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EXECUTIVE SUMMARY
De federale regering had met de introductie van het vangnetmechanisme een duidelijk doel
voor ogen, namelijk: de energieprijzen voor zowel particulieren als kleine en middelgrote
ondernemingen niet hoger te laten liggen dan de gemiddelde prijs in de ons omringende
landen.
Binnen het vangnetmechanisme dat zijn wettelijke basis vindt in artikel 20bis van de
elektriciteitswet en artikel 15/10bis van de gaswet worden een aantal specifieke taken en
bevoegdheden aan de CREG toegekend. Eén van deze taken is het opstellen van een
jaarlijks verslag met identificatie van eventuele risico’s van marktverstorende effecten die
specifiek aan het vangnetmechanisme kunnen worden toegeschreven. Inzake de
permanente monitoring voorzien binnen het vangnetmechanisme en meer specifiek omtrent
eventuele marktverstorende effecten voorziet de regelgeving een gelijkaardige opdracht voor
de Nationale Bank van België (NBB).
Het vangnetmechanisme werd geïntroduceerd via de wet van 8 januari 2012, waarna de
regelgeving in de loop van het jaar 2012 verder werd aangepast. In een eerste fase - 1 april
2012 tot en met 31 december 2012 - werd een periode van prijsbevriezing voor contracttypes
met een variabele prijsformule afgekondigd. Concreet betekende dit dat de waarden van de
indexeringsparameters op 31 maart 2012 als bovengrens werden opgelegd. De periode van
prijsbevriezing zorgde, voor huishoudelijke klanten, voor besparingen op de energiefactuur
van 17,00 EUR (21,00 EUR inclusief BTW) tot 52,00 EUR (63,00 EUR inclusief BTW) –
zijnde 5% tot 12% - per jaar voor elektriciteit en 39,00 EUR (47,00 EUR inclusief BTW) tot
81,00 EUR (98,00 EUR inclusief BTW) – zijnde 4% tot 7% - per jaar voor gas.
Vanaf 1 januari 2013 trad het eigenlijke vangnetmechanisme in werking met daarin een
aantal specifieke monitoringopdrachten voor de CREG: controle op de trimestriële indexering
van

contracttypes

met

indexeringsparameters

en

een
de

variabele

prijsformule,

indexeringsformule,

controle

vergelijking

op

de

gebruikte

van

de

Belgische

energieprijzen met deze in de ons omringende landen.
Bij de beoordeling van eventuele marktverstorende effecten komt het er in het kader van het
vangnetmechanisme op aan om twee situaties te vergelijken: de (reële) toestand mét
vangnet en de (hypothetische) toestand zonder vangnet. Bij deze vergelijking ligt de focus op
de vraag of de toepassing van het vangnetmechanisme al dan niet een negatieve impact
heeft gehad op de marktwerking. Met betrekking tot de monitoring van eventuele
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marktverstorende effecten, heeft de CREG zich geconcentreerd op de analyse van:
marktconcentratie, toetredings- en uittredingsdrempels, transparantie, productaanbod en
prijsevolutie.
De CREG heeft in haar analyse geen marktverstorende effecten die specifiek toe te schrijven
zijn aan het vangnetmechanisme kunnen vaststellen.
Sinds de aankondiging van de introductie van een vangnetmechanisme - begin 2012 - is de
marktconcentratie afgenomen en is het aantal leverancierswissels - met cijfers die in
Vlaanderen en Wallonië boven de 15% uitkomen - alleen maar toegenomen. De
belangrijkste historische leverancier - zijnde Electrabel - verliest over de periode januari 2012
tot juni 2013 aanzienlijk marktaandeel (tot bijna 18% in Vlaanderen, 9% in Wallonië en tot
5% in Brussel). Dit verlies aan marktaandeel wordt in Vlaanderen vooral overgenomen door
Essent, Eneco, Lampiris en Eni. In Wallonië en Brussel ziet vooral Lampiris zijn
marktaandeel toenemen. In 2012 en 2013 zijn er een aantal nieuwe leveranciers op de markt
bijgekomen, geen enkele leverancier heeft de markt verlaten. De nieuwe leveranciers
hebben er ook voor gezorgd dat het productaanbod op de elektriciteit- en gasmarkt verder
werd uitgebreid.
Door de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 die binnen het vangnet en binnen de
contracttypes

met

een

variabele

prijsformule

zorgen

voor

het

gebruik

van

indexeringsparameters die een rechtstreeks link hebben met beursnoteringen voor
elektriciteit en gas en voor een transparante naamgeving van deze parameters, is ook de
informatie die in de energiemarkt voor alle partijen beschikbaar is transparanter geworden.
De prijsanalyses uitgevoerd door de CREG tonen aan dat de elektriciteits- en gasprijs in
België - voor huishoudelijke afnemers en kmo’s - naar het gemiddeld niveau van de
buurlanden evolueert. In 2013 is de gemiddelde Belgische elektriciteitsprijs (zuivere
energiecomponent) gedaald met 24% en de gasprijs (zuivere energiecomponent) met 15%.
Voor elektriciteit volgt de gemiddelde prijs in België het gemiddelde prijsniveau in de
buurlanden sinds augustus 2013. Voor gas blijft de gemiddelde prijs in België ongeveer
1 EUR/MWh boven het gemiddelde van de buurlanden liggen. Deze analyses geven ook aan
dat verdere opvolging en monitoring van de prijzen naar de toekomst toe een noodzaak blijft.
De vastgestelde dynamiek in de Belgische energiemarkt is net als het vangnetmechanisme
zeer recent. De CREG is er daarom van overtuigd dat deze dynamiek naar de toekomst toe
verder dient te worden opgevolgd en gestimuleerd.
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I.

INLEIDING

Overeenkomstig het artikel 20bis, §7, van de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt en het artikel 15/10bis, §7, van de wet van 12 april
1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen
stelt de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS
(CREG) aan de hand van onderhavig document een verslag op over de monitoring van
mogelijke marktverstorende effecten in het kader van het vangnetmechanisme.
De wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt (= elektriciteitswet) en de wet van 12 april 1965
betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (=
gaswet) brengt fundamentele wijzigingen in de elektriciteits- en gaswet aan. Eén van deze
wijzigingen is de introductie van een vangnetmechanisme.
Het vangnetmechanisme heeft als voornaamste doel de energieprijzen voor zowel
particulieren als kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) binnen het gemiddelde van
de ons omringende landen te brengen. Daartoe werden volgende maatregelen ingevoerd:
-

Het oprichten van een gegevensbank binnen de CREG met daarin een overzicht
van alle prijsformules door de leveranciers aangeboden aan residentiële klanten
en kmo’s.
Deze

gegevensbank

moet

de

CREG

in

staat

stellen

om

de

berekeningsmethodologie van de energieprijzen te registreren, alsook een inzicht
te krijgen in de gebruikte indexeringsparameters en indexeringsformules.
-

Het beperken van de indexering van variabele prijsformules tot vier keer per jaar
(steeds aan het begin van een trimester) in plaats van maandelijkse
indexeringen. Deze indexering is onderworpen aan de controle van de CREG.

-

Het toetsen van de indexeringsformules gebruikt door de leveranciers aan een
lijst van criteria die bij Koninklijk Besluit1 worden vastgelegd, om zo te komen tot
transparante en beursgerelateerde parameters in plaats van parameters
ontwikkeld door de leveranciers die veelal gelinkt zijn aan eigen productie- en
exploitatiecriteria.

1

Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten
criteria voor de indexering van de elektriciteits- en gasprijzen door de leveranciers.
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-

Het permanent vergelijken van de energieprijzen in België met deze in de ons
omringende landen (CWE-zone)2. Deze vergelijking gebeurt door de CREG en
wordt gebruikt bij de analyse van aangekondigde prijsverhogingen door de
leveranciers.

Het vangnetmechanisme loopt tot en met 31 december 2014. De Koning kan dit met een
nieuwe termijn van drie jaar verlengen op basis van een rapport opgesteld door de CREG en
de Nationale Bank van België (= NBB). De Koning kan eveneens op elk moment besluiten
om aan het mechanisme een einde te maken als het een belangrijk marktverstorend effect
heeft. In dit opzicht staan de CREG en de NBB in voor een permanente monitoring van het
mechanisme. In het kader van deze permanente monitoring wordt aan de CREG en de NBB
de verplichting opgelegd om een jaarlijks verslag op te stellen inzake mogelijke
marktverstorende effecten.
Dit verslag werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn vergadering
van 27 maart 2014.
Voor het verslag van de NBB wordt verwezen naar de publicatie “Jaarlijks evaluatieverslag
over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit”.

2

CWE-zone = België, Nederland, Duitsland, Frankrijk.
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II.
1.

BESCHRIJVING VAN HET MECHANISME
In het regeerakkoord3 van 1 december 2011 uit de regering haar bekommernis over

de betaalbaarheid van energie voor zowel particulieren als bedrijven en de goede werking
van de energiemarkt. Meer specifiek worden in het regeerakkoord o.a. volgende passages
opgenomen:
“Het is het doel van de regering om de energieprijzen voor zowel particulieren als bedrijven
niet hoger te laten liggen dat de gemiddelde prijs in de ons omringende landen om de
competitiviteit van de bedrijven en de koopkracht van de burgers te vrijwaren. …
Ten eerste zal de regering vragen dat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en
het Gas (CREG) onderzoekt of objectieve factoren het prijsverschil tussen België en de
buurlanden rechtvaardigen. Indien het onderzoek van de CREG besluit dat het verschil niet
gerechtvaardigd is, zal zij de regering een tijdelijke maximumprijs voorstellen, die de Belgische
prijzen tot het gemiddelde van de prijzen in de buurlanden zal terugbrengen, en waarbij de
concurrentie moet blijven spelen.
Ten tweede zal de CREG via de omzetting van het Derde Energiepakket van de EU, in haar
onafhankelijkheid en rol met betrekking tot het waarborgen van de marktwerking in
overeenstemming met EU-richtlijnen worden versterkt. Het parlement zal de regulator
controleren. De in het wetsontwerp tot omzetting van het Derde Energiepakket bedoelde
vangnetmethode zal effectief worden uitgevoerd. De tariefformules van de variabele
contracten zullen aan de CREG medegedeeld worden, en de CREG zal elke wijziging daarvan
eerst moeten goedkeuren.
…”

2.

De wet van 8 januari 20124 brengt fundamentele wijzigingen aan in de elektriciteits-

en gaswet. Deze wet heeft als voornaamste doel om het derde Europese energiepakket, in
het bijzonder de Europese Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG, in Belgisch recht om te
zetten. De wijzigingen en aanpassingen aan de elektriciteits- en gaswet werden op basis van
talrijke debatten in de loop van 2011 echter niet beperkt tot een zuivere omzetting van
Europese

regelgeving.

Eén

van

deze

wijzigingen

is

de

introductie

van

een

vangnetmechanisme.

II.1
3.

Doel
De regering had met de introductie van het vangnetmechanisme een duidelijk doel

voor ogen, namelijk de energieprijzen voor zowel particulieren als kleine en middelgrote
ondernemingen (kmo’s) niet hoger te laten liggen dan de gemiddelde prijs in de ons
omringende landen. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat de energieprijs is
3

Regeerakkoord, 1 december 2011: 2.6.2. Een veilige, duurzame en voor iedereen toegankelijke
energie waarborgen, p. 126.
4
Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en
andere door middel van leidingen (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012).
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samengesteld uit verschillende componenten5 en dat het vangnetmechanisme zich enkel
toespitst op de zuivere energiecomponent.
4.

De studie (F)120131-CDC-11346 over de hoogte en de evolutie van de energieprijzen

geeft een duidelijk antwoord op de vraag van de regering, in welke mate de Belgische
energieprijzen afwijken van deze in onze buurlanden.
Als vergelijkingsbasis voor de buitenlandse energieprijzen wordt gewerkt met de
methodologie7 zoals ontwikkeld door het consultancy bureau Frontier Economics in haar
studies ‘International comparison of electricity and gas prices for households’8 en
‘International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry’9.
Onderstaande Figuren 1 en 2 geven zowel voor elektriciteit als voor gas een vergelijking van
aangerekende prijzen in november 2010 voor: België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en het
Verenigd Koninkrijk.

5

Voor een beschrijving en analyse van de onderscheiden componenten van de energieprijzen wordt
verwezen naar de studie (F)130926-CDC-1271 van 26 september 2013 over de componenten van de
elektriciteits- en aardgasprijzen.
Consulteerbaar via: http://www.creg.info/pdf/Studies/F1271NL.pdf
6
CREG, Studie (F)120131-CDC-1134 van 31 januari 2012 over de hoogte en de evolutie van de
energieprijzen.
Consulteerbaar via: http://www.creg.info/pdf/Studies/F1134NL.pdf
7
De methodologie kan worden vergeleken met de methodologie van Vaasa ETT om de Household
Energy Price Index (HEPI) te berekenen.
De door Frontier Economics ontwikkelde methodologie zorgt ervoor dat de prijs en de factuur tussen
de verschillende landen wordt vergeleken op basis van de meest representatieve contracten in de
markt.
De door het Prijzenobservatorium (en de NBB) gebruikte methodologie is meer vergelijkbaar met die
van de berekening van de Indexcijfers van de consumptieprijzen (ICP) en behelst een bredere
dekking van de markt.
8
International comparison of electricity and gas prices for household – Final Report on a study
prepared for the CREG, October 2011.
Consulteerbaar
via:
http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-Frontier_EconomicsInternational_Comp_HH_Energy_Prices.pdf
9
International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry – Final Report on a
study prepared for the CREG, October 2011.
Consulteerbaar
via:
http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-Frontier_EconomicsInternational_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf
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Figuur 1:

Vergelijking elektriciteitsprijs voor een huishoudelijke Dc-typeklant (3.500kWh verbruik op
jaarbasis)

De voornaamste conclusie met betrekking tot de energiecomponent is dat België in de
rangschikking een weinig benijdenswaardige tweede plaats bekleedt (lees het op één na
duurste land) en dit na het Verenigd Koninkrijk. In Frankrijk betalen particulieren het laagste
tarief, wat onder andere het gevolg is van de nog steeds sterke regulering van eindprijzen
aan de consumenten. Daarbij wordt in Frankrijk o.a. sterk de nadruk gelegd op het feit dat
alle eindverbruikers mee moeten kunnen genieten van de goedkope elektriciteit uit de
nucleaire centrales.
Figuur 2: Vergelijking gasprijs voor een huishoudelijke T2-typeklant (23.260kWh verbruik op jaarbasis)
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Voor gas betalen de Belgische huishoudelijke consumenten, eind 2010, de hoogste prijs van
de vijf in de vergelijking opgenomen landen. Ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk betaalt
een Belgische klant 27% meer voor zijn gas (= zuivere energiecomponent).
5.

De Figuren 1 en 2 en de meer gedetailleerde analyse zoals opgenomen in de studie

(F)120131-CDC-11346 tonen duidelijk aan dat de Belgische energieprijzen boven het
gemiddelde van de ons omringende landen liggen.
6.

Via

de

wet

van

8

201210

januari

werd

reeds

de introductie

van

een

vangnetmechanisme voorzien. Onder andere op basis van de voormelde studie (F)120131CDC-1134 werden het vangnetmechanisme en de betreffende regelgeving in loop van het
jaar 2012 een aantal keer gewijzigd. Figuur 3 geeft een schematisch overzicht van de
verschillende

stappen

die

werden

doorlopen

bij

de

implementatie

van

het

vangnetmechanisme.
Figuur 3: Schematisch overzicht vangnetmechanisme

7.

Artikelen 29 en 82 van de wet van 8 januari 2012 voegen in de elektriciteits- en

gaswet respectievelijk een artikel 20bis en 15/10bis toe. Beide artikelen bevatten dezelfde
inhoudelijke bepalingen. Deze artikelen vormen de basis voor de introductie van het
zogenaamde

vangnetmechanisme

binnen

de

elektriciteits-

en

gasmarkt.

Het

10

Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en
andere door middel van leidingen.
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vangnetmechanisme spitst zich specifiek toe op huishoudelijke klanten en kmo’s. Beide
klantengroepen worden zowel in de elektriciteits- als gaswet duidelijk gedefinieerd:
Elektriciteitswet – artikel 2:
16bis° “huishoudelijke afnemer”: een afnemer die elektriciteit koopt voor zijn eigen
huishoudelijk gebruik met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.
50° “kmo”: de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 50MWh elektriciteit en
minder dan 100MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het
transmissie-/transportnet en/of distributienet.

Gaswet – artikel 2:
52° “huishoudelijke afnemer”: een afnemer die aardgas aankoopt voor zijn eigen huishoudelijk
gebruik, met uitsluiting van handels- of beroepsactiviteiten.
63° “kmo’s”: de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 50MWh elektriciteit en
minder dan 100MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het
transmissie-/vervoersnet en/of distributienet.

8.

Met de introductie van het vangnetmechanisme wordt de monitoringtaak van de

CREG gevoelig uitgebreid. Een eerste en zeer belangrijke stap in het correct en terdege
uitvoeren van deze nieuwe taak, is het opstellen van een gegevensbank11 voor elk variabel
contracttype evenals elk nieuw contracttype, met daarin een volledige registratie van de
methodologie voor de berekening van de variabele energieprijzen, waaronder ook de
parameters en de indexeringsformules die daarbij gebruikt worden.
De CREG heeft, zoals voorzien in de wetgeving, overleg gepleegd met alle leveranciers
teneinde tot een aantal praktische afspraken te komen inzake informatie-uitwisseling voor
het opstellen en up-to-date houden van de gegevensbank.
9.

Voormelde gegevensbank was, zoals voorzien in de regelgeving, binnen de CREG

operationeel op 21 maart 2012. Artikel 108 van de wet van 8 januari 2012 voorzag als datum
van inwerkingtreding van het vangnetmechanisme: 1 april 2012.
Met deze gegevensbank is de CREG in staat om de prijsformules van alle op de
kleinhandelsmarkt aangeboden contracten in detail op te volgen, waarbij zoals voorzien in de
wettelijke bepalingen over het vangnetmechanisme de focus vooral ligt op de correcte
toepassing

van

de

indexeringsparameters

en

de

verantwoording

van

eventuele

prijsstijgingen die niet gelinkt zijn aan de zuivere toepassing van de indexeringsparameters.

11

Het opstellen van een dergelijke gegevensbank werd voorzien in §1 van artikel 20bis van de
elektriciteitswet en artikel 15/10bis van de gaswet en dit tegen uiterlijk 21 maart 2012 - zijnde 2
maanden na de inwerkingtreding van de wet van 8 januari 2012 (Belgisch Staatsblad van 11 januari
2012).
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10.

Via de wet diverse bepalingen van 29 maart 2012 werd de inwerkingtreding van een

deel van het vangnetmechanisme echter uitgesteld tot 1 januari 2013 en werd overgegaan
tot

een

tijdelijke

bevriezing

van

de

indexeringen

van

de

variabele

gas-

en

elektriciteitscontracten12.

II.2
11.

Periode van bevriezing
Via de wet van 29 maart 2012 wordt de inwerkingtreding van een deel van het

vangnetmechanisme uitgesteld tot 1 januari 2013. Meer specifiek gaat het over de §§2 tot en
met 4 van artikel 20bis van de elektriciteitswet en artikel 15/10bis van de gaswet. Deze
paragrafen

betreffen

specifiek

de

controle

op

de

correcte

toepassing

van

de

indexeringsparameters en de beperking tot indexering van de variabele contracttypes
(prijsformules) tot vier keer per jaar (steeds aan het begin van een trimester)13. Daarenboven
werd via artikel 29 van de wet van 29 maart 2012 een aanpassing doorgevoerd aan artikel
108 van de wet van 8 januari 2012, waardoor een tijdelijke bevriezing van de indexeringen
van de variabele gas- en elektriciteitscontracten werd vastgelegd.
Uittreksel uit de wet van 29 maart 2012:
“Vanaf 1 april 2012 tot en met uiterlijk 31 december 2012, is de opwaartse indexering van de
variabele energieprijs voor de levering van elektriciteit en van aardgas, verboden, in zoverre
deze de initiële grens overschrijdt die is vastgesteld op basis van de indexeringsparameters
van de leveranciers van 1 april 2012, …”

12.

De prijsbevriezing hield bijgevolg concreet in dat in alle prijsformules met een

variabele prijs, de waarde van de indexeringsparameters werd geplafonneerd op het niveau
van maart 201214. De prijsbevriezing zorgde zo voor de introductie van een maximum
prijsniveau, waardoor prijsverlagingen op basis van de werkelijke evolutie van de
indexeringsparameters wel mogelijk bleven. De controle op de correcte toepassing van
voormelde bepalingen gebeurde op basis van de gegevensbank van de CREG.

12

Via haar Richtlijnen (R)120322-CDC-1147 van 22 maart 2012 betreffende de tijdelijke bevriezing
van de indexeringen van de variabele gas- en elektriciteitscontracten, heeft de CREG getracht de
verschillende marktpartijen duidelijk te informeren.
Consulteerbaar via: http://www.creg.info/pdf/Richtlijnen/R1147NL.pdf
13
In het verleden werd binnen variabele contracttypes gewerkt met maandelijkse indexeringen.
14
In de praktijk ontstond er een discussie over de exacte datum voor de bepaling van de waarde van
de indexeringsparameters waarmee binnen de prijsbevriezing rekening moest worden gehouden. Via
een interpretatieve wet – De wet van 1 juli 2012 tot uitlegging van artikel 108, §2, tweede lid, eerste en
tweede zinsnede van de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende
de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen – werd aan deze discussie een einde
gesteld.
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13.

Onderstaande Figuren 4 en 5 geven een overzicht van de evolutie van een aantal15

indexeringsparameters voor elektriciteit en gas, met daarbij in volle lijnen de waarde van de
parameters rekening houdend met het bevriezingsniveau en in stippellijn de werkelijke
waarde van de parameters. Voor alle weergegeven parameters heeft de prijsbevriezing een
temperend effect gehad op de prijzen aangerekend aan de eindklant. Immers op basis van
de weergegeven stippellijnen (= werkelijke waarde van de parameters) blijkt dat in de
periode april tot en met december 2012, alle parameters een hogere waarde dan de waarde
van prijsbevriezing hebben gekend.
Figuur 4: Evolutie van de indexeringsparameters elektriciteit

15

Figuur 4 elektriciteit: Nc en Ne indexeringsparameters worden op 1 april 2012 gebruikt door
Electrabel Customer Solutions (ECS), terwijl Endex (15d1,0,3) een indexeringsparameter is die wordt
gebruikt door Elegant. De indexeringsparameter Belpex wordt gebruikt door Octa+.
Figuur 5 gas: Gpi en Igd indexeringsparameters worden op 1 april 2012 gebruikt door Electrabel
Customer Solutions (ECS), terwijl TTF101 een indexeringsparameter is die wordt gebruikt door Octa+.
De indexeringsparameter TTF103 wordt gebruikt door o.a. Eneco..
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Figuur 5 : Evolutie van de indexeringsparameters gas

Bovenstaande figuren tonen aan dat de prijsbevriezing ook een belangrijke impact heeft
gehad op het wegwerken van de volatiliteit die voortvloeit uit de maandelijkse aanpassing
van de indexeringsparameters in de variabele contracten. Voor een meer gedetailleerde
analyse van het effect van de prijsbevriezing op een aantal specifieke contracttypes van
leveranciers

wordt

verwezen

naar

de

Hoofdstukken

III.2.2.

Toetredings-

/

Uittredingsdrempels en III.2.4 Productaanbod en Prijsevolutie.
14.

De wet van 29 maart 2012 voegde naast een tijdelijke prijsbevriezing nog een

wijziging door aan artikel 20bis van de elektriciteitswet en artikel 15/10bis van de gaswet. Er
werd in beide artikelen een §4bis toegevoegd met als doel de representativiteit, transparantie
en vergelijkbaarheid van de energieprijzen te bevorderen:
“§4bis: Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad legt de Koning, na voorstel
van de commissie, een exhaustieve lijst vast van toegelaten criteria met het oog op de
uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters opdat deze
beantwoorden aan transparante, objectieve en niet-discriminatoire criteria en de werkelijke
bevoorradingskosten vertegenwoordigen. …”

15.

Op 1 augustus 2012 heeft de CREG, met toepassing van artikel 20bis, §4bis, van de

elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §4bis, van de gaswet, de regering een voorstel
overgemaakt van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door
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elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit16 en gas17. Deze
voorstellen werden uitgewerkt na een openbare raadpleging.
Op basis van deze voorstellen kunnen de variabele energieprijzen gefactureerd aan de
residentiële klanten en kmo's, enkel nog evolueren in functie van beursnoteringen binnen de
elektriciteits- en gasmarkt, waarbij de naam van de gebruikte parameters duidelijk verwijst
naar de elementen op basis waarvan ze zijn berekend18.
De regering heeft de voorstellen van de CREG gevolgd met de Koninklijke Besluiten van 21
december 201219 en heeft een overgangsperiode ingevoerd die loopt tot eind 2014 en
waarin de indexering van gasprijzen op basis van de olieprijzen mogelijk blijft voor sommige
leveranciers. In bijlage 1 bij dit verslag wordt de tekst van de Koninklijke Besluiten van 21
december 2012 integraal weergegeven.
16.

De wet van 29 maart 2012 bevat tot slot bepalingen die een voortijdige

inwerkingtreding van het vangnetmechanisme en de controle op de prijsindexering door de
CREG toelaten, in de veronderstelling dat de Koninklijke Besluiten die moeten worden
aangenomen op voorstel van de CREG in werking waren getreden en vóór 1 januari 2013
zouden kunnen worden toegepast. Dit was echter niet het geval aangezien de betrokken
Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 pas op 1 april 2013 in werking zijn getreden.

16

CREG, Voorstel (C)120801-CDC-1150 van 1 augustus 2012 van exhaustieve lijst van toegelaten
criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters
voor elektriciteit en diverse maatregelen om de vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en
transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële klanten en kmo’s in België te
verzekeren.
Consulteerbaar via: http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C1150NL.pdf
17
CREG, Voorstel (C)120801-CDC-1151 van 1 augustus 2012 van exhaustieve lijst van toegelaten
criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters
voor gas en diverse maatregelen om de vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en
transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële klanten en kmo’s in België te
verzekeren.
Consulteerbaar via: http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C1151NL.pdf
18
De CREG heeft zich in het verleden reeds herhaaldelijk kritisch uitgelaten over het gebruik van
indexeringsparameters die niet transparant zijn en niet in overeenstemming zijn met de werkelijke
bevoorradingskosten van de leveranciers. De CREG benadrukte daarbij dat dergelijke parameters een
goede marktwerking in de weg staan.
CREG, Studie (F)100909-CDC-948, van 9 september 2010, over de kwaliteit van de Nc-parameter.
Consulteerbaar via: http://www.creg.info/pdf/Studies/F948NL.pdf
CREG, Studie (F)110428-CDC-1063, van 28 april 2011, over de kwaliteit van de parameters in de
tarifering van aardgas.
Consulteerbaar via: http://www.creg.info/pdf/Studies/F1063NL.pdf
CREG, Studie (F)110922-CDC-1096, van 22 september 2011, en Studie (F)120906-CDC-1183, van 6
september 2012, over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen.
Consulteerbaar
via:
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1096NL.pdf
en
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1183NL.pdf
19
Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten
criteria voor de indexering van de elektriciteits- en gasprijzen door de leveranciers.
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17.

Zoals voorzien in de wet van 29 maart 2012 kwam op 31 december 2012 een einde

aan de tijdelijke bevriezing van indexeringen van de variabele gas- en elektriciteitscontracten
en trad vanaf 1 januari 2013 het eigenlijke vangnetmechanisme volledig in werking.

II.3
18.

Vangnetmechanisme
De uitwerking van het eigenlijke vangnetmechanisme en de beschrijving van de te

volgen procedures zitten vervat in de §§2 tot en met 5 van artikel 20bis van de
elektriciteitswet en artikel 15/10bis van de gaswet.
Teneinde de gegevensbank met alle contracttypes en de controle van de CREG op de
samenstelling en evolutie van de variabele contracten mogelijk te maken, voorziet §3 van
voormelde artikelen in een aanmeldingsplicht door de leveranciers, waarbij voor de variabele
contracttypes binnen de vijf dagen na elke indexering de verplichting wordt opgelegd om de
CREG correct en voldoende te informeren over de manier waarop deze indexering werd
uitgevoerd. De CREG gaat na of de indexeringsformule gehanteerd door de leverancier
correct werd toegepast en in overeenstemming is met de gegevens die door hem aangemeld
werden.
19.

Zoals hiervoor reeds beschreven, heeft het vangnetmechanisme als voornaamste

doel de energieprijzen voor zowel particulieren als bedrijven naar de gemiddelde prijs in de
ons omringende landen te laten evolueren. Met de introductie van het vangnetmechanisme
heeft de regering echter ook de grotere volatiliteit van de energieprijzen ten opzichte van
onze buurlanden willen aanpakken20.
In §2 van de artikelen 20bis van de elektriciteitswet en 15/10bis van de gaswet wordt daarom
voorzien dat de indexering van variabele contracttypes beperkt wordt tot vier keer per jaar
(steeds aan het begin van een trimester) in plaats van de maandelijkse indexeringen die in
het verleden werden toegepast.
20.

De §§4 en 4bis van de artikelen 20bis en 15/10bis leggen de te volgen procedure

vast voor de controle door de CREG van de trimestriële indexeringen. Deze controle betreft
zowel de controle op de correcte toepassing van de indexeringsformule als de controle op de

20

De volatiliteit van de energieprijzen heeft ook een belangrijke invloed op de inflatie, wat in het
verleden ook werd bevestigd door het Prijzenobservatorium .
Voor een meer gedetailleerde analyse van het effect van de energieprijzen en meer specifiek van het
vangnetmechanisme op de inflatie wordt verwezen naar het “Jaarlijks evaluatieverslag over het
vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit” van de NBB.
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conformiteit van de gebruikte indexeringsparameters met de exhaustieve lijst van criteria
zoals opgenomen in de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012.
Ook in geval van betwisting tussen de CREG en de leverancier, voorziet §4 in een specifieke
procedure, waarbij eveneens het Instituut voor Bedrijfsrevisoren wordt ingeschakeld.
Onderstaande figuur 6 geeft een overzicht van de verschillende stappen in de procedure.
Figuur 6: Schematische voorstelling van de procedure voorzien in §4

21.

Op basis van de gegevensbank heeft de CREG vastgesteld dat de prijsformules voor

variabele contracttypes als volgt zijn opgebouwd:
Prijsformule energiecomponent =

A

Abonnement
EUR/jaar

+

[(Index + B) * kWh]
Verbruik
EUR/kWh

Waar de bepalingen van de §§4 en 4bis, zoals hiervoor vermeld, specifiek betrekking
hebben op het gedeelte Index van bovenstaande formule, focussen de bepalingen van §5 op
de coëfficiënten A en B in de formule. De leveranciers worden er op basis van §5 toe
verplicht om elke stijging van de variabele energieprijs voor huishoudelijke eindafnemers en
kmo’s die niet voortvloeit uit de zuivere toepassing van de indexering, bij de CREG aan te
melden en te verantwoorden.
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Op basis van de ontvangen informatie gaat de CREG na of de motivering van de stijging
gerechtvaardigd is.
Figuur 7: Schematische voorstelling van de procedure voorzien in §5

22.

De beoordeling van het rechtvaardig karakter van een stijging van de energieprijs

aangemeld door een leverancier, gebeurt op basis van objectieve parameters, onder andere
op basis van een permanente vergelijking van de energiecomponent met het gemiddelde
van de energiecomponent met onze buurlanden21. De CREG houdt daarom niet alleen een
volledige gegevensbank bij van alle contracttypes aangeboden aan zowel residentiële
verbruikers als aan kmo’s binnen België, zij houdt daarnaast ook permanente
gegevensbanken bij met energieprijzen in de ons omringende landen. Als vergelijkingsbasis
voor buitenlandse energieprijzen wordt verder gewerkt met de methodologie zoals
ontwikkeld door Frontier Economics in haar studies ‘International comparison of electricity
and gas prices for households’22 en ‘International comparison of electricity and gas prices for
commerce and industry’23.

21

In de elektriciteits- en gaswet is sprake van een gemiddelde energiecomponent in de zone
Noordwest-Europa. Over deze zone wordt in de Memorie van Toelichting (p. 61) bij de wet van 8
januari 2012 gezegd:
“Deze zone komt overeen met deze die vastgesteld is door artikel 3.2 van bijlage 1 van Verordening
(EG) nr. 714/2009. Deze zone omvat de Benelux, Duitsland en Frankrijk.”
CWE-zone = België, Nederland, Duitsland, Frankrijk.
22
Cfr. voetnoot 8
23
Cfr. voetnoot 9
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Deze methodologie24 vertrekt van de totale factuur voor de eindklant, van waaruit de
verschillende samenstellende delen van de energieprijs worden afgezonderd. Als basis voor
de totale factuur aan de eindklant wordt vertrokken van een gewogen gemiddelde
energieprijs op basis van:
-

het standaardaanbod van de standaardleverancier in een bepaalde regio;

-

het beste aanbod in dezelfde regio van deze standaardleverancier;

-

een concurrerend aanbod van de op één na grootste leverancier op de markt25.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat er tussen de verschillende landen wordt
vergeleken op basis van de meest representatieve contracten op de markt26. Er wordt voor
de internationale vergelijking, binnen een specifiek land, dus geen rangschikking van
goedkoopste naar duurste gemaakt. Wel wordt rekening gehouden met een aantal
onderscheiden exploitatiegebieden van distributienetbeheerders, waardoor ook geografische
spreiding in de vergelijking wordt meegenomen.
Teneinde de internationale prijsvergelijking zo transparant mogelijk te laten verlopen wordt
elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld.
23.

Sinds april 2012 publiceert de CREG maandelijks een overzicht en evolutie van de

elektriciteits- en aardgasprijzen voor residentiële klanten en kmo’s op haar website27. Deze
publicatie geeft enerzijds een overzicht van de contracten die door de leveranciers actief op
de Belgische energiemarkt worden aangeboden, anderzijds wordt ook een vergelijking
gemaakt van de Belgische energieprijzen met de prijzen in de ons omringende landen.
Uit analyse van het gebruik van de website van de CREG blijkt overigens dat de
webpagina’s gewijd aan energieprijzen en tarieven, alsook de maandelijkse nota met een
overzicht en evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor residentiële klanten en
kmo’s regelmatig worden geconsulteerd. De CREG beschouwt deze en andere publicaties
die een link hebben met de vangnetregulering (vb. maandelijkse boordtabel) dan ook als een
belangrijke informatiebron naar de markt toe.

24

De methodologie ontwikkeld door Frontier Economics werd in de loop van 2012 door de CREG
verder verfijnd door onder andere: een aantal bijkomende distributienetbeheerders toe te voegen aan
de Belgische cijfers, voor geen enkel land rekening te houden met kortingen, een update van een
aantal producten, etc.
25
Deze werkwijze impliceert dat leveranciers met een beperkt marktaandeel niet in de vergelijking
worden opgenomen.
26
In Frankrijk wordt nog steeds gewerkt met gereguleerde tarieven. Het is het gereguleerd tarief dat
van toepassing is op de weerhouden klantenprofielen dat in rekening wordt gebracht.
27
Consulteerbaar via: http://www.creg.info/Tarifs/energiecomponent.pdf
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24.

Conform §3 van de artikelen 20bis en 15/10bis heeft de CREG op basis van de

aangemelde gegevens van de leveranciers op 1 januari 2013, haar eerste beslissingen
genomen inzake de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule. Deze
beslissingen worden per trimester voor alle leveranciers met variabele contracttypes
genomen. Vanaf het tweede trimester 2013 werd de inhoud van deze beslissingen28, omwille
van de inwerkingtreding van de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 op 1 april 2013,
uitgebreid naar de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de
conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een
variabele energieprijs.
De CREG heeft in haar beslissingen over het jaar 2013 (4 trimesters) geen enkele
onjuistheid en/of afwijking inzake de correcte toepassing van de indexeringsformule en de
gebruikte indexeringsparameters vastgesteld.

28

Deze
beslissingen
zijn
voor
alle
leveranciers
http://www.creg.be/nl/evolprixe.html en http://www.creg.be/nl/evolprixg.html

consulteerbaar

via:
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III.

IDENTIFICATIE

VAN

MARKT-

VERSTORENDE EFFECTEN
25.

Artikel 20bis, §7, van de elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §7, van de gaswet

leggen binnen het vangnetmechanisme voor de CREG een specifieke monitoringtaak vast.
Een monitoringtaak die er onder andere in bestaat om binnen het kader van het
vangnetmechanisme de risico’s van marktverstorende effecten te identificeren.
26.

Hierna wordt in een eerste luik stilgestaan bij de eerder theoretische kenmerken van

marktverstoring, waarna in een tweede deel dit theoretisch kader wordt afgetoetst met de
praktijk.

III.1

Kenmerken van marktverstoring

27.

Daar waar

zowel in de elektriciteit- als gaswet met betrekking tot het

vangnetmechanisme aandacht wordt besteed aan mogelijke marktverstorende effecten,
wordt de term “marktverstorende effecten” niet eenduidig gedefinieerd. Meer algemeen blijkt
de term “marktverstorend effect” een niet-gedefinieerde term die spaarzaam gebruikt wordt
in de huidige regelgeving. In een dergelijk geval kan men bij de beoordeling van eventuele
marktverstorende effecten enkel terugvallen op de gangbare betekenis van het woord,
zijnde: elke belemmering van de normale werking van de markt, waarbij moet worden
aangenomen dat de wetgever het klassieke model van een vrije, competitieve markt in
gedachten had als norm.
28.

In de economische literatuur worden aan een “vrije competitieve markt” onder andere

volgende kenmerken toegekend:
-

er zijn geen toetredings-/uittredingsdrempels

-

er zijn veel vragers en aanbieders

-

de markt is transparant – alle informatie is voor iedereen beschikbaar.

Hierna wordt dieper ingegaan op elk van deze kenmerken.
29.

Bij de beoordeling van het bestaan van toetredings-/uittredingsdrempels wordt

gekeken hoe groot eventuele drempels zijn voor toe-/uittreding tot de markt. Vragen die
specifiek met betrekking tot de energiemarkt gesteld kunnen worden zijn:
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-

welke investeringen zijn nodig?

-

bestaat er mogelijkheid tot productdifferentiatie en wat zijn de distributie-/
communicatiekanalen?

-

wat is het effect van schaalvoordelen?

-

aan welke regelgeving (overheid/regulator) moet voldaan worden (vergunningen,
communicatie naar klanten, bescherming klanten, etc.)

30.

Binnen de energiemarkt is het zo dat het aantal aanbieders systematisch veel kleiner

is dan het aantal vragers. Ten aanzien van de aanbieders wordt daarom vooral gekeken
naar eventuele marktdominantie en marktconcentratie. De marktconcentratie kan
uitgedrukt worden in de Herfindahl-Hirschmanindex. Deze index geeft de mate van
competitie tussen ondernemingen weer gebaseerd op hun marktaandeel. Een markt met een
dominante marktspeler of -spelers heeft een hoge Herfindahl-Hirschmanindex. De index kan
berekend worden door de gekwadrateerde marktaandelen van elke partij in de relevante
markt op te tellen. De index kan daarbij variëren van 0 (voor oneindig veel bedrijven) tot
10.000 (voor 1 bedrijf met een 100% marktaandeel).
31.Naast marktconcentratie dient bij de analyse van eventuele marktverstorende effecten
ook te worden gekeken naar de mogelijkheid tot productdifferentiatie en het aanbod dat
door de marktaanbieders wordt ter beschikking gesteld.

III.2
32.

Praktijkanalyse
Rekening houdend met voorgaand theoretisch overzicht komt het er in het kader van

het vangnetmechanisme op aan om, bij de beoordeling van eventuele marktverstorende
effecten, twee situaties te vergelijken: de (reële) toestand mét vangnet en de (hypothetische)
toestand zonder vangnet. Bij deze vergelijking moet de focus liggen op de vraag of de
toepassing van het vangnetmechanisme al dan niet een negatieve impact heeft op de
marktwerking.
33.

Vanaf 1 januari 2013 trad het vangnetmechanisme definitief in werking en gingen de

leveranciers voor de eerste keer over tot een trimestriële indexering van hun variabele
contracttypes. Dit heeft geleid tot een aantal fundamentele aanpassingen in de prijsformules
van de leveranciers. Deze aanpassingen hielden, afhankelijk van het contracttype, zowel
prijsdalingen (tot -13% voor elektriciteit en -22% voor gas) als prijsstijgingen (tot +13% voor
elektriciteit en gas) in. Voor een gedetailleerd overzicht van de vastgestelde prijsevoluties
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tussen december 2012 en januari 2013 wordt verwezen naar de tabellen opgenomen onder
Bijlage 2.
De grafieken opgenomen in Bijlage 3 geven voor Electrabel Customer Solutions (ECS) en
EDF Luminus een overzicht van de belangrijkste evoluties in hun basisproducten. Op basis
van deze grafieken blijkt dat bij de inwerkingtreding van het vangnetmechanisme – op 1
januari 2013 – en door de overgang naar marktgerelateerde indexen er voor de
weergegeven producten besparingen van 38,00 EUR (46,00 EUR inclusief BTW) en
13,00 EUR (16,00 EUR inclusief BTW) per jaar voor elektriciteit en 187,00 EUR (226,00 EUR
inclusief BTW) en 150,00 EUR (181,50 EUR inclusief BTW) per jaar voor gas werden
gerealiseerd.
34.

Verdergaand op de meer theoretische benadering van de identificatie van

marktverstorende effecten, wordt hierna een analyse gemaakt van een aantal evoluties
inzake: marktaandelen, productaanbod, beschikbare informatie en transparantie in de markt;
die zich in de praktijk binnen de Belgische energiemarkt hebben voorgedaan.

III.2.1
35.

Marktconcentratie
Er zijn verschillende manieren om de marktconcentratie in kaart te brengen. Allereerst

wordt hieronder een overzicht gegeven van de evolutie van de marktaandelen29 van de
verschillende leveranciers voor huishoudelijke afnemers en kmo’s.
Figuur 8: Evolutie marktaandelen leveranciers 2012 – 2013 (in de drie regio’s)

29

De voorgestelde cijfers betreffen gemiddelden per kwartaal (Q). Er wordt in Figuur 8 een vergelijking
gemaakt tussen het eerste kwartaal 2012 (Q1 2012) en het tweede kwartaal 2013 (Q2 2013). Op het
ogenblik van afronding van de analyses voor dit verslag zijn voor alle regio’s cijfers voor het tweede
kwartaal 2013 beschikbaar.
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Leverancier
Electrabel Customer Solutions nv
EDF Luminus nv
Andere
ENI Gas & Power nv
Essent Belgium nv
Lampiris nv
Eneco België bv
Distributienetbeheerders
Ecopower cvba
Octa+ Energie nv
Elegant bvba
EBEM bvba
Belpower International nv
Wase Wind cvba
Overige
Elexys nv
E.ON Belgium nv
Watz bvba
Totaal

Q1 2012
59,51%
20,99%
19,50%

Q2 2013
45,64%
20,39%
33,97%

Leverancier
Electrabel Customer Solutions nv
EDF Luminus nv
Andere
Lampiris nv
ENI Gas & Power nv
Octa+ Energie nv
Overige
Essent Belgium nv
E.ON Belgium nv
Electrabel
Totaal

Q1 2012
85,35%
2,16%
12,50%

100,00%

100,00%

0,00%

Leverancier
Electrabel Customer Solutions nv
EDF Luminus nv
Andere
Lampiris nv
ENI Gas & Power nv
Essent Belgium nv
Overige
Distributienetbeheerders
Totaal

Q1 2012
55,00%
26,20%
18,80%

Q2 2013
51,00%
25,30%
23,70%

Evolutie
-4,00%
-0,90%
4,90%

9,04%
3,05%
2,43%
0,39%
2,70%
1,00%
0,22%
0,01%
0,33%
0,27%
0,03%
0,00%
0,01%
0,01%
0,00%
100,00%

10,96%
7,81%
5,10%
4,26%
2,61%
1,19%
0,91%
0,41%
0,31%
0,27%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
100,00%

1,92%
4,76%
2,67%
3,86%
-0,09%
0,19%
0,68%
0,41%
-0,02%
0,00%
0,01%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,00%

Q2 2013
77,01%
4,32%
18,67%
8,93%
2,16%
0,27%
0,91%
0,20%
0,01%
0,01%

Evolutie
-8,34%
2,16%
6,18%
14,28%
1,87%
1,45%
0,83%
0,22%
0,02%
0,01%

7,00%
3,90%
5,30%
0,70%
1,90%
100,00%

Evolutie
-13,87%
-0,60%
14,47%

5,35%
-0,30%
1,18%
-0,08%
0,02%
0,01%
0,00%

10,50%
5,00%
4,50%
2,00%
1,70%
100,00%

3,50%
1,10%
-0,80%
1,30%
-0,20%
0,00%

Leverancier
Electrabel Customer Solutions nv
EDF Luminus nv
Andere
ENI Gas & Power nv
Essent Belgium nv
Lampiris nv
Eneco België bv
Distributienetbeheerders
Octa+ Energie nv
EBEM bvba
Elegant bvba
Dong Energy Sales bv
Elexys nv
Overige
Antargaz Belgium nv
Watz bvba
Totaal

Q1 2012
59,80%
17,93%
22,28%

Q2 2013
42,09%
17,31%
40,60%

100,00%

100,00%

Leverancier
Electrabel Customer Solutions nv
EDF Luminus nv
Andere
Lampiris nv
ENI Gas & Power nv
Octa+ Energie nv
Overige
Essent Belgium nv
Totaal

Q1 2012
84,76%
1,76%
13,48%

Q2 2013
75,43%
4,22%
20,35%

100,00%

100,00%

0,00%

Leverancier
Electrabel Customer Solutions nv
EDF Luminus nv
Andere
Lampiris nv
ENI Gas & Power nv
Essent Belgium nv
Distributienetbeheerders
Eneco België bv
Octa+ Energie nv
Overige
Totaal

Q1 2012
49,80%
28,64%
21,56%

Q2 2013
44,90%
27,80%
27,30%

Evolutie
-4,90%
-0,84%
5,74%

8,87%
3,69%
4,82%
0,77%
3,27%
0,22%
0,54%
0,00%
0,05%
0,00%
0,03%
0,00%
0,00%

11,73%
9,67%
8,34%
5,83%
3,11%
1,05%
0,52%
0,28%
0,05%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%

9,80%
2,28%
0,30%
0,93%
0,17%

2,86%
5,98%
3,52%
5,07%
-0,17%
0,83%
-0,02%
0,28%
0,00%
0,01%
-0,03%
0,00%
0,00%
0,00%

Evolutie
-9,33%
2,46%
6,87%
15,68%
1,98%
1,77%
0,73%
0,20%

9,69%
4,27%
3,94%
3,16%
0,18%
0,18%
0,14%
100,00%

Evolutie
-17,71%
-0,61%
18,32%

5,88%
-0,31%
1,47%
-0,20%
0,03%

14,20%
5,00%
3,40%
3,10%
0,90%
0,70%
0,00%
100,00%

4,51%
0,73%
-0,54%
-0,06%
0,72%
0,52%
-0,14%
0,00%

Bron: CREG op basis van websites regionale regulatoren (VREG, BRUGEL, CWaPE)

Bovenstaande figuren tonen over de periode 1 januari 2012 – een datum waarop het
vangnetmechanisme nog niet in voege was – en eind juni 2013, over de drie regio’s
eenzelfde tendens inzake de evolutie van de marktaandelen van de verschillende
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leveranciers. De dominante historische speler – zijnde Electrabel Customer Solutions (ECS)
– verliest over de waargenomen periode van 18 maanden, aanzienlijk marktaandeel in de
drie regio’s (tot bijna 18% in Vlaanderen, 9% in Wallonië en tot 5% in Brussel). Dit verlies
aan marktaandeel zorgt daarbij niet enkel voor een stijging van de marktaandelen van
andere reeds bestaande leveranciers (zoals Essent en Eni), maar ook voor het veroveren
van marktaandeel door nieuwe spelers (Lampiris, Eneco, Octa+, etc.).
36.

Op basis van bovenstaande figuren kan wel een verschil in het aantal actieve

leveranciers binnen de regionale energiemarkten en de evolutie in hun marktaandelen
worden vastgesteld. Deze verschillen kunnen echter gelinkt worden aan een verschil in
timing van liberalisering van de energiemarkt in de drie gewesten alsook aan een verschil
inzake openbare dienstverplichtingen30 die via de regionale regelgeving aan de leveranciers
worden opgelegd.
37.

Een tweede maatstaf inzake marktconcentratie betreft de HHI-index31. In figuur 9

wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de concentratie-index (HHI) over de jaren
2011-2012-2013. We stellen, in navolging van de analyse van de marktaandelen in
voorgaand randnummer, in de drie regio’s ook een positieve evolutie van de concentratieindex vast. Een markt wordt als concurrentieel beschouwt wanneer de HHI gelijk of lager is
dan 2.000.

30

Uit gesprekken met de verschillende leveranciers, alsook op basis van de specifieke communicatie
die door de leveranciers hieromtrent wordt gevoerd, blijkt bij een aantal leveranciers toch een zekere
terughoudendheid te bestaan om producten aan te bieden op de Brusselse energiemarkt, o.a. omwille
van de meer uitgebreide openbare dienstverplichtingen die aan de leveranciers worden opgelegd.
31
HHI-index: Herfindahl-Hirschmanindex.
De Herfindahl-Hirschmanindex is de som van de kwadraten van alle marktaandelen. Zijn M1, M2, ...,
Mn de relatieve marktaandelen van alle n aanbieders in een bedrijfstak, dan is de index voor die
bedrijfstak

De maximale score is 1, hetgeen bereikt wordt bij de situatie dat er slechts een aanbieder is die dus
100% van de markt bestrijkt. Bij een groot aantal aanbieders, met ongeveer gelijke marktaandelen,
nadert deze index tot 0. (In de praktijk wordt de uitkomst soms met 10.000 vermenigvuldigd, maar dat
is slechts een kwestie van weergave.)
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Figuur 9: Evolutie concentratie-index (HHI)
ELEKTRICITEIT
Brussel
Vlaanderen
Wallonië

2011
7.477
4.227
3.886

2012
6.605
3.094
3.587

2013
6.122
2.702
3.403

GAS
Brussel
Vlaanderen
Wallonië

2011
7.402
4.157
3.501

2012
6.476
2.815
3.261

2013
5.922
2.387
3.038

Bron:
2011-2012:
2013:

38.

Jaarlijkse publicatie van de 4 energieregulatoren - De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2012
Berekening CREG o.b.v. voorlopige cijfers 2013

De vastgestelde verschuivingen in de marktaandelen van de verschillende

leveranciers actief op de Belgische energiemarkt geven aan dat er een toenemend aantal
consumenten – zowel huishoudelijke afnemers als kmo’s – actief deelnemen aan de markt
waardoor er zowel in 2012 als in 2013 historisch hoge percentages aan leverancierswissels
werden opgetekend, met cijfers die in Vlaanderen en Wallonië boven de 15% uitkomen.
Figuur 10: Evolutie leverancierswissels
ELEKTRICITEIT
Brussel
Vlaanderen
Wallonië
GAS
Brussel
Vlaanderen
Wallonië

2011
4,10%
8,20%
8,60%

2012
8,30%
16,50%
11,60%

2013
5,40%
19,12%
18,20%

2011
4,70%
9,20%
11,00%

2012
9,30%
18,90%
15,00%

2013
11,20%
23,02%
21,80%

Bron:
2011-2012:

Jaarlijkse publicatie van de 4 energieregulatoren - De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - Jaar 2012

2013:

Berekening CREG o.b.v. voorlopige cijfers tot juni 2013 geextrapoleerd voor een volledig jaar
Verhoogde switch-% in januari 2013 omwille van automatische switch van standaardcontracten naar actief contract

De campagne “gas – elektriciteit: durf vergelijken!” die in september 2012 plaatsvond op
initiatief van de Minister van Economie en Consumentenzaken en de Staatssecretaris voor
Energie mobiliseerde meer dan 570 gemeentebedienden en 446 ambtenaren, waardoor
ongeveer 72.000 burgers konden deelnemen aan één van de 1.000 georganiseerde
prijsvergelijkingen. Deze campagne werd ondersteund door de vier energieregulatoren. De
CREG liet in september 2012 onder andere een radiospot uitzenden om de consumenten
mee aan te moedigen tot het gebruik van de prijsvergelijkers. De vier regulatoren stelden na
deze campagnes een sterke stijging van het aantal bezoeken aan hun website vast.
39.

De evoluties van de marktaandelen en de concentratie-indexen (HHI) vormen samen

een sterke aanwijzing dat een reële concurrentie op de Belgische energiemarkten vandaag
meer en meer een feit is. Een concurrentie die op basis van de geanalyseerde cijfers geen
hinder lijkt te ondervinden van de implementatie van het vangnetmechanisme. Specifiek met
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betrekking tot de analyse van marktconcentratie stelt de CREG over de geanalyseerde
periode geen marktverstorende effecten vast.
40.

De vastgestelde dynamiek in de Belgische energiemarkt is net

als het

vangnetmechanisme zeer recent. Op basis van de gevoerde analyse lijkt er een positief
causaal verband tussen beide. De CREG is er daarom van overtuigd dat deze dynamiek
naar de toekomst toe verder dient te worden opgevolgd en gestimuleerd.

III.2.2
41.

Toetredings- / Uittredingsdrempels
Sinds het jaar 2004 publiceren de vier energieregulatoren in België jaarlijks hun

overzicht32 met de belangrijkste ontwikkelingen van de elektriciteits- en aardgasmarkten in
België. Uit dit jaarlijks overzicht blijkt dat sinds de liberalisering 33 het aantal aanbieders op de
energiemarkt jaar na jaar toeneemt. Met aanbieders wordt hier zowel het aantal leveranciers
met een leveringsvergunning34 als het aantal actieve35 leveranciers op de markt bedoeld.
42.

Specifiek met betrekking tot de evolutie van het aantal actieve leveranciers op de

Belgische energiemarkt wordt hierna een analyse gemaakt in de tijd, waarbij een
onderscheid wordt gemaakt tussen:
-

de periode van aankondiging van het vangnetmechanisme (van 8 januari 2012
tot en met 31 maart 2012)

-

de periode van prijsbevriezing (van 1 april 2012 tot en met 31 december 2012)

-

de periode van het eigenlijke vangnetmechanisme (vanaf 1 januari 2013).

32

Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/monitoringe14.html
De liberalisering van de energiemarkt, en meer specifiek voor de residentiële afnemers en kmo’s,
verliep over verschillende tijdstippen binnen de drie regio’s: volledige liberalisering in Vlaanderen
vanaf 1 juli 2003 en volledige liberalisering in Brussel en Wallonië vanaf 1 januari 2007.
34
Leveranciers met een leveringsvergunning = leveranciers die aan alle voorwaarden voldoen om
actief deel te nemen aan de energiemarkt en dus actief producten kunnen aanbieden.
35
Actieve leveranciers = leveranciers die actief producten aanbieden op de energiemarkt.
33
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Figuur 11: Aanduiding van nieuwe leveranciers binnen de periode van het vangnetmechanisme
Vlaams Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Datum eerste aanmelding databank CREG Datum eerste aanmelding databank CREG Datum eerste aanmelding databank CREG

Elektriciteit

Gas

Elektriciteit

Gas

Elektriciteit

Gas

Electrabel Customer Solutions nv

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

EDF Luminus nv

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

ENI Gas & Power nv *

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

Essent Belgium nv

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

Lampiris nv

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

Eneco België bv

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

Octa+ Energie nv

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

april 2012

Elegant bvba

april 2012

april 2012

nvt

nvt

nvt

nvt

EBEM bvba

april 2012

april 2012

nvt

nvt

nvt

nvt

Watz bvba

feb 2013

sept 2013

nvt

nvt

nvt

nvt

Elexys nv

juli 2013

juli 2013

nvt

nvt

nvt

nvt

Belpower International nv

april 2012

april 2012

nvt

nvt

april 2012

april 2012

nvt

juni 2013

nvt

juni 2013

nvt

nvt

Antargaz Belgium nv

* In november 2012 smelten Nuon Belgium en Distrigas samen en worden ENI Gas & Power nv
Nieuwe aanmelding bij start prijsbevriezing
Nieuwe aanmelding binnen vangnetmechanisme

43.

Figuur 11 geeft een overzicht van alle leveranciers die eind 2013 binnen het

vangnetmechanisme door de CREG worden opgevolgd. Daar waar Electrabel Customer
Solutions (ECS) en EDF Luminus reeds van voor de liberalisering op de Belgische
energiemarkt aanwezig waren, werden Eni (vroeger Nuon) en Essent vrij snel na
liberalisering actief36. Lampiris, Eneco, Octa+, Ebem en Belpower traden de afgelopen jaren
eveneens toe tot de markt als actieve leveranciers.
Specifiek met betrekking tot de periode dat het vangnetmechanisme effectief van toepassing
was - 1 april 2012 tot en met 31 december 2013 – en mogelijks een invloed had op de markt
namen opnieuw vier leveranciers een actieve rol op in de Belgische energiemarkt.
Gedurende diezelfde periode heeft geen enkele actieve leverancier de energiemarkt
verlaten.
44.

Figuren 12 en 13 geven een inzicht in het werkelijk effect van de prijsbevriezing op

een specifiek product van een leverancier. De getoonde producten betreffen enerzijds ECS
Energy+37 dat eind 2012 gold als het meest onderschreven product op de residentiële
elektriciteits- en gasmarkt. Anderzijds wordt ook het effect van de prijsbevriezing op een
product van een nieuwe speler op de energiemarkt getoond, zijnde Elegant38.

36

Binnen het kader van de gevoerde analyse over het vangnetmechanisme wordt hier met
‘energiemarkt’ steeds het residentieel en kmo-segment bedoeld.
37
ECS Energy+ is een product dat tot mei 2013 werd gecommercialiseerd door Electrabel Customer
Solutions (ECS) nv.
38
Elegant biedt als leverancier, zowel op de elektriciteit- als gasmarkt slechts één product aan.
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Figuur 12: Effect van de prijsbevriezing op de energiecomponent elektriciteit

De donker ingekleurde balken geven de jaarbedragen weer die rekening houden met de
bevriezing, de lichter ingekleurde balken geven het jaarbedrag van de energiecomponent
zonder bevriezing. De oranje curve geeft per maand het niveau weer van het goedkoopste
product op de markt.
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Figuur 13: Effect van de prijsbevriezing op de energiecomponent gas

45.

De periode van prijsbevriezing zorgde voor besparingen op de energiefactuur van

17,00 EUR (21,00 EUR inclusief BTW) tot 52,00 EUR (63,00 EUR inclusief BTW) – zijnde
5% tot 12% - per jaar voor elektriciteit en 39,00 EUR (47,00 EUR inclusief BTW) tot
81,00 EUR (98,00 EUR inclusief BTW) – zijnde 4% tot 7% - per jaar voor gas.
46.

Belangrijk in figuren 12 en 13 is de aanduiding van de volle oranje lijn. Deze lijn geeft

voor de desbetreffende maand steeds het goedkoopste product op de markt aan. Uit de
positie van de oranje lijn ten opzichte van het prijsniveau van de getoonde producten blijkt
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dat er op de Belgische energiemarkt zelfs op het moment van en rekening houdend met het
effect van de prijsbevriezing nog lagere prijzen werden aangeboden. Deze lagere prijzen
worden daarenboven aangeboden door nieuwe marktspelers, waardoor kan geconcludeerd
worden dat de prijsbevriezing niet als specifieke toetredingsdrempel binnen de energiemarkt
kan worden geïdentificeerd .
47.

Hierna wordt nog even stilgestaan bij het specifieke effect van de prijsbevriezing op

de gasprijzen. De gasprijzen zijn rekening houdend met een grotere (verwarmings)vraag in
de winter meer onderhevig aan seizoenschommelingen. In onderstaande figuur 14 wordt een
inzicht gegeven in de evolutie in het aantal graaddagen39 over de jaren 2012 en 2013 en de
evolutie van de gasprijs over dezelfde periode. Als referentie voor de gasprijs wordt in figuur
14 gewerkt met de indexeringsparameter TTF10340. TTF103 is een veel gebruikte
indexeringsparameter binnen de gasmarkt, al worden ook andere indexeringsparameters
gebruikt (voor een volledig overzicht van de indexeringsparameters zie randnummer 55). De
duurdere herfst- en wintermaanden komen in onderstaande figuur duidelijk tot uiting. De
periode van prijsbevriezing wordt afzonderlijk aangeduid en loopt van 1 april 2012 tot en met
31 december 2012. Eind 2012 ontving de CREG, vooral van de kleinere, nieuwe spelers op
de gasmarkt een aantal berichten over de mogelijk negatieve impact van de prijsbevriezing
op hun onderneming en de gerealiseerde marges. Immers met een bevroren prijsniveau voor
TTF103 van 23,30 EUR/MWh en een werkelijke prijsnotering voor Q4 2012 van
26,69 EUR/MWh dreigden de marges van de leveranciers onder druk komen te staan.
Uit figuur 14 blijkt echter ook dat in het laatste kwartaal van 2012 eerder zachte
temperaturen werden opgetekend en dat de winterprik zich pas begin 2013 voordeed. Vanaf
1 januari 2013 werd de prijsbevriezing opgeheven en konden de leveranciers binnen het
kader van het vangnetmechanisme overgaan tot indexering van hun variabele contracttypes
(waarde TTF103 voor Q1 2013 = 27,58 EUR/MWh).

39

De graaddagen geven een beeld van het gemiddeld profiel van de verwarmingsnoden van een
woning in België. Voor een bepaalde dag zijn de graaddagen die gebruikt worden door de
aardgassector in België gelijk aan het verschil tussen 16,5°C en de gemiddelde dagtemperatuur
gemeten door het KMI te Ukkel.
Indien bijvoorbeeld de gemiddelde temperatuur van een dag -2°C was, is het aantal graaddagen voor
die dag 18,5°C (GD =16,5 - - 2). Indien de gemiddelde dagtemperatuur groter is dan 16,5°C wordt de
waarde 0 aangenomen. (Bron: Synergrid, www.synergrid.be)
40
TTF103 is een kwartaalindex. De TTF-waarde die geldt voor een kwartaal (3 (maanden) in de naam
TTF103) is gebaseerd op de TTF-noteringen tijdens de maand voorafgaand aan het kwartaal (1 in de
naam TTF103). De nul staat voor het aantal maanden decalage tussen de maand met de in rekening
genomen noteringen en het kwartaal waarvoor de TTF-waarde van toepassing is.
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Figuur 14: Overzicht evolutie van de gasprijs en het aantal graaddagen

48.

Zowel de introductie van de prijsbevriezing (periode 1 april 2012 tot en met 31

december 2012) als het eigenlijke vangnetmechanisme hebben geen negatieve impact
gehad op het aantal actieve leveranciers binnen de Belgische energiemarkt. Meer nog,
zowel tijdens de periode van prijsbevriezing als daarna werden nieuwe spelers actief.
49.

Specifiek met betrekking tot de analyse van de toetredings-/uittredingsdrempels stelt

de CREG over de geanalyseerde periode geen marktverstorende effecten vast.

III.2.3
50.

Transparantie
Binnen de energiemarkt is het aantal aanbieders systematisch veel kleiner dan het

aantal vragers. Het marktsegment41 dat door het vangnetmechanisme wordt geïmpacteerd is
voor de vraagzijde qua prijsvorming en beschikbare informatie vrij homogeen. Daarentegen
bestaan er wezenlijke verschillen in de organisatie van de verschillende aanbieders,
bijvoorbeeld met betrekking tot het al dan niet beschikken over: een historisch opgebouwde
klantenportefeuille (periode van voor liberalisering), een eigen productiepark (elektriciteit),
historische langetermijncontracten (elektriciteit en gas),etc.
Transparantie binnen de energiemarkt heeft daarom zowel betrekking op de aanbieders (=
leveranciers) als op de vragers (= consumenten).

41

Het marktsegment van de huishoudelijke afnemers en kmo’s.
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51.

Al van voor de periode van liberalisering van de energiemarkt werd in België een

onderscheid gemaakt tussen contracttypes met een vaste dan wel een variabele
energieprijs. Specifiek met betrekking tot de contracttypes met variabele prijsformules, werd
in de samenstelling van deze prijsformules gewerkt met indexeringsparameters die veelal
gelinkt waren aan de specifieke organisatie en het productiepark van de betrokken
leverancier42. De samenstelling van deze parameters was zeer complex, bovendien waren
ook

de

waarden

van

een

aantal

van

de

samenstellende

delen

van

deze

indexeringsparameters niet altijd publiek beschikbaar43. De CREG is steeds van oordeel
geweest dat het behoud van dergelijke, historische parameters onverzoenbaar was met de
realiteit van een geliberaliseerde markt.
52.

De samenstelling van de prijsformule en de daarin gebruikte indexeringsparameters

worden voor de contracttypes met een variabele prijs aanzien als het kenmerk44 met de
grootste complexiteit. Een complexiteit die mogelijk leidt tot een gebrek aan transparantie en
een gebrek aan vergelijkbaarheid.
53.

De wet van 29 maart 2012 voegde een §4bis toe aan artikel 20bis van de

elektriciteitswet en artikel 15/10bis van de gaswet, met als doel de representativiteit,
transparantie en vergelijkbaarheid van de energieprijzen te bevorderen.
“§4bis: Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad legt de Koning, na voorstel
van de commissie, een exhaustieve lijst vast van toegelaten criteria met het oog op de
uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters opdat deze
beantwoorden aan transparante, objectieve en niet-discriminatoire criteria en de werkelijke
bevoorradingskosten vertegenwoordigen. …”

Via de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 werd uitvoering gegeven aan voormelde
bepaling. Concreet betekende dit dat conform deze Koninklijke Besluiten, de variabele
energieprijzen gefactureerd aan de residentiële afnemers en kmo's enkel nog kunnen
evolueren in functie van beursnoteringen binnen de elektriciteit- en gasmarkt, waarbij de
naam van de gebruikte indexeringsparameters duidelijk verwijst naar de elementen op basis
waarvan ze zijn berekend. Daarbij werd specifiek voor gas een overgangsperiode ingevoerd
die loopt tot eind 2014, waardoor de indexering van gasprijzen op basis van olieprijzen voor
sommige leveranciers mogelijk blijft.

42

België kende vóór de liberalisering van de energiemarkt twee historische leveranciers: Electrabel en
SPE (nu EDF Luminus), die elk een eigen binnenlands productiepark ter beschikking hebben.
43
Vóór de liberalisering werden na analyse van het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas de
prijzen maandelijks aangepast op basis van de indexeringsparameters.
44
Belangrijke structurele kenmerken van contracttypes:
- de looptijd van het contract: 1 vs. 2 vs. 3 jaar;
- de samenstelling van de prijsformule in contracttypes met een variabele prijs vs. een vaste prijs;
- specifiek voor elektriciteit: het type meter (enkelvoudig vs. tweevoudig vs. exclusief nacht).
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54.

Conform §3 van de artikelen 20bis en 15/10bis heeft de CREG op basis van de

aangemelde gegevens van de leveranciers op 1 januari 2013, haar eerste beslissingen
genomen inzake de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformules.
Deze beslissingen worden per trimester voor alle leveranciers met variabele contracttypes
genomen. Vanaf het tweede trimester 2013 werd de inhoud van deze beslissingen45, omwille
van de inwerkingtreding van de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 op 1 april 2013,
uitgebreid naar de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de
conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes met een
variabele energieprijs. De CREG heeft in haar beslissingen over het jaar 2013 (4 trimesters)
geen enkele onjuistheid en/of

afwijking

inzake de correcte toepassing

van de

indexeringsformule en de gebruikte indexeringsparameters vastgesteld.
55.

Sinds april 2013 neemt de CREG in haar maandelijkse publicatie “Overzicht en

evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor residentiële klanten en kmo’s”46 een
tabel op waarin per leverancier de gebruikte indexeringsparameters met hun respectievelijke
waarden worden getoond. Beide overzichtstabellen worden weergegeven in Figuren 15 en
16.
Figuur 15: Overzicht indexeringsparameters elektriciteit
KLEINHANDELSMARKT
apr-juni 2013
Q2
€/MWh

Indexeringsparameters voor
variabele producten

jul-sept 2013 okt-dec 2013
Q3
Q4
€/MWh
€/MWh

Tarieffiches Residentieel
Leverancier

Beschrijving indexeringsparameters

Endex103

EBEM

Endex103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex
Power BE van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering

45,212

32,522

49,725

Endex121212

EDF Luminus

Endex121212 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex
Power BE gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y

55,038

55,038

55,038

Endex12012

EDF Luminus

Endex12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex
Power BE gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y

50,491

50,491

50,491

EDF Luminus

Endex303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex
Power BE tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q

42,505

36,325

48,347

Electrabel

CWE121212 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de
Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische b eurzen gedurende het jaar
Y-2 voor levering in jaar Y

55,792

55,792

55,792

50,550

50,550

50,550

41,673

38,178

46,829

44,860

32,290

49,860

nvt

47,380

39,380

Endex303
CWE121212
CWE12012

Electrabel

CWE303

Electrabel

Endex(15d1,0,3)

ELEGANT

Belpex

ELEXYS

Endex213

ENI

CWE12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de
Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische b eurzen gedurende het jaar
Y-1 voor levering in jaar Y
CWE303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de
Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische b eurzen tijdens het kwartaal
Q-1 voor levering in kwartaal Q
Endex(15d1,0,3) = de slotnotering Endex Power BE van de eerste
handelsdag na de 14de van de maand die het kwartaal van levering
voorafgaat
Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead
Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering, S11
maandgeprofileerd (S11 = SLP Elektriciteit- Niet huishoudelijk met
Aansluitingsvermogen <56kVA)
Endex213 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex
Power BE voor de eerste twee maanden die het kwartaal van levering
voorafgaan

41,345

38,036

47,765

45,410

32,960

50,050

Endex(4dpe,0,3)

ESSENT

Endex(4dpe,0,3) = de slotnotering Endex Power BE van de 4de
handelsdag vóór de expiratiedatum van het contract voor het kwartaal
van levering

Belpex

OCTA+

Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead
Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering

56,610

46,950

39,180

Endex(0dpe,0,3)

OCTA+

Endex(0dpe,0,3) = de slotnotering Endex Power BE op de laatste
handelsdag van het contract voor het kwartaal van levering

48,840

33,530

50,760

Tarieffiches KMO
Afnameprofielen tot 50MWh =>
idem Tarieffiches residentieel

45

Deze
beslissingen
zijn
voor
alle
leveranciers
http://www.creg.be/nl/evolprixe.html en http://www.creg.be/nl/evolprixg.html
46
Consulteerbaar via: http://www.creg.info/Tarifs/energiecomponent.pdf

consulteerbaar

via:
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Figuur 16: Overzicht indexeringsparameters gas
KLEINHANDELSMARKT
apr-juni 2013
Q2
€/MWh

Indexeringsparameters voor variabele
producten

jul-sept 2013
Q3
€/MWh

okt-dec 2013
Q4
€/MWh

Tarieffiches Residentieel
Leverancier

TTF103
TTF103
HUB303
TTF103
TTF303
[1]

GOL603

Beschrijving indexeringsparameters

ANTARGAZ

TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex TTF
Gas van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering

26,466

26,152

27,124

EBEM

TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex TTF
Gas van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering

26,466

26,152

27,124

EDF Luminus

HUB303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen te
Zeeb rugge van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van levering

25,995

26,390

27,202

Electrabel

TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas van
de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering

nvt

nvt

27,119

Electrabel

TTF303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas van
het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van levering

26,056

26,449

nvt

34,156

32,528

nvt

26,066

26,557

27,308

nvt

27,590

26,020

Electrabel

GOL603 = rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse
gemiddelden van de dagelijkse noteringen van stookolie 0,1%S
gedurende de 6 maanden voorafgaand aan het kwartaal van levering,
omgezet in €/MWh
TTF(15d1,0,3) = de slotnotering Endex TTF Gas van de eerste

TTF(15d1,0,3)

ELEGANT

TTF DAM

ELEXYS

TTF103

ENECO

TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex TTF
Gas van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering

26,466

26,152

27,124

TTF103

ENI

TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex TTF
Gas van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering

26,466

26,152

27,124

TTF_WAVG(1.0.1,1.1.1,1.2.1)_Endex_Q

ESSENT

TTF_WAVG(1.0.1,1.1.1,1.2.1)_Endex_Q = het gewogen gemiddelde
van de TTF(1.0.1), TTF(1.1.1) en TTF(1.2.1) pub licaties tijdens de
referentieperiode. De wegingen die worden toegepast op de TTF(1.0.1),
TTF(1.1.1) en TTF(1.2.1) zijn de geldende wegingsfactoren op b asis
van de maandelijkse factoren van het S41-standaardprofiel. De
referentieperiode is de maand die voorafgaat aan het kwartaal van
levering. (S41 = SLP Aardgas- Huishoudelijk)

26,653

26,170

27,270

TTF103

LAMPIRIS

TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex TTF
Gas van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering

26,466

26,152

27,124

OCTA+

TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex TTF
Gas van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering

26,466

26,152

27,124

WATZ

TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Endex TTF
Gas van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering

nvt

nvt

27,124

TTF103
TTF103

handelsdag na de 14 de van de maand die het kwartaal van levering
voorafgaat
TTF DAM = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead
TTF" prijzen van het kwartaal van levering, S31 maandgeprofileerd
(S31 = SLP Aardgas - Niet-huishoudelijk Verb ruik < 150.000kWh/jaar)

Tarieffiches KMO
Afnameprofielen tot 100MWh => idem
Tarieffiches residentieel
[1] : GOL603 in €/ton
Q2 2013 = 727,528
Q3 2013 = 692,840
Omzettingscoëfficiënt €/ton naar €/MWh = x/21,30

56.

Op basis van bovenstaande figuren 15 en 16 kunnen volgende vaststellingen worden

gedaan:
-

voor

elektriciteit

worden

door

8

leveranciers,

14

verschillende

indexeringsparameters gebruikt. Alle parameters hebben een duidelijke link met
een relevante elektriciteitsmarkt en zijn gebaseerd op zowel lange termijn (vb.
Endex forwards) als korte termijn (vb. Belpex DAM) noteringen.
-

voor

gas

worden

eind

2013

door

12

leveranciers,

6

verschillende

indexeringsparameters gebruikt.
-

ondanks de mogelijkheid geboden in het Koninklijk Besluit van 21 december
2012

om

voor

gasprijzen

geïndexeerd

op

basis

van

olieprijzen

een

35/60

overgangsperiode47 te voorzien tot eind 2014, worden er vanaf Q4 2013 door
geen enkele leverancier nog olie-gelinkte indexeringsparameters gebruikt.
-

Vanaf Q4 2013 hebben alle gasparameters daardoor een duidelijke link met een
relevante gasmarkt, zijnde TTF of HUB.

57.

Belangrijk is eveneens te vermelden dat, hoewel de bepalingen van de Koninklijke

Besluiten van 21 december 2012, pas op 1 april 2013 in werking traden, de leveranciers
reeds vanaf 1 januari 2013 alle indexeringsparameters in hun variabele prijsformules hebben
aangepast conform de bepalingen van voormelde Koninklijke Besluiten. Daarenboven
hebben vanaf 1 januari 2013, op vraag van de regering, alle leveranciers hun slapende (niet
actieve) klanten automatisch geswitcht naar een actief product. Dit betekent dat het voor
deze klanten ook mogelijk is om te beschikken over alle nodige informatie omtrent de
gebruikte prijsformules en indexeringsparameters. Voor deze klanten zorgt dit onder andere
voor een makkelijkere vergelijkbaarheid van hun contract met andere actieve contracten
aangeboden op de markt.
58.

Het feit dat sinds 1 januari 2013 (de eigenlijke start van het vangnetmechanisme) en

zeker vanaf 1 april 2013 (de inwerkingtreding van de Koninklijke Besluiten van 21 december
2012)

voor

de

contracttypes

met

variabele

prijsformules

de

bijhorende

indexeringsparameters publiek beschikbaar zijn en dat de indexeringsparameters ook deel
uitmaken van publicaties door de CREG (vb. maandelijkse nota, trimestriële beslissingen),
heeft de transparantie van de beschikbare prijsinformatie op de energiemarkt in belangrijke
mate verhoogd.
59.

Deze verhoogde transparantie48 die ook leidt tot een betere vergelijkbaarheid van de

aangeboden producten heeft er onder andere ook voor gezorgd dat er over de beschouwde
periode een verhoogd gebruik van prijsvergelijkingswebsites wordt vastgesteld.
60.

Op

15

juli

2013

werd

het

“Charter

voor

goede

praktijken

voor

prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiële gebruikers en kmo’s”
ondertekend. Bijlage B bij dit charter bevat een globaal akkoord tussen alle regulatoren, de
energieleveranciers en de consumentenorganisaties over een gestandaardiseerde en

47

Bij de uitwerking van de indexeringsparameters voor variabele contracttypes gas waarvan de
indexering ten minste gedeeltelijk gebeurt op basis van een aardolie-index, voorziet de
indexeringsformule een maximaal percentage dat vermenigvuldigd wordt met de beursnoteringen op
de Europese aardoliemarkt. Dit maximaal percentage bedraagt 50 % voor het jaar 2013, 35 % voor
het jaar 2014 en 0 % vanaf het jaar 2015.
48
Samen met de reeds vermelde acties van zowel de overheid als de vier energieregulatoren om de
consument zo goed mogelijk te informeren en alert te houden voor mogelijk te realiseren besparingen
op zijn energiefactuur.
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uniforme wijze van prijsberekening en vergelijking van de geraamde jaarlijkse kostprijs voor
elektriciteit en gas.
Het charter staat los van het eigenlijke vangnetmechanisme, maar kwam mede tot stand
door de zeer uitgebreide kennis over prijsformules en indexeringsparameters die de CREG
door de implementatie van het vangnetmechanisme en de ontwikkeling van de
gegevensbank heeft verworven. Dit charter en de bijhorende berekeningswijze van de
prijzen van contracttypes met variabele prijsformule zullen ervoor zorgen dat de
vergelijkbaarheid van de contracten aangeboden op de energiemarkt wordt verbeterd en dat
de consument op een duidelijkere en meer eenvormige manier wordt geïnformeerd,
waardoor ook de transparantie in de markt wordt verhoogd.
61.

Sinds de introductie van het vangnetmechanisme is de beschikbaarheid van

relevante informatie zowel voor de aanbieders als de vragers in belangrijke mate
toegenomen.
Het werken met indexeringsparameters die rechtstreeks gelinkt zijn aan beursnoteringen
binnen de elektriciteits- en gasmarkt en waarvan de waarden zowel rechtstreeks als via
publicaties van de CREG voor iedereen beschikbaar zijn, zorgt ervoor dat aan de
aanbiederszijde een level playing field wordt gecreëerd. Ook aan de vraagzijde zorgt deze
toename aan transparantie voor een betere vergelijkbaarheid van de aangeboden
prijsformules, waardoor de marktdynamiek een bijkomende boost heeft gekregen.
62.

Daar waar de introductie van het vangnetmechanisme heeft bijgedragen tot het beter,

duidelijker en transparanter informeren van de verschillende marktpartijen, is de CREG van
oordeel dat de inspanningen die binnen het vangnetmechanisme werden geleverd om te
komen tot meer transparantie op de energiemarkt naar de toekomst toe moeten worden
verder gezet. Het eigenlijke vangnetmechanisme is pas vanaf 1 januari 2013 van start
gegaan; het lijkt de CREG daarom noodzakelijk om de recent ontstane marktdynamiek ook
naar de toekomst, via het behoud van het vangnetmechanisme verder te ondersteunen.
III.2.4

Productaanbod en prijsevolutie

III.2.4.1
63.

III.2.4.1. Productaanbod

In het kader van haar permanente monitoringopdrachten en meer bepaald het

vangnetmechanisme houdt de CREG haar gegevensbank up-to-date en beschikt daardoor
over een volledig overzicht van alle actief aangeboden contracten voor elektriciteit en gas.
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Tussen januari 2013 en december 2013 evolueert de Belgische elektriciteits- en gasmarkt
voor residentiële verbruikers49 als volgt:
-

Over de volledige periode zijn 5 leveranciers actief in Brussel en 8 in Wallonië. In
Vlaanderen evolueert het aantal actieve leveranciers van 10 in januari 2013 naar
12 in december 2013;

-

De actieve leveranciers bieden ook meer producten aan:
o

Elektriciteit : van 34 naar 40 producten in Vlaanderen, van 32 naar 35 in
Wallonië en van 14 naar 17 in Brussel;

o

Aardgas : van 32 naar 35 producten in Vlaanderen, 30 in Wallonië en van
11 naar 14 in Brussel;

-

Het aanbod bij elektriciteit bestaat voor 30% tot 40% uit variabele producten, bij
aardgas is dit het geval voor meer dan de helft van het aanbod.

64.

Inzake productaanbod blijkt uit de gegevensbank van de CREG dat de grotere

marktspelers een zeer ruim aanbod aan verschillende producten hebben, daar waar de
kleinere leveranciers, veelal zeer bewust kiezen voor een zeer beperkt productaanbod.
Daarbij

wordt

dit

beperkt

productaanbod

door

de

kleinere

leveranciers

zo

gecommercialiseerd dat de nadruk komt te liggen op duidelijkheid en eenvormigheid voor al
hun klanten. Het vangnetmechanisme zorgt hier dus niet voor een beperkende factor, eerder
wordt omwille van het vangnetmechanisme de transparantie van de prijsformule in de
huidige markt als marketingtool gebruikt.
65.

In de loop van het jaar 2013 werden vooral bij de historische leveranciers belangrijke

wijzigingen aan hun productaanbod vastgesteld.
Allereerst werden op uitdrukkelijk vraag van de regering alle standaard (niet-actieve) klanten
op

1

januari

2013

automatisch

geswitcht

naar

een

actief

contract

van

de

standaardleverancier50, wat voor deze klanten een besparing51 inhield. In Bijlage 3 wordt aan
de hand van een aantal grafieken duidelijk gemaakt welke impact deze switchoperatie heeft
gehad op de energieprijzen betaald door de niet-actieve klanten. Met besparingen van
38,00 EUR (46,00 EUR inclusief BTW) bij ECS en 13,00 EUR (16,00 EUR inclusief BTW) bij
EDF Luminus per jaar voor elektriciteit en 187,00 EUR (226,00 EUR inclusief BTW) en
150,00 EUR (181,50 EUR inclusief BTW) per jaar voor gas heeft deze maatregel zijn effect
49

Er is een gelijkaardige evolutie voor kmo’s.
ECS switcht zijn standaardklanten van het contract “Basisaanbod” naar het contract “Energy+”. EDF
Luminus switcht zijn standaardklanten van het contract “Standaard” naar het contract “Aktief”.
51
Gerealiseerde besparing niet alleen omwille van verandering van contract maar ook omwille van de
aanpassing van de indexeringsparameters (cfr. KB van 21 december 2012).
50
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niet gemist. Belangrijk is echter ook te vermelden dat door op 1 januari 2013 te kiezen voor
het goedkoopste door de leverancier aangeboden contract nog veel grotere besparingen van
128,00 EUR (155,00 EUR inclusief BTW) of 38% en 132,00 EUR (160,00 EUR inclusief
BTW) of 37% per jaar voor elektriciteit en 283,00 EUR (342,00 EUR inclusief BTW) of 26%
en 356,00 EUR (431,00 EUR inclusief BTW) of 21% per jaar voor gas konden worden
gerealiseerd.
66.

In mei 2013 past ECS zijn productaanbod volledig aan. Het productaanbod wordt

onder andere in twee specifieke categorieën opgesplitst. Bij de Easy-contracten kiest de
consument een specifiek contract waaraan een aantal kenmerken verbonden zijn:
-

1 jaar, 2 jaar

-

type (extra) dienstverlening

-

…

Het productgamma Select werkt met een omgekeerd principe. In vijf stappen maakt de klant
eerst zelf een keuze uit bovenvermelde kenmerken om zo tot een gepersonaliseerd contract
te komen. De prijsformules binnen de Easy en Select producten zijn gelijkaardig en in
sommige gevallen zelfs identiek, waardoor de verschillende contracten in de praktijk enkel
van naam verschillen.
67.

EDF Luminus is, sinds 1 oktober 2013, begonnen met de meest onderschreven

contracten in zijn portefeuille niet langer actief op de markt aan te bieden. Het niet langer
actief aanbieden van deze contracttypes zorgt ervoor dat een belangrijk deel van de
consumenten niet langer actief – vb. via studies over aangeboden contracten of
prijsvergelijkingswebsites – de prijsevolutie van deze contracten kan volgen.
68.

De CREG is van oordeel dat binnen haar monitoringtaken en meer specifiek binnen

het vangnetmechanisme, haar taken van opvolging van aangeboden contracten - via de
gegevensbank - nog een belangrijke meerwaarde kunnen opleveren inzake bescherming en
informatieverstrekking naar de consument. Het feit dat verschillende leveranciers eenzelfde
prijsformule aanbieden in contracten die enkel van naam verschillen, zorgt er onder andere
voor dat consumenten onnodig worden blootgesteld aan een veelheid aan informatie,
waardoor zij niet altijd de voor hen optimale keuzes maken.
Daarenboven zorgt het niet langer actief aanbieden van contracttypes waarop bestaande
klanten worden behouden ervoor dat een belangrijk deel van de consumenten niet langer
actief de prijsevolutie van deze contracten kan volgen. Via de gegevensbank die de CREG
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binnen het kader van het vangnetmechanisme bijhoudt, is het wel mogelijk om dergelijke
producten verder op te volgen en hierover te communiceren52.
69.

Tijdens de periode januari 2013 tot december 2013 kende zowel het aantal actieve

leveranciers als het aantal aangeboden producten een stijging, bijgevolg lijkt er geen sprake
te

zijn

van

marktverstorende

effecten

omwille

van

de

implementatie

van

het

vangnetmechanisme. De CREG wenst er echter wel op te wijzen dat er zich inzake
productaanbod een aantal evoluties op de markt voordoen, die naar de toekomst toe zeker
verdere opvolging vereisen, zoals bijvoorbeeld: aanbieden van een veelheid aan contracten
waarvan de kenmerken niet wezenlijk verschillen, het niet langer actief aanbieden van
contracten waarop een belangrijk deel van de klanten wordt behouden waardoor
transparante prijsinformatie aan de markt wordt onttrokken.
III.2.4.2

Prijsevolutie

Prijzen in België
70.

Het vangnetmechanisme heeft als voornaamste doel de energieprijzen voor zowel

particulieren als kmo’s binnen het gemiddelde van de ons omringende landen te brengen.
Daartoe werden volgende maatregelen ingevoerd:
-

Het oprichten van een gegevensbank binnen de CREG met daarin een overzicht
van alle prijsformules door de leveranciers aangeboden aan residentiële klanten
en kmo’s.
Deze

gegevensbank

moet

de

CREG

in

staat

stellen

om

de

berekeningsmethodologie van de energieprijzen te registreren, alsook een inzicht
te krijgen in de gebruikte indexeringsparameters en indexeringsformules.
-

Het beperken van de indexering van variabele prijsformules tot vier keer per jaar
(steeds aan het begin van een trimester) in plaats van maandelijkse
indexeringen. Deze indexering is onderworpen aan de controle van de CREG.

-

Het toetsen van de indexeringsformules gebruikt door de leveranciers aan een
lijst van criteria die bij Koninklijk Besluit53 worden vastgelegd, om zo te komen tot
transparante en beurs gerelateerde parameters in plaats van door de

52

De CREG verwijst hiervoor naar het publicatie “Energieprijzen voor de consument van elektriciteit
en aardgas per leverancier en per product – overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov
duurste/goedkoopste product op de Belgische energiemarkten”.
Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/compprix.html
53
Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten
criteria voor de indexering van de elektriciteits- en gasprijzen door de leveranciers.
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leveranciers ontwikkelde parameters die veelal gelinkt zijn aan eigen productieen exploitatiecriteria.
-

Het permanent vergelijken van de energieprijzen in België met deze in de ons
omringende landen (CWE-zone)54. Deze vergelijking gebeurt door de CREG en
wordt gebruikt bij de analyse van aangekondigde prijsverhogingen door de
leveranciers.

71.

Voor de berekening van een gemiddelde elektriciteits- en gasprijs in België en als

vergelijkingsbasis voor buitenlandse energieprijzen wordt verder gewerkt met de
methodologie zoals ontwikkeld door Frontier Economics in haar studies ‘International
comparison of electricity and gas prices for households’55 en ‘International comparison of
electricity and gas prices for commerce and industry’56.
Deze methodologie57 vertrekt vanuit de totale factuur voor de eindklant, van waaruit de
verschillende samenstellende delen van de energieprijs worden afgezonderd. Als basis voor
de totale factuur aan de eindklant wordt vertrokken van een gewogen gemiddelde
energieprijs op basis van:
-

het standaardaanbod van de standaardleverancier in een bepaalde regio;

-

het beste aanbod in dezelfde regio van deze standaardleverancier;

-

een concurrerend aanbod van de op één na grootste leverancier op de markt58.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat er tussen de verschillende landen wordt
vergeleken op basis van de meest representatieve contracten in de markt59. Er wordt voor
de internationale vergelijking, binnen een specifiek land, dus geen rangschikking van
goedkoopste naar duurste gemaakt. Wel wordt rekening gehouden met een aantal
onderscheiden exploitatiegebieden van distributienetbeheerders, waardoor ook geografische
spreiding in de vergelijking wordt meegenomen.
54

CWE-zone = België, Nederland, Duitsland, Frankrijk.
International comparison of electricity and gas prices for household – Final Report on a study
prepared
for
the
CREG,
October
2011,
’http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026Frontier_Economics-International_Comp_HH_Energy_Prices.pdf
56
International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry – Final Report on a
study prepared for the CREG, October 2011, http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf
57
De methodologie ontwikkeld door Frontier Economics werd in de loop van 2012 en 2013 door de
CREG verder verfijnd door onder andere: een aantal bijkomende distributienetbeheerders toe te
voegen aan de Belgische cijfers, voor geen enkel land rekening te houden met kortingen, update van
een aantal producten, etc.
58
Deze werkwijze impliceert, dat leveranciers met een beperkt marktaandeel niet in de vergelijking
worden opgenomen.
59
In Frankrijk wordt nog steeds gewerkt met gereguleerde tarieven. Het is het gereguleerd tarief dat
van toepassing is op de weerhouden klantenprofielen dat in de rekening wordt gebracht.
55
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Teneinde de prijsvergelijking zo transparant mogelijk te laten verlopen, wordt elke
component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil onder andere
zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie in België inbegrepen in de leveranciersprijs
en de kosten voor openbare dienstverplichtingen in België vooral toegeschreven aan de
distributienetbeheerders werden uitgezuiverd en integraal werden toegewezen aan de
heffingen.
72.

Onderstaande figuren 17 en 18 geven voor de periode december 2012 tot en met

december 2013 een overzicht van de evolutie van de gemiddelde elektriciteitsprijs – zuivere
energiecomponent – in België.
De in dit verslag beschreven verschillende etappes van prijsbevriezing, stopzetten van
standaardcontracten en switch naar actieve contracten, start van het vangnetmechanisme en
inwerkingtreding van de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 worden onderaan de
figuren aangeduid.
73.

Over de beschouwde periode is de gemiddelde Belgische elektriciteitsprijs gedaald

met 24% en de gasprijs met 15%.
74.

Omwille van de toegenomen marktdynamiek en concurrentie tussen de leveranciers,

wat onder andere heeft gezorgd voor dalende prijzen, is over de beschouwde periode ook
het besparingspotentieel afgenomen. Daar waar in december 2012 het verschil tussen het
duurste en goedkoopste contract voor gas meer dan 400,00 EUR (484,00 EUR inclusief
BTW) en voor elektriciteit tot meer dan 140,00 EUR (169,00 EUR inclusief BTW) bedroeg, is
dit verschil in december 2013 voor gas teruggebracht tot 140,00 EUR (169,00 EUR inclusief
BTW). Voor elektriciteit blijft een besparing tot 140,00 EUR (169,00 EUR inclusief BTW)
mogelijk.
De vastgestelde daling van de prijzen neemt niet weg dat door actief op zoek te blijven gaan
naar de best deal, consumenten op de Belgische energiemarkt nog steeds belangrijke
besparingen kunnen realiseren.
75.

De prijsbevriezing en de installatie van een vangnetmechanisme in België hebben er

in 2012 en 2013 in ieder geval voor gezorgd dat consumenten actiever op zoek gaan naar
een energieleverancier en dat ook voor slapende (niet actieve) klanten belangrijke
besparingen werden gerealiseerd, al moet de verdere activering van die laatste categorie
een aandachtspunt voor de toekomst blijven.
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Figuur 17: Evolutie van de gemiddelde elektriciteitsprijs in België voor een huishoudelijke Dc-typeklant

Figuur 18: Evolutie van de gemiddelde gasprijs in België voor een huishoudelijke T2-typeklant
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Prijsvergelijking met het buitenland
76.

De analyse van de energiecomponent en de permanente vergelijking van de prijzen

tussen België en de buurlanden toont over het jaar 2013 een evolutie zoals weergegeven in
figuren 19 en 20. Uit deze figuren blijkt dat de implementatie van het vangnetmechanisme er
inderdaad voor heeft gezorgd dat de Belgische energieprijzen zich naar het gemiddelde van
de ons omringende landen toe beweegt. Voor elektriciteit volgt de gemiddelde prijs in België
het gemiddelde prijsniveau in de buurlanden sinds augustus 2013. Voor gas blijft de
gemiddelde prijs in België ongeveer 1 EUR/MWh boven het gemiddelde van de buurlanden
liggen. Voor de CREG geven deze vaststellingen in ieder geval aan dat verdere opvolging en
monitoring van de prijzen naar de toekomst toe een noodzaak blijft.
Figuur 19:

Evolutie gemiddelde elektriciteitsprijs België ten opzichte van de buurlanden (DE, FR, NL)
voor een huishoudelijke Dc-typeklant
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Figuur 20:

Evolutie gemiddelde gasprijs België ten opzichte van de buurlanden (DE, FR, NL) voor
een huishoudelijke T2-typeklant

77.

Wanneer we kijken naar het gemiddelde prijsniveau per land – prijzen berekend

volgens de methodologie ontwikkeld door Frontier Economics, cfr. randnummer 71 – stellen
we vast dat er zich onderling tussen de verschillende landen nog aanzienlijke verschillen
voordoen. De kleurencode gebruikt in figuur 21 zorgt ervoor dat de hoogste prijs in een
donkerblauwe kleur wordt getoond en de laagste prijs in het lichtblauw.
Frankrijk kent de laagste elektriciteitsprijs. In Duitsland betalen residentiële klanten hun
elektriciteit meer dan 30% duurder dan in Frankrijk. Zoals reeds aangegeven in figuur 19 ligt
de elektriciteitsprijs in België sinds augustus 2013 rond het gemiddelde van de andere drie
landen.
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Figuur 21:

Gemiddelde elektriciteitsprijs (zuivere energiecomponent) in België (BE), Duitsland (DE),
Frankrijk (FR) en Nederland (NL)

Component energie (elek 3.500 kWh) in €/jr
BE
DE
FR
NL
335,11 277,33 186,53 277,91
265,26 240,57 186,52 272,27
273,76 250,01 186,52 275,56
271,51 261,47 186,52 274,72
257,45 269,36 186,52 275,19
254,42 270,52 186,53 275,56
255,78 268,44 191,51 275,39
253,48 267,77 191,51 272,19
247,21 269,27 207,86 271,98
244,06 267,37 207,86 271,96
252,63 268,21 207,86 271,23
250,94 270,55 207,86 271,23
253,44 271,09 207,86 269,21

1/12/2012
1/01/2013
1/02/2013
1/03/2013
1/04/2013
1/05/2013
1/06/2013
1/07/2013
1/08/2013
1/09/2013
1/10/2013
1/11/2013
1/12/2013
duurste land
goedkoopste land

78.

In tegenstelling tot elektriciteit kent Frankrijk voor gas de hoogste prijs en Duitsland

de laagste prijs. In Frankrijk betalen residentiële klanten hun gas ongeveer 10% duurder dan
in Duitsland. Zoals reeds aangegeven in figuur 20 ligt de gasprijs in België sinds april 2013
ongeveer 1 EUR/MWh boven het gemiddelde van de andere drie landen.
Figuur 22:

Gemiddelde gasprijs (zuivere energiecomponent) in België (BE), Duitsland (DE), Frankrijk
(FR) en Nederland (NL)

Component energie (gas 23.260 kWh) in €/jr
BE
1/12/2012
1/01/2013
1/02/2013
1/03/2013
1/04/2013
1/05/2013
1/06/2013
1/07/2013
1/08/2013
1/09/2013
1/10/2013
1/11/2013
1/12/2013

DE
989,07
871,08
871,24
871,24
843,98
843,83
836,84
834,27
825,53
824,29
836,42
831,78
840,70

FR
773,59
748,56
748,29
748,13
754,56
755,00
755,04
749,23
750,81
757,72
760,45
760,63
759,76

NL
848,33
877,84
871,03
866,17
859,36
859,36
852,56
843,44
836,63
834,69
834,69
840,52
840,52

923,98
861,38
867,72
865,94
858,38
858,68
856,61
838,61
839,43
839,09
837,43
837,97
838,60

duurste land
goedkoopste land
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IV.

CONCLUSIE

Een internationale studie had in 2011 aangetoond dat de Belgische eindconsumenten
merkelijk meer moesten betalen voor hun elektriciteit en gas dan de afnemers in de ons
omringende

landen.

De

regering

besliste

daarop

tot

de

introductie

van

een

vangnetmechanisme met als doel de energieprijzen voor zowel particulieren als kmo’s niet
hoger te laten liggen dan de gemiddelde prijs in de ons omringende landen.
Het vangnetmechanisme werd geïntroduceerd via de wet van 8 januari 2012, waarna de
regelgeving in de loop van het jaar 2012 verder werd aangepast. In een eerste fase werd
een periode van prijsbevriezing, periode 1 april 2012 tot en met 31 december 2012, voor
contracttypes met een variabele prijsformule afgekondigd. Concreet betekende dit dat de
waarden op 31 maart 2012 als bovengrens van de indexeringsparameters werden opgelegd.
Vanaf 1 januari 2013 trad het eigenlijke vangnetmechanisme in werking met daarin een
aantal specifieke monitoringopdrachten voor de CREG, zoals: controle op de trimestriële
indexering van contracttypes met een variabele prijsformule, controle op de gebruikte
indexeringsparameters en de indexeringsformule en vergelijking van de Belgische
energieprijzen met deze in de ons omringende landen.
Het vangnetmechanisme loopt tot en met 31 december 2014. De Koning kan dit met een
nieuwe termijn van drie jaar verlengen, op basis van een rapport opgesteld door de CREG
en de Nationale Bank van België (= NBB). De Koning kan eveneens op elk moment besluiten
om aan het mechanisme een einde te maken als het een belangrijk marktverstorend effect
heeft. In dit opzicht staan de CREG en de NBB in voor een permanente monitoring van het
mechanisme. In het kader van deze permanente monitoring wordt aan de CREG en de NBB
de verplichting opgelegd om een jaarlijks verslag op te stellen inzake mogelijke
marktverstorende effecten.
Daar waar zowel in de elektriciteits- als gaswet met betrekking tot het vangnetmechanisme
aandacht wordt besteed aan mogelijke marktverstorende effecten, wordt de term
“marktverstorende effecten” niet eenduidig gedefinieerd. Meer algemeen blijkt de term
“marktverstorend effect” een niet-gedefinieerde term in de huidige regelgeving. In een
dergelijk geval kan men bij de beoordeling van eventuele marktverstorende effecten enkel
terugvallen op de gangbare betekenis van het woord, zijnde: elke belemmering van de
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normale werking van de markt, waarbij moet worden aangenomen dat de wetgever het
klassieke model van een vrije, competitieve markt in gedachten had als norm.
Bij de beoordeling van eventuele marktverstorende effecten komt het er in het kader van het
vangnetmechanisme op aan om twee situaties te vergelijken: de (reële) toestand mét
vangnet en de (hypothetische) toestand zonder vangnet. Bij deze vergelijking ligt de focus op
de vraag of de toepassing van het vangnetmechanisme al dan niet een negatieve impact
heeft gehad op de marktwerking. Met betrekking tot de monitoring van eventuele
marktverstorende effecten, heeft de CREG zich geconcentreerd op de analyse van:
marktconcentratie, toetredings- en uittredingsdrempels, transparantie, productaanbod en
prijsevolutie.
De evoluties van de marktaandelen, het aantal leverancierswissels en de concentratieindexen (HHI) vormen samen een sterke aanwijzing dat een reële concurrentie op de
Belgische energiemarkten vandaag meer en meer een feit is. Een concurrentie die op basis
van de geanalyseerde cijfers geen hinder lijkt te ondervinden van de implementatie van het
vangnetmechanisme. Specifiek met betrekking tot de analyse van marktconcentratie stelt de
CREG over de geanalyseerde periode geen marktverstorende effecten vast.
Zowel de introductie van de prijsbevriezing (periode 1 april 2012 tot en met 31 december
2012) als het eigenlijke vangnetmechanisme hebben geen negatieve impact gehad op het
aantal actieve leveranciers binnen de Belgische energiemarkt. Meer nog zowel tijdens de
periode van prijsbevriezing als daarna werden nieuwe spelers actief. Specifiek met
betrekking tot de analyse van de toetredings-/uittredingsdrempels stelt de CREG over de
geanalyseerde periode geen marktverstorende effecten vast.
Sinds de introductie van het vangnetmechanisme is de beschikbaarheid van relevante
informatie zowel voor de aanbieders als de vragers in belangrijke mate toegenomen.
Het werken met indexeringsparameters die rechtstreeks gelinkt zijn aan beursnoteringen
binnen de elektriciteits- en gasmarkt en waarvan de waarden zowel rechtstreeks als via
publicaties van de CREG voor iedereen beschikbaar zijn, zorgt ervoor dat aan de
aanbiederszijde een level playing field wordt gecreëerd. Ook aan de vraagzijde zorgt deze
toename aan transparantie voor een betere vergelijkbaarheid van de aangeboden
prijsformules, waardoor de marktdynamiek een bijkomende boost heeft gekregen.
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Tijdens de periode januari 2013 tot december 2013 kende zowel het aantal actieve
leveranciers als het aantal aangeboden producten een stijging, bijgevolg lijkt er geen sprake
te

zijn

van

marktverstorende

effecten

omwille

van

de

implementatie

van

het

vangnetmechanisme. De CREG wenst er echter wel op te wijzen dat er zich inzake
productaanbod een aantal evoluties op de markt voordoen, die naar de toekomst toe zeker
verdere opvolging vereisen, zoals bijvoorbeeld: aanbieden van een veelheid aan contracten
waarvan de kenmerken niet wezenlijk verschillen, het niet langer actief aanbieden van
contracten waarop een belangrijk deel van de klanten wordt behouden waardoor
transparante prijsinformatie aan de markt wordt onttrokken.
De analyse van de energiecomponent en de permanente vergelijking van de prijzen tussen
België en de buurlanden tonen aan dat de implementatie van het vangnetmechanisme er
inderdaad voor heeft gezorgd dat de Belgische energieprijzen zich naar het gemiddelde van
de ons omringende landen toe bewegen en dat over de beschouwde periode belangrijke
besparingen konden worden gerealiseerd. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat de
energieprijs is samengesteld uit verschillende componenten en dat het vangnetmechanisme
zich enkel toespitst op de zuivere energiecomponent.
Voor elektriciteit volgt de gemiddelde prijs in België het gemiddelde prijsniveau in de
buurlanden sinds augustus 2013. Voor gas blijft de gemiddelde prijs in België ongeveer
1 EUR/MWh boven het gemiddelde van de buurlanden liggen. Voor de CREG geven deze
vaststellen in ieder geval aan dat verdere opvolging en monitoring van de prijzen naar de
toekomst toe een noodzaak blijft.
Over de beschouwde periode is de gemiddelde Belgische elektriciteitsprijs gedaald met 24%
en de gasprijs met 15%. Dit neemt niet weg dat door actief op zoek te blijven gaan naar de
best deal, consumenten op de Belgische energiemarkt nog steeds belangrijke besparingen
kunnen realiseren. De prijsbevriezing en de installatie van een vangnetmechanisme in België
hebben er in 2012 en 2013 in ieder geval voor gezorgd dat consumenten actiever op zoek
gaan naar een energieleverancier en dat ook voor slapende (niet actieve) klanten belangrijke
besparingen werden gerealiseerd, al moet de verdere activering van die laatste categorie
een aandachtspunt voor de toekomst blijven.
De prijsanalyses uitgevoerd door de CREG tonen aan dat de elektriciteit- en gasprijs in
België - voor huishoudelijke afnemers en kmo’s - naar het gemiddeld niveau van de
buurlanden evolueert. Deze analyses geven ook aan dat verdere opvolging en monitoring
van de prijzen naar de toekomst toe een noodzaak blijft.
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Daar waar de introductie van het vangnetmechanisme heeft bijgedragen tot het beter,
duidelijker en transparanter informeren van de verschillende marktpartijen, is de CREG van
oordeel dat de inspanningen die binnen het vangnetmechanisme werden geleverd om te
komen tot meer transparantie op de energiemarkt naar de toekomst toe moeten worden
verder gezet. Het eigenlijke vangnetmechanisme is pas vanaf 1 januari 2013 van start
gegaan, het lijkt de CREG daarom noodzakelijk om de recent ontstane marktdynamiek ook
naar de toekomst, via het behoud van het vangnetmechanisme verder te ondersteunen.



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

Laurent JACQUET
Directeur

Marie-Pierre FAUCONNIER
Voorzitster van het Directiecomité
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BIJLAGE 1
Tekst KB’s 21 december 2012
21 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van
toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers
Artikel 1. De indexeringsparameters bepaald door de leveranciers actief op de Belgische
elektriciteitsmarkt voldoen aan de volgende cumulatieve criteria :
1° ze veranderen alleen in functie van de evolutie van de werkelijke bevoorradingskosten
van de leverancier; iedere parameter die evolueert in functie van personeelskosten,
afschrijvingen of exploitatiekosten is dus verboden;
2° hun naam weerspiegelt expliciet op basis van welke elementen deze parameters zijn
berekend;
3° ze worden uitsluitend berekend op basis van beursnoteringen van de Centraal WestEuropese (" CWE ") elektriciteitsmarkt;
4° ze moeten zich baseren op transparante, objectieve en controleerbare, in het bijzonder
door de commissie, gegevens of noteringen, die worden gepubliceerd door beurzen of
erkende noteringsorganismes voor wat betreft de prijzen voor de CWE zone.
Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013.
Artikel 3. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit
Gegeven te Brussel, 21 december 2012.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen,
Mevr. J. MILQUET
De Staatssecretaris voor Energie,
M. WATHELET
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21 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van
toegelaten criteria voor de indexering van de gasprijzen door de leveranciers
Artikel 1. De indexeringsparameters bepaald door de leveranciers actief op de Belgische
gasmarkt voldoen aan de volgende cumulatieve criteria :
1° ze veranderen alleen in functie van de evolutie van de werkelijke bevoorradingskosten
van de leverancier. Iedere parameter die evolueert in functie van personeelskosten,
afschrijvingen of exploitatiekosten is dus verboden;
2° hun naam weerspiegelt expliciet op basis van welke elementen deze parameters zijn
berekend;
3° ze worden uitsluitend berekend op basis van beursnoteringen van de Centraal West
Europese (" CWE ") gasmarkt, behalve indien de leverancier aan de commissie kan
aantonen dat zijn werkelijke bevoorrading bestaat uit gas waarvan de indexatie tenminste
gedeeltelijk gebeurt op basis van de aardolie-index;
4° ingeval de Commissie, bij de uitwerking van de indexeringsparameters door de
leveranciers, bevestigt dat de werkelijke bevoorrading van de leverancier bestaat uit gas
waarvan de indexering ten minste gedeeltelijk gebeurt op basis van de aardolie-index,
voorziet de indexeringsformule een maximaal percentage dat vermenigvuldigd wordt met de
beursnoteringen op de Europese aardoliemarkt. Dit maximaal percentage bedraagt 50 %
voor het jaar 2013, 35 % voor het jaar 2014 en 0 % vanaf het jaar 2015;
5° ze moeten zich baseren op transparante, objectieve en controleerbare, in het bijzonder
door de commissie, gegevens of noteringen, die worden gepubliceerd door beurzen of
erkende noteringsorganismen voor wat betreft de prijzen voor de CWE zone. Het deel van
de variabele gasprijs dat nog is geïndexeerd op basis van beursnoteringen met betrekking
tot de Europese aardoliemarkt, moet duidelijk worden aangegeven, op onderscheiden wijze
ten opzichte van de andere elementen, zodanig dat een totale transparantie is verzekerd, op
de internetsite van de leverancier, op de contractoffertes alsook op de jaarlijkse factuur en/of
de regularisatiefactuur.
Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013.
Artikel 3. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 21 december 2012.
ALBERT
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen,
Mevr. J. MILQUET
De Staatssecretaris voor Energie,
M. WATHELET
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BIJLAGE 2
Evolutie december 2012 – januari 2013
ELEKTRICITEIT - Jaarfactuur energiecomponent in € bij verbruik van 3.500 kWh (Excl. BTW) - Vergelijking 12/2012 tov 01/2013 (gesorteerd op jaarfactuur 01/2013)
DECEMBER 2012

JANUARI 2013
OPMERKING

€/jaar

Evolutie
12/´12 ---> 01/´13

€/jaar

ECS FIXONLINE 1JR (1)

258,60

2,62 %

265,38

ECS FIXONLINE 1JR (1)

OCTA+ ANNIVERSARY 2JR (1)

256,47

3,60 %

265,70

OCTA+ ANNIVERSARY 2JR (1)

Enkel lopende contracten

ENI BUDGET 1JR (1)

267,16

0,00 %

267,16

ENI BUDGET 1JR (1)

Enkel lopende contracten

OCTA+ GROEN VAST 2JR (1)

283,99

-3,84 %

273,10

OCTA+ GROEN VAST 2JR (1)

OCTA+ GROEN VAST 3JR (1)

283,70

-3,64 %

273,39

OCTA+ GROEN VAST 3JR (1)

OCTA+ GROEN VAST 1JR (1)

286,60

-4,41 %

273,97

OCTA+ GROEN VAST 1JR (1)

ESSENT VAST GROEN 1JR (1)

305,45

-9,01 %

277,94

ESSENT VAST GROEN 1JR (1)

EDF-LUMINUS CLICK (1)

271,72

3,20 %

280,41

EDF-LUMINUS CLICK (1)

LAMPIRIS GROEN (1)

296,85

-3,70 %

285,85

LAMPIRIS GROEN (1)

BELPOWER GROEN 1JR (1)

304,92

-5,12 %

289,30

BELPOWER GROEN 1JR (1)

ENI BASIC(1)

293,52

-1,34 %

289,59

ENI BASIC(1)

BELPOWER GROEN 2JR (1)

302,61

-4,30 %

289,59

BELPOWER GROEN 2JR (1)

ENI FLEX (2)

298,04

-2,69 %

290,01

ENI FLEX (2)

BELPOWER GROEN 3JR (1)

302,32

-4,02 %

290,17

BELPOWER GROEN 3JR (1)

ESSENT POWER PROMO (2)

285,85

2,12 %

291,90

ESSENT POWER PROMO (2)

ENECO PARTICULIER (1)

273,98

7,15 %

293,56

ENECO PARTICULIER (1)

ESSENT VAR GROEN (2)

293,52

2,40 %

300,57

ESSENT VAR GROEN (2)

OCTA+ EUREKA (2)

281,11

7,12 %

301,12

OCTA+ EUREKA (2)

ESSENT VAST GROEN 3JR (1)

315,28

-2,76 %

306,58

ESSENT VAST GROEN 3JR (1)

OCTA+ VARIABEL 1-3JR (2)

273,97

11,97 %

306,75

OCTA+ VARIABEL 1-3JR (2)

OCTA+ GROEN VAR TRIM 1-3JR (2)

288,21

7,01 %

308,41

OCTA+ GROEN VAR TRIM 1-3JR (2)

ELEGANT VL GROENE STROOM (2)

296,68

5,29 %

312,36

ELEGANT VL GROENE STROOM (2)

ENI BUDGET 3JR (1)

316,33

0,00 %

316,33

ENI BUDGET 3JR (1)

ECS GROENPLUS 1JR (1)

332,93

-3,81 %

320,23

ECS GROENPLUS 1JR (1)

ECS FIXPLUS 1JR (1)

320,63

0,44 %

322,05

ECS FIXPLUS 1JR (1)

EDF-LUMINUS FIX 2JR (1)

309,61

4,77 %

324,37

EDF-LUMINUS FIX 2JR (1)

NVT

NVT

329,52

EDF-LUMINUS ESSENTIAL (2)

Nieuw vanaf 01/2013

EDF-LUMINUS MARKET PLUS 1JR (2)

369,54

-10,83 %

329,52

EDF-LUMINUS ESSENTIAL (2)

EDF-Luminus Market Plus 1JR vervangen door EDF-Luminus Essential

EDF-LUMINUS MARKET PLUS 3JR (2)

369,54

-10,83 %

329,52

EDF-LUMINUS ESSENTIAL (2)

EDF-Luminus Market Plus 3JR vervangen door EDF-Luminus Essential

ECS OPTIBUDGET (2)

345,97

-4,53 %

330,30

ECS OPTIBUDGET (2)

ENI RELAX 1JR(1)

346,71

-1,13 %

342,77

ENI RELAX 1JR(1)

Nieuw vanaf 11/2012

ENI RELAX 3JR (1)

346,71

-1,13 %

342,77

ENI RELAX 3JR (1)

Nieuw vanaf 11/2012

ENI COMFORT 1JR (1)

365,42

-6,20 %

342,77

ENI RELAX 1JR(1)

ENI Comfort 1JR vervangen door ENI Relax 1JR

ENI COMFORT 3JR (1)

393,19

-12,82 %

342,77

ENI RELAX 3JR (1)

ENI Comfort 3JR vervangen door ENI Relax 3JR

ENI NATURE 1JR (1)

316,74

8,22 %

342,77

ENI RELAX 1JR(1)

ENI Nature 1JR vervangen door ENI Relax 1JR

NAAM PRODUCT

EDF-LUMINUS ESSENTIAL (2)

NAAM PRODUCT

Nieuw vanaf 11/2012

Enkel lopende contracten

Enkel lopende contracten

Enkel lopende contracten

Enkel lopende contracten
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DECEMBER 2012

JANUARI 2013
OPMERKING

€/jaar

Evolutie
12/´12 ---> 01/´13

€/jaar

ENI NATURE 3 JR (1)

365,92

-6,32 %

342,77

ENI RELAX 3JR (1)

ENI Nature 3JR vervangen door ENI Relax 3JR

EDF-LUMINUS ACTIEF CONNECT 1JR (2)

347,62

-1,32 %

343,02

EDF-LUMINUS OPTIMAL (2)

EDF-Luminus Actief Connect 1JR vervangen door EDF-Luminus Optimal

NVT

NVT

343,02

EDF-LUMINUS OPTIMAL (2)

Nieuw vanaf 01/2013

EBEM GROEN ENDEX (2)

304,91

13,91 %

347,33

EBEM GROEN ENDEX (2)

ESSENT 500 3JR (1)

357,97

-0,74 %

355,34

ESSENT 500 3JR (1)

Enkel lopende contracten

ECS BASISAANBOD (2)

372,68

-4,60 %

355,52

ECS ENERGYPLUS ELEK (2)

ECS Basisaanbod automatisch vervangen door ECS Energyplus vanaf 01/2013

ECS ENERGYPLUS ELEK (2)

365,88

-2,83 %

355,52

ECS ENERGYPLUS ELEK (2)

EDF-LUMINUS ACTIEF 1JR (2)

379,78

5,29 %

399,87

EDF-LUMINUS ACTIEF+ (2)

EDF-Luminus Actief 1JR vervangen door EDF-Luminus Actief+

EDF-LUMINUS ACTIEF 2JR (2)

366,56

9,09 %

399,87

EDF-LUMINUS ACTIEF+ (2)

EDF-Luminus Actief 2JR vervangen door EDF-Luminus Actief+

EDF-LUMINUS STANDAARD

397,80

0,52 %

399,87

EDF-LUMINUS ACTIEF+ (2)

EDF-Luminus Standaard automatisch vervangen door EDF-Luminus Actief+

EDF-LUMINUS ACTIEF+ (2)

NVT

NVT

399,87

EDF-LUMINUS ACTIEF+ (2)

Nieuw vanaf 01/2013, voorlopig enkel voor bestaande klanten

EDF-LUMINUS GROEN (2)

379,78

5,29 %

399,87

EDF-LUMINUS ECO+ (2)

EDF-Luminus Groen vervangen door EDF-Luminus Eco+, voorlopig enkel voor bestaande klanten

NAAM PRODUCT

EDF-LUMINUS OPTIMAL (2)

NAAM PRODUCT

(1) = VAST PRODUCT
(2) = VARIABEL PRODUCT
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AARDGAS - Jaarfactuur energiecomponent in € bij verbruik van 23.260 kWh (Excl. BTW) - Vergelijking 12/2012 tov 01/2013 (gesorteerd op jaarfactuur 01/2013)
DECEMBER 2012

JANUARI 2013
OPMERKING

€/jaar

Evolutie
12/´12 ---> 01/´13

€/jaar

ENI FLEX (2)

767,14

-4,78 %

730,47

ENI FLEX (2)

ENI FIX GAS 1JR (1)

751,72

0,00 %

751,72

ENI FIX GAS 1JR (1)

Enkel lopende contracten

ENI BASIC 1JR (1)

789,30

0,00 %

789,30

ENI BASIC 1JR (1)

Nieuw vanaf 11/2012

EDF LUMINUS CLICK (1)

765,02

3,63 %

792,77

EDF LUMINUS CLICK (1)

ECS FIXONLINE (1)

825,71

-3,89 %

793,61

ECS FIXONLINE (1)

OCTA+ VAR (2)

732,07

11,22 %

814,18

OCTA+ VAR (2)

NVT

NVT

822,99

ENECO VAR 1JR Q1'13 (2)

Nieuw vanaf 01/2013

OCTA+ EUREKA (2)

745,02

11,48 %

830,53

OCTA+ EUREKA (2)

Enkel lopende contracten

EBEM VAR (2)

784,95

7,42 %

843,19

EBEM VAR (2)

ELEGANT VAR (2)

819,71

2,91 %

843,55

ELEGANT VAR (2)

ESSENT VAR 1JR (2)

771,52

9,88 %

847,72

ESSENT VAR 1JR (2)

OCTA+ ANNIV (2)

762,16

11,83 %

852,31

OCTA+ ANNIV (2)

Enkel lopende contracten

ESSENT VAR 1JR (2)

762,41

11,88 %

853,02

ESSENT VAR 1JR (2)

Enkel lopende contracten

LAMPIRIS SWEET (2)

767,64

11,28 %

854,24

LAMPIRIS SWEET (2)

ENI RELAX 1JR (1)

891,08

-3,67 %

858,40

ENI RELAX 1JR (1)

Nieuw vanaf 11/2012

ENECO VAR 1JR (2)

772,94

11,06 %

858,44

ENECO VAR 1JR (2)

Enkel lopende contracten

ECS FIXPLUS (1)

1.024,19

-16,08 %

859,48

ECS FIXPLUS (1)

ECS GROENPLUS (1)

1.024,19

-16,08 %

859,48

ECS GROENPLUS (1)

761,84

13,07 %

861,39

ENECO VAR 1JR Q4'12 (2)

Enkel lopende contracten

NVT

NVT

875,03

EDF LUMINUS ESSENTIAL (2)

Nieuw vanaf 01/2013

EDF LUMINUS MARKET PLUS 1JR (2)

1.118,98

-21,80 %

875,03

EDF LUMINUS ESSENTIAL (2)

EDF-Luminus Market Plus 1JR vervangen door EDF-Luminus Essential

EDF LUMINUS MARKET PLUS 3JR (2)

1.118,98

-21,80 %

875,03

EDF LUMINUS ESSENTIAL (2)

EDF-Luminus Market Plus 3JR vervangen door EDF-Luminus Essential

ECS OPTIBUDGET (2)

1.027,18

-14,08 %

882,53

ECS OPTIBUDGET (2)

ENI GAS (2)

890,77

0,00 %

890,78

ENI GAS (2)

ESSENT VAST 1JR (1)

900,02

0,00 %

900,02

ESSENT VAST 1JR (1)

EDF LUMINUS FIX (1)

954,13

-4,87 %

907,71

EDF LUMINUS FIX (1)

ESSENT VAR 3JR (2)

829,86

10,08 %

913,50

ESSENT VAR 3JR (2)

ESSENT VAR 3JR (2)

831,99

10,00 %

915,17

ESSENT VAR 3JR (2)

EDF LUMINUS ACTIEF CONNECT 1JR (2)

925,39

-0,55 %

920,33

EDF LUMINUS OPTIMAL (2)

EDF-Luminus Actief Connect 1JR vervangen door EDF-Luminus Optimal

EDF LUMINUS ACTIEF CONNECT 3JR (2)

925,39

-0,55 %

920,33

EDF LUMINUS OPTIMAL (2)

EDF-Luminus Actief Connect 3JR vervangen door EDF-Luminus Optimal

NVT

NVT

920,33

EDF LUMINUS OPTIMAL (2)

Nieuw vanaf 01/2013

NAAM PRODUCT

ENECO VAR 1JR Q1'13 (2)

ENECO VAR 1JR Q4'12 (2)
EDF LUMINUS ESSENTIAL (2)

EDF LUMINUS OPTIMAL (2)

NAAM PRODUCT

Enkel lopende contracten
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DECEMBER 2012
NAAM PRODUCT
ESSENT VAST 3JR (1)

JANUARI 2013
€/jaar

OPMERKING

Evolutie
12/´12 ---> 01/´13

€/jaar

NAAM PRODUCT

909,63

1,90 %

926,93

ESSENT VAST 3JR (1)

ECS BASISAANBOD (2)

1.077,34

-13,94 %

927,14

ECS ENERGYPLUS (2)

ECS ENERGYPLUS (2)

1.055,80

-12,19 %

927,14

ECS ENERGYPLUS (2)

ECS FIXPLUS (2)

1.055,80

-12,19 %

927,14

ECS FIXPLUS (2)

842,29

10,12 %

927,54

ESSENT 500 VAR 3JR (2)

Enkel lopende contracten

EDF LUMINUS ACTIEF 1JR (2)

1.054,20

-11,91 %

928,60

EDF LUMINUS ACTIEF+ (2)

EDF-Luminus Actief 1JR vervangen door EDF-Luminus Actief+

EDF LUMINUS ACTIEF 2JR (2)

1.054,20

-11,91 %

928,60

EDF LUMINUS ACTIEF+ (2)

EDF-Luminus Actief 2JR vervangen door EDF-Luminus Actief+

NVT

NVT

928,60

EDF LUMINUS ACTIEF+ (2)

Nieuw vanaf 01/2013, voorlopig enkel voor bestaande klanten

EDF LUMINUS STANDAARD (2)

1.115,69

-16,77 %

928,60

EDF LUMINUS ACTIEF+ (2)

EDF-Luminus Standaard vervangen door EDF-Luminus Actief+ vanaf 01/2013

ENI FIX GAS 3JR (1)

1.011,61

-7,92 %

931,44

ENI RELAX 3JR (1)

ENI Fix Gas 3JR vervangen door ENI Relax 3JR

979,50

-4,91 %

931,44

ENI RELAX 3JR (1)

Nieuw vanaf 11/2012

ESSENT 500 VAR 3JR (2)

EDF LUMINUS ACTIEF+ (2)

ENI RELAX 3JR (1)

ECS Basisaanbod vervangen door ECS Energyplus vanaf 01/2013

(1) = VAST PRODUCT
(2) = VARIABEL PRODUCT
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BIJLAGE 3
Vergelijking standaardcontracten en actieve contracten
Onderstaande grafieken60 geven een inzicht in de prijsevolutie van de contracten met het
grootste marktaandeel bij de historische leveranciers (Electrabel Customer Solutions (ECS)
en EDF Luminus.
Belangrijke data op onderstaande grafieken voor ECS zijn:
-

01/2013:

op

vraag

van

de

regering

worden

alle

klanten

met

een

standaardcontract automatisch geswitcht naar een actief contract (Basisaanbod
=> Energy+)
-

01/2013: drie maanden voor de eigenlijk inwerkingtreding van de bepalingen
van de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012, beslissen de leveranciers
om hun indexeringsparameters aan te passen in overeenstemming met
voormelde bepalingen, daardoor wordt een belangrijke stijging in de
elektriciteitsprijs vermeden

-

05/2013: ECS herschikt zijn productaanbod – Energy+ verandert van naam en
wordt Easy.

Belangrijk is ook de paarse lijn op onderstaande grafieken. Deze lijn duidt immers het
prijsniveau aan van het goedkoopste product dat door de leverancier actief op de markt
wordt aangeboden. Het verschil in prijsniveau wijst er dus op dat het voor de consument
loont om actief op zoek te gaan naar het contract dat het beste aan zijn behoeften voldoet en
dat er zelfs binnen dezelfde leverancier contracten worden aangeboden die een aanzienlijke
besparing op de energiefactuur kunnen betekenen.

60

De cijfers in de hierna getoonde grafieken wijken af van de cijfers opgenomen in de tabel in Bijlage
2. Het verschil is voor elektriciteit toe te schrijven aan het niet opnemen van de kosten voor
hernieuwbare energie en WKK in de grafieken. Het niet opnemen van deze kosten heeft geen effect
op de getoonde besparingen. Voor gas zijn er geen verschillen.
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Belangrijke data op onderstaande grafieken voor EDF Luminus61 zijn:
-

01/2013:

op

vraag

van

de

regering

worden

alle

klanten

met

een

standaardcontract automatisch geswitcht naar een actief contract (Standaard =>
Actief)
-

01/2013: drie maanden voor de eigenlijk inwerkingtreding van de bepalingen van
de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012, beslissen de leveranciers om
hun indexeringsparameters aan te passen in overeenstemming met voormelde
bepalingen (Aktief => Actief+)

Belangrijk is ook de paarse lijn op onderstaande grafieken. Deze lijn duidt immers het
prijsniveau aan van het goedkoopste product dat door de leverancier actief op de markt
wordt aangeboden. Het verschil in prijsniveau wijst er dus op dat het voor de consument
loont om actief op zoek te gaan naar het contract dat het beste aan zijn behoeften voldoet en
dat er zelfs binnen dezelfde leverancier er contracten worden aangeboden die een
aanzienlijke besparing op de energiefactuur kunnen betekenen.

61

Voor de berekening van het prijsniveau van het Standaard- en Actiefcontract werd de waarde van
de indexeringsparameter Iem en Igm, bij gebrek aan up-to-date informatie, constant gehouden vanaf 1
januari 2013.
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