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Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt – juni 2012
Waarschuwing
Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de aardgasprijzen op de markt
van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking te illustreren.
De klant die het aanbod van de verschillende leveranciers wil vergelijken, kan gebruik
maken van de berekeningsmodules van de gewestelijke regulatoren:
- Vlaanderen (VREG) http://www.vreg.be/doe-de-v-test
- Brussel (BRUGEL) http://www.brugel.be/Simulatie/
- Wallonië (CWAPE) http://simulateur.ugr.be/
1.

Inleiding

Onder de residentiële aardgasafnemers recenseert men twee klantentypes :
de klant « keuken – warm water »
gemiddeld verbruik : 2.326 kWh/jaar (typeklant Eurostat D1)
de klant « verwarming »
gemiddeld verbruik : 23.260 kWh/jaar (typeklant Eurostat D3)
De twee grafieken vanaf blz. 2 maken het mogelijk de prijzen van de hoofdleveranciers in
de zone van een representatieve DNB in de drie gewesten te vergelijken. Voor de
verwarmingsklant werd tevens een prijsvergelijking gemaakt met een stookolieklant1.
2.

Methodologie

- op het niveau van de DNB
Om het gemiddelde tarief in VL te bepalen, kiezen we voor de DNB Iverlek (VL Brabant).
Om het gemiddelde tarief in WAL te bepalen, kiezen voor de DNB Sedilec (WL Brabant).
Om het gemiddelde tarief in Brussel te bepalen, kiezen we voor de enige DNB, Sibelga.
- op het niveau van de Leverancier
De leveranciers die in de vergelijking werden opgenomen, zijn diegene die in tenminste
twee gewesten van het land aanwezig zijn :
-

Electrabel Customers Solutions “ECS” (EnergyPlus)
Eneco
Essent
Lampiris
Luminus (Actief 1 jaar)
Nuon
Octa+

Belangrijke opmerking : De vergelijking wordt gebaseerd op de tarieffiches van juni 2012. Deze
zijn gebaseerd op de parameters van maart 2012.

1

Voor die vergelijking werd verondersteld dat 1 liter stookolie overeenkomt met respectievelijk 1 m³ aardgas
en 11 kWh. De calorische waarde van een m³ aardgas kan evenwel schommelen tussen 9,52 en 12,79
kWh/m³. De vergelijking moet daarom met de nodige voorzichtigheid beschouwd worden.
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3.

Toestand in juni 2012

3.1.

Tarief T1 « keuken – warm water » - typeklant Eurostat D1 2.326 kWh/jaar
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3.2.

Tarief T2 « verwarming » - typeklant Eurostat D3 23.260 kWh/jaar
en stookolieklant 2.115 liter/jaar (op basis van 1 l = 1 m³ = 11 kWh)
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Eneco, Essent, Lampiris en Octa+ hanteren de laagste tarieven zowel voor de toepassing
“keuken – warm water” als voor de toepassing “verwarming”.
Vergelijking aardgas – stookolie voor de toepassing « verwarming »
Ten eerste moet herinnerd worden dat de aardgastarieven niet meer uniform zijn voor
gans België. Er bestaan verschillen tussen leveranciers en tussen distributiezones. Om
toch een zo objectief mogelijke vergelijking uit te voeren, werd gekozen voor de
leverancier met het grootste marktaandeel (ECS met de formule EnergyPlus) in de zone
met een gemiddeld distributietarief (Iverlek). Laten we opmerken dat het hierbij
gebruikte tarief niet het voordeligste tarief van de markt is. De beste aardgastarieven
zijn ongeveer 1,4 c€/kWh (of 14 c€/m³) lager dan het ECS-tarief (zie blz. 10).
De stookolieprijzen die hierbij werden hernomen, zijn de maximumprijzen 1000 ppm
(> 2.000 l) die gepubliceerd worden door de FOD Economie. Het beste stookolietarief is
doorgaans 2 c€/liter lager dan het officiële tarief.
In juni 2012 betaalt de aardgasklant minder dan de stookolieklant. Ter herinnering, de
evolutie van de olieprijzen beïnvloedt tamelijk snel de stookolieprijs maar wordt pas met
een vertraging van ongeveer 6 maanden doorgerekend in de prijs van de
aardgasmolecule. Deze laatste maakt ongeveer 60 % uit van de eindprijs betaald door de
klant, de rest wordt bepaald door nettarieven en taksen.
Het effect van het tijdsverschil wordt goed geïllustreerd in de volgende grafiek. De kloof
tussen stookolie en aardgas bedraagt vandaag ongeveer 100 €/jaar voor een typeklant
T22. Daarentegen vertoont de stookolieprijs zes maanden geleden (M-6) in het algemeen
een zekere correlatie met de aardgasprijs.
3.3.

Evolutie all-in prijzen stookolie (2.115 liter/jaar)
en aardgas (23.260 kWh/jaar - ECS Energy Plus - zone Iverlek)
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Dit is geldig voor Vlaanderen. De prijzen in Wallonië voor het gas (die duurder zijn dan in Vlaanderen en Brussel
omwille van hogere distributietarieven) zijn bij ECS ongeveer 30 €/jaar duurder dan stookolie.
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Vergelijking tussen leveranciers sinds 2007 (variabele tarieven3)

4.

Dit tweede punt analyseert de tariefevolutie alle taksen incl. van de leveranciers sinds
2007 in de drie gewesten voor de tarieven « keuken – warm water » en « verwarming ».
4.1

Evolutie T1-T2

Vlaanderen
Tarief T1 "keuken – warm water" typeklant Eurostat D1 (2.326 kWh/jaar)
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Essent biedt geen variabele tarieven in april 2012. Hierdoor werd het vast tarief hier gebruikt.
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Brussel
Tarief T1 "keuken – warm water" typeklant Eurostat D1 (2.326 kWh/jaar)
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Tarief T2 "verwarming" typeklant Eurostat D3 (23.260 kWh/jaar)
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Wallonie
Tarief T1 "keuken – warm water" typeklant Eurostat D1 (2.326 kWh/jaar)
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4.2. Commentaar op de evolutie van de tarieven
De geïndexeerde tarieven gepubliceerd door de leveranciers blijven in juni 2012
onveranderd ten opzichte van mei 2012 :
Eneco, Essent, Lampiris en Octa+ zijn het meest competitief voor alle residentiële
verbruiksprofielen. Hun proportionele term (3,84 c€/kWh) is bijna 30 % lager dan deze
van de historische leveranciers. Zij hebben de laagste vaste vergoeding en de laagste
variabele term. Voor een standaard jaarverbruik (23.260 kWh/jaar) stelt men een
verschil vast van circa 340 €/jaar BTW incl. tussen de goedkoopste en de duurste
leverancier (wat de variabele tarieven betreft).
De onderstaande tabel geeft voor het deel energie (vervoer incl.) het niveau weer van de
vaste en variabele termen voor juni 2012.
Energie & Transport

TVA et autres taxes incl. / BTW en andere taksen incl.
T1 (0-5 MWh)
T2 (5-30 MWh)
Fixe (€/an) /
Fixe (€/an) /
Prop (c€/kWh)
Prop (c€/kWh)
Vast (€/jaar)
Vast (€/jaar)
44,30
5,347
47,15
5,290
40,00
3,849
40,00
3,849
40,00
3,840
40,00
3,840
30,00
3,840
35,00
3,840
51,13
5,260
51,13
5,260
75,00
4,480
75,00
4,310
35,00
3,830
35,00
3,830

ECS EnergyPl us
Eneco

Essent
Lampiris
Luminus Acti(e)f
Nuon
Octa +

4.3. Bestanddelen van de aardgasprijs - T2 klant ECS in de zone Iverlek (06/2012)
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5.
Evolutie van de prijs van olie- en gasproducten die de eindprijs van
aardgas beïnvloeden
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Formule (0,25 HUB + 0,0468 GOL603)

De gasnoteringen HUB (Zeebrugge) en TTF (Nederland) bedragen sinds begin 2011
tussen 20 en 25 €/MWh. Volgens gespecialiseerde publicaties zouden ze in de komende
maanden op hetzelfde niveau moeten blijven wegens het overaanbod aan gas op de
spotmarkten.
Het gemiddelde “603” van de olienotering Gasoil (Rotterdam Barges) bedroeg iets meer
dan 680 €/ton in het eerste kwartaal 2012 en bedraagt bijna 730 €/ton in het tweede
kwartaal 2012. Deze stijging van ongeveer 7 % werd echter niet opgenomen in de
energiecomponent omwille van de prijsbevriezing.
Het prijsverschil tussen offertes geïndexeerd op het spotgas en offertes geïndexeerd op
olie blijft op ongeveer 340 €/jaar BTW incl. blijven voor een standaardverbruik van
23.260 kWh/jaar.
De door de twee voornaamste leveranciers gebruikte formule (0,25 HUB + 0,0468
GOL603), vertoont een redelijk sterke correlatie met de GOL603. Uit de huidige waarden
van de onderliggende prijsparameters blijkt dat de moleculeprijs voor 85 % bepaald
wordt door GOL603 en voor 15 % door HUB.
De noteringen van de maand M dienen om de tarieven van de maand M+1 te bepalen.
De noteringen van de maand maart 2012 dienen echter als plafond tijdens de
bevriezingsperiode.
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6.

Evolutie van de vaste
(energiecomponent)

en

geïndexeerde

commerciële

tarieven

De grafiek hierna toont de evolutie sinds januari 2009 van de geïndexeerde tarieven en
van de vaste tarieven die op de vrije markt worden aangeboden. Hierbij wordt enkel het
proportioneel tarief (in c€/kWh) BTW incl. in aanmerking genomen.
Op het niveau van de geïndexeerde tarieven, stelt men een verschil vast tussen de
offertes die hoofdzakelijk geïndexeerd worden op de spotprijs van gas (Eneco, Essent,
Lampiris, Octa+) en de offertes die hoofdzakelijk geïndexeerd worden op de olieprijzen
(ECS, Luminus, Nuon). Deze laatste blijken duurder te zijn.
De vergeleken vaste tarieven hebben een verschillende geldigheidsduur (1 jaar bij Essent
en bij ECS, 3 jaar bij Nuon). Die periode heeft normaal een invloed op het tarief, in de
zin dat een langere periode in het algemeen duurder uitkomt, maar dit is nu niet het
geval.
De vaste tarieven zijn bijna altijd duurder dan het geïndexeerd tarief. Het is dus
opmerkelijk te constateren dat de vaste4 tarieven Nuon 3 jaar, Essent 1 jaar en ECS 1
jaar lager zijn dan de variabele tarieven van ECS en Luminus.
De enige beweging die in juni 2012 vastgesteld werd, heeft betrekking op het vast tarief
Nuon 3 jaar dat gedaald is. De andere tarieven blijven onveranderd.
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Nuon heeft ook zeer recent een goedkoop vast tarief 1 jaar gelanceerd maar dit wordt hier niet
voorgesteld omdat dit niet het meest representatieve tarief is.
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7.

Evolutie sociaal tarief en markttarieven

De grafiek hierna toont de evolutie sinds januari 2007 van het sociaal tarief evenals de
evolutie van de commerciële tarieven (variabele term) bij respectievelijk de goedkoopste
leverancier enerzijds en de duurste leverancier (ECS Energy Plus) anderzijds in het
distributiegebied van Iverlek (Vlaams Brabant).
In februari 2012 was het sociaal tarief toegenomen. Het sociaal tarief dat vast ligt voor
een semester, bedraagt nu 37,81 €/MWh BTW exclusief. Het commercieel tarief van ECS
in de zone Iverlek bedraagt meer dan 60 €/MWh BTW exclusief. Het verschil tussen het
sociaal tarief en dat van ECS bedraagt dus meer dan 20 €/MWh BTW excl. Het verschil
tussen het sociaal tarief en dat van de goedkoopste leverancier bedraagt minder dan 10
€/MWh BTW excl.
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Bijlage - Overzicht van de tariefevoluties
Oktober 2007 : ECS
Stijging van de Gpi-index met ongeveer 30 %, met als gevolg een stijging van de eindfactuur met ongeveer 17
%.
0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,83 * (CPIy-1/CPIy-2) -7,86 wordt
0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,83 * (CPIy-1/CPIy-2) -1,3
Oktober 2007 : Nuon conformeert zich aan de nieuwe formule van Electrabel, met als gevolg dat alle
leveranciers voortaan « 0,25 HUB + 0,0468 GOL603 » hebben staan in hun indexeringsformule « commodity ».
Zijn oude parameter werd uitsluitend toegepast op olieproducten [Brent, Heavy Fuel Oil (HFO) en Gasoil
(GOL)].
Nuon is ook de eerste aardgasleverancier die een contract aanbiedt tegen vaste prijs, geldig gedurende 3 jaar.
December 2007 : Luminus Actief
Stijging van de formule proportionele term met ongeveer 9%.
2,58 * Igm + 0,3 * Igd wordt
2,58 * Igm + 0,47 * Igd
Januari 2008 : Essent
Stijging van de Egi-index met ongeveer 12 %.
0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 0,143 wordt
0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 3,17
en lichte stijging van de formule proportionele term
2,13 * Egi + 0,18 * Igd wordt
2,13 * Egi + 0,2 * Igd voor Essent 5 (+1 %)
2,13 * Egi + 0,092 * Igd wordt
2,13 * Egi + 0,1 * Igd voor Essent 30 (+0,5 %)
en stijging van de formule vaste vergoeding
16,72 * Igd wordt
19,22 * Igd voor Essent 5 (+15%)
22,82 * Igd wordt
25,41 * Igd voor Essent 30 (+11%)
Januari 2008 : DNB
Gemiddelde stijging van de distributietarieven met
15 % in Vlaanderen (gemengde sector)
15 % in Wallonië (gemengde sector)
6 % in Brussel
Oktober 2008 : Luminus Actief
Stijging van de formule proportionele term met circa 5% :
2,58 * Igm + 0,47 * Igd wordt
2,58 * Igm + 0,6 * Igd
Januari 2009 : Lampiris
Verandering van de formule proportionele term
0,25 HUB + 0,0468 GOL603 – 3,068 + 3,2 Igd wordt
TTF + 5,1 * Igd
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April 2009 : Component GOL603
De component Gasoil603 (GOL603) met 0,2% zwavel wordt niet meer gepubliceerd en wordt vervangen door
de component GOL603 met 0,1 % zwavel bij de leveranciers ECS, Essent en Nuon. Dit veroorzaakt, ceteris
paribus, een lichte stijging (< 1 %) van de energiecomponent bij deze leveranciers.
Dit heeft noch invloed op Luminus die al gebruik maakte van de GOL603 0,1 % zwavel noch op Lampiris die
deze component niet meer gebruikt voor zijn tarieven sinds 2009.
Juli 2009 : DNB (Eandis)
Stijging van de distributietarieven met ongeveer 10 % in Vlaanderen (gemengde sector).
De tarieven in Wallonië, Brussel en in zuivere sector in Vlaanderen blijven momenteel onveranderd.
Oktober 2009 : DNB (Ores en Sibelga)
Stijging van de distributietarieven met ongeveer 3 % in Brussel en ongeveer 15 % in Wallonië (gemengde
sector).
De tarieven in de zuivere sector blijven momenteel onveranderd.
Januari 2010 : DNB (Eandis, Ores et Sibelga)
Stijging van de distributietarieven met gemiddeld 1 % in Vlaanderen, 7 % in Brussel en 3 % in Wallonië
(gemengde sector).
De tarieven in de zuivere sector blijven voorlopig onveranderd.
Januari 2010 : TNB Fluxys
Gemiddelde daling van de transporttarieven met ongeveer 25 %. Dit transporttarief maakt deel uit van de
energieprijs gefactureerd door de leveranciers, en zou door hen doorgerekend moeten worden in de tarieven.

Januari 2010 : Nuon
Verandering van de Gni-index (met een gemiddelde stijging van 8 tot 10 % tot gevolg)
0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,83 * (CPIy-1/CPIy-2) -1,3 wordt
0,2304 HUB + 0,0263 GOL603 + 0,0247 HFO603 + 6,64
en daling van de formule proportionele term met ongeveer 6 %
2,13 * Gni2 + 0,1326 * Igd wordt
2,13 * Gni2 + 0,0354 * Igd
Dit veroorzaakt een stijging van ongeveer 2 %
Februari 2010 : ECS
Daling van de Gpi-index met circa 1 %
0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,83 * (CPIy-1/CPIy-2) -1,3 wordt
0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,63 * (CPIy-1/CPIy-2) -1,3
April 2010 : Luminus
Daling van de proportionele term met circa 1 %
0,25 HUB + 0,0468 GOL603 - 3 wordt
0,25 HUB + 0,0468 GOL603 - 3,23
April 2010 : Essent
Verandering van de Egi-index (met een gemiddelde stijging van 6 à 7 % tot gevolg)
0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 3,17 wordt
0,2304 HUB + 0,0263 GOL603 + 0,0247 HFO603 + 6,16
Essent wordt zo de duurste leverancier op de residentiële markt.
April 2010 : Nuon
Lichte daling van de formule proportionele term met ongeveer 2 %
2,13 * Gni2 + 0,0354 * Igd wordt
2,13 * Gni2 + 0,0018 * Igd
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September 2010 : Nuon
Zeer lichte daling van de formule proportionele term :
2,13 * Gni2 + 0,0018 * Igd wordt
2,13 * Gni2 + 0,0016 * Igd
Stijging van het vastrecht :
20,9576 * Igd wordt
25,972175 * Igd
Naast zijn klassieke product lanceert Nuon een nieuw aanbod genaamd Budget dat uitsluitend dient voor de
klanten die gebruik maken van internet in hun relaties met de leverancier. Daar enkel de meest verkochte
formule in aanmerking komt, verschijnt Nuon Budget nog niet in de vergelijkingen.
Bij Nuon Budget is er geen vastrecht. De proportionele term blijft van zijn kant geïndexeerd via de Gni2 met
weliswaar een licht verschillende formule.
De proportionele term ervan luidt als volgt :
2,13 * Gni2 + 0,3286 * Igd – 0,099
Oktober 2010 : Essent
5
6
Essent lanceert een nieuw aanbod genaamd Eco. Dit wordt geïndexeerd op de TTF en lijkt zeer fel op het
aanbod van Lampiris. Dit aanbod Eco wordt voortaan gebruikt voor de vergelijkingen tussen leveranciers.
De proportionele term is :
TTF + 5,07 * Igd
Het vastrecht is 39 €/jaar tot 30.000 kWh en 89 €/jaar daarboven.
Oktober 2010 : Nuon
Verandering opnieuw van de formule proportionele term :
2,13 * Gni2 + 0,0016 * Igd wordt
2,13 * Gni2 + 0,3286 * Igd – 0,685
Stijging van het vastrecht : 20,9576 * Igd wordt 80 €/jaar BTWi.
Oktober 2010 : Octa+
Nieuwkomer op de aardgasmarkt, Octa+ lanceert een aanbod geïndexeerd op de TTF
De proportionele term is : TTF + 5,95 * Igd
Het vastrecht bedraagt 50 €/jaar tot 30.000 kWh en 95 €/ jaar daarboven.
Januari 2011 : DNB
Stijging van de distributietarieven met gemiddeld 5 % in Vlaanderen, 4 % in Brussel en
16 % in Wallonië (gemengde sector). De hogere stijging in Wallonië is te wijten aan de invoering van de
wegenisvergoeding in het distributietarief van de Waalse DNB’s. Deze vergoeding is goed voor 0,191 c€/kWh
BTWe, wat neerkomt op een bedrag van 53,75 €/jaar BTWi voor een standaardverbruik (23.260 kWh/jaar).
De tarieven in de Vlaamse zuivere sector dalen globaal met 11 %, en blijven onveranderd bij de Waalse zuivere
sector (ALG) behalve voor wat betreft de invoering van de wegenisvergoeding.
Januari 2011 : TNB Fluxys
Stijging van het transporttarief met de inflatie (3,3 %). Dit transporttarief maakt deel uit van de energieprijs.
Februari 2011 : Nuon
Daling van de formule proportionele term :
2,13 * Gni2 + 0,03286 * Igd – 0,685 wordt
2,13 * Gni2 + 0,03286 * Igd – 0,785
5

Het oude aanbod van Essent blijft gelden voor de bestaande klanten tot het einde van hun contract.
Lampiris gebruikt echter ESGM Heren Monthly indice als bron om de TTF te indexeren terwijl Essent een gemiddelde voor
alle dagen van een maand via Endex berekent.
6
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Maart 2011 : Nuon
Daling van de formule proportionele term :
2,13 * Gni2 + 0,03286 * Igd – 0,785 wordt
2,13 * Gni2 + 0,03286 * Igd – 0,865
Het vastrecht wordt 75 €/jaar voor alle residentiële verbruiksprofielen bij Nuon.
Maart-april 2011 : Octa+
Daling van de proportionele term :
TTF + 5,95 * Igd wordt
TTF + 5,06 * Igd in maart 2011 en wordt
TTF + 5,05 * Igd in april 2011
Het vastrecht daalt ook van 50 €/jaar tot 40 €/jaar.
Mei 2011 : Nuon
Stijging van de formule proportionele term:
2,13 * Gni2 + 0,3286 * Igd – 0,865 wordt
2,13 * Gni2 + 0,3286 * Igd – 0,765
Augustus 2011 : Eneco
Eneco, nieuwkomer op het particuliere segment, biedt een formule gebaseerd op de TTF.
De proportionele term is : TTF + 7,95
Het vastrecht bedraagt 40 €/jaar voor alle residentiële verbruiksprofielen.
Oktober 2011 : Essent
Daling van de proportionele term :
TTF + 5,07 Igd wordt
0,967 TTF + 5,07 Igd
Het vastrecht daalt ook van 39 € tot 33 €/jaar. Essent biedt voortaan ook contracten met vaste prijzen (1 jaar).
November 2011 : Essent
Nieuwe tarifaire verandering :
0,967 TTF + 5,07 Igd wordt
HUB + 4,81 Igd
December 2011 : Essent
Nieuwe tarifaire verandering :
HUB + 4,81 Igd wordt
HUB + 7,8
Het vastrecht wordt opnieuw 40 €/jaar.
Januari 2012 : DNB
In de gemengde sector, is er een stijging van de distributietarieven met 3 % in Vlaanderen, 4 % in Brussel en
2 % in Wallonië. De grotere stijging in Brussel is te wijten aan een nieuwe taks op de meters.
In de zuivere sector in Vlaanderen is er een daling met 3 % voor Infrax Limburg en een stijging met 3 % voor
Infrax West en Iveg. In de zuivere sector in Wallonië (Resa Tecteo) is er een stijging van meer dan 50 % te
wijten aan het feit dat de tarieven bevroren waren sinds 2008.
Januari 2012 : TNB Fluxys
Stijging van het transporttarief met de inflatie (3,2 %). Dit transporttarief maakt deel uit van de energieprijs.
Februari 2012 : Essent
Stijging van de proportionele term :
HUB + 7,8 wordt
HUB + 7,9
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Februari 2012 : Octa+
Daling van de proportionele term :
TTF + 5,05 * Igd wordt
TTF + 4,54 * Igd behalve voor het Brussels Gewest dat blijft op het oude duurdere tarief.
Maart 2012 : Nuon
Daling van de formule proportionele term:
2,13 * Gni2 + 0,3286 * Igd – 0,765 wordt
2,13 * Gni2 + 0,3286 * Igd – 1,215
April 2012 : ECS et Luminus
Gebruik van de indexen van de maand M in plaats van deze van de maand M-1 in de tarieffiches (de andere
leveranciers zijn doorgegaan met het gebruik van de indexen van de maand M-1 in hun tarieffiches). Deze
leveranciers hebben uiteindelijk de indexen van maart 2012 als plafond gebruikt.
April 2012 : Octa+
Verandering van formule :
TTF + 4,54* Igd (voor Vlaanderen en Wallonië) wordt
0,9 * (TTF + 6,91 * Igd)
TTF + 5,05* Igd (voor het Brussels Gewest) wordt
0,9 * (TTF + 6,91 * Igd)
April 2012 : Essent
Essent biedt geen variabele prijzen meer aan zijn nieuwe klanten maar enkel een vaste prijs, die feitelijk
duurder is dan een variabele prijs.
Mei 2012 : Lampiris
Verandering van formule :
TTF (ESGM) + 5,1 * Igd wordt
TTF (Endex) + 7,9
Mei 2012 : Octa+
Verandering van formule :
0,9 * (TTF + 6,91 * Igd) devient
TTF + 7,83

en het vastrecht BTW incl bedraagt nu 35 €/jaar ipv 40 €/jaar

Mei 2012 : Essent
Voert opnieuw een formule gelijkaardig aan die van toepassing vóór april 2012 : TTF + 7,9
Algemene opmerkingen
- ECS, Nuon en Essent bieden ook vaste (niet geïndexeerde) contracten. Luminus is ermee gestopt in 07/2010.
Een vergelijking sinds 01/2009 wordt uitgevoerd op blz. 9 tussen de geïndexeerde en vaste prijsformules.
- Elke gasleverancier past voor zijn energieprijs een verschillende indexeringsformule toe. Tegenwoordig
gebruiken de twee voornaamste leveranciers dezelfde componenten « 0,25 HUB + 0,0468 GOL » maar telkens
met een verschillend vast gedeelte. De andere leveranciers hebben hun verkoopformules aangepast :
Lampiris, Octa+ en Eneco kozen voor een indexering op basis van de gasprijs op de spotmarkt TTF vanaf
01/2009 voor Lampiris, vanaf 10/2010 voor Octa+ en vanaf 08/2011 voor Eneco.
Nuon heeft een indexering niet enkel op basis van HUB en GOL maar ook HFO vanaf 01/2010.
- Eneco, Essent, Lampiris en Octa+ hanteren een adequate tarifering gebaseerd op de prijs vaan een
beursnotering (TTF Endex in casu) plus een vast niet geïndexeerd component, terwijl de andere leveranciers
blijven doorgaan met een component geïndexeerd op de olieprijzen en de Igd, en dus ingaan tegen de
aanbevelingen van de CREG.
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