
 

CREG - Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 

T +32 2 289 76 11 - www.creg.be  

(RA)2305/7 
23 mei 2022 

Evolutie van de prijzen in de maand mei 2022 van de 
individuele producten op de kleinhandelsmarkt ten 
opzichte van de groothandelsprijzen 

Artikel 23, § 2, tweede lid, 2° van de elektriciteitswet en 
artikel 15/14, § 2, tweede lid, 2° van de gaswet 

Niet-vertrouwelijk 



 

Niet-vertrouwelijk  2/38 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 2 

INLEIDING ................................................................................................................................................ 3 

1. BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN IN mei 2022 .............................................................................. 3 

2. OVERZICHT VAN HET PRODUCTAANBOD ........................................................................................ 5 

3. EVOLUTIE OP DE GROOTHANDELSMARKTEN OP BASIS VAN EEN AANTAL VAAK GEBRUIKTE 
INDEXERINGS-PARAMETERS ............................................................................................................ 6 

4. EVOLUTIE OP DE KLEINHANDELSMARKT EN VAN DE PRIJZEN VAN DE INDIVIDUELE PRODUCTEN 8 

4.1. Aanbod op de Belgische aardgasmarkt voor huishoudens gebaseerd op TTF- en 
ZTP(ZIG/HUB)-noteringen ..................................................................................................... 8 

4.1.1. Situatie op de groothandelsmarkten voor aardgas in België ........................................... 8 

4.1.2. Overzicht van het variabel aanbod op de Belgische aardgasmarkt voor huishoudens ... 9 

4.1.3. Aandachtspunten en elementen van antwoord op de vraag of het in de huidige 
omstandigheden opportuun is voor de consument om (nu al) de switch te maken van 
een product dat gebaseerd is op TTF-noteringen naar een ZTP-geïndexeerd product. 21 

4.2. QR-code, de snelste weg naar uw tariefkaart ..................................................................... 23 

4.3. Prijzen individuele producten ............................................................................................. 24 

4.3.1. Antargaz ......................................................................................................................... 25 

4.3.2. Aspiravi-Energy............................................................................................................... 25 

4.3.3. Bolt ................................................................................................................................. 26 

4.3.4. Brusol.............................................................................................................................. 26 

4.3.5. Cociter ............................................................................................................................ 27 

4.3.6. Dats 24............................................................................................................................ 27 

4.3.7. Ebem............................................................................................................................... 28 

4.3.8. Ecopower ........................................................................................................................ 28 

4.3.9. Elegant ............................................................................................................................ 29 

4.3.10. Eneco .............................................................................................................................. 30 

4.3.11. Energie.be ...................................................................................................................... 31 

4.3.12. Engie Electrabel .............................................................................................................. 32 

4.3.13. Luminus .......................................................................................................................... 33 

4.3.14. Mega ............................................................................................................................... 34 

4.3.15. Octa+ .............................................................................................................................. 34 

4.3.16. TotalEnergies .................................................................................................................. 35 

4.3.17. Trevion............................................................................................................................ 36 

4.3.18. Wase Wind ..................................................................................................................... 37 

4.3.19. Wind voor “A” ................................................................................................................ 37 

5. CONCLUSIE ..................................................................................................................................... 38 



 

Niet-vertrouwelijk  3/38 

INLEIDING 

Naar aanleiding van de begrotingsgesprekken heeft de regering een heel pakket aan beslissingen 
genomen in verband met energie. Eén 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 worden opgemaakt 
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. 

1. BELANGRIJKSTE VASTSTELLINGEN IN MEI 2022 

Het prijsniveau in mei 2022 ligt voor variabele producten op maandbasis en de zeer zeldzame vaste 
producten lager dan in de vorige maand april 2022. Producten op kwartaalbasis blijven ongewijzigd. 
Ondanks deze dalingen blijft het algemene prijsniveau zeer hoog met als belangrijkste oorzaak de bijna 
structurele onzekerheid op de internationale energiemarkten. Voor het becijferde effect op de 
energieprijzen die de consument betaalt, verwijzen we naar onderstaande percentages. Het 
prijsniveau van de parameters situeert zich tussen € 220/MWh en € 285/MWh voor elektriciteit en 
tussen € 100/MWh en € 130/MWh voor aardgas. Deze evoluties kunnen we eveneens vaststellen bij 
zowel de vaste als de variabele elektriciteits- en aardgasproducten op de kleinhandelsmarkt. Bij de 
individuele producten zien we geen sterk afwijkende prijsevoluties ten opzichte van de evoluties op 
de groothandelsbeurzen en de daaraan gekoppelde indexeringsparameters. 

Net als in april stellen we in de maand mei 2022 vast dat geen enkele commerciële prijsvergelijker nog 
vaste producten in de resultaten opneemt. Alleen de regionale regulatoren tonen nog vaste producten 
van Luminus en TotalEnergies 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 voor een 
vast product aan te gaan. Het vaste aanbod op de Belgische energiemarkt voor huishoudens dreigt zo 
volledig stil te vallen. 
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Ten opzichte van april 2022 evolueren de energieprijzen voor het actieve aanbod in mei 2022 
gemiddeld als volgt: 

- elektriciteit variabel: - 19 % 

- elektriciteit vast: - 10 % 

- aardgas variabel: - 19 % 

- aardgas vast: - 17 % 

- 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:  

o aardgas:  

Mei 2022 is de eerste maand waar de tariefkaarten een merkbaar en ogenschijnlijk structureel verschil 
vertonen in de prijszetting voor maandelijks geïndexeerde aardgasproducten gebaseerd op TTF-
noteringen enerzijds en ZTP-noteringen anderzijds. Op het moment van de redactie van deze nota 
bedraagt de spread zo’n € 20/MWh, wat voor een gemiddeld huishouden toch al snel een verschil van 
€ 300 à € 400 per jaar zou betekenen in het voordeel van ZTP-genoteerde producten. Indien deze 
evolutie zich bevestigt, zou de switch van een product gerelateerd aan TTF-noteringen naar een 
product met ZTP-noteringen een goede zaak voor de consument kunnen betekenen. Wel is het zo dat 
de lente en de zomer, periode met een (zeer) laag gasverbruik, slechts zo’n 19 % van de 
energiecomponent op jaarbasis uitmaken. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de situatie zich 
bevestigt in de komende herfst- en winterperiode opdat de consument er optimaal van zou kunnen 
profiteren. Naast de indexeringsparameter spelen ook de andere elementen van de 
indexeringsformule (mark up, marge op de indexeringsparameter en het abonnement) een belangrijke 
rol. De delta tussen TTF en ZTP kan door de leverancier mogelijks gecompenseerd worden door een 
aanpassing van één of meerdere van voormelde elementen waardoor het voordeel voor de consument 
(deels) verwatert. De komende maanden zal blijken of de spread zich bevestigt of verder uitdiept en 
vertaalt in lagere ZTP-gerelateerde commodity prijzen voor de consument, zodat het einde van de 
zomer een goed moment lijkt om een eventuele switch te overwegen. 
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Uit onderzoek van de CREG is gebleken dat de overgrote meerderheid van de consumenten de naam 
van zijn of haar energieproduct niet kent, maar ook de tariefkaart niet snel kan terugvinden. Nochtans 
vormt de tariefkaart een belangrijk element wanneer een consument van product of leverancier wenst 
te veranderen. Vooraleer je beslist om te veranderen, moet je toch eerst weten of je huidig contract 
(te) duur is; of net niet en dan hoef je helemaal niet te veranderen. Om die reden stelt de CREG voor 
dat de leveranciers op elke contractgerelateerde communicatie met de klant een QR-code toevoegen 
die de consument onmiddellijk toegang geeft tot de tariefkaart die op dat moment van toepassing is 
op zijn contract. Op die manier kan een belangrijke hindernis worden weggewerkt voor een consument 
die actief aan de energiemarkt wil deelnemen en zal hij een beter onderbouwde keuze kunnen maken. 

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 mei 2022. 

- Vlaanderen elektriciteit (14 actieve leveranciers) 

• 11 vaste producten (€ 1.134 - € 1.326)1 

• 33 variabele producten (€ 806 - € 1.283) 

- Vlaanderen aardgas (11 actieve leveranciers) 

• 5 vaste producten (€ 1.941 - € 2.117) 

• 28 variabele producten (€ 1.552- € 2.452) 

- Wallonië elektriciteit (9 actieve leveranciers) 

• 10 vaste producten (€ 1.142 - € 1.341) 

• 24 variabele producten (€ 809 - € 1.298) 

- Wallonië aardgas (8 actieve leveranciers) 

• 5 vaste producten (€ 1.941 - € 2.117) 

• 22 variabele producten (€ 1.552 - € 2.452) 

- Brussel elektriciteit (4 actieve leveranciers) 

• 3 vaste producten (€ 1.112 - € 1.205) 

• 5 variabele producten (€ 773 - € 953) 

- Brussel aardgas (3 actieve leveranciers) 

• 2 vaste producten (€ 2.099 - € 2.101) 

• 5 variabele producten (€ 1.552 - € 2.346) 

 

1 Prijsvork: 

Elektriciteit: 3.500kWh – enkelvoudige meter – exclusief btw 
Aardgas: 17.000kWh – 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 
vanaf 1 April 2022 aan te passen. De realiteit op de aardgasmarkt voor particulieren leert ons dat een jaarverbruik van 17.000kWh 
representatiever is dan een jaarverbruik van 23.260kWh. 
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Deze en meer informatie over de commodity prijzen voor huishoudens publiceert de CREG eveneens 
op maandelijkse basis in een infografiek2. Ten opzichte van de vorige maand zien we dat het aanbod 
aan variabele producten zo goed als stabiel blijft. Het aantal producten met vaste prijzen blijft op een 
historisch laag niveau, TotalEnergies (voor zij die beschikken over een elektrische/hybride wagen) en 
Luminus zijn nog de enige leveranciers die dit type van producten aanbieden. 

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

- in Vlaanderen daalt het aandeel van 62 % naar 58 % voor elektriciteit en daalt het van 
85 % naar 84 % voor aardgas (dit bedroeg respectievelijk 17 % en 40 % in mei 2020 en 
26 % en 53 % in mei 2021); 

- in Wallonië daalt het aandeel van 60 % naar 56 % voor elektriciteit en daalt het van 79 % 
naar 77 % voor aardgas (dit bedroeg respectievelijk 17 % en 30 % in mei 2020 en 25 % en 
42 % in mei 2021); 

- in Brussel daalt het aandeel van 64 % naar 60 % voor elektriciteit en daalt het van 83 % 
naar 82 % voor aardgas (dit bedroeg respectievelijk 20 % en 37 % in mei 2020 en 29 % en 
50 % in mei 2021). 

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

Onderstaande figuren geven voor elektriciteit en aardgas een aantal 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 

 

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

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


 

Niet-vertrouwelijk  7/38 

Figuur 1. Evolutie frequent gebruikte indexeringsparameters op basis van noteringen op de groothandelsmarkten voor 
elektriciteit (€/MWh) 

 

Bron : analyse CREG 

 

Aardgas 

ZTPDAM-RLP spot parameter, geïndexeerd op maandbasis: rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse 
day ahead ZTP prijzen van de maand van levering, RLP3 geprofileerd 

TTFDAM-RLP spot parameter, geïndexeerd op maandbasis: rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse 
day ahead TTF prijzen van de maand 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 

  

 

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

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896#R
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Figuur 2. Evolutie frequent gebruikte indexeringsparameters op basis van noteringen op de groothandelsmarkten voor 
aardgas (€/MWh) 

 

Bron : analyse CREG 

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. 

4.1. AANBOD OP DE BELGISCHE AARDGASMARKT VOOR HUISHOUDENS 
GEBASEERD OP TTF- EN ZTP(ZIG/HUB)-NOTERINGEN 

4.1.1. Situatie op de groothandelsmarkten voor aardgas in België 

TTF is altijd dé referentie geweest wat betreft de handel en de daaraan gekoppelde prijszetting op de 
aardgasmarkt. ZTP kan in die context als het kleine broertje worden beschouwd. Recente 
ontwikkelingen op geopolitiek vlak zorgen ervoor dat de huidige situatie er aanzienlijk anders uitziet. 
De ‘klassieke’ gasstromen van Oost naar West moeten meer en meer plaats ruimen voor handels- en 
fysieke stromen in de omgekeerde richting. Hoe structureel deze evolutie is, zal de toekomst uitwijzen 
maar het lijkt er niet op dat de huidige situatie snel zal veranderen. Een grote vraag naar niet-Russisch 
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aardgas (Bijv. in Duitsland, waar investeringen voor LNG-terminals, waardoor aardgas rechtstreeks via 
één van hun havens kan worden gehaald, nog wel enkele jaren in beslag zullen nemen) en prijzen die 
op Europees niveau worden bepaald, bevestigen dit alleen maar. 

De toegenomen fysieke afstand tussen aanvoerpunt en leveringspunt van de molecule met een 
toename van het aantal te passeren entry/exit punten en vooral een nooit geziene congestie op die 
entry/exit punten (voor het eerst in de geschiedenis worden daardoor auction premies gerealiseerd) 
vormen zowat de voornaamste oorzaken waarom we sinds begin april 2022 een discrepantie 
vaststellen op het vlak van prijszetting tussen TTF- en ZTP-verhandelde aardgasvolumes. Daar waar in 
het verleden beide platformen vrij gelijke en analoge prijsevoluties kenden, zien we de jongste weken 
dat het prijsniveau van het kleine broertje (ZTP) voordeliger uitkomt voor de Belgische consument dan 
de TTF-gerelateerde prijzen. Heeft de Belgische consument er nu baat bij om te switchen naar 
producten gebaseerd op ZTP-noteringen, of zijn er ook nog andere elementen belangrijk bij het maken 
van die keuze? Zo is het belangrijk te weten of het prijsverschil in de komende herfst en winter zal 
gehandhaafd blijven, de periodes waar de consument aanzienlijk meer aardgas verbruikt en die ook 
het zwaarst doorwegen in de jaarfactuur. Naast de indexeringsparameter bevat de prijsformule voor 
variabele aardgasproducten nog andere elementen die een rol kunnen spelen bij de uiteindelijke prijs 
die de consument betaalt: het abonnement, de mark up en de marge op de indexeringsparameter zijn 
de voornaamste. 

4.1.2. Overzicht van het variabel aanbod op de Belgische aardgasmarkt voor 
huishoudens 

Hierna geven een overzicht van het actieve aanbod van variabele producten voor huishoudens op de 
Belgische aardgasmarkt voor de maanden januari 2022 tot en met mei 2022. Voor het eerst tonen we 
de opbouw van de energiecomponent op jaarbasis, waarbij het aandeel van elk element van de 
indexeringsformule afzonderlijk wordt getoond. Tot slot formuleren we een aantal aandachtspunten 
en elementen van antwoord op de vraag of het in de huidige omstandigheden opportuun is voor de 
consument om de switch te maken van een product dat gebaseerd is op TTF-noteringen naar een ZTP-
geïndexeerd product. 

De indexeringsformule voor de energiecomponent bij variabele producten ziet er als volgt uit: 

 

A  +  ( Indice  x  B  +  C )  x  kWh 

 

De grafieken gaan uit van een jaarlijks aardgasverbruik van 17.000 kWh en zijn als volgt opgebouwd: 

- de energiecomponent (commodity, blauwe staven) die bestaat uit de som van alle 
onderstaande elementen. De jaarbedragen zijn exclusief btw. De informatie binnen de 
blauwe staven bestaat uit de naam van de indexeringsparameter, de naam van de 
leverancier en tenslotte de naam van het product met de looptijd; 

- de indexeringsparameter (Indice * kWh, lichtblauwe staven) uitgezet aan het jaarvolume 
van 17.000 kWh; 

- de marge op de indexeringsparameter (Indice margin, gele staven), de coëfficiënt 
waarmee de indexeringsparameter vermenigvuldigd wordt, gaande van slechts enkele 
procenten (< 5 %) tot, in een uitzonderlijk geval, 10 %, eveneens uitgezet aan het 
voormelde jaarvolume; 

- de mark up (groene staven), ook wel de winstmarge van de leverancier genoemd die bij 
het verbruik gerelateerde gedeelte wordt opgeteld; 

- het abonnement (fixed charge, oranje staven), dat onder andere de kosten voor het 
aanmaken/aanhouden van klanten en de achterliggende administratie moet dekken. 
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Maand geïndexeerde spot producten (zie figuur 3 tot en met figuur 7) 

Figuur 3 - Aanbod maand geïndexeerde spot producten aardgas - 01/2022 

 
Bron : analyse CREG 

Figuur 4 - Aanbod maand geïndexeerde spot producten aardgas - 02/2022 

 
Bron : analyse CREG 
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Figuur 5 - Aanbod maand geïndexeerde spot producten aardgas - 03/2022 

 
Bron : analyse CREG 

 
Figuur 6 - Aanbod maand geïndexeerde spot producten aardgas - 04/2022 

 
Bron : analyse CREG 
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Figuur 7 - Aanbod maand geïndexeerde spot producten aardgas - 05/2022 

 
Bron : analyse CREG 

 

Daar waar in de maanden januari 2022 tot en met april 2022 het prijsverschil op de tariefkaarten tussen 
ZTP en TTF zo goed als onbestaande is, zien we bij maand geïndexeerde spot producten vanaf mei 2022 
een merkbaar verschil optreden van ongeveer € 100 op jaarbasis. De consument merkt dit verschil pas 
op in mei 2022 aangezien de tariefkaarten de laatst gekende waarde van de parameter gebruiken (op 
de tariefkaart mei 2022 staat de parameterwaarde voor april 2022). Het werkelijk verbruik in de maand 
april 2022 zal op het moment van facturatie wel aan de overeenstemmende4 waarde van de parameter 
afgerekend worden. 

Ook al is er een verschil van een € 66 op jaarbasis wat de ZTP-parameter van Octa+ versus de TTF-
parameter van TotalEnergies betreft (zie figuur 5) tussen hun respectievelijke producten ‘SMART 
VARIABEL (1 jaar, variabel)’ en ‘ONLINE (1 jaar, variabel)’, zien we dat dit verschil aan het eind van de 
rekening voor de volledige energiecomponent slechts € 37 bedraagt. Het verschil in abonnement maar 
voornamelijk in mark up tussen beide producten in dit voorbeeld maken dat een deel van het 
prijsvoordeel van de ZTP-parameter verdwijnt in de mark up en in mindere mate in het abonnement 
van het product met de ‘duurdere’ TTF-parameter. De consument geniet dus niet automatisch van het 
verschil tussen beide spot parameters. Belangrijkste conclusie hier is dat de consument zijn keuze niet 
louter mag laten afhangen van de indexeringsparameter en de bijhorende waarde, maar de alle 
elementen van de indexeringsformule hun belang hebben. 

  

 

4 Bijvoorbeeld: ZTPM: spot parameter, geïndexeerd op maandbasis: rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse day ahead ZTP 
prijzen van de maand van levering. 
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Maand geïndexeerde forward producten (zie figuur 8 tot en met figuur 12) 

Figuur 8 - Aanbod maand geïndexeerde forward producten aardgas - 01/2022 

 
Bron : analyse CREG 

 

Figuur 9 - Aanbod maand geïndexeerde forward producten aardgas - 02/2022 

 
Bron : analyse CREG 
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Figuur 10 - Aanbod maand geïndexeerde forward producten aardgas - 03/2022 

 
Bron : analyse CREG 

 

Figuur 11 - Aanbod maand geïndexeerde forward producten aardgas - 04/2022 

 
Bron : analyse CREG 
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Figuur 12 - Aanbod maand geïndexeerde forward producten aardgas - 05/2022 

 
Bron : analyse CREG 

 

Voor maand geïndexeerde forward producten zien we dat er momenteel alleen producten worden 
aangeboden gerelateerd aan TTF-noteringen. De spread met ZTP speelt hier niet. Wat we hier wel 
vaststellen, is dat vaak de marge die de leverancier op de indexeringsparameter neemt, bepaalt of een 
product goed scoort of niet. Dit merken we aanzienlijk minder bij de maand geïndexeerde spot 
producten. Naast voormelde marge op de indexeringsparameter spelen ook hier de mark up en het 
abonnement hun rol bij het resultaat van de volledige energiecomponent en bijgevolg op de 
positionering in de resultaten van prijsvergelijkers. 
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Kwartaal geïndexeerde spot producten (zie figuur 13 tot en met figuur 17) 

Figuur 13 - Aanbod kwartaal geïndexeerde spot producten aardgas - 01/2022 

 
Bron : analyse CREG 

 

Figuur 14 - Aanbod kwartaal geïndexeerde spot producten aardgas - 02/2022 

 
Bron : analyse CREG 
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Figuur 15 - Aanbod kwartaal geïndexeerde spot producten aardgas - 03/2022 

 
Bron : analyse CREG 

 

Figuur 16 - Aanbod kwartaal geïndexeerde spot producten aardgas - 04/2022 

 
Bron : analyse CREG 
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Figuur 17 - Aanbod kwartaal geïndexeerde spot producten aardgas - 05/2022 

 
Bron : analyse CREG 

 

Het enige verschil met spot producten op maandbasis is de indexeringsfrequentie. Het gaat immers 
over dezelfde noteringen op dezelfde beurzen. Maar, aangezien het gaat om spot producten, wordt 
op de tariefkaarten voor de consument gewerkt met de laatst gekende waarde van de parameter. Dit 
heeft tot gevolg dat op geen enkel van bovenstaande grafieken de spread tussen ZTP- en TTF-
parameters zichtbaar is. De laatst gekende waarde van de parameter in mei 2022 is immers die van 
Q1 2022 toen er nog geen sprake was van een spread. De verschillen tussen de lichtblauwe staven op 
de grafieken kunnen we hoofdzakelijk toewijzen aan de verschillende RLP-wegingen die door een 
aantal leveranciers op de indexeringsparameters worden toegepast. Dit komt volgens de CREG de 
transparantie voor de consument zeker niet ten goede, temeer daar RLP-wegingen initieel bestaan om 
jaar opgenomen volumes (kWh-en) te wegen, eerder dan om prijzen te wegen. Kwartaalindexeringen 
hebben op het vlak van prijsindicatie op de tariefkaarten, zeker ook bij spot producten, weinig 
relevantie en hebben mogelijks als bijkomend neveneffect dat ze gebruikt worden om beter te scoren 
bij prijsvergelijkingen: van de ene periode naar de andere switchen tussen maand- dan wel 
kwartaalindexering omdat het vorige kwartaal lagere noteringen bevatte dan de vorige maand is een 
vorm van ‘gaming’ die we al hebben vastgesteld. Immers, zoals reeds hoger vermeld, wordt bij de 
facturatie gebruikt gemaakt van de noteringen tijdens de periode van levering. 

Voor dit type van producten zal de consument dus nog tot juli 2022, het moment van de volgende 
kwartaalindexering, moeten wachten om de spread tussen ZTP en TTF te kunnen vaststellen. Hij zal op 
dat moment wel moeten uitkijken of een deel van die spread niet verdwijnt in een van de andere 
elementen van de indexeringsformule. 
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Kwartaal geïndexeerde forward producten (zie figuur 18 tot en met figuur 22) 

Figuur 18 - Aanbod kwartaal geïndexeerde forward producten aardgas - 01/2022 

 
Bron : analyse CREG 

 

Figuur 19 - Aanbod kwartaal geïndexeerde forward producten aardgas - 02/2022 

 
Bron : analyse CREG 
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Figuur 20 - Aanbod kwartaal geïndexeerde forward producten aardgas - 03/2022 

 
Bron : analyse CREG 

 

Figuur 21 - Aanbod kwartaal geïndexeerde forward producten aardgas - 04/2022 

 
Bron : analyse CREG 
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Figuur 22 - Aanbod kwartaal geïndexeerde forward producten aardgas - 05/2022 

 
Bron : analyse CREG 

De producten van Luminus hebben als indexeringsparameter GMarketCWE (= HUB303)5. De andere 
kwartaal geïndexeerde forward producten hebben als indexeringsparameter TTF103. De verschillende 
indexeringsbasis maakt dat deze parameters niet 1 op 1 vergelijkbaar zijn. GMarketCWE maakt het 
gemiddelde van de noteringen van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van levering, terwijl 
TTF103 het gemiddelde maakt van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering. In een zo goed 
als permanent stijgende markt resulteert dit in goedkopere producten op het vlak van de 
indexeringsparameter (zoals de HUB303) die het volledige kwartaal verrekent. Wanneer de markt 
echter terug daalt, zal de indexeringsparameter die slechts een maand meeneemt (zoals de TTF103) 
sneller dalen aangezien de vorige duurdere maanden niet langer verrekend worden. Een leverancier 
kan in zo’n situatie de uitvlakking of spreiding van duurdere noteringen gedurende een bepaalde 
periode voor nieuwe contracten compenseren door bijvoorbeeld een hogere mark up en toch nog 
beter scoren op de tariefkaarten en in de prijsvergelijkers. Wanneer de markt terug daalt, is het 
uiteraard een ander verhaal. 

4.1.3. Aandachtspunten en elementen van antwoord op de vraag of het in de huidige 
omstandigheden opportuun is voor de consument om (nu al) de switch te maken 
van een product dat gebaseerd is op TTF-noteringen naar een ZTP-geïndexeerd 
product. 

Het is de eerste maal dat er een merkbaar en ogenschijnlijk structureel verschil optreedt in de 
prijszetting gebaseerd op TTF-noteringen enerzijds en ZTP-noteringen anderzijds. De duurtijd en de 
grootte van deze spread, zijn niet te voorspellen. Een aantal elementen wijst er echter op dat deze 
situatie op korte termijn niet zal veranderen. Op het moment van de redactie van deze nota bedraagt 
de spread zo’n € 20/MWh, wat voor een gemiddeld huishouden toch al snel een verschil van € 300 à 

 

5 HUB303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen te Zeebrugge van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van 
levering 
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€ 400 per jaar zou betekenen in het voordeel van ZTP-genoteerde producten. Indien deze evolutie zich 
bevestigt, zou de switch van een product gerelateerd aan TTF-noteringen naar een product met ZTP-
noteringen een goede zaak voor de consument kunnen beteken. Een aantal nuanceringen en 
randbemerkingen dringt zich echter onmiddellijk op: 

- Hoe groot wordt de spread en hoe lang zal hij duren? De lente en de zomer vormen een 
periode met (zeer) laag gasverbruik, samen goed voor slechts zo’n 19 % van de 
energiecomponent op jaarbasis. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de situatie zich 
bevestigt in de komende herfst- en winterperiode (81 % van de jaarfactuur) opdat de 
consument er optimaal van zou kunnen profiteren. 

- Naast de indexeringsparameter spelen ook de andere elementen van de 
indexeringsformule (mark up, marge op de indexeringsparameter en het abonnement) 
een belangrijke rol. Indien de spread tussen ZTP en TTF voldoende groot blijft, is dit 
minder van belang, maar in alle andere gevallen moet de consument hiermee rekening 
houden bij het nemen van een beslissing. 

- Een eventueel verschil tussen TTF en ZTP kan door de leverancier, al dan niet intentioneel, 
(deels) gecompenseerd worden door een aanpassing van één of meerdere van voormelde 
elementen van de indexeringsformule. 

- Wat producten met kwartaalindexeringen betreft, zal het effect van de spread voor de 
consument pas zichtbaar worden op de tariefkaarten van juli 2022. Gezien het beperkte 
aandeel van de verbruikte volumes gedurende de komende lente- en zomermaanden in 
het globale jaarverbruik, lijkt het ons prematuur om nu snel de switch naar een product 
gebaseerd op ZTP-noteringen te overwegen. Augustus of september lijken ons een betere 
tijdshorizon om dit eventueel te doen. 

- Bij maandelijks geïndexeerde producten is het effect van de beginnende spread wel al 
merkbaar voor de consument op de tariefkaarten vanaf mei 2022. De komende maanden 
zullen al dan niet bevestigen of de spread zich verder uitdiept en vertaalt in lagere ZTP 
gerelateerde commodity prijzen voor de consument, zodat ook hier het einde van de 
zomer een beter moment lijkt om een eventuele switch te overwegen. 

- Los van al het bovenstaande zal het een moeilijk verhaal worden om eenvoudig en 
transparant uit te leggen aan de consument, met daarenboven geen enkele waterdichte 
garantie dat hij er een voordeel zal aan doen dat voldoende groot is om de switch te 
overwegen. 

- Om de vergelijkbaarheid binnen een type6 van producten te verbeteren en meer 
transparant te maken voor de consument, zou een vereenvoudigde standaard voor de 
indexeringsformule een oplossing kunnen bieden: [Abonnement + (indice + mark up) x 
kWh]. Dit in combinatie met een ongewogen maand geïndexeerde parameter, die het 
rekenkundig gemiddelde is van alle beschikbare noteringen over dezelfde periode, kan 
een optimale vergelijkbaarheid garanderen. 

  

 

6 Spot versus forward producten 
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4.2. QR-CODE, DE SNELSTE WEG NAAR UW TARIEFKAART 

Figuur 23 – Voorbeeld tariefkaart van leverancier BOLT voor het product ‘BOLT GO’ voor de maand mei 2022 

 

Bron : https://www.boltenergie.be/nl/prijslijsten 

 

De tariefkaart maakt onderdeel uit van elk standard energiecontract voor huishoudens. Vaak wordt ze 
op papier geleverd bij het contract maar meer en meer wordt naar de online klantenzone verwezen 
om ze te raadplegen. In principe kan een consument ze ook op eenvoudige telefonische vraag van zijn 
leverancier ontvangen. 

Elke tariefkaart bevat onder andere volgende elementen: 

- de naam van het product; 

- de maand gedurende dewelke aan die voorwaarden een contract kan worden aangegaan;  

- de eenheidsprijzen voor de geleverde of geïnjecteerde energie; 

- het abonnement 

- informatie over de indexeringsformule bij een variabel product; 

- … 

Uit onderzoek van de CREG is echter gebleken dat de overgrote meerderheid van de consumenten de 
naam van zijn energieproduct niet kent, maar ook de tariefkaart niet, laat staan ze snel kan 
terugvinden. Nochtans vormt de tariefkaart een belangrijk element wanneer een consument van 
product of leverancier wenst te veranderen. 

Vooraleer je beslist om te veranderen, moet je toch eerst weten of je huidig contract (te) duur is; of 
net niet en dan hoef je helemaal niet te veranderen. Aan de hand van je tariefkaart kan je via de CREG 
Scan perfect te weten komen hoe je lopend contract zich verhoudt ten opzichte van het huidige 

https://www.boltenergie.be/nl/prijslijsten
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aanbod op de energiemarkt. Zodra je dit weet, kan je goed geïnformeerd op zoek naar een ander 
product of een andere leverancier. 

Figuur 24 – QR-code met directe toegang tot tariefkaart bij lopend contract laat de consument toe om betere keuzes maken 

 

Om die reden stelt de CREG voor dat de leveranciers op elke contractgerelateerde communicatie met 
de klant een QR-code toevoegen die de consument onmiddellijk toegang geeft tot de tariefkaart die 
op dat moment van toepassing is op zijn contract. Op die manier kan een belangrijke hindernis worden 
weggewerkt voor een consument die actief aan de energiemarkt wil deelnemen en zal hij een beter 
onderbouwde keuze kunnen maken. Op vandaag merken we immers nog te veel dat consumenten 
veranderen van product naar een minder voordelig product, gewoon omdat ze de voorwaarden van 
hun lopend contract niet of onvoldoende kennen. 

4.3. PRIJZEN INDIVIDUELE PRODUCTEN 

Bijgevoegde grafieken geven per leverancier een overzicht van hun vaste en variabele producten. Per 
product wordt de energiecomponent voor de laatste zes maanden getoond om een duidelijker beeld 
van de prijsevoluties te krijgen. 

Bij de staafgrafieken (producten met vaste energieprijzen) is de huidige maand in het rood aangeduid 
en de 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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4.3.1. Antargaz 

  

4.3.2. Aspiravi-Energy 
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4.3.3. Bolt 

  

4.3.4. Brusol 

 



 

Niet-vertrouwelijk  27/38 

4.3.5. Cociter 

 

4.3.6. Dats 24 
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4.3.7. Ebem 

  

4.3.8. Ecopower 
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4.3.9. Elegant 
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4.3.10. Eneco 
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4.3.11. Energie.be 

  

  



 

Niet-vertrouwelijk  32/38 

4.3.12. Engie Electrabel 
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4.3.13. Luminus 
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4.3.14. Mega 

  

4.3.15. Octa+ 
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4.3.16. TotalEnergies 
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4.3.17. Trevion 
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4.3.18. Wase Wind 

 

4.3.19. Wind voor “A” 

  



 

Niet-vertrouwelijk  38/38 

5. CONCLUSIE 

Het prijsniveau in mei 2022 ligt voor variabele producten op maandbasis en de zeer zeldzame vaste 
producten lager dan in de vorige maand april 2022. Producten op kwartaalbasis blijven ongewijzigd. 
Ondanks deze dalingen blijft het algemene prijsniveau zeer hoog met als belangrijkste oorzaak de bijna 
structurele onzekerheid op de internationale energiemarkten. Het prijsniveau van de parameters 
situeert zich tussen € 220/MWh en € 285/MWh voor elektriciteit en tussen € 100/MWh en 
€ 130/MWh voor aardgas. Deze evoluties kunnen we eveneens vaststellen bij zowel de vaste als de 
variabele elektriciteits- en aardgasproducten op de kleinhandelsmarkt. Bij de individuele producten 
zien we geen sterk afwijkende prijsevoluties ten opzichte van de evoluties op de groothandelsbeurzen 
en de daaraan gekoppelde indexeringsparameters. 

Mei 2022 is de eerste maand waar de tariefkaarten een merkbaar en ogenschijnlijk structureel verschil 
vertonen in de prijszetting voor maandelijks geïndexeerde aardgasproducten gebaseerd op TTF-
noteringen enerzijds en ZTP-noteringen anderzijds. Op het moment van de redactie van deze nota 
bedraagt de spread zo’n € 20/MWh, wat voor een gemiddeld huishouden toch al snel een verschil van 
€ 300 à € 400 per jaar zou betekenen in het voordeel van ZTP genoteerde producten. Indien deze 
evolutie zich bevestigt, zou de switch van een product gerelateerd aan TTF noteringen naar een 
product met ZTP noteringen een goede zaak kunnen beteken voor de consument. Wel is het zo dat de 
lente en de zomer, periode met een (zeer) laag gasverbruik, slechts zo’n 19 % van de 
energiecomponent op jaarbasis uitmaken. Het is dus absoluut noodzakelijk dat de situatie zich 
bevestigt in de komende herfst- en winterperiode opdat de consument er optimaal van zou kunnen 
profiteren. Naast de indexeringsparameter spelen ook de andere elementen van de 
indexeringsformule (mark up, marge op de indexeringsparameter en het abonnement) een belangrijke 
rol. De delta tussen TTF en ZTP kan door de leverancier mogelijks gecompenseerd worden door een 
aanpassing van één of meerdere van voormelde elementen waardoor het voordeel voor de consument 
(deels) verwatert. De komende maanden zal blijken of de spread zich bevestigt of verder uitdiept en 
vertaalt in lagere ZTP gerelateerde commodity prijzen voor de consument, zodat het einde van de 
zomer een goed moment lijkt om een eventuele switch te overwegen. 

Uit onderzoek van de CREG is gebleken dat de overgrote meerderheid van de consumenten de naam 
van zijn energieproduct niet kent, maar ook de tariefkaart niet snel kan terugvinden. Nochtans vormt 
de tariefkaart een belangrijk element wanneer een consument van product of leverancier wenst te 
veranderen. Vooraleer je beslist om te veranderen, moet je toch eerst weten of je huidig contract (te) 
duur is; of net niet en dan hoef je helemaal niet te veranderen. Om die reden stelt de CREG voor dat 
de leveranciers op elke contractgerelateerde communicatie met de klant een QR-code toevoegen die 
de consument onmiddellijk toegang geeft tot de tariefkaart die op dat moment van toepassing is op 
zijn contract. Op die manier kan een belangrijke hindernis worden weggewerkt voor een consument 
die actief aan de energiemarkt wil deelnemen en zal hij een beter onderbouwde keuze kunnen maken. 

 

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