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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 MAART 2022 

Maart is de eerste maand waarin er voor elektriciteit een verlaagd btw-percentage van toepassing is. 
In eerste instantie is deze btw-verlaging van 21 % naar 6 % van toepassing tijdens de periode 
maart 2022 t.e.m. juni 2022. Naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en de verder toenemende druk 
op de groothandelsmarkten voor aardgas en elektriciteit, heeft de regering in de loop van de maand 
maart beslist om ook voor aardgas het btw-percentage naar 6 % te brengen voor de periode april 2022 
t.e.m. september 2022, tot dan wordt tevens ook de maatregel voor elektriciteit uitgebreid. 

Het prijsniveau in maart 2022 blijft op een vergelijkbaar niveau met dat van februari 2022. Bij de vaste 
producten stellen we zowel lichte stijgingen als lichte dalingen vast van de prijzen voor de consument 
wat gemiddeld neerkomt op een status quo van het prijsniveau bij dit type van producten. Producten 
met kwartaalindexering blijven uiteraard op hetzelfde niveau t.o.v. de vorige maand. Bij variabele 
producten die op maandbasis geïndexeerd worden, zien we een gemiddelde daling van de prijzen met  
zo’n 9 % voor elektriciteit en 4 % voor aardgas. Uiteraard zijn deze dalingen ruimschoots onvoldoende 
om te kunnen spreken van een terugkeer naar een ‘normaal’ prijsniveau. Het prijsniveau van de 
parameters blijft schommelen tussen de € 160/MWh en € 300/MWh voor elektriciteit en tussen de 
€ 80/MWh en € 115/MWh voor aardgas. Deze evoluties kunnen we eveneens vaststellen bij zowel de 
vaste als bij de variabele elektriciteits- en aardgasproducten op de kleinhandelsmarkt. Bij de 
individuele producten zien we geen sterk afwijkende prijsevoluties t.o.v. de evoluties op de 
groothandelsbeurzen en de daaraan gekoppelde indexeringsparameters. 

In de loop van de maand maart stellen we vast dat geen enkele commerciële prijsvergelijker nog vaste 
producten opneemt in de resultaten. Alleen de regionale regulatoren tonen nog vaste producten van 
bovenvermelde leveranciers in hun vergelijkingstools, maar eens een consument de website van deze 
leveranciers raadpleegt, lijkt het zo goed als onmogelijk om als nieuwe klant een contract aan te gaan 
voor een vast product. Zo dreigt het vaste aanbod op de Belgische energiemarkt voor huishoudens 
volledig stil te vallen en resten nog alleen producten met variabele prijzen beschikbaar. De Belgische 
huishoudens geven nog vaak de voorkeur aan een contract met een vaste prijs dat hen een betere 
voorspelbaarheid en meer stabiliteit van hun factuur geeft. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden 
op de energiemarkt en naast een aantal andere theoretische mogelijkheden, zou de tijdelijke invoering 
van een opzeggingsvergoeding bij vroegtijdige stopzetting van contracten met vaste prijzen kunnen 
zijn. Deze mogelijkheid, die in 2012 uit de wetgeving is verwijderd, kan de leveranciers aanmoedigen 
om een aantrekkelijk aanbod tegen een vaste prijs aan te bieden. De consument die kiest voor de 
zekerheid van een product met vaste prijzen engageert zich om zijn contract uit te doen en zal in het 
andere geval, bij een vroegtijdige opzegging ervan, een opzegvergoeding betalen. Op die manier 
verkleint het risico voor de leverancier en wordt het voor deze laatste terug interessanter om een vast 
aanbod in de markt te plaatsen, mogelijks ook aan interessantere prijzen voor de consument. Deze 
maatregel moet uiteraard worden afgestemd met alle marktspelers. 

De CREG is van mening dat de consument niet gebaat is bij een ‘assortiment’ van meer dan 
40 verschillende indexeringsparameters. Enerzijds staat de CREG zeer positief ten aanzien van de 
rechtstreekse link van variabele energieproducten met de energiebeurzen. Anderzijds pleit de CREG er 
ook voor om gewogen1 (spot)parameters en forwardparameters die gebaseerd zijn op één notering op 
de energiebeurs te weren. Ze maken het aanbod voor de consument onnodig complex en hebben geen 
toegevoegde waarde bij het maken van een keuze binnen het aanbod van de variabele producten. 
Zonder enige afbreuk te doen aan het vrijgemaakte deel van de energiemarkt voor particulieren, zal 
een beperkter aantal vergelijkbare indexeringsparameters de keuze voor een of ander variabel product 
eenvoudiger en transparanter maken voor de consument. Verder is de CREG er ook van overtuigd dat 
duidelijke en toegankelijke communicatie over de kenmerken van de verschillende types van variabele 

 

1 Op basis van gestandaardiseerde RLP (ex-SLP) profielen. 
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producten onontbeerlijk is. De CREG is zich ook bewust van het feit dat prijsvergelijkingen op jaarbasis 
van vaste, variabele spot en forward producten zeker voor verbetering vatbaar zijn en blijft dan ook in 
overleg met de stakeholders om de vergelijkingsmethode te optimaliseren. 

Ten opzichte van februari 2022 evolueren de energieprijzen voor het actieve aanbod in maart 2022 als 
volgt: 

- elektriciteit variabel: - 9 % 

- elektriciteit vast: + 2 % 

- aardgas variabel: - 4 % 

- aardgas vast: 0 % 

- algemene tendens prijsevoluties: 

• maandelijks geïndexeerde spot producten 

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: +/- =  (zowel lichte dalingen als lichte stijgingen) 

o aardgas: =  (zowel lichte dalingen als lichte stijgingen) 
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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 maart 2022. 

- Vlaanderen elektriciteit (15 actieve leveranciers) 

• 16 vaste producten (€ 934 - € 1.267)2 

• 40 variabele producten (€ 718 - € 1.318) 

- Vlaanderen aardgas (12 actieve leveranciers) 

• 8 vaste producten (€ 1.948 - € 2.808) 

• 33 variabele producten (€ 1.885 - € 2.997) 

- Wallonië elektriciteit (9 actieve leveranciers) 

• 11 vaste producten (€ 1.041 - € 1.283) 

• 28 variabele producten (€ 725 - € 1.335) 

- Wallonië aardgas (8 actieve leveranciers) 

• 8 vaste producten (€ 1.948 - € 2.808) 

• 25 variabele producten (€ 1.913 - € 2.997) 

- Brussel elektriciteit (4 actieve leveranciers) 

• 5 vaste producten (€ 995 - € 1.147) 

• 6 variabele producten (€ 684 - € 1.269) 

- Brussel aardgas (3 actieve leveranciers) 

• 4 vaste producten (€ 2.502 - € 2.787) 

• 5 variabele producten (€ 1.913 - € 3.043) 

Deze en meer informatie over de commodity prijzen voor huishoudens publiceert de CREG eveneens 
op maandelijkse basis in een infografiek3. Ten opzichte van de vorige maand zien we dat het aanbod 
aan variabele producten zo goed als stabiel blijft. Wat de producten met vaste prijzen betreft, noteren 
we een verdere afbrokkeling van het aanbod, zelfs in die mate dat bij aanvang van de maand op het 
moment van de rapportering door de leveranciers, op enkele kleine coöperatieven na, Engie Electrabel 
en Luminus nog de enigen zijn die producten met vaste prijzen rapporteren aan de CREG. In de loop 
van de maand maart stellen we vast dat geen enkele commerciële prijsvergelijker nog vaste producten 
opneemt in de resultaten. Alleen de regionale regulatoren tonen nog vaste producten van 
bovenvermelde leveranciers in hun vergelijkingstools, maar eens op de website van deze leveranciers, 
lijkt het zo goed als onmogelijk om als nieuwe klant een contract aan te gaan voor een vast product. 

 

2 Prijsvork: 

Elektriciteit: 3.500kWh – enkelvoudige meter – exclusief btw 
Aardgas: 23.260kWh – exclusief btw (Op basis van een bevraging bij de distributienetbeheerders, de belangrijkste 
energieleveranciers en een aantal verbruikers in de drie regio’s van het land, heeft de CREG beslist om haar standaard 
aardgasverbruiksprofiel voor particulieren, dat momenteel 23.260 kWh/jaar bedraagt, in de nabije toekomst aan te passen. De realiteit 
op de aardgasmarkt voor particulieren leert ons inderdaad dat een jaarverbruik van 17.000 kWh representatiever is. Deze wijziging van 
23.260 kWh/jaar naar 17.000 kWh/jaar gaat in vanaf 1 april 2022 en wordt vanaf die datum toegepast in de publicaties van de CREG.) 

3 https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken 

https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken
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Half maart liet Engie Electrabel weten dat ze met onmiddellijke ingang hun vast aanbod van de markt 
haalden. Zo dreigt binnen afzienbare tijd het vaste aanbod op de Belgische energiemarkt voor 
huishoudens volledig stil te vallen en resten nog alleen producten met variabele prijzen beschikbaar. 

Tot slot zien we in maart 2022 volgende evoluties van het aandeel van de energiecomponent in de 
jaarfactuur van een huishouden: 

- in Vlaanderen stijgt het aandeel van 52 % naar 58 % voor elektriciteit en blijft het op 73 % 
voor aardgas (dit bedroeg respectievelijk 26 % en 47 % in 03/20 en 25 % en 51 % in 03/21); 

- in Wallonië stijgt het aandeel van 50 % naar 56 % voor elektriciteit en daalt het van 67 % 
naar 66 % voor aardgas (dit bedroeg respectievelijk 26 % en 37 % in 03/20 en 24 % en 
41 % in 03/21); 

- in Brussel stijgt het aandeel van 53 % naar 59 % voor elektriciteit en blijft het op 71 % voor 
aardgas (dit bedroeg respectievelijk 30 % en 44 % in 03/20 en 28 % en 48 % in 03/21). 

- De stijgingen van het aandeel van de energiecomponent bij elektriciteit hebben 
hoofdzakelijk te maken met de aanpassing van het btw-percentage van 21 % naar 6 % 
vanaf deze maand. 

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 

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 
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Aardgas 

ZTPM-RLP Spot parameter, geïndexeerd op maandbasis: rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse 
Day Ahead ZTP prijzen van de maand van levering, RLP4 geprofileerd 

ZTPQ-RLP Spot parameter, geïndexeerd op kwartaalbasis: rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse 
Day Ahead ZTP prijzen van het kwartaal van levering, RLP geprofileerd 

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 

  

 

4 http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896#R 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896#R
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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. 

ANATARGAZ biedt deze maand geen contracten aan voor nieuwe klanten. 

TREVION daarentegen lanceert na twee maanden zonder aanbod voor nieuwe klanten vanaf maart 
terug een variabel aanbod. 

AECO5 heeft begin maart laten weten de leveringsactiviteit voor aardgas en elektriciteit stop te zetten. 
Ze melden hierover het volgende op hun website: 

“…Als gevolg van de sinds begin 2021 sterk gestegen energieprijzen is AECO niet langer in 
staat zijn klanten van elektriciteit en gas te voorzien. Om een faillissement te vermijden, 
heeft AECO besloten haar activiteiten als elektriciteits- en gasleverancier in het hele land 
België stop te zetten. …” 

Aangezien voor hun klanten de te volgen procedure verschillend is van regio tot regio, verwijst AECO 
hen naar drie afzonderlijke pagina’s op zijn website6. 

4.1. DE RETAILMARKT STAAT ONDER GROTE DRUK, ZOWEL VOOR 
LEVERANCIERS ALS VOOR HUISHOUDENS: PROBLEEM OF 
OPPORTUNITEIT? 

4.1.1. Een kleine 70 % van de huishoudens kiest voor een product met vaste prijzen, in maart 
2022 valt het leveranciersaanbod aan vaste producten zo goed als stil, hoe kan dat? 

Dat 6 à 7 van de 10 huishoudens beschikt over een energieproduct met vaste prijzen7 is niet nieuw. 
Ook de voorbije 5 jaar lag dit percentage in die grootteorde. Dit betekent dat de meerderheid van de 
huishoudens zekerheid verkiest boven de mogelijkheid om automatisch van potentiële prijsdalingen 
te genieten tijdens de looptijd van het contract. Uiteraard vermijdt de consument zo ook eventuele 
prijsstijgingen op de groothandelsmarkten. Bij producten met vaste prijzen ligt het risico bij de 
leverancier, die zich engageert om gedurende de hele contractduur een bepaalde prijs te garanderen, 
onafhankelijk van wat de markt doet. Hij moet die gecontracteerde volumes dan ook voorzien en zich 
zo goed mogelijk indekken. Dit reflecteert zich uiteraard in een hogere risicopremie die aan de 
consument wordt doorgerekend in ruil voor prijszekerheid. Bij producten met variabele prijzen 
verschuift voormeld risico naar de consument, hoe dichter zijn gecontracteerde prijs aanleunt bij de 

 

5 AECO had ongeveer 5.000 huishoudelijke elektriciteitsklanten en zo’n 1.000 huishoudelijke aardgasklanten, hoofdzakelijk in 
Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in beperkte mate in Vlaanderen. 
6 Voor Vlaanderen: https://www.aeco.be/nl/faq/beeindiging-van-energielevering-door-aeco-in-belgie/ 

Voor Wallonië: https://www.aeco.be/nl/faq/stopzetting-van-activiteiten-als-energieleverancier-door-aeco-in-het-waals-gewest/ 
Voor Brussel: https://www.aeco.be/nl/faq/stopzetting-van-activiteiten-als-energieleverancier-door-aeco-in-bhg/ 
7 Gegevens september 2021, een update ervan zal door de leveranciers tegen eind april 2022 aan de CREG overgemaakt  
worden, waarna een nieuwe versie van de portefeuillestudie volgt, vermoedelijk in de loop van het tweede trimester 2022.  

https://www.aeco.be/nl/faq/beeindiging-van-energielevering-door-aeco-in-belgie/
https://www.aeco.be/nl/faq/stopzetting-van-activiteiten-als-energieleverancier-door-aeco-in-het-waals-gewest/
https://www.aeco.be/nl/faq/stopzetting-van-activiteiten-als-energieleverancier-door-aeco-in-bhg/
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prijs op de groothandelsbeurs op het moment van levering, hoe kleiner het risico voor de leverancier, 
de consument draagt immers volledig en onmiddellijk de prijsschommelingen op de 
groothandelsbeurzen via dewelke de leverancier zich bevoorraadt. 

Figuur 2. Prijsrisico leverancier t.o.v. de energieprijs voor de consument 

 

Huishoudens op de Belgische energiemarkt kunnen hun lopend contract op ieder moment opzeggen, 
mits het respecteren van een opzegtermijn van vier weken, maar wel zonder opzegvergoeding8. dit 
geldt dus ook voor producten met vaste prijzen. Bij stabiele, weinig volatiele energiemarkten hoeft dit 
niet perse een probleem te zijn, de leverancier kan immers de vrijgekomen volumes aan vergelijkbare 
prijzen terug aanbieden op de retailmarkt. 

Opzegvergoedingen voor elektriciteits- en aardgascontracten hebben bestaan tot 13 september 
2012 op de Belgische energiemarkt en kenden hun oorsprong in de eerste versie van het 
consumentenakkoord (pagina 8 van 15): 

Akkoord  De consument in de vrijgemaakte elektriciteits – en gasmarkt van kracht met ingang 
van 1 juli 2006 

“… 

2. Verbrekingsvergoedingen en/of schadevergoedingen wegens vroegtijdige of niet conforme 
opzegging of beëindiging van een overeenkomst 

1. De verbrekingsvergoeding en/of schadevergoeding wegens vroegtijdige of niet conforme 
opzegging of beëindiging van een overeenkomst mag niet meer bedragen dan 50 euro indien de 
verbreking plaatsvindt binnen de 6 maanden van de einddatum van het contract en niet meer 
bedragen dan 75 euro indien de verbreking plaatsvindt voor 6 maanden van de einddatum van het 
contract. 

…” 

De energiemarkten zijn op vandaag alles behalve stabiel en de volatiliteit van de prijzen bereikt een 
ongezien niveau. Huishoudens volgen met argusogen alle prijsevoluties en zullen, gezien het huidige 
zeer hoge prijsniveau van hun lopende contracten, bij een prijsdaling niet talmen om hun lopend 
contract op te zeggen, zonder opzegvergoeding, met enkel een opzegtermijn van vier weken. Zeker bij 
contracten met vaste prijzen kan dit problematische gevolgen hebben voor de leverancier in kwestie. 
Hij blijft immers achter met de geëngageerde volumes voor 1 tot 3 jaar, die quasi onverkoopbaar zijn 

 

8 Afgeschaft door de wet van 25 augustus 2012 – Wet houdende diverse bepalingen inzake energie (Belgisch Staatsblad dd. 

3 september 2012): https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2012/09/03_1.pdf#Page5 
 

https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2012/09/03_1.pdf#Page5
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zonder verlies omdat ze te duur zijn. De gevolgen laten zich raden: potentiële grote verliezen bij de 
leveranciers, wat kan leiden tot faling indien er onvoldoende middelen beschikbaar zijn. 

Om deze redenen dreigt het aanbod van producten met vaste prijzen volledig te verdwijnen. 

In de huidige uitzonderlijke marktomstandigheden en in de overtuiging dat de consument nog steeds 
vragende partij is naar vaste producten, moet er volgens de CREG een speelveld gecreëerd worden 
waarbij niet 100 % van het risico bij één partij ligt, met name de leverancier, en dat het enige 
engagement van de andere partij, met name de consument, is dat hij minstens vier weken klant zal 
blijven. 

Gezien voormelde uitzonderlijke omstandigheden en naast een aantal andere theoretische 
mogelijkheden om het aanbod van producten met vaste prijzen te stimuleren, ziet de CREG als 
pragmatische oplossing de tijdelijke herinvoering van een opzeggingsvergoeding bij vroegtijdige 
stopzetting van contracten met vaste prijzen. Deze mogelijkheid, die in 2012 uit de wetgeving is 
verwijderd, kan de leveranciers aanmoedigen om een aantrekkelijk aanbod tegen een vaste prijs aan 
te bieden. De consument die kiest voor de zekerheid van een product met vaste prijzen engageert zich 
om zijn contract uit te doen en zal in het andere geval, bij een vroegtijdige opzegging ervan, een 
opzegvergoeding betalen. 

Op die manier verkleint het risico voor de leverancier en wordt het voor hem terug interessanter om 
een vast aanbod in de markt te plaatsen, mogelijks ook aan interessantere prijzen voor de consument 
die toch nog vaak een vaste prijs verkiest boven een variabele, zeker ook in volatiele tijden zoals we 
die vandaag kennen. 

4.1.2. Meer dan 40 verschillende indexeringsparameters voor producten met variabele prijzen, 
nuttig of overkill? 

Indexeringsparameters worden gebruikt bij energieproducten met variabele of geïndexeerde prijzen 
van de energiecomponent, dit in tegenstelling tot producten met vaste energieprijzen waarbij de prijs 
van de energiecomponent vast is voor de hele looptijd van het product. We kunnen stellen dat risico 
averse consumenten eerder kiezen voor vaste energieprijzen, terwijl consumenten die hopen 
automatisch te kunnen genieten van de laagst mogelijke prijzen op de energiemarkt, weliswaar met 
het risico dat ook hoge(re) prijzen tot de mogelijkheid behoren, opteren voor een variabel product. 

Zodra de keuze voor het type van een variabel product gemaakt, komt de consument vandaag terecht 
in een bos van verschillende indexeringsparameters, gebaseerd op verschillende prijzenbronnen (op 
vandaag een zestal), maandelijks dan wel kwartaal geïndexeerd, al dan niet gewogen. Meer dan 40 
verschillende indexeringsparameters die gebruikt worden in de indexeringsformules met, zou je toch 
verwachten, ongeveer evenveel uiteenlopende eindprijzen op de tariefkaart waaruit de consument 
kan kiezen. Maar is dit wel zo? We bekijken dit hierna van iets dichterbij. Om dat te kunnen doen, 
bekijken we spot- en forward parameters in twee aparte groepen. Naast de indexeringsfrequentie 
(maandelijks of per kwartaal) is dit het belangrijkste basisonderscheid dat we moeten maken. Het 
onderscheid tussen spot en forward heeft te maken met de termijn waarop de leveranciers de energie 
zowel aankopen als leveren. 

4.1.2.1. Indexeringsparameters op basis van spot noteringen 

De energieleverancier koopt de energie vandaag aan op de energiebeurs en zal die energie morgen 
leveren aan de consument. Alles gebeurt hier dus op korte termijn. Bij maand9 geïndexeerde spot 
producten zal de consument dus voor een bepaalde maand het gemiddelde van de prijsnoteringen op 

 

9 Voor kwartaal geïndexeerde spot-producten geldt een analoge redenering 
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de energiebeurs in diezelfde maand betalen voor het volume (kWh-en) dat hij die maand heeft 
verbruikt. De werkelijke prijs die de consument betaalt voor een bepaalde maand is bijgevolg maar 
gekend bij het begin van de volgende maand. 

Figuur 3 t.e.m. Figuur 6 geven voor de bestaande varianten10 van dit type van indexeringsparameter 
voor de periode 01/2021 t.e.m. 03/2022 de prijzen weer die gebruikt worden in de 
indexeringsformules voor de consument. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de CREG van 
mening is dat wegingen (SLP dan wel RLP) niet thuishoren bij deze prijzen. Deze wegingen zijn in het 
leven geroepen om bij jaargemeten klanten het verbruikte jaarvolume (kWh-en) toe te wijzen aan 
bepaalde verbruiksmomenten om nadien de bijhorende eenheidsprijzen te kunnen toepassen. Los van 
deze kanttekening is de belangrijkste conclusie dat per onderscheiden groep de prijzen van maand tot 
maand (€/MWh) zeer dicht bij elkaar liggen voor alle varianten en dat de eventuele verschillen zo goed 
als verwaarloosbaar zijn in het kader van de eindfactuur voor de consument. 

Wat de maandelijkse tariefkaarten van de leveranciers betreft, moet de consument er zich bewust van 
zijn dat hij of zij de getoonde prijzen nooit zal betalen. Het zijn immers de prijzen die van toepassing 
waren tijdens de vorige periode aangezien de prijs voor de periode op de tariefkaart pas gekend is na 
afloop van die periode. Vandaag worden de prijzen dus ten indicatieve titel weergegeven op basis van 
de indexeringsparameterwaarden van de vorige periode. Het is ook op die basis dat momenteel 
jaarbedragen worden getoond in de prijsvergelijkers. Dit is zeker geen ideale werkwijze maar tot op 
heden bestaat er geen methode die robuustere resultaten levert, t.t.z. resultaten die de realiteit 
correcter kunnen benaderen of voorstellen. 

De CREG pleit er voor dat: 

- indexeringsparameters op basis van spot noteringen zo ‘zuiver’ mogelijk worden 
voorgesteld, dus ontdaan van elke vorm van SLP/RLP weging. Deze wegingen dienen 
toegepast op volumes en niet op prijzen. Daarenboven liggen de resultaten zowel van de 
‘zuivere’ als van de gewogen versies van de indexeringsparameters zo dicht bij elkaar dat 
ze in feite geen toegevoegde waarde betekenen voor de consument bij het maken van 
een keuze voor een variabel product; 

- de consument op duidelijke en transparante wijze geïnformeerd wordt over de 
kenmerken van spot producten en de verschillen met forward producten. Zo zou 
bijvoorbeeld een aanduiding in de naam van het product de consument al kunnen 
duidelijk maken dat het om een spot product gaat. 

  

 

10 Verschillende namen afhankelijk van de achterliggende energiebeurs en het feit dat de parameter al dan niet gewogen 
(SLP, RLP) is 
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Figuur 3. Elektriciteit – Bestaande spot indexeringsparameters geïndexeerd op maandbasis  (€/MWh) 

 

Bron : analyse CREG 

 

Figuur 4. Aardgas – Bestaande spot indexeringsparameters geïndexeerd op maandbasis  (€/MWh)  

 

Bron : analyse CREG 
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Figuur 5. Elektriciteit – Bestaande spot indexeringsparameters geïndexeerd op kwartaalbasis  (€/MWh)  

 

Bron : analyse CREG 

 

Figuur 6: Aardgas – Bestaande spot indexeringsparameters geïndexeerd op kwartaalbasis  (€/MWh)  

 

Bron : analyse CREG 
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4.1.2.2. Indexeringsparameters op basis van forward noteringen 

De energieleverancier koopt via energiebeurzen op voorhand bepaalde hoeveelheden energie aan om 
ze in de toekomst te leveren, bijvoorbeeld volgende maand of volgend kwartaal. Alles gebeurt hier dus 
op (iets) langere termijn. Bij maand11  geïndexeerde forward producten zal de consument dus voor een 
bepaalde maand in principe het gemiddelde van de prijsnoteringen op de energiebeurs in de 
voorafgaande maand betalen voor het volume (kWh-en) dat hij die maand heeft verbruikt. De 
werkelijke prijs die de consument betaalt voor een bepaalde maand is bijgevolg gekend bij het begin 
van de leveringsmaand. 

Figuur 7 t.e.m. Figuur 10 geven voor de bestaande varianten12 van dit type van indexeringsparameter 

voor de periode 01/2021 t.e.m. 03/2022 de prijzen weer die gebruikt worden in de 

indexeringsformules voor de consument.  

In tegenstelling tot bij spot-parameters stellen we hier vast dat een aantal forward parameters gebruik 
maakt van slechts één notering uit de voorgaande periode om de prijs te bepalen in de volgende 
maand of zelfs het volgende kwartaal. Bij indexeringsparameters (zowel spot als forward) die een 
gemiddelde nemen over een bepaalde periode worden sterke prijsafwijkingen13 uitgevlakt waardoor 
een meer representatieve prijs over een bepaalde periode wordt bekomen. Bij forward parameters 
die gebruik maken van slechts één notering kan dit soms leiden tot uitschieters in de waarden van een 
parameter. Feit is wel dat de consument met een dergelijk product effectief ook wel die prijs voor de 
desbetreffende periode zal betalen. Een voorbeeld uit de praktijk: 

Figuur 7, Endex (16d1,0,1)14, deze forward elektriciteitsparameter op maandbasis noteert in januari 
2022 € 400/MWh, terwijl het gemiddelde voor die maand € 296/MWh (= Endex101) bedraagt. De 
notering van € 400/MWh zal dus effectief toegepast worden om de prijs de bepalen die de consument 
in de maand februari 2022 zal betalen. Het is van belang dat de consument zich hiervan bewust is bij 
de keuze van een dergelijk product. 

Eén forward elektriciteitsparameter op kwartaalbasis wijkt aanzienlijk af van de andere 
indexeringsparameters in die groep, namelijk ‘EMarketCWE’. Dit komt door de zeer specifieke 
samenstelling van de parameter: 

EMarketCWE = 1/3 Endex12-12-12 + 1/3 Endex12-0-12 + 1/3 Endex3-0-3 

Voor het eerste kwartaal 2022 betekent dit het volgende: 

Endex12-12-12 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures 
gedurende het jaar 2020 voor levering in jaar 2022  

Endex12-0-12 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures 
gedurende het jaar 2021 voor levering in jaar 2022 

Endex3-0-3  = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures tijdens 
het 4de kwartaal 2021 voor levering in 1ste kwartaal 2022 

 

 

11 Voor kwartaal geïndexeerde forward-producten geldt een analoge redenering 
12 Verschillende namen afhankelijk van de achterliggende energiebeurs 
13 Noteringen op beurzen kunnen door bepaalde (uitzonderlijke) omstandigheden (technisch, klimatologisch) op bepaalde 

momenten (bijvoorbeeld 1 dag) aanzienlijk afwijken waardoor ze minder representatief worden voor de prijs over een 
bepaalde periode (bijvoorbeeld een maand of een kwartaal) 
14 Endex (16d1,0,1) = forward elektriciteitsparameter op maandbasis: de waarde wordt maandelijks vastgelegd op de eerste 
beurshandelsdag na de 15de van de maand voorafgaand aan de maand van levering. 
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Het feit dat deze parameter begin 2022 nog noteringen bevat uit 2020, een periode met aanzienlijk 
lagere energieprijzen dan dat vandaag het geval is, verklaart het huidig lager niveau van de parameter 
(paarse stippellijn op Figuur 9) t.o.v. de andere forward parameters. 

Met uitzondering van de parameters die gebaseerd zijn op slechts één notering, is ook hier de 
belangrijkste conclusie dat per onderscheiden groep de prijzen van maand tot maand (€/MWh) dicht 
bij elkaar liggen en dat de verschillen klein zijn in het kader van de eindfactuur voor de consument. 

Wat de maandelijkse tariefkaarten van de leveranciers betreft, weet de consument welke prijs hij zal 
betalen voor de verbruikte energie in die periode (maand of kwartaal), maar moet hij of zij er zich ook 
bewust van zijn dat dit niet het geval is voor de volgende periodes wegens nog niet gekend bij de 
opmaak van de tariefkaart. Het is op basis van de indexeringsparameterwaarde voor de eerste periode 
(vermeld op de tariefkaart) dat momenteel jaarbedragen worden getoond in de prijsvergelijkers. Dit is 
zeker geen ideale werkwijze maar tot op heden bestaat er ook hier geen methode die robuustere 
resultaten levert, t.t.z. resultaten die de realiteit correcter kunnen benaderen of voorstellen. 

Concluderend is de CREG bij forward indexeringsparameters geen voorstander van parameters op 
basis van één notering op de energiebeurs. Ondanks een link met de energiebeurs geven deze waarden 
in een aantal gevallen geen representatief beeld van het prijsniveau in die periode en riskeert de 
consument bij sterke prijsafwijkingen op die ene dag dat hij tijdens de volledige periode (maand of 
kwartaal) waarop de indexeringsparameter van toepassing is, zal afgerekend worden aan die 
uitzonderlijke prijs. Ook bij forwardparameters vind de CREG het van belang dat de consument op 
duidelijke en transparante wijze geïnformeerd wordt over de kenmerken van forward-producten en 
de verschillen met spot-producten. Zo zou bijvoorbeeld een aanduiding in de naam van het product de 
consument al kunnen duidelijk maken dat het om een forward-product gaat. 

Figuur 7. Elektriciteit – Bestaande forward indexeringsparameters geïndexeerd op maandbasis  (€/MWh)  

 

Bron : analyse CREG 
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Figuur 8. Aardgas – Bestaande forward indexeringsparameters geïndexeerd op maandbasis  (€/MWh)  

 

Bron : analyse CREG 

 

Figuur 9. Elektriciteit – Bestaande forward indexeringsparameters geïndexeerd op kwartaalbasis  (€/MWh)  

 

Bron : analyse CREG 
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Figuur 10: Aardgas – Bestaande forward indexeringsparameters geïndexeerd op kwartaalbasis  (€/MWh)  

 

Bron : analyse CREG 

Algemeen kunnen we enerzijds stellen dat de CREG zeer positief staat ten aanzien van de rechtstreekse 
link met de energiebeurzen via de indexeringsformules van variabele energieproducten op de 
Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt voor particulieren en kleine professionelen. Anderzijds pleit 
de CREG er ook voor om gewogen (spot)parameters en forwardparameters die gebaseerd zijn op één 
notering op de energiebeurs te weren. Ze maken het aanbod voor de consument onnodig complex en 
hebben geen toegevoegde waarde bij het maken van een keuze binnen het aanbod van de variabele 
producten. Bij forwardparameters die gebaseerd zijn op slechts één notering, riskeert de consument 
voor een langere periode (een maand, een kwartaal) gebonden te zijn aan een afwijkende prijsnotering 
die niet representatief is voor het gemiddelde prijsniveau in die periode. Zonder enige afbreuk te doen 
aan het vrijgemaakte deel van de energiemarkt voor particulieren, zal een beperkter aantal 
vergelijkbare indexeringsparameters de keuze voor een of ander variabel product eenvoudiger en 
transparanter maken voor de consument. Verder is de CREG er ook van overtuigd dat duidelijke en 
toegankelijke communicatie over de kenmerken van de verschillende types van variabele producten 
onontbeerlijk is. Zo kan bijvoorbeeld in de naamgeving van producten al duidelijk gemaakt worden dat 
het gaat om een spot dan wel een forward product. Tot slot is de CREG zich ook bewust van het feit 
dat prijsvergelijkingen op jaarbasis van vaste, variabele spot en forward producten zeker voor 
verbetering vatbaar is en blijft ze in overleg met de stakeholders om de vergelijkingsmethode te 
optimaliseren. 
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4.2. 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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4.2.1. Antargaz 

  

4.2.2. Aspiravi-Energy 
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4.2.3. Bolt 

  

4.2.4. Brusol 
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4.2.5. Cociter 
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4.2.6. Dats 24 
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4.2.7. Ebem 

  

4.2.8. Ecopower 
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4.2.9. Elegant 

  

  



 

Niet-vertrouwelijk  26/35 

4.2.10. Eneco 
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4.2.11. Energie.be 
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4.2.12. Engie Electrabel 
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4.2.13. Luminus 
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4.2.14. Mega 
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4.2.15. Octa+ 
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4.2.16. TotalEnergies 
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4.2.17. Trevion 
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4.2.18. Wase Wind 

 

4.2.19. Wind voor “A” 
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5. CONCLUSIE 

Het prijsniveau in maart 2022 blijft op een vergelijkbaar niveau met dat van februari 2022. Bij de vaste 
producten stellen we zowel lichte stijgingen als lichte dalingen vast van de prijzen voor de consument 
wat gemiddeld neerkomt op een status quo van het prijsniveau bij dit type van producten. Producten 
met kwartaalindexering blijven uiteraard op hetzelfde niveau t.o.v. de vorige maand. Bij variabele 
producten die op maandbasis geïndexeerd worden, zien we een gemiddelde daling van de prijzen met  
zo’n 9 % voor elektriciteit en 4% voor aardgas. Uiteraard zijn deze dalingen ruimschoots onvoldoende 
om te kunnen spreken van een terugkeer naar een ‘normaal’ prijsniveau. Het prijsniveau van de 
elektriciteitsparameters blijft schommelen tussen de € 160/MWh en € 300/MWh en tussen de 
€ 80/MWh en € 115/MWh voor aardgas. Deze evoluties kunnen we eveneens vaststellen bij zowel de 
vaste als bij de variabele elektriciteits- en aardgasproducten op de kleinhandelsmarkt. Bij de 
individuele producten zien we geen sterk afwijkende prijsevoluties t.o.v. de evoluties op de 
groothandelsbeurzen en de daaraan gekoppelde indexeringsparameters. 

De CREG stelt zich de vraag of de consument die kiest voor een variabel product gebaat is bij een 
‘assortiment’ van meer dan 40 verschillende indexeringsparameters. Na analyse van de bestaande 
indexeringsparameters pleit de CREG er voor om gewogen (spot) parameters en forward parameters 
die gebaseerd zijn op één notering op de energiebeurs te weren. Ze maken het aanbod voor de 
consument onnodig complex en hebben geen toegevoegde waarde bij het maken van een keuze 
binnen het aanbod van de variabele producten. Zonder enige afbreuk te doen aan het vrijgemaakte 
deel van de energiemarkt voor particulieren, zal een beperkter aantal vergelijkbare 
indexeringsparameters de keuze voor een of ander variabel product eenvoudiger en transparanter 
maken voor de consument. 

Gezien de uitzonderlijke marktomstandigheden en naast een aantal andere theoretische 
mogelijkheden om het aanbod van producten met vaste prijzen te stimuleren, ziet de CREG als 
pragmatische oplossing de tijdelijke herinvoering van een opzeggingsvergoeding bij vroegtijdige 
stopzetting van contracten met vaste prijzen. Deze mogelijkheid, die in 2012 uit de wetgeving is 
verwijderd, kan de leveranciers aanmoedigen om een aantrekkelijk aanbod tegen een vaste prijs aan 
te bieden. De consument die kiest voor de zekerheid van een product met vaste prijzen engageert zich 
om zijn contract uit te doen en zal in het andere geval, bij een vroegtijdige opzegging ervan, een 
opzegvergoeding betalen. 

Op die manier verkleint het risico voor de leverancier en wordt het voor hem terug interessanter om 
een vast aanbod in de markt te plaatsen, mogelijks ook aan interessantere prijzen voor de consument 
die toch nog vaak een vaste prijs verkiest boven een variabele, zeker ook in volatiele tijden zoals we 
die vandaag kennen. 
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