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EXECUTIVE SUMMARY 

Deze nota geeft een overzicht van de belangrijkste evoluties van de energiecomponent op de 
Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt voor huishoudelijke afnemers voor de periode maart 2017 
tot en met maart 2018. De energiecomponent is de enige component van de energiefactuur waarvoor 
concurrentie mogelijk is. Enerzijds worden de belangrijkste tendensen van deze component 
weergegeven, anderzijds is er een gedetailleerde weergave van de prijsevolutie binnen België. Prijzen 
van groepsaankopen en coöperatieven zijn niet in de nota opgenomen.  

Aanvullend behandelt deze nota telkens een speciaal thema. In deze editie gaat het over de 
toegankelijkheid van energieproducten. Meer bepaald wordt nagegaan wat de toegankelijkheid is van 
de goedkoopste energieproducten (gebaseerd op het marktaanbod van maart 2018).  

Over de periode maart 2017 - maart 2018 is er een stijging van de gemiddelde prijs van de totale 
energiecomponent elektriciteit binnen alle gewesten, variërend van 4,59 % tot 6,54 %. Er is een 
duidelijk onderscheid tussen de gewesten. Brussel kenmerkt zich door een lagere gemiddelde eindprijs 
hoewel de vaste vergoeding en de energieprijs hoger liggen dan in Vlaanderen en Wallonië. Dit wordt 
meer dan gecompenseerd door de beduidend lager liggende kosten verbonden aan de 
certificatenverplichtingen. Vlaanderen en Wallonië kennen een vergelijkbare kost voor de 
energiecomponent. Het aanwezige onderscheid is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de kosten 
verbonden aan de certificatenverplichtingen, deze liggen in Wallonië hoger. 

In dezelfde periode steeg de gemiddelde prijs van de volledige energiecomponent aardgas tussen de 
2,09 % en de 3,40 %. In vergelijking met elektriciteit zijn de prijsverschillen tussen de gewesten 
beperkter. Brussel is hier echter wel de duurste regio, in tegenstelling tot elektriciteit. 

Op het vlak van het aantal actieve leveranciers en aangeboden producten stelt de CREG vast dat deze 
in Brussel de helft lager liggen dan in Vlaanderen en Wallonië. 

Om als huishoudelijke afnemer te kunnen intekenen op één van de goedkoopste 10 producten 
aangeboden op de markt dienen vaak bijkomende voorwaarden te worden aanvaard. “Exclusief online 
toegankelijk” vormt hierin de hoofdmoot. 60 % - 90 % van de goedkoopste elektriciteitsproducten en 
40 % - 80 % van de goedkoopste aardgasproducten zijn onlineproducten. Op de tweede plaats komen 
bijkomende betalingsvoorwaarden. Beide vormen van voorwaarden maken deze goedkoopste 
producten moeilijker toegankelijk voor de (economisch) zwakkeren in de maatschappij.  
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1. WELKE KEUZE KAN DE HUISHOUDELIJKE AFNEMER 
MAKEN OP DE VRIJE ENERGIEMARKT? 

1.1. OVERZICHT VAN DE COMPONENTEN 

De eindprijs van elektriciteit en aardgas is opgebouwd uit verschillende componenten:  

- energie; 

- netkosten; 

- heffingen; 

- bijkomende diensten (optioneel of verplicht); 

- BTW. 

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt heeft de huishoudelijke afnemer de keuze tussen 
verschillende leveranciers. De verschillen tussen de leveranciers zijn echter beperkt tot de 
energiecomponent en de al dan niet extra aangeboden diensten. Op de andere prijscomponenten 
heeft de huishoudelijke afnemer geen invloed. 

De focus van deze nota ligt op de energiecomponent voor elektriciteit en aardgas. Concreet gaat het 
om volgende onderdelen: 

- abonnement (vast bedrag op jaarbasis); 

- energie (aantal verbruikte kWh x eenheidsprijs); 

- bijdrage groene stroom of GS (Vlaanderen, Wallonië en Brussel, enkel voor elektriciteit) 
(aantal verbruikte kWh x eenheidsprijs); 

- bijdrage warmtekrachtkoppeling of WKK (enkel in Vlaanderen voor elektriciteit) 
(aantal verbruikte kWh x eenheidsprijs). 

De andere componenten van de eindprijs voor elektriciteit en aardgas worden niet behandeld in deze 
nota. De geïnteresseerde lezer kan hiervoor terecht in de jaarlijkse studie1 die de CREG hierover 
publiceert. 

  

                                                           

1 Zie Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen (maart, 2018). 

http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f1738
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1.2. RELATIEF BELANG VAN DE COMPONENTEN 

Het relatief belang van de verschillende componenten varieert sterk volgens het type klant 
(verbruiksprofiel en spanningsniveau van de aansluiting), de distributiezone, het gewest en de 
leverancier. Onderstaande figuren geven het belang weer van de diverse componenten, voor elk 
gewest binnen België en op basis van gemiddelde prijzen:  

- het aandeel “energie” in de eindprijs voor aardgas is significant groter dan bij elektriciteit; 

- de eindprijs voor elektriciteit wordt gekenmerkt door een belangrijker aandeel 
“heffingen”2; 

- gewestelijke verschillen zijn vooral significant voor wat betreft de “heffingen”. 

Figuur 1: Prijscomponenten in Brussel - huishoudelijke afnemer (maart 2018)3

 

Figuur 2: Prijscomponenten in Vlaanderen - huishoudelijke afnemer (maart 2018)4 

 

  

                                                           

2 Kosten verbonden met groene stroom en warmtekrachtkoppeling zijn opgenomen onder heffingen 
3 Bron: Boordtabel CREG maart 2018 
4 Bron: Boordtabel CREG maart 2018 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/boordtabel.pdf
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/boordtabel.pdf
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Figuur 3: Prijscomponenten in Wallonië - huishoudelijke afnemers (maart 2018)5 

 

2. PRIJSEVOLUTIE ENERGIECOMPONENT  

Binnen deze rubriek wordt een overzicht weergegeven van de recente prijsevoluties van de volledige 
energiecomponent (abonnement, energie en bijdrage groene stroom en WKK). 

De weergegeven prijzen werden berekend op basis van de totale prijs van de energiecomponent van 
de actieve producten6 in de desbetreffende maand; slapende producten7 werden niet in rekening 
gebracht. 

Alle weergegeven prijzen binnen deze nota zijn exclusief BTW weergegeven en er wordt uitgegaan van 
volgende jaarverbruiken: 

- elektriciteit: 3.500 kWh (enkelvoudige meter); 

- aardgas: 23.260 kWh. 

  

                                                           

5 Bron: Boordtabel CREG maart 2018 
6 Een actief product wordt door de energieleveranciers op de markt aangeboden. Prijsvergelijkingswebsites stellen actieve 

producten voor. 
7 Een slapend product wordt niet meer actief op de markt aangeboden. Nieuwe klanten kunnen hier niet meer op intekenen. 

Bestaande klanten genieten wel nog van dit tarief. Een slapend product komt ook niet meer voor op de 
prijsvergelijkingswebsites. Slapende producten zijn wel opgenomen in de CREG Scan. 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/boordtabel.pdf
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2.1. ELEKTRICITEIT 

Over de periode maart 2017 – maart 2018 is er globaal genomen een prijsstijging binnen alle gewesten, 
variërend tussen 4,59% en 6,54%, voor de gemiddelde prijs van de totale energiecomponent 8. De prijs 
van de totale energiecomponent ligt significant lager binnen Brussel dan binnen Vlaanderen en 
Wallonië, zie tabel 1 en de figuren 4 en 5.  

Waar in maart 2017 het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste actief product -de prijsvork- 
het laagst was in Brussel, ligt deze sinds april 2017 het laagst in Wallonië, zie figuur 4. 

Tabel 1: Overzicht evolutie energiecomponent: elektriciteit 

Energiecomponent - Elektriciteit 

[€/jaar] 
Brussel Vlaanderen Wallonië 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Gemiddelde prijs energiecomponent 253,10 269,66 285,53 301,77 294,52 308,05 

Mediaan prijs energiecomponent 252,40 263,24 284,56 294,20 294,51 304,23 

Duurste prijs energiecomponent 304,58 345,50 354,91 389,32 360,41 369,16 

Goedkoopste prijs energiecomponent 192,41 213,55 226,73 251,54 241,25 258,18 

Prijsvork 112,18 131,95 128,18 137,78 119,16 110,98 

 

Figuur 4: Evolutie totale energiecomponent: elektriciteit 

 

 

Figuur 5: Totale energiecomponent: elektriciteit (maart 
2018)(zie bijlage 1 voor gebruik boxplot) 

 

 

  

                                                           

8 Brussel: 6,54%, Vlaanderen 5,69% en Wallonië 4,59%. 
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2.2. AARDGAS 

In de periode maart 2017 – maart 2018 steeg de gemiddelde prijs van de volledige energiecomponent 
aardgas tussen de 2,09 % en de 3,40 % 9, zie Tabel 2. Op het vlak van aardgas is het onderscheid tussen 
de verschillende gewesten significant kleiner dan bij elektriciteit, zie figuren 6 en 7. 

Binnen Vlaanderen en Wallonië is de prijsvork voor aardgasproducten identiek aan elkaar sinds het 
begin 2018. Het duurste product is identiek binnen alle regio’s. Echter het goedkoopste product binnen 
Vlaanderen en Wallonië is niet beschikbaar binnen Brussel, vandaar de kleinere prijsvork binnen 
Brussel. 

Tabel 2: Overzicht evolutie energiecomponent: aardgas 

Energiecomponent: Aardgas 

[€/jaar] 
Brussel Vlaanderen Wallonië 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Gemiddelde prijs energiecomponent 625,27 638,34 601,84 622,28 611,51 630,69 

Mediaan prijs energiecomponent 608,40 633,88 593,20 609,90 608,40 625,65 

Duurste prijs energiecomponent 711,91 728,42 711,91 728,42 711,91 728,42 

Goedkoopste prijs energiecomponent 522,74 558,03 521,26 518,49 464,94 518,49 

Prijsvork 189,17 170,39 190,65 209,94 246,97 209,94 

 

Figuur 6:Evolutie totale energiecomponent: aardgas 

 

 

Figuur 7: Totale energiecomponent: aardgas (maart 2018) 

 

 

  

                                                           

9 Brussel: 2,09%, Vlaanderen: 3,40% en Wallonië: 3,14% 
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2.3. REGIONALE VERSCHILLEN 

Zoals hierboven vermeld, is het onderscheid tussen de verschillende gewesten groter op het vlak van 
elektriciteit dan op het vlak van aardgas. Brussel onderscheidt zich duidelijk van de andere gewesten 
door een hogere gemiddelde abonnementsvergoeding en een hogere gemiddelde kostprijs voor 
energie. Dit wordt gecompenseerd door een significant lagere gemiddelde kostprijs voor 
certificatenverplichtingen (zie figuur 9). 

Figuur 8: Samenstelling  totale energiecomponent: 
aardgas (maart 2018) 

 

Figuur 9: Samenstelling totale energiecomponent: 
elektriciteit (maart 2018) 

 

De gewestelijke verschillen op het niveau van de onderdelen van de energiecomponent worden 
uitvoerig behandeld in hoofdstuk 4. 

3. THEMA IN DE KIJKER: GOEDKOOPSTE TARIEF VOOR 
IEDEREEN TOEGANKELIJK?  

Huishoudelijke afnemers kunnen sinds de liberalisering van de elektriciteits- en aardgasmarkt kiezen 
voor het product van hun voorkeur. Ze worden aangemoedigd om het meest voordelige product te 
selecteren. Maar kunnen huishoudelijke afnemers wel vrij intekenen op de meest voordelige 
producten zonder barrières en/of bijkomende voorwaarden?  

Binnen het huidige aanbod van elektriciteits- en aardgasproducten zijn diverse voorwaarden 
geïdentificeerd: 

- Exclusief online 
De boomende trend van het online kopen/verkopen kent ook navolging binnen de markt voor 
elektriciteit en aardgas voor huishoudelijke afnemers. Het productaanbod van vele leveranciers 
werd of wordt uitgebreid met een onlineproduct. Dit product wordt enkel online ter beschikking 
gesteld, waarbij het intekenen en/of de facturatie uitsluitend online verloopt. 

- Betalingsvoorwaarden 
Leveranciers leggen bepaalde betalingsvoorwaarden op om te kunnen intekenen op een 
product. Hieronder vallen: een voorafbetaling aan de levering (bv. het vooruit betalen van een 
kwartaal of jaarverbruik bij intekening), een maandelijkse/trimestriële domicilieringsopdracht… 
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- Fysieke verkooppunten 
Producten worden enkel verkocht in fysieke verkooppunten. 

- Bezit van productiecapaciteit hernieuwbare energie (elektriciteit) 
Bepaalde producten zijn slechts toegankelijk voor huishoudelijke afnemers die in het bezit zijn 
van elektrische productiecapaciteit op basis van hernieuwbare energie. Binnen deze categorie 
is het in het bezit zijn van een fotovoltaïsche installatie de meest voorkomende. 

- Verwarmingsinstallatie geplaatst door leverancier  
Bijvoorbeeld het plaatsen van een hoogrendementsketel op aardgas door de leverancier. 

- Bezit van een elektrisch voertuig 
Het product is enkel toegankelijk voor afnemers die in het bezit zijn van een elektrisch voertuig. 

- Budgetmeter 
Het product is enkel toegankelijk voor huishoudelijke afnemers die beschikken over een 
budgetmeter. 

- Combinatie van voorwaarden 
Een combinatie van de hierboven vermelde voorwaarden, bijvoorbeeld het opleggen van 
betalingsvoorwaarden bij een zuiver onlineproduct. 

Voor de 10 goedkoopste elektriciteits- en gasproducten aangeboden op de markt in de maand maart 
2018 werd per gewest het al dan niet aanwezig zijn van bijkomende voorwaarden in kaart gebracht. 
De resultaten hiervan worden in de onderstaande tabellen weergegeven. 
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Tabel 3: Voorwaarden goedkoopste elektriciteitsproducten maart 2018 

 Brussel Vlaanderen Wallonië 

 Product Voorwaarde(n) Product Voorwaarde(n) Product Voorwaarde(n) 

1 Mega Super (3 jaar, 

vast) 

Exclusief online & 

Betalingsvoorwaarden 

Essent Vooraf (1 jaar, 

variable) 

Betalingsvoorwaarden & Exclusief 

online 

Klinkenberg – Eco (3 

jaar, vast) 

Bezit van productiecapaciteit hernieuwbare 

energie & betalingsvoorwaarden & Exclusief 

online 

2 ENGIE Electrabel - 

Direct (3 jaar, variabel) 

Exclusief online Energy People – EP 

Elektriciteit (2 jaar, vast) 

Exclusief online Essent – Vooraf (1 

jaar, variabel) 

Betalingsvoorwaarden & Exclusief online 

3 ENGIE Electrabel – 

Drive (3 jaar, vast) 

Bezit elektrisch voertuig Energy People – EP 

Elektriciteit (3 jaar, vast) 

Exclusief online Klinkenberg – Prepaid 

(3 jaar, vast) 

Betalingsvoorwaarden & Exclusief online 

4 Lampiris - Online (1 

jaar, variabel) 

Exclusief online Luminus – Optifix (2 

jaar, vast) 

 Luminus - Optifix (2 

jaar, vast) 

 

5 Octa+ BeRelax (3 jaar, 

vast) 

 Belpower – Formule 1 

(3 jaar, vast) 

 Exclusief online Klinkenberg – Budget 

(3 jaar, vast) 

Budgetmeter 

6 Mega – Zen (3 jaar, 

vast)  

Exclusief online Belpower – Formule 1 

(2 jaar, vast) 

 Exclusief online Join – Power@Home 

Hop (1 jaar, vast) 

Fysiek verkooppunt & betalingsvoorwaarden 

7 Mega – Cool (3 jaar, 

variabel) 

Exclusief online & 

Betalingsvoorwaarden 

EBEM – V@ST (1 jaar, 

vast) 

Exclusief online Belpower – Sun 

Formule (3 jaar, vast) 

Bezit van productiecapaciteit hernieuwbare 

energie 

8  Mega – Zen (3 jaar, 

vast) 

Exclusief online Belpower – Formule 2 

(3 jaar, vast) 

 Klinkenberg – Hello (3 

jaar, vast) 

 

9 ENGIE Electrabel – 

Easy3 (3 jaar, vast) 

 Essent.Online (1 jaar, 

variable)  

Exclusief online Belpower – Formule 1 

(3 jaar, vast) 

Exclusief online 

10 Octa+ - Online Variabel 

(3 jaar, variabel) 

Exclusief online Mega Super (1 jaar, 

vast) 

Exclusief online & 

Betalingsvoorwaarden 

Klinkenberg – Hello (2 

jaar, vast) 
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Tabel 4: Voorwaarden goedkoopste aardgasproducten maart 2018 

 Brussel Vlaanderen Wallonië 

 Product Voorwaarde(n) Product Voorwaarde(n) Product Voorwaarde(n) 

1 Lampiris – Online (1 jaar, 

variabel) 

Exclusief online Luminus – Optifix (2 jaar, 

vast) 

 Luminus Optifix (2 jaar, 

vast) 

 

2 ENGIE Electrabel – Direct 

(3 jaar, variabel) 

Exclusief online Eni- Start (1 jaar, vast) Exclusief online Eni- Start (1 jaar, vast) Exclusief online 

3 ENGIE Electrabel – Easy3 

(3 jaar, vast) 

 Essent – Vooraf (1 jaar, 

variabel) 

Betalingsvoorwaarden & 

Exclusief online 

Essent – Vooraf (1 jaar, 

variabel) 

Betalingsvoorwaarden & Exclusief online 

4 Mega – Cool (3 jaar, 

variabel) 

Exclusief online & 

Betalingsvoorwaarden 

Lampiris - Online Exclusief online  Lampiris - Online Exclusief online  

5 OCTA+ - BeOnline 

Variabel (3 jaar, variabel) 

Exclusief online Energy People – TG Gas 

(1 jaar, variabel) 

Exclusief online Klinkenberg Eco (1 jaar, 

variable) 

Aardgasinstallatie geplaatst door leverancier & 

Betalingsvoorwaarden & Exclusief online 

6 OCTA+ - Online Variabel 

(3 jaar, variabel) 

Exclusief online Mega – Super (1 jaar, 

variabel) 

Betalingsvoorwaarden & 

Exclusief online 

Mega – Super (1 jaar, 

variabel) 

Betalingsvoorwaarden & Exclusief online 

7 Mega – Safe (1 jaar, vast) Exclusief online ENGIE Electrabel – direct 

(1 jaar, variabel) 

Exclusief online ENGIE Electrabel – direct 

(1 jaar, variabel) 

Exclusief online 

8 Mega – Free (3 jaar, 

variabel) 

Exclusief online ENGIE Electrabel – Easy3 

(3 jaar, vast) 

 ENGIE Electrabel – Easy3 

(3 jaar, vast) 

 

9 Luminus – Click (1 jaar, 

vast) 

 Energy People – ZG Gas 

(1 jaar, variable) 

Exclusief online Octa+ BeOnline (3 jaar, 

variabel) 

Exclusief online 

10 Lampiris – Top (3 jaar, 

vast) 

 OCTA+ - BeOnline 

Variabel (3 jaar, variabel) 

Exclusief online Octa+ BeOnline (1 jaar, 

variabel) 

Exclusief online 
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Zowel de goedkoopste 10 elektriciteits- als aardgasproducten zijn voor huishoudelijke afnemers 
hoofdzakelijk slechts toegankelijk mits het aanvaarden van bijkomende voorwaarden. Voor 
aardgasproducten spannen het Vlaamse en Waalse gewest de kroon, waarbij in beide gevallen slechts 
twee aardgasproducten toegankelijk waren in maart 2018 zonder bijkomende voorwaarden opgelegd 
door de leverancier, zie figuur 10. Het aantal elektriciteitsproducten met bijkomende voorwaarden ligt 
binnen dezelfde lijn, zie figuur 11.   

Figuur 10: Toegankelijkheid goedkoopste 
aardgasproducten (maart 2018) 

 

 

Figuur 11: Toegankelijkheid goedkoopste 
elektriciteitsproducten (maart 2018) 

 

De voornaamste bijkomende voorwaarden zijn “exclusief online” en “betalingsvoorwaarden” of een 
combinatie van beiden. Bij aardgas producten binnen Brussel en Vlaanderen zijn dit de enige vormen 
van bijkomende voorwaarden, zie figuren 12 en 13.  

Huishoudelijke afnemers die geen toegang hebben tot het internet (de digitale kloof), worden op deze 
manier de toegang ontzegd tot vele van deze goedkopere producten. Volgens de cijfers van de laatste 
enquête in 2017 naar het ICT-gebruik bij huishoudens en individuen die Statbel, het Belgische 
statistiekbureau, jaarlijks organiseert, beschikt 86% van de huishoudens over internettoegang (in 2006 
bedroeg dit 54%). De digitale kloof hangt samen met de arbeidssituatie, het opleidingsniveau en de 
leeftijd: 

- 18 % van de werklozen heeft nog nooit gesurft (in 2006: 41 %), tegenover 4 % van de 
loontrekkenden en 4 % van de zelfstandigen; 

- 25% van de laaggeschoolden heeft nog nooit internet gebruikt tegenover slechts 1% van 
de hooggeschoolden; 

- 26% van de bevolking tussen 65 en 74 jaar is nog nooit op het internet geweest, tegenover 
1% van de 16 tot 24-jarigen. 

Bijkomende betalingsvoorwaarden, zoals de voorafbetaling van een volledig jaarverbruik of exclusief 
trimestriële betalingen, zorgen voor verminderde toegankelijkheid voor de economisch zwakkeren in 
de maatschappij.  

Naast de frequent toegepaste bijkomende voorwaarden exclusief online en betalingsvoorwaarden is 
er binnen de lijst met 10 goedkoopste elektriciteitsproducten in Wallonië een product met als 
bijkomende voorwaarde “budgetmeter”. Bij een budgetmeter wordt gewerkt via voorafbetalingen dit 
als beschermingsmaatregel, concreet toegepast bij betalingsmoeilijkheden. Deze voorafbetalingen 
gebeuren met een oplaadbare kaart vergelijkbaar met een prepaidkaart van een gsm. Het opladen 
gebeurt in een klantenkantoor of in een oplaadpunt naar keuze. De concrete voorwaarden voor een 
budgetmeter zijn op gewestelijk niveau bepaald.  
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Figuur 12:Overzicht voorwaarden bij goedkoopste aardgasproducten 

 

Figuur 13:Overzicht voorwaarden bij goedkoopste elektriciteitsproducten 
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4. BESPREKING ONDERDELEN ENERGIECOMPONENT 

4.1. ABONNEMENT OF VASTE VERGOEDING (€/JAAR) 

Het abonnement of de vaste vergoeding is een vast bedrag (uitgedrukt in €/jaar) dat de administratieve 
kosten van de energieleverancier dekt, bijvoorbeeld voor het opmaken van een factuur of het 
organiseren van een klantendienst. De hoogte van het bedrag kan sterk variëren tussen de 
verschillende leveranciers. Het is in principe niet gerelateerd aan het verbruik (het aantal kWh) van de 
huishoudelijke afnemer. Een beperkt aantal leveranciers laat het bedrag van de vaste vergoeding wel 
afhangen van de verbruiksschijf waarin de huishoudelijke afnemer valt.  

De vaste vergoeding bij een elektriciteitsproduct is bij de meeste leveranciers dezelfde voor een 
enkelvoudige meter als voor een tweevoudige meter. Bij een exclusief nachtmeter zien we meestal 
dat er geen (extra) vaste vergoeding wordt aangerekend. Tussen de verschillende leveranciers is er wel 
een verschil in de aanrekeningmethodiek van de vaste vergoeding. Enerzijds zien we aanrekeningen 
gebaseerd op €/jaar, anderzijds gebaseerd op €/gestart leveringsjaar. Dit kan voor de afnemer een 
impact hebben bij het overstappen naar een andere leverancier (zie 4.1.2).  

4.1.1. Hoogte en evolutie van de vaste vergoeding 

Figuren 14 en 15 geven de gemiddelde vaste vergoedingen elektriciteit en aardgas weer voor België in 
maart 2017 en maart 2018. De gemiddelde vaste vergoeding voor elektriciteitsproducten kende in de 
periode maart 2018 een lichte daling ten opzichte van maart 2017 (2017: 40,19 €/jaar; 2018: 
37,13 €/jaar). De gemiddelde vaste vergoeding aardgas kende daarentegen een lichte stijging (2017: 
32,74 €/jaar; 2018: 33,76 €/jaar).

Figuur 14: Gemiddelde vaste vergoeding elektriciteit in 
België 

 

 

Figuur 15: Gemiddelde vaste vergoeding aardgas in België 

  

 

Tabellen 5 en 6 geven de gewestelijke verschillen weer op het vlak van de gemiddelde vaste 
vergoedingen. Hoewel tijdens de bestudeerde periode de goedkoopste vaste vergoeding voor 
elektriciteit en aardgas gehalveerd is binnen Brussel, ligt de gemiddelde vaste vergoeding er hoger dan 
in Vlaanderen en Wallonië. Binnen het Brusselse productaanbod ontbreken producten met een gratis 
vaste vergoeding, dit in tegenstelling tot de andere gewesten. 
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In de periode maart 2017 – maart 2018 is de gemiddelde vaste vergoeding voor elektriciteit gedaald 
in alle gewesten. Dit in tegenstelling tot aardgas, waar de gemiddelde vaste vergoeding gestegen is in 
Brussel en Vlaanderen (zie tabel 6).  

Tabel 5: Vaste vergoedingen elektriciteit 

Vaste vergoedingen elektriciteit  

[€/jaar] 
Brussel Vlaanderen Wallonië 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Gemiddelde vaste vergoeding 45,19 43,47 38,47 37,54 37,25 34,47 

Mediaan vaste vergoeding 45,19 41,32 33,06 33,06 36,52 33,06 

Duurste vaste vergoeding 75,00 75,00 100,00 100,00 75,00 75,00 

Goedkoopste vaste vergoeding 16,53 8,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prijsvork 58,47 66,74 100,00 100,00 75,00 75,00 
 

Tabel 6: Vaste vergoedingen aardgas 

Vaste vergoedingen aardgas 

[€/jaar] 
Brussel Vlaanderen Wallonië 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Gemiddelde vaste vergoeding 35,41 37,31 30,72 32,94 33,50 33,34 

Mediaan vaste vergoeding 33,06 35,00 33,05 33,06 33,06 35,00 

Duurste vaste vergoeding 55,00 66,12 55,00 61,98 61,98 61,98 

Goedkoopste vaste vergoeding 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prijsvork 40,00 51,12 55,00 61,98 61,98 61,98 

 

Figuren 16 en 17 tonen de gewestelijke verschillen, waarbij de hogere gemiddelde aangerekende vaste 
vergoeding binnen Brussel opvalt ten opzichte van zowel Vlaanderen als Wallonië voor elektriciteit. 
Hoewel de duurste vaste vergoedingen binnen de drie gewesten vergelijkbaar zijn (uitgezonderd één 
uitschieter binnen Vlaanderen), liggen zowel het gemiddelde als de mediaan binnen Brussel hoger. 
Zoals hierboven aangegeven, is het verschil deels te wijten aan het ontbreken van producten zonder 
vaste vergoeding binnen Brussel. Voor aardgasproducten zijn er gelijkaardige verschillen te bemerken 
maar minder uitgesproken. 

De lagere toegankelijkheid van de Brusselse markt ligt mede aan de basis van deze verschillen met de 
andere gewesten, voor de oorzaken hiervan zie bijlage 2. 
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Figuur 16: Vaste vergoedingen over de regio's: 
elektriciteit (maart 2018) 

 

 

Figuur 17: Vaste vergoedingen over de regio's: aardgas 
(maart 2018) 

 

4.1.2. Facturatiemethode vaste vergoeding 

Naast de hoogte van de vaste vergoeding is het ook belangrijk om te weten hoe deze wordt 
gefactureerd. Er zijn 2 facturatiemethodes: 

1) Pro rata aanrekening per beleverde dag. Het aantal beleverde dagen bepaalt de hoogte 
van de vaste vergoeding.  

2) Aanrekening per gestart beleveringsjaar. De leverancier rekent de vaste vergoeding 
volledig aan per gestart beleveringsjaar, ongeacht de uiteindelijke beleveringstermijn. 
Binnen deze categorie kan nog een onderscheid worden gemaakt tussen: 

a. Aanrekening per gestart beleveringsjaar waarbij de volledige vaste vergoeding 
wordt aangerekend bij de start van elk beleveringsjaar. Bijvoorbeeld: de vaste 
vergoeding van leverancier X bedraagt 50 €/jaar, dit impliceert bij een belevering 
van 1,5 jaar een totale vaste vergoeding van € 100; 

b. Aanrekening per gestart beleveringsjaar met correctie. Deze methode past een 
correctie toe op de totale aangerekende vaste vergoeding. De facturatiemethode 
wijzigt bij aanvang van het 2de beleveringsjaar in een pro-rata aanrekening. 
Bijvoorbeeld: als de vaste vergoeding van leverancier Y 50 €/jaar bedraagt, dan 
impliceert dit bij een belevering van 1,5 jaar een totale vaste vergoeding van € 75 
(= € 50+(1/2*€ 50)). 

Onderstaande tabel toont de facturatiemethode zoals ze door de verschillende leveranciers wordt 
toegepast. Zij passen die methode toe voor al hun producten voor huishoudelijke afnemers. Er is geen 
onderscheid op gewestelijk niveau. Ongeveer een derde van de leveranciers hanteert een methode 
van aanrekening per gestart beleveringsjaar (2a en 2b). 
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Tabel 7: Facturatiemethode vaste vergoeding10 

Leverancier Facturatiemethode 

Antargaz Pro rata aanrekening per beleverde dag  

Aspiravi Energy Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Belpower Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Comfort Energy Pro rata aanrekening per beleverde dag  

Ebem Pro rata aanrekening per beleverde dag 

ENGIE Electrabel Pro rata aanrekening per beleverde dag  

Elegant Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Eneco Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Energy People Aanrekening per gestart beleveringsjaar 

Eni Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Enovos Aanrekening per gestart beleveringsjaar 

Essent Aanrekening per gestart beleveringsjaar 

Klinkenberg Aanrekening per gestart beleveringsjaar 

Lampiris Pro rata aanrekening per beleverde dag 

EDF Luminus Aanrekening per gestart beleveringsjaar met correctie 

Mega Aanrekening per gestart beleveringsjaar 

Octa+ Aanrekening per gestart beleveringsjaar met correctie 

Poweo Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Watz Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Trevion Pro rata aanrekening per beleverde dag 

 

De huishoudelijke afnemer dient rekening te houden met de toegepaste facturatiemethode voor de 
vaste vergoeding bij het veranderen van leverancier. De methode “aanrekening per gestart 
beleveringsjaar” kan mogelijk een drempel vormen in de zoektocht naar een goedkopere leverancier 
en/of product. Onderstaande tabel geeft het effect weer van de diverse facturatiemethodes bij 
verandering van leverancier. Het uitgangspunt is een fictieve vaste vergoeding van 50 €/jaar. 

Tabel 8: Effect facturatiemethode vaste vergoeding 

Facturatiemethode 
Aantal 

leveranciers 
[%]11 

Beleveringsperiode 

½ jaar 1 jaar 1,5 jaar 

Pro rata aanrekening per beleverde dag 65% € 25 € 50 € 75 

Aanrekening per gestart beleveringsjaar 25% € 50 € 50 € 100 

Aanrekening per gestart beleveringsjaar met 
correctie 

10% € 50 € 50 € 75 

 

  

                                                           

10 Op basis van een analyse van de tarieffiches van maart 2018 
11 Op basis van tarieffiches maart 2018 
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4.2. ENERGIE (C€/KWH)  

4.2.1. Producten met een vaste of variabele energieprijs  

De vergoeding per kWh is afhankelijk van het product en kan een vast of een variabel karakter hebben. 
Bij een product met een vaste energieprijs blijft de kWh-prijs ongewijzigd gedurende de looptijd 
(vermeld op de tarieffiche) van het contract. Bij een product met een variabele of geïndexeerde 
energieprijs geldt dat de kWh-prijs evolueert gedurende de looptijd van het contract, afhankelijk van 
een marktgerelateerde indexeringsformule.  

Hieronder worden 2 voorbeelden uitgewerkt voor producten met een vaste energieprijs (tabellen 9 en 
10) en vervolgens voor producten met een variabele of geïndexeerde energieprijs (tabellen 11 en 12). 

Tabel 9: Voorbeeld vaste energieprijs elektriciteit 

Eni – Eni Basic - Maart 2018 

Enkelvoudige meter  Prijs 

Vaste vergoeding (€/jaar) Bij verbruik tussen 2500-5000 kWh 16,53 

Prijs per kWh (c€/kWh) Excl. bijdrage groene stoom en WKK Vlaanderen 6,55 

 Bijdrage groene stroom en WKK Vlaanderen 2,21 

 

Tabel 10: Voorbeeld vaste energieprijs aardgas 

ENGIE Electrabel – Easy Fixed - Maart 2018 

  Prijs 

Vaste vergoeding (€/jaar)  22,50 

Prijs per kWh (c€/kWh) Vaste energieprijs: 2,741 2,741 

 

Bij een product met een variabele of geïndexeerde energieprijs kan deze berekening pas worden 
gemaakt na de verbruiksperiode aangezien de prijs per kWh kan wijzigen (= geïndexeerd worden) 
gedurende de looptijd van het contract. 

Tabel 11: Voorbeeld variabele of geïndexeerde energieprijs: elektriciteit 

Eni flex 1 jaar - 1ste kwartaal 2018 

Enkelvoudige meter  Prijs 

Vaste vergoeding (€/jaar)  33,06 

Prijs per kWh (c€/kWh) (0,90446206 + 2,36 x 0,042365 x Endex213) 6,04 

 Bijdrage groene stroom en WKK Vlaanderen 2,21 

 

Tabel 12: Voorbeeld variabele of geïndexeerde energieprijs: aardgas 

Engie Electrabel – Easy Indexed 3 jaar- 1ste kwartaal 2018 

  Prijs 

Vaste vergoeding (€/jaar)  35,00 

Prijs per kWh (c€/kWh) (0,7980 + 0,1000 x TTF103) 3,432 
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Binnen de categorie producten met een variabele of geïndexeerde energieprijs onderscheiden we het 
gebruik van drie grote groepen indexeringsparameters12: 

- Samengestelde parameters op basis van year-ahead en quarter-ahead contracten 
(=forward). Deze indexeringsparameters houden rekening met 
langetermijnleveringscontracten (van Year-ahead tot 2 Years-ahead); 

- Endex quarter ahead indexeringsparameters (=forward). Hoewel de differentiatie tussen 
de verschillende indexeringsparameters binnen deze categorie voor individuele 
verschillen zorgt, is er wel een gelijklopende evolutie over de verschillende kwartalen 
heen vast te stellen; 

- Indexeringsparameters gelinkt aan de kortetermijncontracten (= spot) op de Belpex Day-
Ahead Markt (DAM).  

Hierna wordt aan de hand van een voorbeeld de (mogelijke) prijsevolutie weergegeven tijdens de 
looptijd van een contract van enerzijds een product met een vaste energiecomponent en anderzijds 
een product met een variabele energiecomponent. 

De energieprijs voor het vast product EBEM Vast bedraagt 4,40 c€/kWh, zoals vermeld op de tarieffiche 

in maart 2017 (aanvang contract). Dit betekent dat alle verbruikte kWh-en in de periode maart 2017 

tot en met februari 2018 worden afgerekend aan de vermelde eenheidsprijs van 4,40 c€/kWh. De 

energieprijs voor de klant wijzigt niet in de loop van het contract. De jaarfactuur voor energie is het 

aantal verbruikte kWh op jaarbasis vermenigvuldigd met 4,40 c€/kWh. 

De energieprijs van het variabel of geïndexeerd product EBEM B@SIC bedraagt in maart 2017 

6,507 c€/kWh. Variabele producten werden in België tot eind 2017 maximaal vier keer per jaar 

geïndexeerd (01/01, 01/04, 01/07 en 01/10; zie verder). De verbruikte kWh-en in maart worden 

aangerekend aan 6,507 c€/kWh. De kWh-en verbruikt in het 2e kwartaal worden afgerekend aan 

5,842 c€/kWh (zie grafiek hieronder), in het 3e kwartaal aan 4,187 c€/kWh, in het 4e kwartaal aan 

4,022 c€/kWh en in het 1e kwartaal van 2018 aan 6,371 c€/kWh. 13De prijs voor de klant wordt per 

kwartaal geïndexeerd en wijzigt dus in de loop van het contract (in tegenstelling tot een vast product). 

De jaarfactuur is de som van de verbruikte kWh-en vermenigvuldigd met de eenheidsprijs van 

toepassing tijdens de verschillende kwartalen.  

  

                                                           

 
13 De energieafname door een huishoudelijke afnemer wordt slechts jaarlijks manueel gemeten. Hierdoor gebeurt de 
spreiding van de verbruikte kWh-en op basis van type-verbruiksprofielen, ‘Synthetic Load Profiles’ (=SLP). De type-
verbruiksprofielen houden rekening met de belangrijkste variabelen die het energieverbruik beïnvloeden. Deze curves zijn 
enerzijds afgestemd op de jaarkalender, die rekening houdt met het tijdstip van zonsopgang en -ondergang, werk- en 
weekenddagen, feest- en brugdagen, en met schoolvakanties en specifieke verlofdagen, en houden anderzijds rekening met 
klimatologische invloeden. 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED
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Figuur 18: voorbeeld vast en variabel product 

 

Het vangnetmechanisme zoals voorzien in artikel 20bis van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis van 
de Gaswet trad op 1 januari 2018 buiten werking (verlengingstermijn liep tot 31 december 2017). 
Hierdoor valt de beperking tot het maximaal indexeren op kwartaalniveau weg. Binnen de actieve 
producten aangeboden op de markt in maart 2018 werden nog geen wijzigingen vastgesteld qua 
frequentie van indexering door de leveranciers. 

Onderstaande tabel geeft de verdeling weer van de aangeboden producten met een variabele of vaste 
energieprijs in maart 2018. Hierbij vallen de sterke regionale verschillen op. 

Tabel 13: Verdeling actieve producten met een variabele of vaste energieprijs (maart 2018)(eigen berekeningen) 

Aantal actieve producten [%] Brussel Vlaanderen Wallonië 

Variabele energieprijs 51,72 % 45,95% 36,36% 

Vaste energieprijs 48,28% 54,05% 63,64% 
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4.2.2. Prijsevolutie voor energie  

4.2.2.1. Elektriciteit 

In de periode maart 2017 – maart 2018 is de gemiddelde elektriciteitsprijs gestegen, dit binnen alle 
gewesten (Tabel 14). Deze stijging doet zich voornamelijk voor na september 2017 dit ten gevolge van 
hogere prijzen op de internationale energiemarkten (Figuur 19). Opvallend is de significant hogere prijs 
binnen Brussel. Het prijsverschil tussen het goedkoopste en duurste actief product - de prijsvork - ligt 
binnen het Brussels gewest systematisch hoger sinds april 2017.  

Figuur 20 geeft een samenvatting van de prijzen binnen de verschillende gewesten voor maart 2018. 
De hogere prijzen in Brussel vallen hierbij op. Ondanks het gelijkaardig prijsniveau van het goedkoopste 
aangeboden product blijft Brussel gekenmerkt door een hoger gemiddelde en een hogere mediaan 
dan de andere gewesten. Vlaanderen en Wallonië kennen zeer gelijklopende energieprijzen. 

Tabel 14: Overzicht evolutie energieprijs - elektriciteit 

Energieprijs - Elektriciteit 

[€/jaar] 
Brussel Vlaanderen Wallonië 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Gemiddelde energieprijs 184,05 195,96 173,30 186,06 174,71 186,19 

Mediaan energieprijs 176,04 193,05 170,77 185,18 170,77 184,55 

Duurste energieprijs 214,63 255,07 210,28 229,01 210,28 229,01 

Goedkoopste energieprijs 151,31 151,66 137,59 151,66 137,59 151,66 

Prijsvork 63,32 104,05 72,70 77,35 72,70 77,35 

 

Figuur 19: Energieprijsevolutie: elektriciteit 

 

 

Figuur 20: Energieprijs Elektriciteit (maart 2018) 
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4.2.2.2. Aardgas 

In de periode maart 2017 – maart 2018 werd aardgas duurder en dit voor alle gewesten, hoofdzakelijk 
na september 2017. De mediaanprijs kende een verhoging tussen 1,45% en 5,15% sinds maart 201714. 
Wat de prijsvork betreft, waar die voorheen structureel hoger lag in Wallonië is dit sinds het begin van 
2018 niet langer het geval. De prijsvorken in Wallonië en Vlaanderen kennen sinds het jaarbegin 2018 
een gelijklopende evolutie, zie Figuur 21. Gelijkaardig aan de prijzen voor elektriciteit stijgen de prijzen 
voor aardgas sinds september 2017 ten gevolge van hogere prijzen op de internationale 
energiemarkten. 

Vlaanderen kent de laagste gemiddelde energieprijs voor aardgas. Deze ligt lager dan die van Wallonië 
ondanks hetzelfde prijsniveau voor het goedkoopste en duurste aangeboden product in maart 2018, 
zie Figuur 22. Dit duidt op een groter aantal duurdere producten binnen deze twee identieke limieten 
in Wallonië, wat zich ook vertaalt in een sterk verschillende mediaan. 

Tabel 15: Overzicht evolutie energieprijs: aardgas 

Energieprijs - Aardgas 

[€/jaar] 
Brussel Vlaanderen Wallonië 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Maart 
2017 

Maart 
2018 

Gemiddelde energieprijs 589,85 599,65 571,12 588,71 578,01 596,80 

Mediaan energieprijs 570,34 584,90 567,08 575,29 568,24 597,50 

Duurste energieprijs 670,59 688,73 670,59 687,10 670,59 687,10 

Goedkoopste energieprijs 493,81 524,98 493,81 490,71 462,87 490,71 

Prijsvork 176,78 163,75 176,78 196,39 207,71 196,39 

Figuur 21: Energieprijsevolutie: Aardgas (maart 2018) 

 

 

Figuur 22: Energieprijs: Aardgas (maart 2018) 

 

  

                                                           

14 Brussel: 2,55%, Vlaanderen: 1,45% en Wallonië: 5,15% 
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4.3. BIJDRAGE GROENE STROOM EN WKK15 

Om de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te bevorderen, is op regionaal vlak 
een systeem van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten (WKK)16 uitgewerkt. Het is 
een tweevoudig systeem: enerzijds ontvangen de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen groenestroomcertificaten- en/of warmtekrachtcertificaten, anderzijds worden er aan  
leveranciers quota opgelegd. De kosten verbonden aan dit systeem worden doorgerekend aan de 
eindverbruiker. De hoogte van deze aangerekende kosten kan verschillen per leverancier. 

De drie Belgische gewesten kennen een systeem van groenestroomcertificaten (of GS), maar er zijn 
gewestelijke verschillen: 

- De producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen krijgen een 
groenestroomcertificaat op basis van hun productie. De toekenningsmethode verschilt 
echter per gewest; 

- In alle gewesten zijn er certificatenverplichting voor leveranciers. De quota die toegepast 
worden, verschillen echter per gewest. 

De leveranciers factureren de kosten voor hun certificatenverplichtingen door aan hun eindklanten. 
De bepaling van kosten gebeurt op basis van: 

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑝𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
= [𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑛 (𝑏𝑣. 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠)
×  𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑣𝑒𝑟𝑝𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 ] + 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒)𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 

Het gebruik van een verschillend systeem van groenestroomcertificaten en de verschillen in opgelegde 
quota leiden tot een verschillende kostprijs tussen de gewesten.  

Tabel 16 en figuur 23 geven de verschillen in aangerekende kostprijs weer in de verschillende 
gewesten. Het kostenniveau over het jaar is niet stabiel. Een aantal leveranciers past enkel wijzigingen 
toe aan het begin van een nieuw jaar om rekening te houden met aangepaste quota, terwijl andere 
leveranciers ook in de loop van het jaar aanpassingen doorvoeren. 

De aangerekende kost voor de certificatenverplichtingen ligt in Brussel significant lager dan in 
Vlaanderen en Wallonië. Dit verschil blijft stabiel in de periode maart 2017 – maart 2018 en is 
hoofdzakelijk terug te brengen op de lagere quota opgelegd aan de leveranciers.  

Tabel 16: Aangerekende kosten groene stroom per regio 

[€/jaar] Brussel Vlaanderen Wallonië 

Maart 2017 Max aangerekende kosten  € 24,57   € 76,54   € 88,13  

 Min aangerekende kosten  € 23,20   € 72,00   € 78,39  

Maart 2018 Max aangerekende kosten  € 32,69   € 79,83   € 88,78  

 Min aangerekende kosten  € 24,69   € 76,36  € 83,62  

 

  

                                                           

15 Enkel van toepassing op elektriciteit 
16 Warmtekrachtcertificaten enkel in Vlaanderen. 
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Figuur 23: Aangerekende certificatenkosten 
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Bijlage 1: Boxplot 

Een boxplot of snorredoos is in de beschrijvende statistiek een grafische weergaven van een 
getallensamenvatting. De diverse boxplotten gebruikt binnen deze nota bestaan uit: het minimum, het 
eerste kwartiel, de mediaan (of tweede kwartiel), het gemiddelde, het derde kwartiel en het maximum 
van de waargenomen data. 

Data die meer dan 1,5 keer de interkartielafstand (het verschil tussen het 1e en 3de kwartiel) van de 
grenzen van de doos verwijderd liggen, worden als uitschieters beschouwd. 

Figuur 24: Boxplot 
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Bijlage 2: Marktkenmerken: leveranciers en producten 

Aantal leveranciers en producten 

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt voor huishoudelijke afnemers 17 zijn tal van spelers op de 
Belgische markt actief geworden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal leveranciers 
en producten (zowel actief als slapend) die in maart 2018 op de markt aanwezig waren. Opvallend is 
het lagere aantal leveranciers en producten binnen het Brussel. Bijkomende regelgeving voor 
leveranciers actief binnen dit gewest maken deze markt minder toegankelijk: 

- de opgelegde minimale duur van het initiële leveringscontract ligt op 3 jaar. 

- de opgelegde procedure voor de ontbinding van het contract loopt via het vredegerecht. 

Tabel 17: Aantal leveranciers en producten 

Maart 2018 Brussel Vlaanderen Wallonië 

Elektriciteit Aantal leveranciers 8 17 14 

Actieve producten 29 74 77 

Slapende producten 658 993 1114 

Aardgas Aantal leveranciers 7 16 14 

Actieve producten 25 55 63 

Slapende producten 421 451 456 

 

Wijzigingen leveranciers en producten in de laatste 6 maanden 

De energiemarkt is niet statisch, nieuwe spelers treden toe en nieuwe producten worden gelanceerd.  

De creatie van nieuwe producten gebeurt op twee manieren: 

1) De leverancier lanceert een volledig nieuw product dat voorheen niet bestond.  

2) De leverancier sleutelt aan de prijsformule, de voorwaarden en/of de indexeringsformule 
van een bestaand product maar behoudt de productnaam. De nieuwe prijsformule, 
nieuwe indexeringsformule en/of nieuwe voorwaarden zijn enkel geldig voor nieuwe 
klanten die intekenen op dit product. Bestaande klanten vallen nog onder de oude 
formule en/of voorwaarden.  

De creatie van nieuwe producten, die voorheen niet bestonden, bleef de voorbije 6 maanden beperkt 
tot 3. De creatie van nieuwe producten gebeurt hoofdzakelijk door aanpassingen aan bestaande 
producten. 

                                                           

17 Sinds 2003 is de elektriciteits- en aardgasmarkt vrijgemaakt in Vlaanderen. De Brusselse en Waalse markt werd opengesteld 
in 2007. 
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Tabel 18: Wijzigingen leveranciers en producten voor huishoudelijke afnemers 

 Leverancier Wijziging 

Oktober 2017 

 

ENGIE Electrabel Lancering nieuw elektriciteitsproduct voor huishoudelijke afnemers met 

een elektrische (volledig elektrisch of hybride) wagen: ‘Drive’ (vast 

product, 3 jaar). 

EDF Luminus Het vast product (elektriciteit en aardgas) ‘Optifix’ wordt niet langer 
aangeboden aan huishoudelijke afnemers in het Brussels Gewest. 
(07/2017 laatste maand actief aangeboden, pas gemeld in oktober 
2017). 

Eneco Wijziging indexeringsformule bij volgende producten: 

• Belgische ZON en WIND Variabel (spot-product: BelpexS21) 

• Belgische ZON en WIND Basic (spot-product: BelpexS21 ) 

ENI Wijziging voor nieuwe klanten van de indexeringsformules van het 
variabele elektriciteitsproduct: ‘Go Flex’ (spot-product: Belpex). 

November 2017 Octa+ Wijziging van de volledige productportefeuille (zowel elektriciteits- als 
aardgasproducten) voor huishoudelijke afnemers.  

• Het oude aanbod: ‘Omnium Vast’, ‘Omnium Variabel’ en ‘Budget 
Variabel’, telkens producten met een looptijd van 1 of 3 jaar 
(huishoudelijke afnemers in Brussel: 3 jaar). 

De lopende contracten van deze productversies worden slapende 
producten en verschijnen bijgevolg niet meer in de resultaten van de 
prijssimulatoren. 

• Het nieuwe aanbod: 
a. ‘BeOnline Variabel’ (1 en 3 jaar (huishoudelijke afnemer 

Brussels Gewest alleen 3 jaar), abonnement 16,53 €/jaar, 
Brussels Gewest (huishoudelijke afnemer 24,79 €/jaar 
excl. BTW) 

• Elektriciteit : spot product Belpex; 
• Aardgas: spotproduct ZTPS41. 

b. ‘BeRelax Variabel’ (1 en 3 jaar (huishoudelijke afnemer 
Brussels Gewest alleen 3 jaar), abonnement 41,32 €/jaar 
excl. BTW) 

• Elektriciteit : spot product Belpex; 
• Aardgas: spotproduct ZTPS41. 

c. ‘BeRelax Vast’ (1 en 3 jaar (huishoudelijke afnemer in 
Brussel alleen 3 jaar), abonnement 41,32 €/jaar excl. 
BTW) 

d.  ‘Online Variabel’ (1 en 3 jaar (huishoudelijke afnemer in 
Brussel alleen 3 jaar), abonnement 16,53 €/jaar, 
huishoudelijke afnemer in Brussel 24,79 €/jaar excl. BTW) 

• Elektriciteit: forward product Endex(0dpe,0,3) ; 
• Aardgas: forward product TTF103 . 

e. ‘Relax Variabel’ (1 en 3 jaar (huishoudelijke afnemer in 
Brussel alleen 3 jaar), abonnement 41,32 €/jaar excl. 
BTW) 

• Elektriciteit: forward product Endex(0dpe,0,3) ; 

• Aardgas: forwardproduct TTF103 . 

ENGIE-Electrabel Wijziging (= prijsdaling) voor nieuwe contracten van de 

indexeringsformule van het aardgasproduct ‘Direct’  

ENI Wijziging voor nieuwe klanten van de indexeringsformule van het 

variabel elektriciteitsproduct ‘Go Flex’ (spot-product: Belpex). 
December 2017 ENI Wijziging voor nieuwe klanten van de indexeringsformule van het 

variabel elektriciteitsproduct ‘Go Flex’ (spot-product: Belpex). 

Eneco Wijziging indexeringsformule bij volgende producten: 

• Belgische ZON en WIND Variabel (spot-product: BelpexS21) 

• Belgische ZON en WIND Basic (spot-product: BelpexS21 ). 

Januari 2018 Trevion Lancering variabel aardgasproduct (TTF103) voor huishoudelijke afnemers 

in Vlaanderen ‘GAS VARIABEL. 

https://www.octaplus.be/nl/elektriciteit-gas/tarieven/
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 Leverancier Wijziging 

Join (Enovos) Wijzigt voor nieuwe klanten de indexeringsformule van volgende 

variabele (TTF103) aardgasproducten in Wallonië: 

‘GAS@HOME HOP’ en ‘GAS@HOME’. 

Eneco Wijziging indexeringsformule bij volgende producten: 

• Belgische ZON en WIND Variabel (spot-product: BelpexS21) 

• Belgische ZON en WIND Basic (spot-product: BelpexS21). 

ENI Wijziging voor nieuwe klanten de indexeringsformules van het variabele 
elektriciteitsproduct : ‘Go Flex’ (spot-product: Belpex). 

Februari 2018 ENI Wijzigt voor nieuwe klanten de indexeringsformules van het variabele 
elektriciteitsproduct : ‘Go Flex’ (spot-product: Belpex). 

Eneco Wijziging indexeringsformule bij volgende producten: 

• Belgische ZON en WIND Variabel (spot-product: BelpexS21); 

• Belgische ZON en WIND Basic (spot-product: BelpexS21). 

Maart 2018 

 

ENI Wijzigt voor nieuwe klanten de indexeringsformules van het variabele 
elektriciteitsproduct: ‘Go Flex’ (spot-product: Belpex). 

Eneco Wijziging indexeringsformule bij volgende producten: 

• Belgische ZON en WIND Variabel (spot-product: BelpexS21); 

• Belgische ZON en WIND Basic (spot-product: BelpexS21). 
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Bijlage 3: Hoe een leverancierskeuze maken: beschikbare 
tools 

Zoals in de nota reeds vermeld, heeft de huishoudelijke afnemer de vrije keuze tussen verschillende 
leveranciers. De beweegredenen die aan de basis liggen van deze keuze kunnen divers zijn: de prijs 
van de energiecomponent, het type contract, de bijkomende dienstverlening door de leverancier, etc. 

De selectie van een energiecontract op basis van de prijs wordt vereenvoudigd door tools die 
voorhanden zijn, zoals de prijsvergelijkingswebsites 18 en de CREG Scan. 

Deze tools laten huishoudelijke afnemers toe om twee belangrijke vragen te beantwoorden in de 
zoektocht naar het best passende product, zie ook onderstaande figuur: 

- CREG Scan: Is het huidige energiecontract van de huishoudelijke afnemer 
duurder/goedkoper dan de producten die vandaag actief op de markt worden 
aangeboden?  

- Prijsvergelijkingswebsites: Welk van de producten die vandaag actief op de markt worden 
aangeboden, is het goedkoopst? 

Figuur 25: Beslissingsdiagram 

 

De CREG lanceerde midden februari 2017 de CREG Scan. De CREG Scan vergelijkt uw energiecontract 
dat u in het verleden gesloten hebt met het huidige aanbod op de markt. Deze tool is ontwikkeld voor 
huishoudelijke afnemers en professionelen.  

                                                           

18 Een website beheerd door, of in naam en voor rekening van, een dienstverlener die voor eindafnemers in het Belgisch 

grondgebied de tarieven en voorwaarden van elektriciteits-en gasleveranciers verzamelt en op basis van een aantal 
parameters een vergelijking maakt. 
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Daar waar prijsvergelijkingswebsites de actieve producten vergelijken voor één specifieke maand, 
vergelijkt de CREG Scan uw huidig energieproduct, ook als dit niet meer wordt aangeboden op de 
markt (=slapend product) met het huidige marktaanbod van elektriciteits- of aardgasproducten. Deze 
tool geeft aan waar het product dat in het verleden werd onderschreven zich positioneert t.o.v. het 
huidige aanbod op de markt. Op basis van een beperkt aantal eenvoudige vragen kan de huishoudelijke 
afnemer een correcte inschatting maken hoe zijn huidig energieproduct zich verhoudt tot de nieuwe 
energieproducten aangeboden op de markt. 

Figuur 26: CREG Scan: input gegevens 

 

De CREG Scan bevat geen producten aangeboden in het kader van groepsaankopen noch producten 
aangeboden door coöperatieve verenigingen. 

Onderstaande figuren geven mogelijke resultaten weer van de CREG Scan. Hierbij wordt een product 
voor de afname van elektriciteit afgesloten in de periode december 2016 tot mei 2017 vergeleken met 
het aanbod van maart 2018. In het geval van figuur 27 is er een goedkoper product op de markt en 
doet de verbruiker er goed aan een prijsvergelijkingswebsite te raadplegen om van leverancier en/of 
product te veranderen. 

In het geval van het voorbeeld in figuur 28 is het huidige product goedkoper dan het goedkoopste 
product op de markt (maart 2018). De afnemer doet er goed aan zijn huidig contract te behouden. 
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Figuur 27: Voorbeeld uit de CREG Scan: duurder product 

 

Figuur 28: Voorbeeld uit de CREG-Scan: goedkoper product 

 

 


