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1. INLEIDING 

De wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van 
de elektriciteitsmarkt (= Elektriciteitswet) en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van 
gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (= Gaswet) brengen fundamentele 
wijzigingen in de Elektriciteits- en Gaswet aan. Eén van deze wijzigingen is de introductie van een 
vangnetmechanisme. 

Het vangnetmechanisme1 heeft als voornaamste doel de energieprijzen voor zowel particulieren als 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) binnen het gemiddelde van de ons omringende landen 
te brengen. Daartoe werden volgende maatregelen ingevoerd: 

- Het oprichten van een gegevensbank binnen de CREG met daarin een overzicht van alle 
prijsformules die de leveranciers aan huishoudelijke afnemers en kmo’s aanbieden. 

Deze gegevensbank moet de CREG in staat stellen om de berekeningsmethodologie van 
de energieprijzen te registreren, alsook een inzicht te krijgen in de gebruikte 
indexeringsparameters en indexeringsformules. 

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

- Het toetsen van de indexeringsformules gebruikt door de leveranciers aan een lijst van 
criteria die bij Koninklijk Besluit2 worden vastgelegd om zo te komen tot transparante en 
beursgerelateerde indexeringsparameters. 

- Het permanent vergelijken van de energieprijzen in België met deze in de ons omringende 
landen (CWE-zone)3. Deze vergelijking gebeurt door de CREG en wordt gebruikt bij de 
analyse van aangekondigde prijsverhogingen door de leveranciers. 

Het vangnetmechanisme en de betreffende regelgeving werden in de loop van het jaar 2012 een aantal 
keer gewijzigd, onder andere door de wet van 29 maart 20124. 

Via de wet van 29 maart 2012 werd aan artikel 20bis van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis van 
de Gaswet een §4bis toegevoegd met als doel de representativiteit, transparantie en vergelijkbaarheid 
van de energieprijzen te bevorderen.  

De Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 geven uitvoering aan de bepalingen zoals opgenomen 
in voormelde §4bis. Concreet betekent dit dat conform deze Koninklijke Besluiten, de variabele 
energieprijzen gefactureerd aan de particulieren en kmo’s enkel nog kunnen evolueren in functie van 
beursnoteringen binnen de elektriciteits- en gasmarkt, waarbij de naam van de gebruikte 
indexeringsparameters duidelijk verwijst naar de elementen op basis waarvan ze zijn berekend.  

Het vangnetmechanisme heeft de monitoringtaak van de CREG gevoelig uitgebreid. Zo wordt onder 
andere via §4bis van de voormelde artikelen 20bis en 15/10bis in een specifieke monitoring inzake de 
evolutie van de indexeringsparameters van de leveranciers voorzien. Jaarlijks brengt de CREG hierover 

                                                           

1 Het vangnetmechanisme werd via het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 verlengd met een nieuwe periode van drie 

jaar tot 31 december 2017. 
2 Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering 
van de elektriciteits- en gasprijzen door de leveranciers. 
3 CWE-zone = België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. 
4 Wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I). 
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verslag uit aan de regering. Onderhavig verslag geeft bijgevolg uitvoering aan deze specifieke 
wettelijke opdracht. 

Dit verslag werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens de vergadering van 6 april 
2017. 

2. BESCHRIJVING VAN DE UITGEVOERDE CONTROLES 

2.1. CONTROLE VAN DE INDEXERINGSFORMULE 

1. Het vangnetmechanisme heeft de monitoringtaak van de CREG gevoelig uitgebreid. Een eerste 
en zeer belangrijke stap in het correct en terdege uitvoeren van deze nieuwe taak is het opstellen van 
een gegevensbank5 voor elk variabel contracttype evenals elk nieuw contracttype, met daarin een 
volledige registratie van de methodologie voor de berekening van de variabele energieprijzen, 
waaronder ook de parameters en de indexeringsformules die daarbij worden gebruikt. 

De CREG heeft, zoals voorzien in de wetgeving, overleg gepleegd met alle leveranciers om tot een 
aantal praktische afspraken te komen inzake informatie-uitwisseling voor het opstellen en up to date 
houden van de gegevensbank. 

2. Met deze gegevensbank is de CREG in staat om de prijsformules van alle contracten die op de 
kleinhandelsmarkt worden aangeboden in detail op te volgen, waarbij, zoals voorzien in de wettelijke 
bepalingen over het vangnetmechanisme, de focus vooral ligt op de correcte toepassing van de 
indexeringsparameters en –formule en de verantwoording van eventuele prijsstijgingen die niet aan 
de zuivere toepassing van de indexering zijn gelinkt. 

3. Op basis van de gegevensbank heeft de CREG vastgesteld dat de prijsformules voor variabele 
contracttypes als volgt zijn opgebouwd: 

Prijsformule energiecomponent =    A     +  [(Index x B6 + C) * kWh]  
 
 
      Abonnement  Indexeringsformule 
      €/jaar   Verbruik  
         €/kWh 

4. Per kwartaal en per leverancier neemt de CREG een beslissing waarin ze vaststelt of de 
indexeringsformule (= tweede deel van bovenstaande prijsformule) in contracttypes met variabele 
energieprijs aangeboden aan huishoudelijke afnemers en kmo’s correct werd toegepast.  

  

                                                           

5 Het opstellen van een dergelijke gegevensbank werd voorzien in §1 van artikel 20bis van de Elektriciteitswet en artikel 

15/10bis van de Gaswet en dit tegen uiterlijk 21 maart 2012 - zijnde 2 maanden na de inwerkingtreding van de wet van 
8 januari 2012 (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012). 
6 Een dergelijke vermenigvuldigingscomponent wordt niet door alle leveranciers toegepast. 
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5. Conform §3 van de artikelen 20bis en 15/10bis heeft de CREG de beslissingen genomen inzake 
de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformules en dit op basis van de 
aangemelde gegevens door de leveranciers. Deze beslissingen worden per trimester voor alle 
leveranciers met variabele contracttypes genomen. De CREG heeft in haar beslissingen over het jaar 
2016 (4 trimesters) geen enkele onjuistheid en/of afwijking inzake de correcte toepassing van de 
indexeringsformule vastgesteld. 

2.2. CONTROLE VAN DE INDEXERINGSPARAMETERS 

6. De wet van 29 maart 2012 voegde een §4bis toe aan artikel 20bis van de Elektriciteitswet en 
artikel 15/10bis van de Gaswet, met als doel de representativiteit, transparantie en vergelijkbaarheid 
van de energieprijzen te bevorderen:  

"§4bis: Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad legt de Koning, na voorstel 
van de commissie, een exhaustieve lijst vast van toegelaten criteria met het oog op de 
uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters opdat deze 
beantwoorden aan transparante, objectieve en niet-discriminatoire criteria en de werkelijke 
bevoorradingskosten vertegenwoordigen. …". 

7. Op 1 augustus 2012 heeft de CREG, met toepassing van artikel 20bis, §4bis, van de 
Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §4bis, van de Gaswet, de regering een voorstel overgemaakt van 
exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers 
van de indexeringsparameters voor elektriciteit7 en gas8. Deze voorstellen werden uitgewerkt na een 
openbare raadpleging. 

Op basis van deze voorstellen kunnen de variabele energieprijzen gefactureerd aan particulieren en 
kmo’s enkel nog evolueren in functie van beursnoteringen binnen de elektriciteits- en gasmarkt, 
waarbij de naam van de gebruikte parameters duidelijk verwijst naar de elementen op basis waarvan 
ze zijn berekend. 

De regering heeft de voorstellen van de CREG gevolgd met de Koninklijke Besluiten van 21 december 
20129. Daarbij werd specifiek voor gas een overgangsperiode ingevoerd die liep tot eind 2014, 
waardoor de indexering van gasprijzen op basis van olieprijzen voor sommige leveranciers mogelijk 
bleef. In bijlage 1 bij dit verslag wordt de tekst van de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 
integraal weergegeven. 

8. Naast de controle van de correcte toepassing van de indexeringsformule stelt de CREG eveneens 
vast of de gebruikte indexeringsparameters conform de exhaustieve lijst van toegelaten criteria zijn. 

                                                           

7 CREG, Voorstel (C)120801-CDC-1150 van 1 augustus 2012 van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de 

uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit en diverse maatregelen om de 
vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële 
klanten en kmo’s in België te verzekeren. 
Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c120801-cdc-1150   
8 CREG, Voorstel (C)120801-CDC-1151 van 1 augustus 2012 van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de 

uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor gas en diverse maatregelen om de 
vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële 
klanten en kmo’s in België te verzekeren. 
Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c120801-cdc-1151   
9 Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering 

van de elektriciteits- en gasprijzen door de leveranciers. 

http://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c120801-cdc-1150
http://www.creg.be/nl/publicaties/voorstel-c120801-cdc-1151
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Daartoe heeft de CREG in het verleden proactief contact opgenomen met de leveranciers om een 
aantal afspraken vast te leggen omtrent de concrete invulling van de tekst opgenomen in artikel 1, 2°, 
van de Koninklijke Besluiten: 

"Artikel 1,…, 2°: hun naam weerspiegelt expliciet op basis van welke elementen deze 
parameters zijn berekend." 

De CREG hield rekening met volgende richtlijnen: 

"Wat de expliciete verwijzing betreft naar de elementen op basis waarvan ze zijn berekend, 
stelt de CREG voor dat de naam van iedere parameter op zijn minst de volgende informatie 
moet weerspiegelen: 

o de naam van de relevante beurs (ENDEX POWER BE, Belpex, TTF, …) ; 

o de naam van het relevante contract (day ahead, monthly, quarterly, yearly, …) ; 

o de generieke referentie van het relevante contract (M+1, M+2, M+3, Q+1, Q+2, Q+3, 
Q+4, Y+1, Y+2,Y+3, …)." 

Vanaf het tweede trimester 2013 werd de inhoud van de beslissingen, genomen inzake de vaststelling 
van de correcte toepassing van de indexeringsformules omwille van de inwerkingtreding van de 
Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 op 1 april 2013, uitgebreid naar de vaststelling van de 
correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van 
toegelaten criteria voor de contracttypes met een variabele energieprijs. De CREG heeft in haar 
beslissingen over de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016 (16 trimesters) geen enkele onjuistheid en/of 
afwijking inzake de correcte toepassing van de indexeringsformule en de gebruikte 
indexeringsparameters vastgesteld. 

9. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat in dit verslag, zoals wettelijk voorzien, de focus ligt op 
de samenstelling en evolutie van de indexeringsparameters. De prijsformule van de zuivere 
energiecomponent, zoals gecommuniceerd door de leveranciers, bevat echter ook een 
abonnementskost, eventuele vermenigvuldigingsfactoren en mark-ups (zie randnummer 3). 
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De waarden in €/MWh die in het volgende hoofdstuk worden getoond, zijn de waarden van de 
indexeringsparameters en betreffen dus geen energieprijzen10. 

3. EVOLUTIE VAN DE INDEXERINGSPARAMETERS 

10. Figuren 1 en 3 geven een overzicht van de indexeringsparameters die over de periode 2015-
2016 door de leveranciers werden gebruikt. 

                                                           

10 Voor een analyse van de energieprijzen verwijst de CREG naar de maandelijkse infografieken met elektriciteits- en 
aardgasprijzen voor particulieren en kmo’s. 
Consulteerbaar via : http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographResNl.pdf en  
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographProNl.pdf  
Voor een analyse van de prijsevoluties sinds de introductie van het vangnetmechanisme wordt verwezen naar: 

- Verslag (Z)140327-CDC-1318, van 27 maart 2014, over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten in het 
kader van het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, 
§§1 tot 5, van de Gaswet. 
Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z140327-cdc-1318    

- Verslag (Z)150507-CDC-1416, van 7 mei 2015, over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten in het 
kader van het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, 
§§1 tot 5, van de Gaswet. 
Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z150507-cdc-1416   

- Verslag (Z)161013-CDC-1566, van 13 oktober 2016, over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten in 
het kader van het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 van de Elektriciteitswet en artikel 
15/10bis, §§1 tot 5, van de Gaswet. 
Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z161013-cdc-1566 

- Rapport (RA)140626-CDC-1341, van 26 juni 2014, over het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§1 tot 5 
van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §§1 tot 5, van de Gaswet 
Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-ra140626-cdc-1341  

- Rapport (RA)150924-CDC-1458, van 24 september 2015, over het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, 
§§1 tot 5 van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §§1 tot 5, van de Gaswet 
Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-ra150924-cdc-1458 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographResNl.pdf
http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Prices/InfographProNl.pdf
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z140327-cdc-1318
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z150507-cdc-1416
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z161013-cdc-1566
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z161013-cdc-1566
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-ra140626-cdc-1341
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Figuur 1:  Overzicht indexeringsparameters elektriciteit 

 

jan-maa 2015 apr-juni 2015 jul-sept 2015 okt-dec 2015 jan-maa 2016 apr-juni 2016 jul-sept 2016 okt-dec 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tarieffiches Particulieren Leverancier Beschrijving indexeringsparameters €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh

Belpex Aspiravi Energy
Belpex =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586

Endex(-6wd,0,3) Comfort Energy
Endex(-6wd,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 6de 

werkdag voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat
nvt 42,950 43,500 49,470 36,750 24,670 29,150 43,360

Endex103                                 Ebem
Endex103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base 

Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
54,096 42,390 40,921 48,811 37,863 24,677 28,070 39,722

Belpex Ebem
Belpex =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586

Endex121212 EDF Luminus
Endex121212 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power 

Base Load Futures gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y
42,810 42,810 42,810 42,810 45,059 45,059 45,059 45,059

Endex12012 EDF Luminus
Endex12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power 

Base Load Futures gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y
46,930 46,930 46,930 46,930 43,344 43,344 43,344 43,344

Endex303 EDF Luminus
Endex303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base 

Load Futures tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q
58,259 40,137 40,196 51,910 43,653 26,403 26,213 38,363

Belpex EDF Luminus
Belpex =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 32,586

Endex303 Electrabel
Endex303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base 

Load Futures tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q
nvt nvt nvt nvt nvt 26,403 26,213 38,363

Belpex Electrabel
Belpex =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt 28,435 27,144 32,586

CWE121212 Electrabel
CWE121212 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, 

Franse, Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-2 voor levering 

in jaar Y

42,154 42,154 42,154 42,154 40,759 nvt nvt nvt

CWE12012 Electrabel
CWE12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, 

Franse, Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-1 voor levering 

in jaar Y

42,030 42,030 42,030 42,030 37,540 nvt nvt nvt

CWE303 Electrabel
CWE303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, 

Nederlandse en Belgische beurzen tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in 

kwartaal Q

48,330 35,667 34,636 42,455 37,635 nvt nvt nvt

BelpexS21 Elegant
Belpex S21  =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

Baseload prijzen van het kwartaal van levering, S21 geprofileerd (S21 = SLP 

Elektriciteit - Huishoudelijk met verhouding nacht/dag < 1,3)

nvt nvt 42,750 47,417 46,380 30,050 27,825 33,809

Endex(15d1,0,3) Elegant
Endex(15d1,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 

eerste handelsdag na de 14de van de maand die het kwartaal van levering 

voorafgaat

52,820 42,000 40,080 48,090 36,450 24,680 27,590 38,160

BelpexS21 Eneco
Belpex S21  =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

uurprijzen van het kwartaal van levering, S21 geprofileerd (S21 = SLP 

Elektriciteit - Huishoudelijk met verhouding nacht/dag < 1,3)

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 33,809

BelpexS11 Eneco
Belpex S11  =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

uurprijzen van het kwartaal van levering, S11 geprofileerd (S11 = SLP 

Elektriciteit - Niet huishoudelijk met Aansluitingsvermogen < 56kVA)

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 34,619

Endex(-6wd,0,3) Energy People
Endex(-6wd,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 6de 

werkdag voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat
53,310 42,950 43,500 49,470 36,750 24,670 29,150 43,360

Belpex Energy People
Belpex =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
46,320 46,700 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586

Belpex Eni
Belpex =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

uurprijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt 27,144 32,586

Endex(20d1,0,3) Essent
Endex(20d1,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 

eerste handelsdag na de 19de van de maand die het kwartaal van levering 

voorafgaat

53,490 42,300 43,110 49,850 36,970 24,850 29,250 40,610

Belpex Klinkenberg
Belpex =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt 28,435 27,144 32,586

Endex103                                 Lampiris
Endex103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base 

Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt 37,863 24,677 28,070 39,722

Belpex Mega
Belpex =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
46,320 46,700 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586

Endex(0dpe,0,3) Octa+
Endex(0dpe,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures op de 

laatste handelsdag van het contract voor het kwartaal van levering
48,200 43,450 43,500 48,620 37,230 24,790 nvt nvt

Belpex Octa+
Belpex =  rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
46,320 46,700 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586

Tarieffiches Professionelen

Afnameprofielen tot 50MWh => idem 

tarieffiches particulieren

Indexeringsparameters voor variabele producten
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Een belangrijke opmerking met betrekking tot bovenstaande tabel is dat de indexeringsparameters 
gebruikt door EDF Luminus (Endex121212, Endex12012, Endex303) en Electrabel (CWE121212, CWE12012, 
CWE303) in de prijsfiches van de leveranciers worden samengevoegd tot een rekenkundig gemiddelde 
waarde. In figuur 2 hieronder wordt een overzicht gegeven van deze gemiddelde waarden. 

Figuur 2:  Indexeringsparameters EDF Luminus en Electrabel als gemiddelde 

 

Voor gas ziet het overzicht er als volgt uit. 

jan-mrt 2015 apr-juni 2015 jul-sept 2015 okt-dec 2015 jan-mrt 2016 apr-juni 2016 jul-sept 2016 okt-dec 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tarieffiches Particulieren Leverancier Beschrijving indexeringsparameters €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh

Endex121212 EDF Luminus
Endex121212 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen 

Belgian Power Base Load Futures gedurende het jaar Y-2 voor 

levering in jaar Y
42,810 42,810 42,810 42,810 45,059 45,059 45,059 45,059

Endex12012 EDF Luminus
Endex12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen 

Belgian Power Base Load Futures gedurende het jaar Y-1 voor 

levering in jaar Y

46,930 46,930 46,930 46,930 43,344 43,344 43,344 43,344

Endex303 EDF Luminus
Endex303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen 

Belgian Power Base Load Futures tijdens het kwartaal Q-1 voor 

levering in kwartaal Q
58,259 40,137 40,196 51,910 43,653 26,403 26,213 38,363

1/3Endex 121212 +1/3Endex 12012 +1/3Endex

303  = EMarketCWE
49,333 43,292 43,312 47,217 44,019 38,269 38,205 42,255

CWE121212 Electrabel
CWE121212 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen 

op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen 

gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y
42,154 42,154 42,154 42,154 40,759 nvt nvt nvt

CWE12012 Electrabel
CWE12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op 

de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen 

gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y
42,030 42,030 42,030 42,030 37,540 nvt nvt nvt

CWE303 Electrabel
CWE303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de 

Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen tijdens het 

kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q
48,330 35,667 34,636 42,455 37,635 nvt nvt nvt

1/3CWE 121212 +1/3CWE 12012 +1/3CWE 303       

= Epi
44,172 39,951 39,607 42,213 38,645 nvt nvt nvt

Tarieffiches Professionelen

Afnameprofielen tot 50MWh => idem 

tarieffiches particulieren

Indexeringsparameters voor variabele producten
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Figuur 3:  Overzicht indexeringsparameters gas 

jan-mrt 2015 apr-juni 2015 jul-sept 2015 okt-dec 2015 jan-mrt 2016 apr-juni 2016 jul-sept 2016 okt-dec 2016

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Tarieffiches Particulieren Leverancier Beschrijving indexeringsparameters €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh

TTF103 Antargaz
TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

TTF103 Comfort Energy
TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

TTF103 Ebem
TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

HUB303 EDF Luminus
HUB303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen te Zeebrugge van het 

kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van levering
23,503 20,722 20,391 20,227 17,458 12,565 13,069 15,515

TTF DAHW EDF Luminus
TTF DAHW = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse noteringen (Bid en 

Offer) TTF Day Ahead (voor weekdagen) en Weekend (voor weekend) van het 

kwartaal van levering

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12,739

TTF103 Electrabel
TTF103 =  rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas van de 

maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
22,692 21,336 20,278 19,394 16,107 11,971 14,555 14,307

ZIG DAQ Electrabel [1] ZIG DAQ = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse noteringen (Bid en Offer) 

Day Ahead Zeebrugge van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt 12,813 13,007 12,699

TTF(15d1,0,3) Elegant
TTF(15d1,0,3) = de slotnotering TTF Gas Base Load Futures van de eerste 

handelsdag na de 14 de  van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat
22,371 21,127 20,041 19,365 16,189 11,961 14,305 13,943

ZTPS41 Elegant
ZTP S41 = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead ZTP prijzen van 

het kwartaal van levering, S41 geprofileerd (S41 = SLP Aardgas - Huishoudelijk)
nvt nvt 21,446 19,614 16,596 13,060 12,509 12,771

ZTPS41 Eneco
ZTP S41 = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead ZTP prijzen van 

het kwartaal van levering, S41 geprofileerd (S41 = SLP Aardgas - Huishoudelijk)
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12,771

ZTPS31 Eneco
ZTP S31 = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead ZTP prijzen van 

het kwartaal van levering, S31 geprofileerd (S31 = SLP Aardgas - Niet 

huishoudelijk verbruik < 150.000 kWh/jaar)

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12,797

TTF103 Eneco
TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 nvt

TTF DAHW Eni
TTF DAHW = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse noteringen (Bid en 

Offer) TTF Day Ahead (voor weekdagen) en Weekend (voor weekend) van het 

kwartaal van levering

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 13,156 12,739

TTF103 Essent
TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

ZTPS41 Klinkenberg
ZTP S41 = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead ZTP prijzen van 

het kwartaal van levering, S41 geprofileerd (S41 = SLP Aardgas - Huishoudelijk)
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12,771

TTF103 Lampiris
TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

TTF103 Mega
TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

ZTPS41 Mega
ZTP S41 = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead ZTP prijzen van 

het kwartaal van levering, S41 geprofileerd (S41 = SLP Aardgas - Huishoudelijk)
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12,840

TTF103 Octa+
TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Baseload 

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

TTF103 Watz
TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280

Tarieffiches Professionelen

Afnameprofielen tot 100MWh => idem tarieffiches 

particulieren

 [1] : Dagelijkse noteringen Dayhead Zeebrugge uitgedrukt in Pence/Therm en omgezet naar €/MWh op basis van:

* Dagelijkse wisselkoers £/€ gepubliceerd door de ECB

* Eenhedenconversie Therm/MWh : 1 Therm = 0,0293071 MWh

Indexeringsparameters voor variabele producten
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11. Op basis van bovenstaande figuren 1 en 3 kunnen volgende vaststellingen worden gedaan: 

- Voor elektriciteit worden door 14 leveranciers, 9 verschillende indexeringsparameters 
gebruikt. Alle parameters hebben een duidelijke link met een relevante elektriciteitsmarkt 
en zijn gebaseerd op zowel lange, middellange (vb. Endex forwards) als korte termijn 
noteringen (vb. Belpex spot).  

- Ook voor gas worden eind 2016 door 14 leveranciers, 9 verschillende 
indexeringsparameters gebruikt. 

Sinds Q4 2013 hebben alle gasparameters een duidelijke link met een relevante gasmarkt, 
zijnde: TTF11, HUB12, ZIG12 of ZTP13. Deze parameters zijn gebaseerd op zowel middellange 
als korte termijn noteringen, waarbij de korte termijn noteringen sinds het laatste 
kwartaal van 2016 steeds meer worden gebruikt. 

12. Het feit dat sinds 1 april 2013 (de inwerkingtreding van de Koninklijke Besluiten van 
21 december 2012) voor de contracttypes met variabele prijsformules de bijhorende 
indexeringsparameters publiek beschikbaar zijn en dat de indexeringsparameters ook deel uitmaken 
van publicaties door de CREG (vb. nota’s, trimestriële beslissingen), heeft de transparantie van de 
beschikbare prijsinformatie op de energiemarkt in belangrijke mate verhoogd. De toename aan 
transparantie zorgt ook voor een betere vergelijkbaarheid van de aangeboden prijsformules.  

13. Daar waar de introductie van het vangnetmechanisme heeft bijgedragen tot het beter, 
duidelijker en transparanter informeren van de verschillende marktpartijen, is de CREG van oordeel 
dat de inspanningen die binnen het vangnetmechanisme werden geleverd om te komen tot meer 
transparantie op de energiemarkt naar de toekomst toe moeten worden verdergezet. 

De CREG pleit er daarom ook voor dat op de voorziene einddatum van het vangnetmechanisme, zijnde 
31 december 2017, de bepalingen van de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 zouden 
behouden blijven of deze zouden worden overgenomen in de Elektriciteits- en Gaswet. 

3.1. INDEXERINGSPARAMETERS ELEKTRICITEIT 

14. Figuur 1 (zie randnummer 10) geeft een overzicht van de indexeringsparameters die door de 
elektriciteitsleveranciers worden gebruikt. Uit dit overzicht blijkt dat alle gebruikte parameters een 
duidelijke link hebben met een relevante handelsplaats en dat ze bovendien expliciet weerspiegelen 
op basis van welke elementen ze zijn berekend. 

Bovenstaande betekent echter niet dat de leveranciers tot een uniformisering van de gebruikte 
indexeringsparameters komen. Er ontstaat differentiatie door onder andere een verschil in het 

                                                           

11 TTF = Title Transfer Facility = virtuele marktplaats voor gas in Nederland. 
12 HUB, ZIG = virtuele marktplaats voor gas in België (Zeebrugge). 
13 ZTP = Zeebrugge Trading Point, virtuele marktplaats voor gas in België (Zeebrugge). 
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gebruikte contract (vb. day ahead14, quarter ahead15 en year ahead16). Op het laagste niveau ontstaan 
ook verschillen door verwijzing naar specifieke noteringen van bepaalde contracten of door het al dan 
niet toepassen van SLP-wegingen17 op de prijsnoteringen die aan de basis liggen van de betreffende 
parameter. 

Voorbeelden: 

- Elegant 

Parameter Endex(15d1,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 
eerste handelsdag na de 14de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 

Parameter BelpexS21 = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead Belpex 
Baseload prijzen van het kwartaal van levering, S21 geprofileerd (S21 = SLP Elektriciteit - 
Huishoudelijk met verhouding nacht/dag < 1,3) 

- Essent 

Parameter Endex(4dpe,0,3) = de slotnotering  Belgian Power Base Load Futures van de 
4de handelsdag vóór de expiratiedatum van het contract voor het kwartaal van levering 

- Octa+  

Parameter Endex(0dpe,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures op de 
laatste handelsdag van het contract voor het kwartaal van levering. 

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

15. In figuur 4 wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de indexeringsparameters voor 
elektriciteit en dit over de volledige periode 2013-2016 waarbinnen de bepalingen van het 
vangnetmechanisme van toepassing zijn. Het eerste deel geeft de evolutie van de parameters voor 
2013-2014 weer en in het tweede deel zien we de evolutie van de parameters voor 2015-2016. 

Artikel 20bis, §2, van de Elektriciteitswet voorziet dat de indexering van variabele contracttypes 
beperkt wordt tot vier keer per jaar (steeds aan het begin van een trimester) in plaats van de 
maandelijkse indexeringen die in het verleden werden toegepast. Deze trimestriële indexering is, zoals 
hiervoor reeds vermeld, onderworpen aan de controle van de CREG. In figuur 4 worden daarom ook 
per indexeringsparameter vier waarden - één per kwartaal - getoond. Het terugbrengen van de 
frequentie van indexering naar vier keer per jaar heeft een belangrijke impact gehad op het 
wegwerken van de volatiliteit die, in het verleden, voortvloeide uit de maandelijkse aanpassing van de 
indexeringsparameters. 

  

                                                           

14 Day ahead is de Belpex Day Ahead Market (DAM) en is het rekenkundig gemiddelde in €/MWh van de dagelijkse 

referentieprijzen (contracten voor de fysische levering van elektriciteit op het Belgische hoogspanningsnet in de 
daaropvolgend dag), zoals gepubliceerd op http://www.belpex.be  
15 Quarter ahead van de Belgian Power Base Load Futures is het rekenkundige gemiddelde in €/MWh van de referentieprijzen 

zoals die aan het eind van de dag zijn vastgesteld (end of day) van quarter ahead contracten (contracten voor de fysische 
levering van elektriciteit op het Belgische hoogspanningsnet in het daaropvolgend kwartaal), zoals gepubliceerd op 
http://www.theice.com  
16 Year ahead van de Belgian Power Base Load Futures is het rekenkundige gemiddelde in €/MWh van de referentieprijzen 

zoals die aan het eind van de dag zijn vastgesteld (end of day) van calendar contracten (contracten voor de fysische levering 
van elektriciteit op het Belgische hoogspanningsnet in het daaropvolgende kalenderjaar), zoals gepubliceerd op 
http://www.theice.com  
17 Zie randnummer 17 

http://www.belpex.be/
http://www.theice.com/
http://www.theice.com/
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Figuur 4:  Overzicht evolutie indexeringsparameters elektriciteit 

 

 

16. Op basis van bovenstaand overzicht blijkt dat de energieleveranciers drie groepen van 
indexeringsparameters gebruiken. 

Een eerste groep, aangeduid in groen, betreft de indexeringsparameters gebruikt door Electrabel en 
EDF Luminus. Deze leveranciers gebruiken als indexeringsparameter voor elektriciteit een 
samengestelde parameter op basis van year ahead en quarter ahead contracten (zie figuur 2), wat 
betekent dat deze indexeringsparameter ook rekening houdt met lange termijn contracten (tot een 
termijn van 2 jaar).  

Een tweede groep, aangeduid in roze en rood, is gelinkt aan de korte termijn contracten op de Belpex 
Day Ahead Market (DAM). Deze indexeringsparameter wordt gebruikt door Electrabel, EDF Luminus, 
Octa+, Mega, Eni, Energy People, Ebem, Aspiravi Energy en Klinkenberg. 

In Q3 2015 introduceerde Elegant, als eerste leverancier een indexeringsparameter die gebaseerd op 
Belpex-noteringen en waarbij SLP-wegingen worden toegepast voor de berekening van deze 
parameter. 
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Eind 2016, start ook Eneco met het gebruik van SLP-gewogen noteringen in de berekening van hun 
indexeringsparameter. Eneco maakt daarbij ook een onderscheid tussen een SLP-profiel (S21) voor 
huishoudelijke afnemers en een profiel (S11) voor niet-huishoudelijke afnemers. 

Een derde en laatste groep van indexeringsparameters vermeldt in hun benaming een duidelijke 
verwijzing naar quarter ahead contracten. In dit verslag worden quarter ahead contracten beschouwd 
als contracten op middellange termijn18, met levering voorzien in het volgend kwartaal. Hoewel de 
differentiatie tussen de verschillende indexeringsparameters voor individuele verschillen zorgt, is er 
wel een gelijklopende evolutie over de verschillende kwartalen heen vast te stellen. Deze 
indexeringsparameters worden gebruikt door Elegant, Electrabel, Essent, Ebem, Octa+, Lampiris, 
Energy People en Comfort Energy. 

Als algemene opmerking vermeldt de CREG ook dat, daar waar seizoenaliteit in het verleden veelal 
bleek uit gegevensreeksen van gasprijzen19, het effect van de seizoenen ook duidelijk merkbaar is in 
de elektriciteitsprijzen. 

17. Het is inherent aan een product met een variabele energieprijs dat deze prijs varieert in de loop 
van de verbruiksperiode (bijvoorbeeld een kalenderjaar). Om een beeld te kunnen geven van de 
gemiddelde waarden van de indexeringsparameters over een volledig jaar wordt daarom een gewogen 
gemiddelde over de vier kwartalen berekend.  

De weging van de kwartaalwaarden gebeurd op basis van SLP-profielen. 

Figuur 5:  SLP-profiel S21 (huishoudelijk) en S11 (niet huishoudelijk) 

 

SLP-profielen of type-verbruiksprofielen worden gebruikt voor de verrekening van de afname van 
verbruikers die niet met een telegelezen meter zijn uitgerust. De profielen houden rekening met de 
belangrijkste variabelen die het energieverbruik beïnvloeden: enerzijds de jaarkalender, die rekening 
houdt met het tijdstip van zonsopgang en -ondergang, werk- en weekenddagen, feest- en brugdagen, 
met schoolvakanties en specifieke verlofdagen, en anderzijds de klimatologische invloeden20. 

18. Figuur 6 geeft overzicht van de jaargemiddelde waarden van de verschillende 
indexeringsparameters elektriciteit. Er wordt daarbij eenzelfde kleuraanduiding gebruikt als in 
figuur 4. 

  

                                                           

18 Dit om een onderscheid te kunnen maken tussen korte termijn contracten day ahead en lange termijn contracten year 
ahead. 
19 Door de hogere vraag naar gas in de winter omwille van de grotere verwarmingsbehoefte worden in de wintermaanden 

ook hogere gasprijzen genoteerd. 
20 Jaarlijkse SLP-profielen worden gepubliceerd door Synergrid: 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED. 

SLP 2016 S21 SLP 2016 S11

Q1 28,15% Q1 28,15%

Q2 22,67% Q2 23,21%

Q3 22,08% Q3 22,11%

Q4 27,11% Q4 26,54%

100,00% 100,00%

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED
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Figuur 6: Indexeringsparameters elektriciteit - jaargemiddelde waarden 

 

Deze jaargemiddelde waarden tonen onder meer aan dat in 2016 indexeringsparameters op basis van 
lange termijn contracten ongeveer 3,9 €/MWh duurder waren dan indexeringsparameters op basis 
van korte termijn contracten. 

Er kunnen verschillende redenen gegeven worden om te verklaren waarom de lange termijn 
contracten duurder zijn dan de day ahead contracten. Zo kan bijvoorbeeld de hogere prijs beschouwd 
worden als de risicopremie die een marktspeler wenst te betalen waarbij hij zich vooraf indekt tegen 
onverwachte omstandigheden die een invloed hebben op de groothandelsprijs, zoals brandstofkosten, 
de beschikbaarheid van productiecapaciteit, de CO2-prijs en de te verwachten economische 
ontwikkeling. Hoe langer op voorhand het contract wordt afgesloten, hoe hoger de risicopremie. 

Verder bouwend op bovenstaande redenering lijkt het dan ook weinig logisch dat 
indexeringsparameters gebaseerd op middellange termijn contracten lager zijn dan deze op basis van 
korte termijn contracten. Uit figuur 4 blijkt dat de korte termijn contracten in de laatste twee kwartalen 
van 2016 een veel sterkere prijsstijging hebben vertoond dan de contracten op middellange termijn 
noteringen.  

Contracten op basis van middellange termijn noteringen waren in 2016 gemiddeld ongeveer 
3,4 €/MWh goedkoper dan korte termijn contracten. 
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3.2. INDEXERINGSPARAMETERS GAS 

19. In figuur 3 (zie randnummer 10) wordt een volledig overzicht gegeven van de 
indexeringsparameters die in het jaar 2016 door de gasleveranciers werden gebruikt. Net als voor 
elektriciteit vertonen alle gebruikte gasparameters een duidelijke link met een relevante handelsplaats 
en weerspiegelen ze expliciet op basis van welke elementen ze zijn berekend. 

Bovenstaande betekent echter niet dat de leveranciers tot een uniformisering van de gebruikte 
indexeringsparameters komen. Er ontstaat differentiatie door verwijzing naar specifieke noteringen 
binnen de quarter ahead contracten en sinds Q3 2015 worden ook indexeringsparameters op basis 
van korte termijn contracten gebruikt.  

Daarnaast zien we ook een toenemende differentiatie in de referentie naar beurzen en erkende 
noteringsorganismen die noteringen van gasprijzen binnen de CWE-zone hebben. 

20. Hierna een voorbeeld van een indexeringsparameter en de betekenis van de gebruikte notaties. 

TTF103 is een indexeringsparameter. De TTF-waarde die geldt voor een kwartaal (3 (maanden) in de 
naam TTF103) is gebaseerd op de TTF-noteringen tijdens de maand voorafgaand aan het kwartaal (1 in 
de naam TTF103). De nul staat voor het aantal maanden decalage tussen de maand met de in rekening 
genomen noteringen en het kwartaal waarvoor de TTF-waarde van toepassing is. Voor de TTF103-
waarde in het kwartaal Q1 van het jaar Y worden de noteringen tijdens de maand voorafgaand aan Q1 
(of december van Q4 van het jaar Y-1) in rekening genomen. 

TTF103 is op dit moment de meest gebruikte indexeringsparameter voor gas en wordt gebruikt door: 
Antargaz, Electrabel, Comfort Energy, Ebem, Eneco, Essent, Lampiris, Mega, Octa+ en Watz. 

21. In figuur 7 wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de indexeringsparameters voor gas. 

Artikel 15/10bis, §2 van de Gaswet voorziet dat de indexering van variabele contracttypes beperkt 
wordt tot vier keer per jaar (steeds aan het begin van een trimester) in plaats van de maandelijkse 
indexeringen die in het verleden werden toegepast. Deze trimestriële indexering is, zoals hiervoor 
reeds vermeld, onderworpen aan de controle van de CREG. In figuur 7 worden daarom ook per 
indexeringsparameter vier waarden - één per kwartaal - getoond. Het terugbrengen van de frequentie 
van indexering naar vier keer per jaar heeft een belangrijke impact gehad op het wegwerken van de 
volatiliteit die voortvloeide uit de maandelijkse aanpassing van de indexeringsparameters in de 
variabele contracttypes. 
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Figuur 7:  Overzicht evolutie indexeringsparameters gas 

 

 

22. Voor gas worden door alle leveranciers indexeringsparameters gebruikt die een link hebben met 
een relevante handelsplaats, zijnde in bovenstaand overzicht: TTF, HUB, ZIG en ZTP. De waarden van 
de weergegeven indexeringsparameters liggen tot en met Q3 2015 dicht bij elkaar en volgen over de 
beschouwde periode dezelfde evolutie.  

In Q3 2015 introduceert Elegant, als eerste leverancier een indexeringsparameter die gebaseerd op 
spot-noteringen (ZTP day ahead) en waarbij SLP-wegingen worden toegepast op de noteringen die 
worden gebruikt voor de berekening van de parameter. 

Eind 2016, gaan ook Eneco, Mega en Klinkenberg SLP-gewogen noteringen in de berekening van hun 
indexeringsparameters gebruiken. Eneco maakt daarbij ook een onderscheid tussen een SLP-profiel 
(S41) voor huishoudelijke afnemers en een profiel (S31) voor niet-huishoudelijke afnemers. 
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23. Bij gas zien we vanaf Q1 2016 een sterke toename van het aantal leveranciers die 
indexeringsparameters gelinkt aan korte termijn contracten gaan gebruiken in de prijsformules van 
hun producten met een variabele energieprijs, in die mate zelfs dat 5 van de 9 gebruikte 
indexeringsparameters gebaseerd zijn op korte termijn (day ahead) contracten. Een aantal 
leveranciers bieden zowel producten21 aan met een indexeringsparameter op basis van korte termijn 
contracten als producten met een indexeringsparameter op basis van middellange termijn contracten. 

24. Het is inherent aan een product met een variabele energieprijs dat deze prijs varieert in de loop 
van de verbruiksperiode (bijvoorbeeld een kalenderjaar). Om een beeld te kunnen geven van de 
gemiddelde waarden van de indexeringsparameters over een volledig jaar wordt daarom een gewogen 
gemiddelde over de vier kwartalen berekend. De weging van de kwartaalwaarden gebeurd op basis 
van SLP-profielen. 

Figuur 8:  SLP-profiel S41 (huishoudelijk) en S31 (niet huishoudelijk) 

 

25. Figuur 9 geeft een overzicht van de jaargemiddelde waarden van de verschillende 
indexeringsparameters gas. Er wordt daarbij eenzelfde kleuraanduiding gebruikt als in figuur 7. 

  

                                                           

21 Het betreft producten met een variabele energieprijs. Daarnaast bevat het productaanbod van de leveranciers ook 

producten met een vaste energieprijs.  

SLP 2016 S41 SLP 2016 S31

Q1 46,28% Q1 44,91%

Q2 11,78% Q2 12,68%

Q3 5,50% Q3 7,07%

Q4 36,43% Q4 35,34%

100,00% 100,00%
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Figuur 9: Indexeringsparameters gas - jaargemiddelde waarden 

 

Voor de jaargemiddelde waarden van de indexeringsparameters gas op basis van middellange termijn 
contracten bedraagt het onderling verschil ongeveer 1,1 €/MWh22. De jaargemiddelde waarden van 
de indexeringsparameters op basis van korte termijn contracten liggen nog 0,4 €/MWh lager. 

  

                                                           

22 Prijsverschil tussen HUB303 en TTF103. 
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4. CONCLUSIE 

Het vangnetmechanisme breidt de prijsmonitoringtaak van de CREG gevoelig uit. Een eerste en zeer 
belangrijke stap in het correct en terdege uitvoeren van deze taak, is het opstellen van een 
gegevensbank. Met deze gegevensbank is de CREG in staat om de prijsformules van alle contracten die 
op de kleinhandelsmarkt worden aangeboden in detail op te volgen, waarbij, zoals voorzien in de 
wettelijke bepalingen over het vangnetmechanisme, de focus vooral ligt op de correcte toepassing van 
de indexeringsparameters en -formule. 

Via de wet van 29 maart 2012 werd aan artikel 20bis van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis van 
de Gaswet een §4bis toegevoegd met als doel de representativiteit, transparantie en vergelijkbaarheid 
van de energieprijzen te bevorderen.  

De Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 geven uitvoering aan de bepalingen zoals opgenomen 
in voormelde §4bis. Concreet betekent dit dat conform deze Koninklijke Besluiten, de variabele 
energieprijzen gefactureerd aan de huishoudelijke afnemers en kmo’s enkel nog kunnen evolueren in 
functie van beursnoteringen binnen de elektriciteits- en gasmarkt, waarbij de naam van de gebruikte 
indexeringsparameters duidelijk verwijst naar de elementen op basis waarvan ze zijn berekend.  

Per kwartaal en per leverancier neemt de CREG een beslissing waarin ze vaststelt of de 
indexeringsformule van de energiecomponent in contracttypes met variabele energieprijs 
aangeboden aan huishoudelijke afnemers en kmo’s correct werd toegepast. De CREG heeft in haar 
beslissingen over het jaar 2016 geen enkele onjuistheid en/of afwijking inzake de correcte toepassing 
van de indexeringsformule vastgesteld. 

De frequentie van indexering van vier keer per jaar heeft een belangrijke impact gehad op het 
wegwerken van de volatiliteit die, in het verleden, voortvloeide uit de maandelijkse aanpassing van de 
indexeringsparameters. 

De parameters die de energieleveranciers in 2016 gebruikten, hebben een duidelijke link met een 
relevante handelsplaats en weerspiegelen bovendien expliciet op basis van welke elementen ze zijn 
berekend. Dit betekent echter niet dat de leveranciers tot een uniformisering van de gebruikte 
indexeringsparameters komen. Er ontstaat differentiatie door onder andere een verschil in het 
gebruikte contract (vb. day ahead, quarter ahead en year ahead). Er ontstaan ook verschillen door 
verwijzing naar specifieke noteringen van bepaalde contracten. In 2016 zien we een sterke toename 
van het aantal leveranciers die indexeringsparameters gelinkt aan korter termijn contracten gaan 
gebruiken in hun producten met een variabele energieprijs. Daarnaast zien we ook een toenemende 
differentiatie in het gebruik van beurzen en erkende noteringsorganismen die noteringen van 
gasprijzen binnen de CWE-zone hebben. 

Het gebruik van indexeringsparameters die rechtstreeks gelinkt zijn aan beursnoteringen voor 
elektriciteit en gas en de duidelijke naamgeving van deze parameters heeft de transparantie van de 
beschikbare prijsinformatie op de energiemarkt in belangrijke mate verhoogd. De toename aan 
transparantie zorgt ook voor een betere vergelijkbaarheid van de aangeboden prijsformules. 

Daar waar de introductie van het vangnetmechanisme heeft bijgedragen tot het beter, duidelijker en 
transparanter informeren van de verschillende marktpartijen, is de CREG van oordeel dat de 
inspanningen die binnen het vangnetmechanisme werden geleverd om te komen tot meer 
transparantie op de energiemarkt naar de toekomst toe moeten worden verdergezet. De CREG pleit 
er daarom ook voor dat op de voorziene einddatum van het vangnetmechanisme, zijnde 31 december 
2017, de bepalingen van de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 zouden behouden blijven of 
deze zouden worden overgenomen in de Elektriciteits- en Gaswet. 
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Het is inherent aan een product met een variabele energieprijs dat deze prijs varieert in de loop van 
de verbruiksperiode (bijvoorbeeld een kalenderjaar). Om een beeld te kunnen geven van de 
gemiddelde waarden van de indexeringsparameters over een volledig jaar wordt daarom in dit verslag 
een gewogen gemiddelde over de vier kwartalen van 2016 berekend. 

Deze jaargemiddelde waarden van de indexeringsparameters voor elektriciteit tonen onder meer aan 
dat in 2016 indexeringsparameters op basis van lange termijn contracten (year ahead) 3,9 €/MWh 
duurder waren dan indexeringsparameters op basis van korte termijn contracten (day ahead). De 
indexeringsparameters gebaseerd op middellange termijn contracten (quarter ahead) waren in 2016 
dan weer 3,4 €/MWh goedkoper dan deze op basis van korte termijn contracten.  

Voor gas bedraagt het verschil tussen indexeringsparameters op basis van middellange termijn 
contracten en deze op basis van korte termijn contracten tussen de 1,5 €/MWh en de 0,4 €/MWh. 
Indexeringsparameters op basis van korte termijn contracten waren in 2016 het laagst. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Marie-Pierre FAUCONNIER 
Directeur  Voorzitster van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Tekst Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 

 

21 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria 
voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers 

Artikel 1. De indexeringsparameters bepaald door de leveranciers actief op de Belgische 
elektriciteitsmarkt voldoen aan de volgende cumulatieve criteria : 

1° ze veranderen alleen in functie van de evolutie van de werkelijke bevoorradingskosten van de 
leverancier; iedere parameter die evolueert in functie van personeelskosten, afschrijvingen of 
exploitatiekosten is dus verboden; 

2° hun naam weerspiegelt expliciet op basis van welke elementen deze parameters zijn berekend; 

3° ze worden uitsluitend berekend op basis van beursnoteringen van de Centraal West-Europese 
(" CWE ") elektriciteitsmarkt; 

4° ze moeten zich baseren op transparante, objectieve en controleerbare, in het bijzonder door de 
commissie, gegevens of noteringen, die worden gepubliceerd door beurzen of erkende 
noteringsorganismes voor wat betreft de prijzen voor de CWE zone. 

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013. 

Artikel 3. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit 

 

Gegeven te Brussel, 21 december 2012. 
ALBERT 

Van Koningswege : 
De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, 

Mevr. J. MILQUET 
De Staatssecretaris voor Energie, 

M. WATHELET 
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21 DECEMBER 2012. - Koninklijk besluit ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria 
voor de indexering van de gasprijzen door de leveranciers 

Artikel 1. De indexeringsparameters bepaald door de leveranciers actief op de Belgische gasmarkt 
voldoen aan de volgende cumulatieve criteria : 

1° ze veranderen alleen in functie van de evolutie van de werkelijke bevoorradingskosten van de 
leverancier. Iedere parameter die evolueert in functie van personeelskosten, afschrijvingen of 
exploitatiekosten is dus verboden; 

2° hun naam weerspiegelt expliciet op basis van welke elementen deze parameters zijn berekend; 

3° ze worden uitsluitend berekend op basis van beursnoteringen van de Centraal West Europese 
(" CWE ") gasmarkt, behalve indien de leverancier aan de commissie kan aantonen dat zijn werkelijke 
bevoorrading bestaat uit gas waarvan de indexatie tenminste gedeeltelijk gebeurt op basis van de 
aardolie-index; 

4° ingeval de Commissie, bij de uitwerking van de indexeringsparameters door de leveranciers, 
bevestigt dat de werkelijke bevoorrading van de leverancier bestaat uit gas waarvan de indexering ten 
minste gedeeltelijk gebeurt op basis van de aardolie-index, voorziet de indexeringsformule een 
maximaal percentage dat vermenigvuldigd wordt met de beursnoteringen op de Europese 
aardoliemarkt. Dit maximaal percentage bedraagt 50 % voor het jaar 2013, 35 % voor het jaar 2014 en 
0 % vanaf het jaar 2015; 

5° ze moeten zich baseren op transparante, objectieve en controleerbare, in het bijzonder door de 
commissie, gegevens of noteringen, die worden gepubliceerd door beurzen of erkende 
noteringsorganismen voor wat betreft de prijzen voor de CWE zone. Het deel van de variabele gasprijs 
dat nog is geïndexeerd op basis van beursnoteringen met betrekking tot de Europese aardoliemarkt, 
moet duidelijk worden aangegeven, op onderscheiden wijze ten opzichte van de andere elementen, 
zodanig dat een totale transparantie is verzekerd, op de internetsite van de leverancier, op de 
contractoffertes alsook op de jaarlijkse factuur en/of de regularisatiefactuur. 

Artikel 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2013. 

Artikel 3. De minister bevoegd voor Energie is belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

Gegeven te Brussel, 21 december 2012. 
ALBERT 

Van Koningswege : 
De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, 

Mevr. J. MILQUET 
De Staatssecretaris voor Energie, 

M. WATHELET 
 

 


