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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 op de kleinhandelsmarkt en van de prijzen van de individuele producten. 
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1. BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN IN JANUARI 2022 

- Tussen december 2021 en januari 2022 zijn zo’n 107.000 gezinnen, in totaal goed voor net geen 
177.000 contracten, op zoek moeten gaan naar een nieuwe energieleverancier als gevolg van 
de stopzetting van de leveringsactiviteit door Vlaamse Energieleverancier in Vlaanderen, Watz 
in de drie regio’s en Octa+ in Brussel. 

- Het zeer hoge prijsniveau in vergelijking met de gemiddelde prijsniveaus van de laatste jaren 
wordt nog verder uitgediept. Zo noteren we in januari aan zienlijke stijgingen van alle 
elektriciteitsparameters met maxima tot net geen € 300/MWh. Wat de aardgasparameters 
betreft, zien we na de lichte algemene daling in december 2021, terug een aanzienlijke stijging 
met maxima die net geen € 115/MWh bereiken. Deze evoluties kunnen we eveneens vaststellen 
bij zowel de vaste als bij de variabele elektriciteits- en aardgasproducten op de 
kleinhandelsmarkt. 

- Eind 2021 werd MIG-6 geïmplementeerd, meteen zo goed als het einde van de SLP-weging van 
de volumes bij jaargemeten klanten  die vervangen wordt door een RLP-weging voor afname en 
een SPP-weging voor injectie. In januari 2022 stellen we echter vast dat een aantal leveranciers 
bijkomend een RLP-weging toepassen op de indexeringsparameter bij variabele producten, wat 
volgens de CREG niet de bedoeling is, namelijk de verdeling of weging van kWh-en en niet van 
prijzen. Dit impliceert dat er in de praktijk voor eenzelfde indexeringsparameter momenteel, 
buiten het rekenkundige gemiddelde, nog vier waarden bestaan voor dezelfde periode: een 
gemiddelde waarde per regio en een Belgisch gemiddelde. Zelfs voor de geïnteresseerde 
consument maakt deze werkwijze het onnodig complex en verhoogt ze de intransparantie. De 
CREG is dan ook van oordeel dat de RLP-weging uitsluitend kan toegepast worden op de 
verbruikte volumes op het moment van de facturatie. Op dat moment kan dan de meest 
verfijnde RLP-weging gehanteerd worden, namelijk op DNB-niveau. Dit is de meest correcte 
manier van werken en garandeert eveneens maximaal de transparantie en duidelijkheid van de 
prijsaanduiding op de tariefkaarten bestemd voor de consument. 

- Ten opzichte van december 2021 evolueren de energieprijzen voor het actieve aanbod in 
januari 2022 als volgt: 

• elektriciteit variabel: + 49 % 

• elektriciteit vast: + 42 % 

• aardgas variabel: + 59 % 

• aardgas vast: + 55 % 

- Algemene tendens prijsevoluties: 

• maandelijks geïndexeerde spot producten 

o elektriciteit:  

o aardgas:  

• kwartaal geïndexeerde spot producten 

o elektriciteit:  

o aardgas:   
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• maandelijks geïndexeerde forward producten 

o elektriciteit:  

o aardgas:  

• kwartaal geïndexeerde forward producten 

o elektriciteit:  

o aardgas:  

• vaste producten: 

o elektriciteit:  

o aardgas:  

2. 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 januari 2022. 

- Vlaanderen elektriciteit (17 actieve leveranciers) 

• 27 vaste producten (€ 721 - € 1.185)1 

• 37 variabele producten (€ 774 - € 1.312) 

- Vlaanderen aardgas (13 actieve leveranciers) 

• 15 vaste producten (€ 1.195 - € 3.138) 

• 33 variabele producten (€ 2.344 - € 3.208) 

- Wallonië elektriciteit (11 actieve leveranciers) 

• 17 vaste producten (€ 737 - € 1.200) 

• 30 variabele producten (€ 790 - € 1.328) 

- Wallonië aardgas (10 actieve leveranciers) 

• 11 vaste producten (€ 2.445 - € 2.799) 

• 26 variabele producten (€ 2.409 - € 3.208) 

- Brussel elektriciteit (6 actieve leveranciers) 

• 7 vaste producten (€ 916 - € 1.073) 

• 13 variabele producten (€ 978 - € 1.257) 

 

1 Prijsvork: 

Elektriciteit: 3.500kWh – enkelvoudige meter – exclusief btw 
Aardgas: 23.260kWh – exclusief btw 
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- Brussel aardgas (4 actieve leveranciers) 

• 6 vaste producten (€ 2.492 - € 2.754) 

• 9 variabele producten (€ 2.614 - € 3.034) 

Ten opzichte van de vorige maand zien we dat het aanbod aan variabele  en vaste producten licht 
dalen, hoofdzakelijk het gevolg van de stopzetting van de leveringsactiviteiten van de Vlaamse 
Energieleverancier, Watz en Octa+ (Brussel). 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 januari 2022 volgende evoluties van het aandeel van de energiecomponent in de 
jaarfactuur van een huishouden: 

- in Vlaanderen stijgt het aandeel van 45 % naar 54 % voor elektriciteit en van 70 % naar 74 % 
voor aardgas (dit bedroeg respectievelijk 26 % en 48 % in 01/’20 en 17 % en 40 % in 01/’21); 

- in Wallonië stijgt het aandeel van 44 % naar 51 % voor elektriciteit en van 64 % naar 68 % voor 
aardgas (dit bedroeg respectievelijk 25 % en 37 % in 01/’20 en 17 % en 30 % in 01/’21); 

- in Brussel stijgt het aandeel van 48 % naar 56 % voor elektriciteit en van 68 % naar 72 % voor 
aardgas (dit bedroeg respectievelijk 30 % en 43 % in 01/’20 en 20 % en 37 % in 01/’21). 

3. EVOLUTIE OP DE GROOTHANDELSMARKTEN OP BASIS 
VAN EEN AANTAL VAAK GEBRUIKTE INDEXERINGS-
PARAMETERS 

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. 

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 
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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
2*

  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
3**

 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 

 

2 vanaf 01/2022 ZTPMRLP: Spot parameter, geïndexeerd op maandbasis: rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead 
ZTP prijzen van de maand van levering, RLP geprofileerd 
3 vanaf 01/2022 ZTPQRLP: Spot parameter, geïndexeerd op kwartaalbasis: rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day 
Ahead ZTP prijzen van het kwartaal van levering, RLP geprofileerd 
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4. EVOLUTIE OP DE KLEINHANDELSMARKT EN 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. 

Watz en Octa+ Brussel: leveringsactiviteiten stopgezet 

Na het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier, uitgesproken op  7 december 2021, beëindigt 
ook Watz op 21 december alle leveringsactiviteiten. Voor klanten van Watz in Vlaanderen 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 
21 januari 2022 kunnen ze dit retroactief doen zodat ze niet onder het duurdere noodleverancierstarief 
vallen. In Vlaanderen gaat het over ongeveer 14.800 residentiële elektriciteitscontracten en 9.700 
aardgascontracten. Voor Wallonië en Brussel gaat het globaal voor elektriciteit en aardgas over zo’n 
750 residentiële contracten. In deze beide regio’s worden de klanten van Watz door hun netbeheerder 
op de hoogte gebracht van de situatie met het verzoek een nieuw leveringscontract af te sluiten bij 
een leverancier naar keuze. Na de voorziene periode4 zal de levering worden verzorgd door de 
noodleverancier, weliswaar onder diens eigen voorwaarden. Tot slot noteren we eind december 2021 
ook de intrekking van de leveringsvergunning van Octa+ in Brussel waar zo’n 13.000 
elektriciteitscontracten en 9.700 aardgascontracten automatisch overgenomen worden door de 
noodleverancier, weliswaar aan zijn voorwaarden. De betrokken klanten kunnen uiteraard ook 
opteren voor een andere leverancier. 

Implementatie MIG-6 

Tijdens de maanden november en december 2021 werd MIG5-6 geïmplementeerd. Een van de 
gevolgen van de nieuwe marktprocessen is dat de SLP’s6 vervangen worden door RLP’s7, met 
uitzondering van de verbruikersgroep ‘exclusief nacht’ die de SLP-weging behoudt. Zowel SLP- als RLP-
weging werden ontwikkeld om het verbruikte volume (kWh-en) van jaargemeten klanten zo realistisch 
mogelijk toe te wijzen aan het verbruiksmoment (per kwartier bij elektriciteit en per uur bij aardgas). 

In januari 2022 stellen we vast dat een aantal leveranciers bijkomend een RLP-weging toepassen op 
de indexeringsparameter bij variabele producten. Dit impliceert dat er in de praktijk voor eenzelfde 
indexeringsparameter momenteel, buiten het rekenkundige gemiddelde, nog vier waarden bestaan 
voor dezelfde periode: een gemiddelde waarde per regio en een Belgisch gemiddelde. Zelfs voor de 
geïnteresseerde consument maakt deze werkwijze het onnodig complex en verhoogt ze de 
intransparantie. Theoretisch is het zelfs mogelijk dat er per DNB-zone een verschillende 
parameterwaarde toegepast wordt wat volgens de CREG echt niet de bedoeling kan zijn. Maar vooral, 
deze werkwijze strookt volgens de CREG niet met de initiële doelstelling van de RLP-weging, namelijk 

 

4 4 weken in Wallonië en 25 dagen in Brussel 
5 MIG = Market Implementation Guide. Handleiding die de informatiestromen beschrijft tussen de distributienetbeheerders 
en andere marktpartijen. MIG-6 is de nieuwste versie, aangepast aan de nieuwe marktvoorwaarden: gebruik van digitale 
meters, individuele elektriciteitsproductie, toename flexibiliteit, beheer van de vraag, … 
6 SLP: synthetisch lastprofiel, van toepassing voor heel België 
7 RLP: reële lastprofielen, verschillend op DNB-niveau, met een verschillend gemiddelde per regio en een Belgisch gemiddelde 
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de verdeling van kWh-en en niet van prijzen. Eind december 2021 formuleerde de CREG aan alle 
betrokken leveranciers volgende aanbeveling in dit kader: 

… De CREG beveelt de leveranciers aan om, voor hun nieuwe contracten met geïndexeerde 
prijzen, geen prijsformules meer aan te bieden die gebaseerd zijn op een gewogen 
gemiddelde van de noteringen door een genormaliseerd profiel en hun klanten een 
prijsformule aan te bieden die gebaseerd is op het rekenkundige gemiddelde van de 
noteringen voor de indexeringsperiode. … 

De CREG is dan ook van oordeel dat de RLP-weging uitsluitend kan toegepast worden op de verbruikte 
volumes op het moment van de facturatie. Op dat moment kan dan de meest verfijnde RLP-weging 
gehanteerd worden, namelijk op DNB-niveau. Dit is de meest correcte manier van werken en 
garandeert eveneens maximaal de transparantie en duidelijkheid van de prijsaanduiding op de 
tariefkaarten bestemd voor de consument. 

Prijzen individuele producten 

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 
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4.2. ANTARGAZ 

  

4.3. ASPIRAVI-ENERGY 
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4.4. BOLT 

  

4.5. BRUSOL 
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4.6. COCITER 

  

4.7. DATS 24 
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4.8. EBEM 
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4.9. ECOPOWER 
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4.10. ELEGANT 

  

  



 

Niet-vertrouwelijk  17/25 

4.11. ENECO 
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4.12. ENERGIE.BE 

  

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 
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4.19. WASE WIND 

 

4.20. WIND VOOR “A” 
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5. CONCLUSIE 

Tussen december 2021 en januari 2022 zijn zo’n 107.000 gezinnen, in totaal goed voor net geen 
177.000 contracten, op zoek moeten gaan naar een nieuwe energieleverancier als gevolg van de 
stopzetting van de leveringsactiviteit door Vlaamse Energieleverancier in Vlaanderen, Watz in de drie 
regio’s en Octa+ in Brussel. Het zeer hoge prijsniveau in vergelijking met de gemiddelde prijsniveaus 
van de laatste jaren wordt nog verder uitgediept: elektriciteitsparameters met maxima tot net geen 
€ 300/MWh, aardgasparameters met maxima die net geen € 115/MWh bereiken. Deze evoluties 
kunnen we eveneens vaststellen bij zowel de vaste als bij de variabele elektriciteits- en 
aardgasproducten op de kleinhandelsmarkt. 

Ten opzichte van december 2021 stijgen alle (zowel vast als variabel bij elektriciteit en aardgas) 
energieprijzen voor het actieve aanbod in januari 2022 zeer aanzienlijk, bij elektriciteit gemiddeld 
tussen de 40 % en net geen 50 %, bij aardgas gemiddeld tussen de 55 % en net geen 60 %. 

Eind 2021 werd MIG-6 geïmplementeerd, meteen zo goed als het einde van de SLP-weging van de 
volumes bij jaargemeten klanten  die vervangen wordt door een RLP-weging voor afname en een SPP-
weging voor injectie. In januari 2022 stellen we echter vast dat een aantal leveranciers bijkomend een 
RLP-weging toepassen op de indexeringsparameter bij variabele producten. De CREG is van oordeel 
dat de RLP-weging uitsluitend kan toegepast worden op de verbruikte volumes op het moment van de 
facturatie. Op dat moment kan dan de meest verfijnde RLP-weging gehanteerd worden, namelijk op 
DNB-niveau. Dit is de meest correcte manier van werken en garandeert eveneens maximaal de 
transparantie en duidelijkheid van de prijsaanduiding op de tariefkaarten bestemd voor de consument. 

 

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