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INLEIDING
Naar aanleiding van de begrotingsgesprekken heeft de regering een heel pakket aan beslissingen
genomen i.v.m. energie. Een van de beslissingen belangt de CREG aan en wordt in de
begrotingsnotificatie van oktober 2021 als volgt omschreven:
“Gezien de volatiliteit van de markt en om het vertrouwen van alle consumenten te vrijwaren
voeren we een verhoogd toezicht in en nemen we maatregelen om de transparantie te
vergroten. Daartoe vraagt de regering de verhoogde waakzaamheid van de bevoegde
instanties, waaronder bijvoorbeeld de CREG, de Economische Inspectie van de FOD
Economie en de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).
Daartoe zal de CREG als aanvulling op haar wettelijke opdrachten de taak krijgen om
maandelijks een rapport te publiceren over de evolutie van de prijzen van individuele
producten op de kleinhandelsmarkt t.o.v. de groothandelsprijzen. Leveranciers zijn verplicht
om de CREG daartoe alle nodige informatie ter beschikking te stellen.”

Dit rapport geeft een overzicht van het huidige aanbod op de elektriciteits- en aardgasmarkt en de
evolutie van de energiecomponent van de individuele producten voor huishoudens. Het zal binnen de
context en de pertinentie van de toegenomen volatiliteit van de energiemarkten opgemaakt worden
en hoofdzakelijk bestaan uit volgende onderdelen:
-

belangrijkste vaststellingen van de maand;

-

overzicht van het productaanbod;

-

evolutie op de groothandelsmarkten op basis van een aantal vaak gebruikte
indexeringsparameters;

-

evolutie van de prijzen van de individuele producten.
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1.

BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN IN DECEMBER 2021

-

De ondernemingsrechtbank van Brussel heeft op 7 december 2021 het faillissement
uitgesproken van de Vlaamse Energieleverancier. Voor klanten van de Vlaamse
Energieleverancier wordt Fluvius vanaf die datum automatisch tijdelijk noodleverancier, voor
maximaal 60 dagen. In die periode komt het voormelde klanten toe om een nieuw contract af
te sluiten bij een andere leverancier. Tot 7 januari 2022 kunnen ze dit retroactief doen zodat ze
niet onder het duurdere noodleverancierstarief vallen.

-

Het zeer hoge prijsniveau in vergelijking met de gemiddelde prijsniveaus van de laatste jaren
blijft gehandhaafd. Met uitzondering van de forward parameter Endex101, stijgen alle maandgeïndexeerde elektriciteitsparameters verder door met maxima tot net boven de € 200/MWh.
Wat de maand-geïndexeerde aardgasparameters betreft, noteren we een lichte algemene
daling maar blijft het algemene prijsniveau hoog met prijzen die nog steeds boven de € 80/MWh
uitstijgen. Deze evoluties kunnen we eveneens vaststellen bij de variabele elektriciteits- en
aardgasproducten op de kleinhandelsmarkt.

-

Wat vaste elektriciteitsproducten betreft, zien we zowel opwaartse als neerwaartse
prijsevoluties, een aantal producten blijft op hetzelfde niveau als dat van november 2021. De
prijsstijgingen blijven beperkt met zo’n 4,5 % gemiddeld. Bij een drietal grotere spelers (EngieElectrabel, Luminus en Eneco) noteren we algemene prijsdalingen van gemiddeld rond de 10 %.
Bij de vaste aardgasproducten zien we na de zeer sterke stijging van vorige maand
(gemiddeld 42 %) een lichte herstelbeweging met een gemiddelde prijsdaling van net geen 15 %.
Voor beide vectoren blijft het algemene prijsniveau hoog tot zeer hoog.

-

De CREG waarschuwt voor een vorm van intransparantie op de energiemarkt die het gevolg is
van ‘gaming’ door een beperkt aantal leveranciers. Mega is zeer bedreven in deze werkwijze en
switcht op zeer regelmatige basis tussen maand- en kwartaalindexeringen maar ook tussen spoten forward parameters. Variabele producten behouden hierbij maandelijks dezelfde naam en
voorwaarden. Zelfs de indexeringsformule blijft identiek op de indexeringsparameter na.
Afhankelijk van de waarde van de parameter en/of de beschikbaarheid van de laatst gekende
waarde ervan, wordt de schijnbaar meest voordelige parameter gekozen voor die maand met
volgens de CREG maar een doel: goed scoren in de resultaten van de bestaande prijsvergelijkers,
zonder dat dit enige garantie geeft op een effectief voordelig contract. Dit maakt het voor de
consument verwarrend en moeilijk om goede keuzes te maken bij het evalueren van zijn eigen
product en/of bij het kiezen van een nieuwe leverancier of product. De CREG denkt na over
mogelijke oplossingen, zoals bijvoorbeeld een beperking van het aantal indexeringsparameters,
aangepaste naamgeving van de productversies, …

-

Ten opzichte van november 2021 evolueren de energieprijzen voor het actieve aanbod in
december 2021 als volgt:

-

•

elektriciteit variabel:

•

elektriciteit vast:

-5%

•

aardgas variabel:

-5%

•

aardgas vast:

+ 11 %

- 15 %

Algemene tendens prijsevoluties:
•

maandelijks geïndexeerde spot producten
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•

•

•

•

2.

o

elektriciteit:



o

aardgas:



kwartaal geïndexeerde spot producten
o

elektriciteit:

=

o

aardgas:

=

maandelijks geïndexeerde forward producten
o

elektriciteit:



o

aardgas:



kwartaal geïndexeerde forward producten
o

elektriciteit:

=

o

aardgas:

=

vaste producten:
o

elektriciteit:



o

aardgas:



OVERZICHT VAN HET PRODUCTAANBOD

Onderstaande opsomming geeft per regio het aantal leveranciers met een actief aanbod, een
opsplitsing van dat aanbod naar producten met een vaste dan wel een variabele energieprijs en tot
slot de energieprijs van het goedkoopste versus het duurste aanbod in december 2021.
-

-

-

1

Vlaanderen elektriciteit (19 actieve leveranciers)
•

32 vaste producten (€ 577 - € 786)1

•

41 variabele producten (€ 467 - € 1.001)

Vlaanderen aardgas (15 actieve leveranciers)
•

18 vaste producten (€ 1.195 - € 2.561)

•

34 variabele producten (€ 1.324 - € 2.319)

Wallonië elektriciteit (12 actieve leveranciers)
•

21 vaste producten (€ 623 - € 759)

•

32 variabele producten (€ 492 - € 1.048)

Prijsvork:
1. Elektriciteit: 3.500kWh – enkelvoudige meter –exclusief btw
2. Aardgas: 23.260kWh –exclusief btw
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-

-

-

Wallonië aardgas (12 actieve leveranciers)
•

14 vaste producten (€ 1.532 - € 1.911)

•

29 variabele producten (€ 1.337 - € 2.319)

Brussel elektriciteit (6 actieve leveranciers)
•

7 vaste producten (€ 564 - € 699)

•

11 variabele producten (€ 499 - € 957)

Brussel aardgas (5 actieve leveranciers)
•

5 vaste producten (€ 1.532 - € 2.011)

•

10 variabele producten (€ 1.600 - € 2.095)

Ten opzichte van de vorige maand zien we dat het aanbod aan variabele producten zo goed als stabiel
blijft, het aanbod aan producten met vaste prijzen daalt licht. In Vlaanderen verdwijnen er als gevolg
van het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier 4 elektriciteits- en aardgasproducten uit het
aanbod. Gezien de grote prijsvolatiliteit en het hoge prijsniveau verkiezen meerdere leveranciers om,
al dan niet tijdelijk, geen producten aan te bieden met vaste prijzen. Een mogelijke verklaring hiervoor
kan zijn dat bij variabele producten het prijsrisico eerder bij de consument ligt dan bij de leverancier.
Eventuele verdere prijsstijgingen worden immers automatisch doorgerekend aan de consument.
Tot slot zien we in december 2021 volgende evoluties van het aandeel van de energiecomponent in de
jaarfactuur van een huishouden:

3.

-

in Vlaanderen evolueert het aandeel van 42 % naar 45 % voor elektriciteit en van 71 %
naar 70 % voor aardgas (in december 2019 bedroeg dit respectievelijk 17 % en 40 %);

-

in Wallonië evolueert het aandeel van 42 % naar 44 % voor elektriciteit en blijft het 64 %
voor aardgas (in december 2019 bedroeg dit respectievelijk 17 % en 30 %);

-

in Brussel evolueert het aandeel van 47 % naar 48 % voor elektriciteit en van 69 % naar
68 % voor aardgas (in december 2019 bedroeg dit respectievelijk 20 % en 37 %).

EVOLUTIE OP DE GROOTHANDELSMARKTEN OP BASIS
VAN
EEN
AANTAL
VAAK
GEBRUIKTE
INDEXERINGSPARAMETERS

Onderstaande figuur geeft zowel voor elektriciteit als voor aardgas telkens drie indexeringsprameters
weer en hun evolutie in de voorbije 12 maanden. De waarden van de individuele parameters,
uitgedrukt in €/MWh, zijn rechtstreeks gelinkt met de noteringen op de achterliggende
groothandelsmarkten en geven dus een duidelijk beeld van de evolutie op deze groothandelsmarkten.
De waarden van deze parameters worden gebruikt in de indexeringsformules van de individuele
producten met variabele prijzen en tonen ons ook de rechtstreekse link tussen de prijsevoluties op de
retailmarkten en de groothandelsmarkten.

Niet-vertrouwelijk

6/26

Elektriciteit
BelpexM Spot parameter, geïndexeerd op maandbasis: rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day
Ahead Belpex Baseload prijzen van de maand van levering
BelpexQ Spot parameter, geïndexeerd op kwartaal basis: rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse
Day Ahead Belpex Baseload prijzen van het kwartaal van levering
Endex101 Forward parameter, geïndexeerd op maandbasis: rekenkundig gemiddelde van de
slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal
van levering
Endex103 Forward parameter, geïndexeerd op kwartaalbasis: rekenkundig gemiddelde van de
slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal
van levering
Aardgas
ZTPMS41 Spot parameter, geïndexeerd op maandbasis: rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day
Ahead ZTP prijzen van de maand van levering, S41 geprofileerd (S41 = SLP Aardgas Huishoudelijk)
ZTPQS41 Spot parameter, geïndexeerd op kwartaalbasis: rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse
Day Ahead ZTP prijzen van het kwartaal van levering, S41 geprofileerd (S41 = SLP Aardgas Huishoudelijk)
TTF101 Forward parameter, geïndexeerd op maandbasis: rekenkundig gemiddelde van de
slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan de maand van
levering
TTF103 Forward parameter, geïndexeerd op kwartaalbasis: rekenkundig gemiddelde van de
slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van
levering
Figuur 1. Evolutie frequent gebruikte indexeringsparameters op basis van noteringen op de
groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas (€/MWh)

Bron : analyse CREG
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4.

EVOLUTIE VAN DE PRIJZEN VAN DE INDIVIDUELE
PRODUCTEN

De CREG analyseert maandelijks de prijzen van de individuele producten. Zowel voor producten met
een vaste prijs als voor variabele producten is er een link met de evoluties op de groothandelsmarkten.
Specifiek voor producten met variabele prijzen stellen we vast dat alle producten gebruik maken van
indexeringsparameters gebaseerd op noteringen op de groothandelsbeurzen voor elektriciteit of
aardgas. Ook wat de andere elementen van de indexeringsformules betreft (coëfficiënten, mark up)
stellen we deze maand geen abnormale wijzigingen vast.
Wel wil de CREG hier waarschuwen voor een vorm van intransparantie op de energiemarkt die het
gevolg is van ‘gaming’ door een beperkt (3) aantal leveranciers. Terwijl het bij 22 van die leveranciers
om een zeer uitzonderlijk fenomeen gaat, is Mega daarentegen zeer bedreven in deze werkwijze en
switcht het op zeer regelmatige basis tussen maand- en kwartaalindexeringen maar ook tussen spoten forward parameters voor eenzelfde product.
Figuur 2. Tariefkaart Mega, elektriciteit, variabel product Comfy, 1 jaar variabel, november 2021

Bron: Mega is het merk van Power Online SA/NV, Rue Natalis, 2 - 4020 Luik

2

Energie.be en Bolt, bij wijze van volledigheid maar bij hen gaat het om zeer uitzonderlijke gevallen die niet onder de noemer
‘gaming’ vallen.
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Figuur 3. Tariefkaart Mega, elektriciteit, variabel product Comfy, 1 jaar variabel, december 2021

Bron: Mega is het merk van Power Online SA/NV, Rue Natalis, 2 - 4020 Luik

Voor beide maanden zijn volgende elementen identiek:
-

naam product: ‘Comfy’

-

type product: variabel

-

looptijd: 1 jaar

-

abonnement: € 75/jaar

-

getoonde indexeringsformule:
•

enkelvoudige meter : Belpex * 1,19 + c€ 2,5/kWh

•

tweevoudige meter

•

Niet-vertrouwelijk

o

dag : Belpex *1,42 + c€ 2,5/kWh

o

nacht : Belpex * 1,06 + c€ 2,5/kWh

exclusief Nachtmeter: Belpex * 1,06 + c€ 2,5/kWh
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Maar, de vermelde Belpex in november 2021 heeft een andere definitie dan deze in december:
-

november 2021: geïndexeerd op maandbasis
laatst beschikbare waarde: c€ 16,524/kWh (oktober 2021)

-

december 2021: geïndexeerd op kwartaalbasis
laatst beschikbare waarde: c€ 9,7278/kWh (juli-september 2021)

Door in december 2021 te kiezen voor een kwartaal geïndexeerde Belpex, gebruikt Mega op de
tariefkaart de laatst gekende waarde op dat moment, namelijk deze voor Q3 2021, wat een toch
aanzienlijk goedkopere periode was dan Q4 2021. Op die manier komt het product in de maand
december uiteraard op een zeer goede plaats terecht in de resultaten van de prijsvergelijkers. Op het
moment van de facturatie zal echter de reële waarde gebruikt worden, deze voor Q4 2021, die
aanzienlijk hoger zal liggen. Mega doet hiermee niets onwettigs, maar door dit op bijna maandelijkse
basis toe te passen bij meerdere van haar variabele producten, scoren ze op een kunstmatige wijze
goed in de prijsvergelijkers en kunnen we minstens spreken van een gebrek aan transparantie en neigt
dit zelfs naar een bewuste misleiding van de consument. Dit vormt een issue, zeker ook in de zeer
volatiele prijsperiode die we meemaken, dat de CREG van nabij opvolgt en onder de aandacht van de
belanghebbenden wenst te brengen. De CREG denkt na over mogelijke oplossingen, zoals bijvoorbeeld
een beperking van het aantal indexeringsparameters, aangepaste naamgeving van de
productversies,…
Tot slot nog een interessant detail, de tariefkaarten van Mega vermelden in december 2021 het
volgende:
“De waarden van de indexeringsparameter Belpex zijn pas op het einde van het betrokken
kwartaal bekend. Indien een afrekening plaatsvindt op een moment dat de waarde van de
indexeringsparameter voor het lopende kwartaal nog niet bekend is, wordt voor de
berekening van het verbruikte volume gedurende het lopende kwartaal de waarde(n) van
de parameter maandindexatie gehanteerd (rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day
Ahead Belpex Baseload-noteringen gedurende de maand van levering).”

Heel concreet betekent dit voor die laatste periode dat voor zowel producten op kwartaalbasis als op
maandbasis, de facturatie op identieke wijze gebeurt, de consument zal in beide gevallen dezelfde prijs
betalen, namelijk gebaseerd op het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse day ahead Belpex
baseload noteringen gedurende de maand van levering.
Bijgevoegde grafieken geven per leverancier een overzicht van hun vaste en variabele producten. Per
product tonen we de energiecomponent voor de laatste zes maanden zodat we een duidelijker beeld
krijgen van de prijsevoluties.
Bij de staafgrafieken (producten met vaste energieprijzen) is de huidige maand in het rood aangeduid,
voorgaande maanden in het grijs. Het ontbreken van een rode staaf duidt er dus op dat er geen aanbod
is in de huidige maand.
Onderbrekingen bij de lijngrafieken betekenen dat het variabele aanbod niet beschikbaar is voor
nieuwe contracten in die maand.
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4.1.

AECO (naamswijziging, voorheen ENERGIE 2030)

4.2.

ANTARGAZ
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4.3.

ASPIRAVI-ENERGY

4.4.

BOLT
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4.5.

BRUSOL

4.6.

COCITER
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4.7.

DATS 24
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4.8.

EBEM
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4.9.

ECOPOWER

4.10.

ELEGANT
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4.11.

ENECO
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4.12.

ENERGIE.BE
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4.13.

ENGIE ELECTRABEL
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4.14.

LAMPIRIS
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4.15.

LUMINUS
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4.16.

MEGA
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4.17.

OCTA+
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4.18.

TREVION

4.19.

WASE WIND
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4.20.

WATZ

4.21.

WIND VOOR “A”
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5.

CONCLUSIE

Het zeer hoge prijsniveau in vergelijking met de gemiddelde prijsniveaus van de laatste jaren blijft
gehandhaafd. Met uitzondering van de forward parameter Endex101, stijgen alle maand-geïndexeerde
elektriciteitsparameters verder door met maxima tot net boven de € 200/MWh. Wat de maandgeïndexeerde aardgasparameters betreft, noteren we een lichte algemene daling maar blijft het
algemene prijsniveau hoog met prijzen die nog steeds boven de € 80/MWh uitstijgen. Deze evoluties
kunnen we eveneens vaststellen bij de variabele elektriciteits- en aardgasproducten op de
kleinhandelsmarkt. Wat vaste elektriciteitsproducten betreft zie we zowel opwaartse als neerwaartse
prijsevoluties, een aantal producten blijft op hetzelfde niveau als dat van november 2021. De
prijsstijgingen blijven beperkt met zo’n 4,5 % gemiddeld. Bij een drietal grotere spelers (EngieElectrabel, Luminus en Eneco) noteren we algemene prijsdalingen van gemiddeld rond de 10 %. Bij de
vaste aardgasproducten zien we na de zeer sterke stijging van vorige maand (gemiddeld 42 %) een
lichte herstelbeweging met een gemiddelde prijsdaling van net geen 15 %. Voor beide vectoren blijft
het algemene prijsniveau hoog tot zeer hoog. Algemeen gezien stelt de CREG in december 2021 op het
vlak van prijszetting door de leveranciers (indexeringsformules, coëfficiënten, mark up) geen
abnormale wijzigingen vast.
Wel waarschuwt de CREG voor een vorm van intransparantie op de energiemarkt die het gevolg is van
‘gaming’. Hoofdzakelijk Mega is zeer bedreven in deze werkwijze en switcht op zeer regelmatige basis
tussen maand- en kwartaalindexeringen maar ook tussen spot- en forward parameters. Variabele
producten behouden hierbij maandelijks dezelfde naam en voorwaarden. Zelfs de indexeringsformule
blijft identiek op de indexeringsparameter na. Afhankelijk van de waarde van de parameter en/of de
beschikbaarheid van de laatst gekende waarde ervan, wordt de schijnbaar meest voordelige
parameter gekozen voor die maand met volgens de CREG maar een doel: goed scoren in de resultaten
van de bestaande prijsvergelijkers, zonder dat dit enige garantie geeft op een effectief voordelig
contract. Mega doet hiermee niets onwettigs, maar door dit op bijna maandelijkse basis toe te passen
bij meerdere van haar variabele producten, scoren ze op een kunstmatige wijze goed in de
prijsvergelijkers en kunnen we minstens spreken van een gebrek aan transparantie en neigt dit zelfs
naar een bewuste misleiding van de consument. Dit vormt een issue, zeker ook in de zeer volatiele
prijsperiode die we meemaken, dat de CREG van nabij opvolgt en onder de aandacht van de
belanghebbenden wenst te brengen.
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