsrichtlijn (2003/54/EG).  
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De taks op de nucleaire rente van 250 miljoen die op de nucleaire operatoren 

werd geheven in 2008, 2009 en 2010, en waarvan de modaliteiten zijn 

bepaald in artikel 14, §8 van de wet van 11 april 200311, werd eveneens 

uitgewerkt met het oog op het heffen van de excessieve rentes die door deze 

operatoren werden binnengehaald. 

 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas : 

 

 

 

 

 

Guido Camps François Possemiers 

Directeur Voorzitter van het Directiecomité 

 

                                                 
11

 11 april 2003 – Wet betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de 
kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales. (Bijgewerkt op 
31-12-2010) 
Artikel 14, §8 : In het voordeel van de Staat is een repartitiebijdrage gevestigd ten laste van de 
kernexploitanten […].  
Deze bijdrage heeft tot doel om 's lands energiepolitiek en de maatregelen genomen door de 
regering te financieren en om de uitgaven te dekken die nodig zijn om tussen te komen ten gunste 
van de investeringen op de elektriciteitsproductiemarkt, tot dekking van uitgaven en investeringen 
inzake kernenergie, ter versterking van de bevoorradingszekerheid, ter bestrijding van de stijgende 
energieprijzen en ten slotte ter verbetering van de mededinging op de energiemarkt in het voordeel 
van de consumenten en de industrie. […] 
Het globaal bedrag van deze repartitiebijdrage, voor het jaar 2008, is vastgesteld op 250 miljoen 
euro.  
Het globaal bedrag van deze repartitiebijdrage, voor het jaar 2009, is vastgesteld op 250 miljoen 
euro. Dit bedrag zal worden aangewend voor het budget van de Rijksmiddelenbegroting.  
Het globaal bedrag van de repartitiebijdrage voor het jaar 2010 is vastgesteld op 250 miljoen euro. 
Dit bedrag zal worden aangewend voor het budget van de Rijksmiddelenbegroting. 
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VI. BIJLAGE 1 - Advies van de NBB over het 

wetsvoorstel 

 

 

Antwoord op de vraag van de CREG met 
betrekking tot het Wetsontwerp "Van Landuyt" 

 

 

0. INLEIDING 
 
Deze nota poogt een beknopt antwoord te geven op de vraag die de energieregulator 
stelde aan de NBB naar aanleiding van een wetsontwerp dat ingediend werd bij de 
Federale Parlementaire Commissie Bedrijfsleven. Dat ontwerp verwijst naar een artikel in 
het Economisch Tijdschrift van de Bank.  
 
De CREG vraagt om uitleg te verschaffen bij de berekeningswijze van de volatiliteit van 
de elektriciteitsprijzen evenals bij de verhouding van de elektriciteitsprijzen tot de inflatie-
evolutie.  
Hoewel de CREG in de vraag expliciet verwijst naar de elektriciteitsprijzen behandelt het 
wetsontwerp zowel elektriciteits- als gasprijzen.  
 
Naast het antwoord op de twee gestelde vragen geeft de nota ook een aantal 
bedenkingen bij het wetsvoorstel. Alhoewel hier niet expliciet naar gevraagd werd, lijkt dat 
ons wel aangewezen omdat die bedenkingen afgeleid zijn uit de conclusies van het artikel 
waaraan gerefereerd wordt.  
 
De uitleg over de inflatiemeting is conceptueel en gaat niet tot in de details. Indien, voor 
wat betreft de methodologie van de inflatiemeting, meer omstandige uitleg nodig is, dan 
dient men het departement Studiën te betrekken.  
 
Zoals vermeld, is de nota opgedeeld in twee delen. Het eerste deel poogt tegemoet te 
komen aan de twee gestelde vragen. In het tweede deel komen de inhoudelijke 
bedenkingen bij het wetsvoorstel.  
 
 

1. ANTWOORDEN OP DE GESTELDE VRAGEN 
 
1.1. VERWERVINGSBENADERING 
 
De Europese statistische wetgeving vereist dat de prijzen worden opgenomen op het 
ogenblik van de verwerving van het goed. Die zogenaamde "verwervingsbenadering" voor 
het optekenen van de cijfers staat tegenover de "betalingsbenadering" waarbij de prijzen 
opgetekend worden op het ogenblik van de facturatie.  
 
De optekening van de energieprijzen volgens de verwervingsbenadering houdt dus 
rekening met de prijs op het moment van de levering. In het geval van de elektriciteits- en 
gasprijs wordt dus rekening gehouden met de maandelijks wijzigende prijs volgens de 
indexeringsparameters. De betalingsbenadering rekent met de prijs die jaarlijks op de 
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factuur aangerekend wordt, dus met de (gewogen) gemiddelde prijs voor de 12 voorbije 
maanden.  
Voor meer uitleg over het onderscheid tussen die twee benaderingen en hun invloed op 
de indexcijfers verwijzen we naar het artikel van D. Cornille in het Economisch Tijdschrift 
van de Bank (editie december 2009).  
 
In de praktijk komt die verwervingsbenadering erop neer dat de regionale regulatoren 
maandelijkse prijscijfers aanleveren voor de berekening van de indexcijfers. Het betreft 
cijfers per verbruiksprofiel. De regionale regulatoren berekenen per profiel gemiddelde 
prijzen op basis van de prijscalculatoren (m.a.w. op basis van Ne, Nc). Bij het globaliseren 
van leveranciers wordt rekening gehouden met hun marktaandelen.  
 
De prijzen zijn all-in prijzen, dus inclusief transmissie- en distributiekosten en heffingen en 
taksen. Bij de distributietarieven wordt gewogen volgens de hoeveelheid verdeelde 
energie door de netbeheerder.  
 
Die hierboven beschreven praktische implementatie impliceert dat er bijgevolg 
maandelijks rekening gehouden wordt met de nieuwe waarden van de 
indexeringsparameters.  
 

 

1.2. PRODUCTEN IN DE INDEX; WEGING 
 
Indexcijfers voor consumptieprijzen houden niet alleen rekening met de energieprijzen 
maar met de prijzen van een aantal producten die als representatief worden beschouwd 
voor de huishoudelijke consumptieve bestedingen.  
 
Er dient te worden  opgemerkt  dat er meerdere consumptie-indexcijfers bestaan. Zo is er 
het "geharmoniseerd indexcijfer van de consumptieprijzen" (GICP of in het Engels HICP), 
dat gebruikt wordt door de Europese Centrale Bank (ECB) en waarvoor een 
geharmoniseerde berekeningsmethode werd opgesteld.  
 
Naast de HICP kent België echter ook nationale indexcijfers met name het NICP 
(Nationaal indexcijfer van de consumptieprijzen) en een daarvan afgeleid indexcijfer, het 
gezondheidsindexcijfer. Dat laatste stemt grotendeels overeen met het NICP maar de 
prijzen van sommige producten (alcohol, tabak en motorbrandstoffen (behalve LPG)) 
krijgen een gewicht gelijk aan nul.  
 
De indexcijfers worden maandelijks berekend. De cijferreeks van het indexcijfer geeft de 
evolutie van het algemene prijspeil weer relatief ten opzichte van een bepaald beginjaar. 
Dat beginjaar wordt dan conventioneel op 100 gezet.  
 
Bij de berekening van de indexcijfers uit de samenstellende producten wordt aan de prijs 
van een product een bepaald gewicht toegekend. Die gewichten worden afgeleid uit 
enquêtes of uit andere statistieken en zijn eveneens aan schommelingen onderhevig.  Bij 
wijze van voorbeeld wordt in de onderstaande tabel het gewicht van de energiedragers 
weergegeven :  
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Bron : NBB Economisch Tijdschrift, december 2010, p. 34 
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1.3. JAAR-OP-JAAR VERANDERINGEN 
 
Inflatiemetingen gebeuren op basis van jaar-op-jaar veranderingen. Men vergelijkt dus de 
maand M van jaar J met dezelfde maand M van het voorgaande jaar J-1.  Die jaar-op-jaar 
veranderingen sluiten onder meer seizoenseffecten uit. In het geval van energie bijvoorbeeld 
zullen de prijzen in de wintermaanden doorgaans hoger zijn dan in de zomermaanden. Door 
dezelfde maand van twee opeenvolgende jaren te vergelijken wordt hiermee rekening 
gehouden.  
 
Keerzijde is evenwel dat een structurele verandering zorgt voor een effect gedurende 12 
maanden. Bij maand-op-maand veranderingen zou dat zich enkel in één maand 
manifesteren.  
 

 

1.4. VOLATILITEIT 
 
In de tijdreeksanalyse onderscheidt men de volgende componenten :  

1. een trendmatige beweging naarmate de tijd vordert. Die kan dalend, horizontaal of 

stijgend zijn 

2. schommelingen rond die trend. Men maakt meestal een onderscheid tussen 

seizoensinvloeden en onregelmatige veranderingen rond de trend.  

Uiteraard zijn beide componenten van belang maar de volatiliteit heeft betrekking op de 
onregelmatige schommelingen. Die volatiliteit wordt beschouwd als een maat voor 
(on)zekerheid ; hoe volatieler hoe onzekerder.  
 
In haar monetair beleid streeft de ECB een maximale prijsstijging na van 2% of iets 
daaronder. Vertaald naar het voorgaande betekent dit dat ze, voor de jaar-op-jaar 
veranderingen, mikt op een constante trend die op dat niveau ligt.  
 
Inzake volatiliteit is er geen echte doelstelling maar zeer volatiele prijzen zijn niet gewenst 
omwille van de onzekerheid die ze teweegbrengen. Omdat er jaar-op-jaar veranderingen 
genomen worden, zal de seizoensinvloed (deels) weggezuiverd worden.  
 
Om die volatiliteit te meten, komen alle spreidingsmaten in aanmerking maar dikwijls wordt 
de standaardafwijking gebruikt.  
 
Opmerking : 
 

Wanneer de volatiliteit van de jaar-op-jaar veranderingen geanalyseerd wordt dan 
dient er opgemerkt te worden dat een eenmalige structurele stijging in een bepaalde 
maand zorgt voor een afwijking gedurende die ene maand maar ook in de elf 
volgende maanden. 

Dit impliceert onder meer ook dat een verandering van de frequentie van 
prijsaanpassingen van maandelijks naar jaarlijks niet noodzakelijk de volatiliteit doet 
dalen 
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2. MET BETREKKING TOT HET WETSONTWERP GAS EN ELEKTRICITEIT 
 
2.1 KOSTEN "HEDGEN" 
 
Men mag het doel van de indexering niet uit het oog verliezen. In het geval van de 
energieprijzen biedt ze aan de leverancier de mogelijkheid om zijn prijzen aan te passen aan 
zijn (wijzigende) kosten. Op lange termijn kan hij immers alleen overleven indien de kosten 
gerecupereerd worden. Indien dat niet zo is dan zal er geen markt en dus ook geen energie 
zijn. In langetermijncontracten zijn indexeringen dus niet ongewoon. Voorwaarde is wel dat 
ze de evolutie van de kosten weerspiegelen. Er is wel een keuzevrijheid in de frequentie van 
de aanpassingen.  
 
Tegenover de noodzaak om de prijzen aan te passen aan de kosten staat dat het gekozen 
systeem voor de klanten voldoende transparant moet zijn. De klant moet bij machte zijn om, 
rekening houdend met het gebruikte mechanisme, te kiezen voor de goedkoopste 
leverancier. Die mogelijkheid om te kiezen is even fundamenteel voor de marktwerking als 
de kostendekking hierboven.  
 
Merk op dat indexering een middel is en dat het doel is om de kosten te recupereren. 
Indexering is echter niet het enige middel om dat te doen.  
 
In principe zou - in een perfecte vrije markt - zo'n indexering zelfs overbodig zijn. In dergelijke 
(perfecte) vrije markt kan een leverancier geen producten aanbieden aan prijzen die hoger 
zijn dan zijn productiekosten ; de theorie leert dat in dergelijk geval de keuzevrijheid van de 
consument ertoe zou leiden dat de vraag voor die leverancier tot nul herleid wordt. De 
indexeringsformules in de langetermijncontracten zouden bijgevolg de evolutie moeten 
weerspiegelen van de meest efficiënte producent.  
 
Die redenering vereist echter dat alle consumenten over perfecte en transparante informatie 
kunnen beschikken om de keuze voor de goedkoopste leverancier te maken. Het artikel in 
het Economisch Tijdschrift van de Bank (editie september 2010) toont aan dat aan die 
vereiste vandaag niet voldaan is. De veelheid en de complexiteit van de 
indexeringsmechanismen en de verschillende frequentie van indexering en van facturatie 
maken dit keuzeproces ondoorzichtig en werken remmend op de keuzevrijheid.  
 
Het bestaan van verschillende indexeringsmechanismen voor elektriciteitsprijzen is nochtans 
ingegeven door een economische realiteit ; verschillende leveranciers hebben immers een 
verschillende kostenstructuur. Het is dan ook de vraag of die complexiteit kan gevat worden 
in één uniek indexcijfer. Er moet dus gezocht worden naar een systeem waarbij enerzijds 
rekening wordt gehouden met de complexiteit in de kostenstructuur van de verschillende 
leveranciers maar waarbij, anderzijds, de geafficheerde prijzen vergelijkbaar zijn voor een 
modale consument. Dit is dan ook de reden waarom de Engelse regulator Ofgem in zijn 
Energy Supply Probe (6 oktober 2008) ijvert voor een "an easy-to-understand price metric to 
enable consumers to compare prices quickly and easily". Dergelijke 'uniforme prijsmaten' zijn 
ook terug te vinden in andere sectoren zoals bijvoorbeeld de hypothecaire rentetarieven 
waar aanbieders een jaarlijks kostenpercentage moeten publiceren.  
 
In afwachting van de goede marktwerking, waarvan voorgaande uniforme maat slechts één 
van de nodige voorwaarden is, lijken systemen zoals de vangnetmethodiek in Nederland het 
onderzoeken waard. Bij de vangnetmethodiek wordt de complexiteit en de gegrondheid van 
het prijsniveau verlegd naar een 'controleur' die voldoende expertise terzake heeft.  
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2.2 HET WETSONTWERP 

 
De koning bepaalt, op advies van de CREG, een indexeringsformule 
 

Onze bevindingen leren dat een indexeringsmodule in de praktijk niet eenvoudig is ; 
elke leverancier heeft een andere aankoopstructuur, die kan wijzigen, er komen nieuwe 
technologiën, er komen nieuwe kosten, enz... 
Dat is ook de bevinding van de CREG studie over de NC2008. 
 

De CREG publiceert die index maandelijks op haar website 
De prijs in bestaande contracten kan slechts één maal per jaar aangepast worden 
 

De vraag die hier kan gesteld worden, is of men niet opnieuw vervalt in dezelfde 
problematiek zoals die hierboven werd aangegeven bij de verwervingsbenadering. Zal 
het immers niet zo zijn dat in de praktijk de statistieken zullen opgesteld worden op 
basis van de maandelijkse publicatie van die index ? 
In dat geval zal er niets veranderen ; de gebruiker heeft wel een prijs voor één jaar 
maar dat zal in de statistieken niet te vinden zijn. Men zou derhalve enquêtes moeten 
houden bij de huishoudens en hun vragen naar hun lopende prijs of ergens een profiel 
moeten hebben van de prijzen in de lopende contracten. 
 

De klant wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van die wijziging en kan zijn contract 
beëindigen, zonder boete, in geval van prijsstijging 
 

Als de index goed gekozen is, dan zal de gebruiker niet veel keuze hebben, waarom 
zouden de prijzen bij andere leveranciers lager zijn ? De voorgestelde index is immers 
uniek en dus dezelfde voor alle leveranciers. Bijgevolg zal die prijsstijging ook dezelfde 
zijn bij alle leveranciers. 
 

Bij contracten van bepaalde duur moet stilzwijgende verlening duidelijk vermeld zijn 
 
De koning stelt de structuur op van een basisfactuur 
 

Transparantie is uiteraard overal na te streven. 
 

De klant krijgt minstens jaarlijks een voorstel van het voor hem meest gunstige 
tariefplan, rekening houdend met zijn gebruikspatroon 
 

De prijzen in de verschillende tariefplannen van een leverancier bevatten zoiets als 
"equivalente kosten". Hiermee wordt bedoeld dat bij een variabeleprijscontract de prijs 
lager zal liggen dan bij een vasteprijscontract, dat is echter de vergoeding voor het 
indekken van het prijsrisico. Er is evenwel een equivalentie : variabel = vast + risico. 
De keuze die de gebruiker dus heeft, is niet om een goedkopere prijs te krijgen maar 
om het risico zelf te lopen en over te nemen van de leverancier. 
 
De vergelijking dringt zich opnieuw op met de banken en de hypotheekrente : de vaste 
rentevoet zal hoger zijn dan een variabele die om de vijf jaar kan worden aangepast en 
die zal op zijn beurt hoger zijn dan een rentevoet die om de 2 jaar kan wijzigen, enz. 
Men zou dus moeten kunnen prijzen vergelijken van verschillende leveranciers, 
inclusief de contractvoorwaarden. Hier kan opnieuw de analogie getrokken worden 
naar de hypotheekleningen waar een jaarlijks kostenpercentage - een vergelijkbare 
prijsmaat - ingevoerd werd.  
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VII. BIJLAGE 2 - Vergelijking van vaste en variabele prijzen - GAS 

Grafiek 2 - Vergelijking van de vaste en variabele gasprijzen voor een T2-klant tussen 2009 en 2011 
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VIII. BIJLAGE 3 - Vergelijking van vaste en 

variabele prijzen - ELEKTRICITEIT 

Grafiek 3 - Vergelijking van de vaste en variabele electriciteitsprijzen voor een Dc1-klant bij Electrabel 

tussen 2009 en 2011 

 

Grafiek 4 - Vergelijking van de vaste en variabele electriciteitsprijzen voor een Dc1-klant bij Luminus 

tussen 2009 en 2011 

 


