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1. INLEIDING 

Overeenkomstig het artikel 20bis, §7, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt (hierna: Elektriciteitswet) en het artikel 15/10bis, §7, van de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (hierna: 
Gaswet) stelt de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) aan de 
hand van onderhavig document een verslag op over de monitoring van mogelijke marktverstorende 
effecten in het kader van het vangnetmechanisme. 

Het vangnetmechanisme loopt tot en met 31 december 20171. De Koning kan op elk moment besluiten 
om aan het mechanisme een einde te maken als zou blijken dat het een belangrijk marktverstorend 
effect heeft. In dit opzicht staan de CREG en de Nationale Bank van België (hierna: NBB) in voor een 
permanente monitoring van het mechanisme. In het kader van deze permanente monitoring wordt 
aan de CREG en de NBB de verplichting opgelegd om een jaarlijks verslag op te stellen inzake mogelijke 
marktverstorende effecten. 

Zonder initiatief van de Koning of de wetgever treedt het vangnetmechanisme na 31 december 2017 
automatisch buiten werking. Dit betekent dat, op basis van de huidige regelgeving, dit het laatste 
verslag over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten gelinkt aan het 
vangnetmechanisme is. De CREG heeft er daarom voor geopteerd om in dit verslag het resultaat van 
haar monitoringtaken over de volledige periode 2013-2017 van het vangnetmechanisme weer te 
geven. 

Dit verslag werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 
5 oktober 2017. 

Voor het verslag van de NBB wordt verwezen naar de publicatie “Jaarlijks evaluatieverslag over het 
vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 
2017”. 

2. BESCHRIJVING VAN HET MECHANISME  

2.1. INTERNATIONALE PRIJSVERGELIJKING 

1. In het regeerakkoord2 van 1 december 2011 uit de regering haar bekommernis over de 
betaalbaarheid van energie voor zowel particulieren als bedrijven en de goede werking van de 
energiemarkt. Meer specifiek worden in het regeerakkoord o.a. volgende passages opgenomen: 

“Het is het doel van de regering om de energieprijzen voor zowel particulieren als bedrijven 
niet hoger te laten liggen dat de gemiddelde prijs in de ons omringende landen om de 
competitiviteit van de bedrijven en de koopkracht van de burgers te vrijwaren. … 

Ten eerste zal de regering vragen dat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit 
en het Gas (CREG) onderzoekt of objectieve factoren het prijsverschil tussen België en de 
buurlanden rechtvaardigen. Indien het onderzoek van de CREG besluit dat het verschil niet 

                                                           

1 Initieel werd het vangnetmechanisme voorzien tot en met 31 december 2014. Via het Koninklijk Besluit van 19 december 
2014 werd dit verlengd met een nieuwe periode van drie jaar tot en met 31 december 2017. 
2 Regeerakkoord, 1 december 2011: 2.6.2. Een veilige, duurzame en voor iedereen toegankelijke energie waarborgen, p. 126. 
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gerechtvaardigd is, zal zij de regering een tijdelijke maximumprijs voorstellen, die de 
Belgische prijzen tot het gemiddelde van de prijzen in de buurlanden zal terugbrengen, en 
waarbij de concurrentie moet blijven spelen. 

Ten tweede zal de CREG via de omzetting van het Derde Energiepakket van de EU, in haar 
onafhankelijkheid en rol met betrekking tot het waarborgen van de marktwerking in 
overeenstemming met EU-richtlijnen worden versterkt. Het parlement zal de regulator 
controleren. De in het wetsontwerp tot omzetting van het Derde Energiepakket bedoelde 
vangnetmethode zal effectief worden uitgevoerd. De tariefformules van de variabele 
contracten zullen aan de CREG medegedeeld worden, en de CREG zal elke wijziging daarvan 
eerst moeten goedkeuren. 

…” 

2. De wet van 8 januari 20123 brengt fundamentele wijzigingen aan in de Elektriciteits- en Gaswet. 
Deze wet heeft als voornaamste doel om het derde Europese energiepakket, in het bijzonder de 
Europese Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG, in Belgisch recht om te zetten. De wijzigingen en 
aanpassingen aan de Elektriciteits- en Gaswet werden op basis van talrijke debatten in de loop van 
2011 echter niet beperkt tot een zuivere omzetting van Europese regelgeving. Eén van deze wijzigingen 
is de introductie van een vangnetmechanisme. 

3. De regering had met de introductie van het vangnetmechanisme een duidelijk doel voor ogen, 
namelijk de energieprijzen voor zowel huishoudelijke afnemers als kleine en middelgrote 
ondernemingen (kmo’s) niet hoger te laten liggen dan de gemiddelde prijs in de ons omringende 
landen. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat de energieprijs is samengesteld uit verschillende 
componenten en dat het vangnetmechanisme zich enkel toespitst op de zuivere energiecomponent. 

4. Om het permanent vergelijken van de energieprijzen in België met deze in de ons omringende 
landen (CWE-zone4) mogelijk te maken werden gegevensbanken aangelegd. Hierin worden de prijzen 
van elektriciteit en aardgas bijgehouden op maandbasis voor zowel België (BE) en haar 3 regio’s 
(Vlaanderen, Brussel, Wallonië) als voor de landen van de CWE-zone (Nederland (NL), Duitsland (DE), 
Frankrijk (FR)). Voor de opbouw van deze gegevensbanken heeft de CREG zich gebaseerd op de 
methodologie, zoals deze werd ontwikkeld in de studie van Frontier Economics5. 

Deze methodologie vertrekt vanuit de totale factuur voor de eindklant, van waaruit de verschillende 
samenstellende delen van de energieprijs worden afgezonderd. Als basis voor de totale factuur aan de 
eindklant wordt vertrokken van een gewogen gemiddelde energieprijs op basis van: 

- het standaardaanbod van de leverancier in een bepaalde regio; 

- het beste aanbod van deze standaardleverancier in dezelfde regio; en 

- een concurrerend aanbod van de op één na grootste leverancier op de markt. 

Deze manier van werken zorgt ervoor dat de prijs vergeleken wordt op basis van de meest 
representatieve contracten in de markt. Er wordt voor de internationale vergelijking, binnen een 
specifiek land, dus geen rangschikking van goedkoopste naar duurste gemaakt. Er wordt wel rekening 
gehouden met een aantal onderscheiden exploitatiegebieden van distributienetbeheerders, waardoor 

                                                           

3 Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en 
de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (Belgisch 
Staatsblad van 11 januari 2012). 
4 CWE-zone: België (BE), Nederland (NL), Duitsland (DE) en Frankrijk (FR). 
5 International comparison of electricity and gas prices for household – Final Report on a study prepared for the CREG, October 
2011. http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f20111026-1  
International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry – Final Report on a study prepared for the 
CREG, October 2011. http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f20111026-2  

 

http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f20111026-1
http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f20111026-2
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ook geografische spreiding in de prijsvergelijking wordt meegenomen. Teneinde de prijsvergelijking zo 
transparant mogelijk te laten verlopen, wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere 
vorm voorgesteld6. 

Deze methodologie werd door de CREG verder verfijnd door onder andere: een aantal bijkomende 
distributienetbeheerders toe te voegen aan de Belgische cijfers, voor geen enkel land rekening te 
houden met kortingen, een update van een aantal producten, … 

5. In figuren 1 en 2 zien we de evolutie van de verschillende componenten alsook de evolutie van 
de totaalprijs voor de gemiddelden van de jaren 2013, 2014, 2015 en 2016. Hieruit kan duidelijk 
afgeleid worden dat de evolutie van de zuivere energiecomponent – geliberaliseerd marktsegment - 
niet de enige bepalende factor is voor de evolutie van de totaalprijs. De totaalprijs wordt zowel bepaald 
door de zuivere energiecomponent, als door componenten die zich in de gereguleerde markt 
bevinden, met name de netvergoedingen, de heffingen en BTW. 

Zo valt het op dat in België de totaalprijs voor elektriciteit over de verschillende jaren heen is gestegen7, 
ondanks een daling van de zuivere energiecomponent, terwijl de totaalprijs voor aardgas is gedaald. 
Zo is de gemiddelde zuivere energiecomponent voor een huishoudelijke afnemer van 2013 naar 2016 
gedaald met 25% terwijl de gemiddelde totaalprijs gestegen is met 9%, voor een kmo betreft dit een 
daling van de gemiddelde zuivere energiecomponent met 21% terwijl de gemiddelde totaalprijs 
gestegen is met 6%. Voor aardgas zien we de gemiddelde zuivere energiecomponent voor 
respectievelijk een huishoudelijke afnemer dan wel een kmo dalen met enerzijds 32% en anderzijds 
33%, terwijl de gemiddelde totaalprijs hier eveneens daalt met 20% tot 21%. 

  

                                                           

6 Dit wil onder andere zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie in België inbegrepen in de leveranciersprijs en de 
kosten voor openbare dienstverplichtingen in België vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders werden 
uitgezuiverd en integraal werden toegewezen aan de heffingen. 
7 Deze stijging bij elektriciteit is in hoofdzaak toe te schrijven aan de sterke stijging van de heffingen en een licht stijgende 
evolutie van de netvergoedingen, terwijl deze componenten bij aardgas slechts zeer licht stijgen of quasi stabiel blijven.  
De knik in de stijgende evolutie voor elektriciteit (huishoudelijke afnemer) is te verklaren door het feit dat het BTW 
percentage tijdens de periode april 2014 tot september 2015 werd verlaagd naar 6%. 
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Figuur 1: ELEKTRICITEIT Huishoudelijke afnemer 

 

 

Figuur 2: ELEKTRICITEIT kmo 
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Figuur 3: GAS Huishoudelijke afnemer 

 

 

Figuur 4: GAS kmo  
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6. Onderstaande figuren tonen de ranking en de tendens over de jaren heen van enerzijds de 
zuivere energiecomponent en anderzijds de totaalprijs voor de gemiddelden van de jaren 2013, 2014, 
2015 en 2016. 

Hieruit blijkt dat op niveau van de zuivere energiecomponent België in beide vectoren, zijnde 
elektriciteit en aardgas, een positieve evolutie heeft doorgemaakt sinds de invoering van het 
vangnetmechanisme. Voor alle vier beoogde consumentengroepen daalt de gemiddelde zuivere 
energiecomponent en voor drie van de vier consumentengroepen, zijnde een huishoudelijke en 
professionele afnemer in elektriciteit en een professionele afnemer in gas, wint België een positie ten 
opzichte van de buurlanden; enkel voor een huishoudelijke afnemer in aardgas behoudt België haar 
positie ten opzichte van de omringende landen. De figuren die de ranking en de tendens over de jaren 
heen weergeven voor de totaalprijs tonen eens te meer aan dat de totaalprijs niet enkel door de 
zuivere energiecomponent wordt bepaald waardoor de evolutie en de positie van de totaalprijs een 
ander beeld kan schetsen. 

Figuur 5: Overzicht van de positie van BE met betrekking tot de gemiddelde zuivere energiecomponent (1: duurste land, 4: 
goedkoopste land) 

 Positie BE 2013 2014 2015 2016 

1 ELEKTRICITEIT huishoudelijk 3 3 3 4 

2 ELEKTRICITEIT professioneel (kmo) 2 2 2 3 

3 GAS huishoudelijk 3 3 3 3 

4 GAS professioneel (kmo) 2 2 3 3 

 

Het initiële doel van het vangnetmechanisme, met name de energieprijzen – specifiek de zuivere 
energiecomponent - in België voor huishoudelijke afnemers en kmo’s op een “gemiddeld” niveau 
krijgen ten opzichte van de landen van de CWE-zone, lijkt aan de hand van de gestelde maatregelen 
bereikt. Een permanente monitoring om deze positieve evolutie en positiebenadering door te kunnen 
zetten in de toekomst blijft echter vereist. 

  



 

Niet-vertrouwelijk  9/46 

Figuur 6: ELEKTRICITEIT Huishoudelijke afnemer - Energiecomponent 

 

 

Figuur 7: ELEKTRICITEIT Huishoudelijke afnemer – Totaal factuur 
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Figuur 8: ELEKTRICITEIT kmo - Energiecomponent 

 

 

Figuur 9: ELEKTRICITEIT kmo – Totaal factuur 
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Figuur 10: GAS Huishoudelijke afnemer - Energiecomponent 

 

 

Figuur 11: GAS Huishoudelijke afnemer – Totaal factuur 
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Figuur 12: GAS kmo – Energiecomponent 

 

 

Figuur 13: GAS kmo – Totaal factuur 
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7. Onderstaande figuren geven voor de periode december 2012 tot en met juni 2017 de evolutie 
van de gemiddelde zuivere energiecomponent8 weer. De gemiddelde zuivere energiecomponent is in 
België sterker gedaald dan het gemiddelde van Nederland, Duitsland en Frankrijk en dit voor de vier 
consumentengroepen. Deze sterkere daling is zeer duidelijk waar te nemen bij een huishoudelijke 
afnemer voor elektriciteit, waar de gemiddelde Belgische prijs gedaald is met 41,03% ten opzichte van 
een daling van 13,93% bij het gemiddelde van de buurlanden. 

Figuur 14: Evolutie van de gemiddelde zuivere energiecomponent (december 2012 – juni 2017) 

 Evolutie 06/2017-12/2012 BE 
Gemiddelde NL, DE, 

FR 

1 ELEKTRICITEIT huishoudelijk -41,03% -13,93% 

2 ELEKTRICITEIT professioneel (kmo) -29,85% -20,24% 

3 GAS huishoudelijk -37,69% -32,13% 

4 GAS professioneel (kmo) -39,08% -31,08% 

 

Door deze sterkere daling van de gemiddelde prijs voor de zuivere energiecomponent in België is het 
verschil tussen België en het gemiddelde van Nederland, Duitsland en Frankrijk over de beschouwde 
periode ook afgenomen, zoals blijkt in onderstaande tabel. 

Figuur 15: Procentueel verschil zuivere energiecomponent tussen België en de buurlanden 

 Delta BE vs Gemiddelde NL, DE, FR 12/2012 06/2017 

1 ELEKTRICITEIT huishoudelijk +35,53% -7,14% 

2 ELEKTRICITEIT professioneel (kmo) +13,77% +0,06% 

3 GAS huishoudelijk +16,55% +7,01% 

4 GAS professioneel (kmo) +17,27% +3,65% 

 

8. De evolutie van de Belgische elektriciteits- en aardgasprijs naar het gemiddelde van de 
buurlanden vertoont over de beschouwde periode evenwel geen stabiele tendens. De evolutie van de 
Belgische energieprijzen hangt nauw samen met de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op 
de groothandelsmarkten. Voor de CREG geven deze vaststellingen in ieder geval aan dat verdere 
opvolging en monitoring van de prijzen naar de toekomst toe een noodzaak zijn teneinde deze 
positieve evolutie naar het gemiddelde van de buurlanden te kunnen blijven handhaven. 

 

  

                                                           

8 De getoonde cijfers behandelen in het kader van de internationale prijsvergelijking enkel de zuivere energiecomponent, dit 

wil zeggen exclusief de bijdragen hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. 
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Figuur 16: ELEKTRICITEIT Huishoudelijke afnemer  

 

 

Figuur 17: ELEKTRICITEIT kmo 
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Figuur 18: GAS Huishoudelijke afnemer 

 

 

Figuur 19: GAS kmo 
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2.2. VANGNETMECHANISME 

9. De wet van 8 januari 20129 brengt fundamentele wijzigingen aan in de Elektriciteits- en Gaswet. 
Eén van deze wijzigingen is de introductie van een vangnetmechanisme. 

Artikelen 29 en 82 van de wet van 8 januari 2012 voegen in de Elektriciteits- en Gaswet respectievelijk 
een artikel 20bis en 15/10bis toe. Beide artikelen bevatten dezelfde inhoudelijke bepalingen. Deze 
artikelen vormen de basis van het zogenaamde vangnetmechanisme binnen de elektriciteits- en 
gasmarkt.  

10. Figuur 20 geeft een schematisch overzicht van de verschillende stappen die werden doorlopen. 

Figuur 20: Schematisch overzicht vangnetmechanisme 

 

11. Rekening houdend met: 

- het rapport (RA)140626-CDC-1341 van de CREG over het vangnetmechanisme10 (juni 2014), en 

- het evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en 
elektriciteit van de NBB11 (juni 2014) 

werd op voorstel van de Minister van Energie en via het Koninklijk Besluit van 19 december 201412 het 
vangnetmechanisme vanaf 31 december 2014 verlengd met een periode van drie jaar tot en met 
31 december 2017. 

                                                           

9 Zie voetnoot 3. 
10 Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-ra140626-cdc-1341  
11 Consulteerbaar via: http://www.nbb.be/doc/ts/publications/vangnetjuni2014.pdf  
12 Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot verlenging van het mechanisme ingesteld door artikel 20bis van de wet van 29 
april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en ingesteld door artikel 15/10bis van de wet van 12 april 
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (Belgisch Staatsblad van 30 
december 2014). 

 

http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-ra140626-cdc-1341
http://www.nbb.be/doc/ts/publications/vangnetjuni2014.pdf
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12. De Elektriciteits- en Gaswet voorzien uitdrukkelijk dat de Koning op elk moment kan besluiten 
om een einde te maken aan het vangnetmechanisme als zou blijken dat dit een belangrijk 
marktverstorend effect heeft. In dit kader wordt aan de CREG13 en de NBB de verplichting opgelegd 
om een jaarlijks verslag op te stellen inzake mogelijke marktverstorende effecten. 

13. Het vangnetmechanisme spitst zich toe op huishoudelijke afnemers en kmo’s. Beide 
klantengroepen worden zowel in de Elektriciteits- als Gaswet duidelijk gedefinieerd: 

Elektriciteitswet - artikel 2: 

16bis° “huishoudelijke afnemer”: een afnemer die elektriciteit koopt voor zijn eigen 
huishoudelijk gebruik met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten. 

50° “KMO”: de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 50MWh elektriciteit 
en minder dan 100MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op 
het transmissie-/transportnet en/of distributienet. 

Gaswet - artikel 2:  

52° “huishoudelijke afnemer”: een afnemer die aardgas aankoopt voor zijn eigen 
huishoudelijk gebruik, met uitsluiting van handels- of beroepsactiviteiten. 

63° “KMO’s”: de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 50MWh 
elektriciteit en minder dan 100MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun 
toegangspunten op het transmissie-/vervoersnet en/of distributienet. 

14. Het vangnetmechanisme breidt de monitoringtaken van de CREG gevoelig uit. Een eerste en 
zeer belangrijke stap in het correct en terdege uitvoeren van deze taken is het opstellen van een 
gegevensbank14 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 gebruikt worden. 

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

Met deze gegevensbank is de CREG in staat om de prijsformules van alle op de kleinhandelsmarkt 
aangeboden producten 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 de verantwoording van eventuele prijsstijgingen die niet gelinkt zijn aan de zuivere toepassing van 
de indexeringsparameters. 

15. De uitwerking van het eigenlijke vangnetmechanisme en de beschrijving van de te volgen 
procedures zitten vervat in de §§2 tot en met 5 van artikel 20bis van de Elektriciteitswet en 
artikel 15/10bis van de Gaswet. 

Teneinde de gegevensbank met alle contracttypes en de controle van de CREG op de samenstelling en 
evolutie van de variabele producten mogelijk te maken, voorziet §3 van voormelde artikelen in een 
aanmeldingsplicht door de leveranciers, waarbij voor de variabele contracttypes binnen de vijf dagen 
na elke indexering de verplichting wordt opgelegd om de CREG correct en voldoende te informeren 
over de manier waarop deze indexering werd uitgevoerd. De CREG gaat na of de indexeringsformule 

                                                           

13 In Bijlage 1 bij dit verslag wordt een overzicht opgenomen van alle CREG-publicaties die een link hebben met het 

vangnetmechanisme. 
14 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). 
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die de leverancier hanteert correct werd toegepast en in overeenstemming is met de gegevens die 
door hem werden aangemeld. 

16. Het vangnetmechanisme heeft als voornaamste doel de energieprijzen voor zowel particulieren 
als bedrijven naar de gemiddelde prijs in de ons omringende landen te laten evolueren. Met de 
introductie van het vangnetmechanisme heeft de regering echter ook de grotere volatiliteit van de 
energieprijzen ten opzichte van onze buurlanden willen aanpakken15. 

In §2 van de artikelen 20bis van de Elektriciteitswet en 15/10bis van de Gaswet wordt daarom voorzien 
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. 

17. De §§4 en 4bis van de artikelen 20bis en 15/10bis leggen de te volgen procedure vast voor de 
controle door de CREG van de trimestriële indexeringen. Deze controle heeft zowel betrekking op de 
correcte toepassing van de indexeringsformule als op de conformiteit van de gebruikte 
indexeringsparameters met de exhaustieve lijst van criteria zoals opgenomen in de Koninklijke 
Besluiten van 21 december 201216. 

Ook in geval van betwisting tussen de CREG en de leverancier, voorziet §4 in een procedure waarbij 
eveneens het Instituut voor Bedrijfsrevisoren wordt ingeschakeld. Figuur 21 geeft een overzicht van 
de verschillende stappen in de procedure. 

18. Per kwartaal en per leverancier neemt de CREG een beslissing waarin ze vaststelt of de 
indexeringsformule (= tweede deel van de prijsformule onder randnummer 19) in contracttypes met 
variabele energieprijs aangeboden aan huishoudelijke afnemers en kmo’s correct werd toegepast. 
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 de voorbije jaren geen 
enkele onjuistheid en/of afwijking inzake de correcte toepassing van de indexeringsformule 
vastgesteld. 

  

                                                           

15 De volatiliteit van de energieprijzen heeft ook een belangrijke invloed op de inflatie, wat in het verleden ook werd bevestigd 
door het Prijzenobservatorium. 
Voor een meer gedetailleerde analyse van het effect van de energieprijzen en meer specifiek van het vangnetmechanisme 
op de inflatie wordt verwezen naar het “Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen 
voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2017” van de NBB. 
16 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. 
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Figuur 21: Schematische voorstelling van de procedure voorzien in §4 

 

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

Prijsformule energiecomponent = A + [(Index x B17 + C) * kWh] 

 Abonnement Indexeringsformule 
 EUR/jaar Verbruik 
  EUR/kWh 

Waar de bepalingen van de §§4 en 4bis, zoals hiervoor vermeld, specifiek betrekking hebben op het 

gedeelte Index van bovenstaande formule, focussen de bepalingen van §5 op de coëfficiënten A, B en 

C in de formule. De leveranciers worden er op basis van §5 toe verplicht om elke stijging van de 

variabele energieprijs voor huishoudelijke afnemers en kmo’s die niet voortvloeit uit de zuivere 
toepassing van de indexering, bij de CREG aan te melden en te verantwoorden. 

Op basis van de ontvangen informatie gaat de CREG na of de motivering van de stijging 
gerechtvaardigd is. 

  

                                                           

17 Een dergelijke vermenigvuldigingscomponent wordt niet door alle leveranciers toegepast. 
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Figuur 22: Schematische voorstelling van de procedure voorzien in §5 

 

20. De beoordeling van het rechtvaardig karakter van een stijging van de energieprijs aangemeld 
door een leverancier gebeurt op basis van objectieve parameters, onder andere op basis van een 
permanente vergelijking van de energiecomponent met het gemiddelde van de energiecomponent 
van onze buurlanden18. De CREG houdt daarom niet alleen een volledige gegevensbank bij van alle 
contracttypes aangeboden aan zowel huishoudelijke afnemers als aan kmo’s binnen België, zij houdt 
daarnaast ook permanente gegevensbanken bij met energieprijzen in de ons omringende landen.  

21. De voorziene ex ante procedure biedt bij een aangekondigde prijsstijging aan de leverancier de 
mogelijkheid om deze prijsstijging te rechtvaardigen. Tot vandaag heeft de CREG van geen enkele 
leverancier een vraag tot aanpassing (stijging) van de prijs in bestaande contracten ontvangen. 

3. IDENTIFICATIE VAN MARKTVERSTORENDE 
EFFECTEN  

22. Artikel 20bis, §7, van de Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §7, van de Gaswet leggen binnen 
het vangnetmechanisme voor de CREG een specifieke monitoringtaak vast. Een monitoringtaak die er 
onder andere in bestaat om eventuele risico’s op marktverstorende effecten te identificeren. 

23. Hierna wordt in een eerste luik stilgestaan bij de eerder theoretische kenmerken van 
marktverstoring, waarna in een tweede deel dit theoretisch kader wordt afgetoetst met de praktijk. 

                                                           

18 In de Elektriciteits- en Gaswet is sprake van een gemiddelde energiecomponent in de zone Noordwest-Europa. Over deze 

zone wordt in de Memorie van Toelichting (p. 61) bij de wet van 8 januari 2012 gezegd: 
“Deze zone komt overeen met deze die vastgesteld is door artikel 3.2 van bijlage 1 van Verordening (EG) nr. 714/2009. Deze 
zone omvat de Benelux, Duitsland en Frankrijk.” 
 CWE-zone = België, Nederland, Duitsland en Frankrijk. 
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3.1. KENMERKEN VAN MARKTVERSTORING 

24. Daar waar zowel in de Elektriciteits- als Gaswet met betrekking tot het vangnetmechanisme 
aandacht wordt besteed aan mogelijke marktverstorende effecten, wordt de term marktverstorende 
effecten niet eenduidig gedefinieerd. Meer algemeen blijkt de term marktverstorend effect een niet-
gedefinieerde term die in de huidige regelgeving spaarzaam wordt gebruikt. In een dergelijk geval kan 
men bij de beoordeling van eventuele marktverstorende effecten enkel terugvallen op de gangbare 
betekenis van het woord, zijnde: elke belemmering van de normale werking van de markt, waarbij 
moet worden aangenomen dat de wetgever het klassieke model van een vrije, competitieve markt in 
gedachten had als norm.  

25.  In de economische literatuur worden aan een vrije competitieve markt onder andere volgende 
kenmerken toegekend: 

- het betreft een homogeen goed; 

- er zijn geen toetredings-/uittredingsdrempels; 

- er zijn veel vragers en aanbieders; 

- de markt is transparant - alle informatie is voor iedereen beschikbaar. 

Hierna wordt dieper ingegaan op elk van deze kenmerken. 

26. Elektriciteit en gas worden beschouwd als homogene goederen. Inzake de levering van 
elektriciteit en aardgas is de consument immers niet in staat een onderscheid te maken op basis van 
een verschil19 aan kwaliteit20. 

27. Bij de beoordeling van het bestaan van toetredings-/uittredingsdrempels wordt gekeken hoe 
groot eventuele drempels zijn voor markttoe-/marktuittreding. Vragen die specifiek met betrekking 
tot de energiemarkt gesteld kunnen worden zijn: 

- Welke investeringen zijn nodig? 

- Bestaat er mogelijkheid tot productdifferentiatie en wat zijn de distributie-/ 
communicatiekanalen? 

- Wat is het effect van schaalvoordelen? 

- Aan welke regelgeving (overheid/regulator) moet voldaan worden (vergunningen, 
communicatie naar klanten, bescherming klanten, etc.)? 

28.  Binnen de energiemarkt is het zo dat het aantal aanbieders systematisch veel kleiner is dan 
het aantal vragers. Ten aanzien van de aanbieders wordt daarom vooral gekeken naar eventuele 
marktdominantie en marktconcentratie. De marktconcentratie kan uitgedrukt worden in de 
Herfindahl-Hirschmanindex21. Deze index geeft de mate van competitie tussen ondernemingen weer 
gebaseerd op hun marktaandeel. Een markt met één of meer dominante marktspelers heeft een hoge 
Herfindahl-Hirschmanindex. De index kan berekend worden door de gekwadrateerde marktaandelen 
van elke partij in de relevante markt op te tellen. De index kan daarbij variëren van 0 (voor oneindig 
veel bedrijven) tot 10.000 (voor 1 bedrijf met een 100% marktaandeel). 

                                                           

19 De homogeniteit komt mogelijk in gevaar wanneer, door de leveranciers, een waaier aan verschillende diensten wordt 
gekoppeld aan energieproducten en wanneer deze dienstverlening niet afzonderlijk staat vermeld in de prijsaanduiding. 
20 Voor aardgas bestaat er in België wel een kwaliteitsverschil tussen laagcalorisch en hoogcalorisch gas. Echter beide soorten 

worden in strikt geografisch gescheiden gebieden aangeboden, waardoor de consument in deze geen keuzevrijheid heeft. 
21 Zie voetnoot 22. 
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29. Naast marktconcentratie dient bij de analyse van eventuele marktverstorende effecten ook te 
worden gekeken naar de mogelijkheid tot productdifferentiatie en het aanbod dat door de 
marktaanbieders ter beschikking wordt gesteld. 

3.2. PRAKTIJKANALYSE  

30. Rekening houdend met voorgaand theoretisch overzicht komt het er in het kader van het 
vangnetmechanisme op aan om, bij de beoordeling van eventuele marktverstorende effecten, twee 
situaties te vergelijken: de (reële) toestand mét vangnet en de (hypothetische) toestand zonder 
vangnet. Bij deze vergelijking moet de focus liggen op de vraag of de toepassing van het 
vangnetmechanisme al dan niet een negatieve impact heeft op de marktwerking. 

31.  Verdergaand op de meer theoretische benadering van de identificatie van marktverstorende 
effecten, wordt hierna een analyse gemaakt van een aantal evoluties inzake marktaandelen, 
productaanbod, beschikbare informatie en transparantie in de markt, die zich in de praktijk binnen de 
Belgische energiemarkt hebben voorgedaan. 

3.2.1. Marktconcentratie  

32. Er zijn verschillende manieren om de marktconcentratie in kaart te brengen. Allereerst wordt 
hieronder een overzicht gegeven van de evolutie van de marktaandelen van de verschillende 
leveranciers voor huishoudelijke afnemers en kmo’s. 

De hiernavolgende figuren tonen de evolutie van de marktaandelen tussen december 2013 en juni 
2017 in de drie regio’s.  
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Figuur 23: Marktaandelen leveranciers 2013 - 2017 (in de drie regio’s) 

  

 

 

  

Marktaandelen Vlaanderen - elektriciteit 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017

Evolutie      

2013-2016

Engie Electrabel 44,47% 44,44% 43,75% 42,92% 42,34% 40,76% 40,98% 41,01% -3,46%

EDF Luminus 20,16% 20,25% 20,61% 20,95% 21,32% 20,66% 20,26% 19,66% -0,51%

Eni gas & power 11,66% 11,75% 11,84% 10,86% 10,77% 12,19% 11,83% 11,65% -0,02%

Essent Belgium 7,82% 7,66% 7,71% 8,53% 8,19% 6,91% 7,08% 6,75% -1,08%

Lampiris (Total) 5,18% 5,03% 5,00% 5,51% 5,61% 5,04% 4,84% 4,95% -0,23%

Eneco België 4,59% 4,34% 4,23% 3,86% 3,88% 4,16% 4,28% 4,24% -0,35%

DNB - Leverancier X / GRD - Fournisseur X 2,68% 2,56% 2,53% 2,43% 2,44% 2,40% 2,50% 2,46% -0,22%

Elegant 0,43% 0,41% 0,40% 0,72% 0,72% 2,24% 2,30% 3,46% 3,03%

Octa+ Energie 0,98% 1,43% 1,73% 1,48% 1,43% 1,31% 1,28% 1,21% 0,23%

Ecopower 1,22% 1,23% 1,22% 1,23% 1,23% 1,23% 1,23% 1,26% 0,04%

Andere/Autres 0,81% 0,88% 0,99% 1,51% 2,06% 3,10% 3,42% 3,37% 2,56%

Eindtotaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Marktaandelen Vlaanderen - gas 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017

Evolutie      

2013-2016

Engie Electrabel 40,80% 40,86% 40,26% 39,22% 38,68% 37,27% 37,78% 37,50% -3,30%

EDF Luminus 17,36% 17,50% 17,92% 18,14% 18,72% 18,35% 18,09% 17,62% 0,26%

Eni gas & power 12,64% 12,88% 12,96% 12,51% 12,39% 14,39% 14,05% 13,81% 1,17%

Essent Belgium 9,39% 9,23% 9,24% 10,38% 9,86% 7,81% 7,91% 7,45% -1,94%

Lampiris (Total) 8,44% 8,11% 7,89% 8,35% 8,46% 7,20% 6,80% 6,54% -1,89%

Eneco België 6,25% 5,63% 5,43% 4,88% 4,81% 4,54% 4,61% 4,64% -1,61%

Elegant 0,29% 0,29% 0,29% 0,81% 0,82% 3,43% 3,50% 5,50% 5,21%

DNB - Leverancier X / GRD - Fournisseur X 3,17% 3,04% 3,00% 2,86% 2,86% 2,78% 2,87% 2,82% -0,35%

Octa+ Energie 1,09% 1,80% 2,23% 1,78% 1,69% 1,44% 1,39% 1,25% 0,16%

Direct Energie Belgium (Poweo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,36% 0,70% 0,69% 0,64% 0,64%

Andere/Autres 0,58% 0,66% 0,80% 1,02% 1,35% 2,07% 2,32% 2,21% 1,63%

Eindtotaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
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Marktaandelen Brussel - elektriciteit 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017

Evolutie      

2013-2016

Engie Electrabel 75,11% 73,22% 71,64% 70,28% 68,64% 67,77% 66,84% 66,40% -8,71%

Lampiris (Total) 15,10% 15,20% 15,59% 15,61% 15,29% 15,08% 14,57% 14,81% -0,29%

EDF Luminus 5,26% 6,81% 7,80% 8,74% 10,29% 11,13% 12,19% 12,26% 7,00%

Octa+ Energie 1,66% 2,05% 2,32% 2,59% 2,64% 2,70% 2,72% 2,66% 1,00%

Eni gas & power 1,76% 1,62% 1,52% 1,41% 1,44% 1,34% 1,27% 1,14% -0,62%

Sociale leverancier / Fournisseur social 0,54% 0,51% 0,49% 0,43% 0,43% 0,36% 0,36% 0,34% -0,20%

Power Online (Mega) 0,00% 0,01% 0,04% 0,13% 0,22% 0,30% 0,50% 0,82% 0,82%

Total Gas & Power Limited 0,00% 0,00% 0,00% 0,10% 0,12% 0,29% 0,42% 0,30% 0,30%

Direct Energie Belgium (Poweo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,04% 0,21% 0,28% 0,29% 0,35% 0,35%

Belpower International (Reibel) 0,23% 0,23% 0,23% 0,22% 0,22% 0,23% 0,22% 0,21% -0,02%

Andere/Autres 0,34% 0,34% 0,36% 0,45% 0,51% 0,52% 0,62% 0,71% 0,37%

Eindtotaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Marktaandelen Brussel - gas 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017

Evolutie      

2013-2016

Engie Electrabel 73,59% 71,45% 69,78% 68,52% 66,98% 66,30% 65,55% 65,45% -8,14%

Lampiris (Total) 16,46% 16,47% 16,61% 16,35% 15,92% 15,53% 14,93% 14,97% -1,49%

EDF Luminus 5,22% 7,00% 8,23% 9,45% 11,15% 12,03% 13,10% 13,05% 7,83%

Octa+ Energie 1,97% 2,44% 2,76% 3,00% 3,01% 3,03% 3,02% 2,94% 0,97%

Eni gas & power 1,82% 1,74% 1,67% 1,53% 1,45% 1,45% 1,37% 1,19% -0,63%

Sociale leverancier / Fournisseur social 0,68% 0,65% 0,62% 0,54% 0,54% 0,45% 0,45% 0,42% -0,26%

Direct Energie (Poweo) 0,00% 0,00% 0,00% 0,05% 0,27% 0,37% 0,38% 0,44% 0,44%

Power Online (Mega) 0,00% 0,01% 0,05% 0,15% 0,23% 0,30% 0,56% 0,96% 0,96%

Total Gas & Power Belgium 0,00% 0,01% 0,04% 0,10% 0,12% 0,20% 0,29% 0,20% 0,20%

Essent Belgium 0,20% 0,16% 0,17% 0,19% 0,20% 0,17% 0,15% 0,13% -0,07%

Andere/Autres 0,06% 0,07% 0,08% 0,11% 0,13% 0,16% 0,19% 0,24% 0,18%

Eindtotaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
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Over de beschouwde periode zien we in de drie regio’s een daling van het marktaandeel van Electrabel. 
Het marktaandeel van EDF Luminus blijft vrij stabiel en stijgt in Brussel. Bij de andere leveranciers zien 
we geen grote evoluties in marktaandelen. Er doen zich wel een aantal verschuivingen tussen 
leveranciers voor en ook het aantal actieve leveranciers op de energiemarkt neemt verder toe (cfr. 
randnummer 37), wat ook blijkt uit de toename van het marktaandeel van de categorie 
“Andere/Autres”.  

Marktaandelen Wallonië - elektriciteit 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017

Evolutie      

2013-2016

Engie Electrabel 50,50% 50,27% 50,06% 48,86% 48,46% 48,19% 47,58% 47,12% -3,38%

EDF Luminus 24,72% 24,14% 23,20% 23,62% 23,53% 23,39% 22,97% 22,31% -2,41%

Lampiris (Total) 11,23% 11,67% 11,71% 11,56% 11,49% 11,09% 10,72% 10,66% -0,57%

Eni gas & power 5,51% 6,07% 6,44% 6,39% 6,25% 5,95% 5,76% 5,73% 0,22%

Essent Belgium 4,09% 3,81% 3,80% 4,20% 4,31% 4,85% 5,41% 5,67% 1,58%

DNB - Leverancier X / GRD - Fournisseur X 1,84% 1,76% 2,16% 2,17% 2,26% 2,18% 2,58% 2,26% 0,42%

Eneco België 0,93% 1,04% 1,22% 1,21% 1,21% 1,29% 1,40% 1,73% 0,80%

Octa+ Energie 0,67% 0,70% 0,72% 0,80% 0,85% 0,88% 0,91% 0,88% 0,21%

Power Online (Mega) 0,00% 0,02% 0,16% 0,44% 0,62% 0,73% 1,00% 1,40% 1,40%

Direct Energie Belgium (Poweo) 0,00% 0,00% 0,02% 0,19% 0,37% 0,64% 0,75% 0,86% 0,86%

Andere/Autres 0,50% 0,51% 0,50% 0,56% 0,65% 0,82% 0,92% 1,39% 0,89%

Eindtotaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Marktaandelen Wallonië - gas 31/12/2013 30/06/2014 31/12/2014 30/06/2015 31/12/2015 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017

Evolutie      

2013-2016

Engie Electrabel 44,41% 44,30% 43,56% 43,19% 43,06% 42,98% 42,44% 42,12% -2,29%

EDF Luminus 26,98% 26,09% 25,48% 25,38% 25,21% 25,21% 24,76% 24,07% -2,91%

Lampiris (Total) 14,78% 15,21% 15,09% 14,83% 14,66% 14,10% 13,56% 13,33% -1,45%

Eni gas & power 5,25% 5,75% 5,94% 5,68% 5,53% 4,99% 4,98% 5,08% -0,17%

Essent Belgium 3,12% 2,91% 3,19% 3,80% 3,99% 4,66% 5,18% 5,41% 2,29%

DNB - Leverancier X / GRD - Fournisseur X 3,76% 3,90% 4,29% 3,93% 3,73% 3,47% 3,64% 3,50% -0,26%

Eneco België 0,97% 1,05% 1,47% 1,40% 1,35% 1,48% 1,58% 1,83% 0,86%

Power Online (Mega) 0,00% 0,02% 0,10% 0,59% 0,86% 0,94% 1,38% 2,17% 2,17%

Direct Energie Belgium (Poweo) 0,00% 0,00% 0,03% 0,16% 0,46% 0,91% 1,00% 0,89% 0,89%

Octa+ Energie 0,70% 0,70% 0,72% 0,75% 0,78% 0,75% 0,77% 0,73% 0,03%

Andere/Autres 0,03% 0,08% 0,13% 0,29% 0,37% 0,50% 0,71% 0,87% 0,84%

Eindtotaal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
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33. Een tweede maatstaf inzake marktconcentratie betreft de HHI-index22. In figuur 24 wordt een 
overzicht gegeven van de evolutie van de concentratie-index (HHI) van 2011 tot en met 2016. We 
stellen, in navolging van de analyse van de marktaandelen in voorgaand randnummer, in de drie regio’s 
een positieve evolutie van de concentratie-index vast. Een markt wordt als concurrentieel beschouwd 
wanneer de HHI gelijk of lager is dan 2.000. 

Figuur 24: Evolutie concentratie-index (HHI) 

 

Daar waar de concentratie-index jaarlijks afneemt, wat duidt op een toenemende concurrentie 
(dalende marktaandelen) en een toenemend aantal leveranciers (stijgend aantal marktpartijen), blijft 
in de drie regio’s de HHI-index boven de 2.000 liggen, wat volgens de economische theorie nog steeds 
wijst op een te hoge concentratiegraad binnen de Belgische energiemarkt. 

34. Figuur 25 geeft een overzicht van het procentueel aantal leverancierswissels in de verschillende 
regio’s. In 2013 werd een zeer hoog aantal leverancierswissels geregistreerd. Voor 2014 noteerden we 
een terugval. Maar in 2015 en 2016 gaat het percentage aan leverancierswissels opnieuw omhoog.  

Figuur 25: Evolutie leverancierswissels 

 

                                                           

22 HHI-index: Herfindahl-Hirschmanindex.  

De Herfindahl-Hirschmanindex is de som van de kwadraten van alle marktaandelen. Zijn M1, M2, ..., Mn de relatieve 
marktaandelen van alle n aanbieders in een bedrijfstak, dan is de index voor die bedrijfstak 

 
De maximale score is 1, hetgeen bereikt wordt bij de situatie waarin er slechts een aanbieder is die dus 100% van de markt 
bestrijkt. Bij een groot aantal aanbieders, met ongeveer gelijke marktaandelen, nadert deze index tot 0. (In de praktijk wordt 
de uitkomst soms met 10.000 vermenigvuldigd, maar dat is slechts een kwestie van weergave.) 

 

ELEKTRICITEIT 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brussel 7.477 6.605 5.902 5.442 5.058 4.906

Vlaanderen 4.227 3.094 2.640 2.597 2.487 2.344

Wallonië 3.886 3.587 3.334 3.209 3.086 2.975

GAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brussel 7.402 6.476 5.721 5.223 4.876 4.704

Vlaanderen 4.157 2.815 2.334 2.297 2.201 2.114

Wallonië 3.501 3.261 3.195 2.825 2.971 2.866

Bron: 

2011-2015: Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

CREG - CWaPE - Brugel - VREG

ELEKTRICITEIT 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brussel 4,10% 8,30% 14,30% 9,60% 10,90% 11,60%

Vlaanderen 8,20% 16,50% 15,40% 11,90% 15,40% 20,10%

Wallonië 8,60% 11,60% 13,60% 12,70% 14,50% 16,50%

GAS 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brussel 4,70% 9,30% 18,30% 10,50% 11,70% 12,60%

Vlaanderen 9,20% 18,90% 18,70% 13,90% 17,70% 22,60%

Wallonië 11,00% 15,00% 21,20% 15,90% 17,70% 21,20%

Bron: 

2011-2015: Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

CREG - CWaPE - Brugel - VREG
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35. De evoluties van de marktaandelen en de concentratie-indexen (HHI) geven aan dat er meer en 
meer concurrentie is op de Belgische energiemarkten. 

3.2.2. Toetredings- / Uittredingsdrempels 

36. Sinds het jaar 2004 publiceren de vier energieregulatoren in België jaarlijks hun overzicht23 met 
de belangrijkste ontwikkelingen van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Uit dit jaarlijks 
overzicht blijkt dat sinds de liberalisering24 het aantal aanbieders op de energiemarkt toeneemt. Met 
aanbieders wordt hier zowel het aantal leveranciers met een leveringsvergunning25 als het aantal 
actieve26 leveranciers op de markt bedoeld. 

37. Hierna volgt een overzicht van het aantal actieve leveranciers op de Belgische energiemarkt27 
met een afzonderlijke aanduiding van de nieuwe leveranciers sinds 1 januari 2013, zijnde de start van 
het eigenlijke vangnetmechanisme. 

Figuur 26: Nieuwe leveranciers binnen de periode van het vangnetmechanisme 

 

 

Voor de periode waarin het vangnetmechanisme effectief van toepassing was en mogelijks een invloed 
had op de markt namen 11 nieuwe leveranciers een actieve rol op in de Belgische kleinhandelsmarkt 
voor energie. Gedurende diezelfde periode heeft geen enkele actieve leverancier de energiemarkt 
verlaten. 

                                                           

23 Consulteerbaar via: http://www.creg.info/pdf/Diversen/20160707-MarktrapportNL.pdf  
24 De liberalisering van de energiemarkt, en meer specifiek voor de huishoudelijke afnemers en kmo’s, verliep over 
verschillende tijdstippen binnen de drie regio’s: volledige liberalisering in Vlaanderen vanaf 1 juli 2003 en volledige 
liberalisering in Brussel en Wallonië vanaf 1 januari 2007. 
25 Leveranciers met een leveringsvergunning = leveranciers die aan alle voorwaarden voldoen om actief deel te nemen aan 
de energiemarkt en dus actief producten kunnen aanbieden. 
26 Actieve leveranciers = leveranciers die actief producten aanbieden op de energiemarkt. 
27 Het betreft de kleinhandelsmarkt met een specifieke focus op huishoudelijke afnemers en kmo’s. 

 

Elektriciteit Gas Elektriciteit Gas Elektriciteit Gas

Engie Electrabel april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012

EDF Luminus april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012

ENI Gas & Power april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012

Essent Belgium april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012

Lampiris (Total) april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012

Eneco België april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 nvt nvt

Octa+ Energie april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012 april 2012

Elegant april 2012 april 2012 nvt nvt nvt nvt

Elektriciteitsbedrijf Merksplas april 2012 april 2012 nvt nvt nvt nvt

Belpower International (Reibel) april 2012 nvt april 2012 nvt april 2012 nvt

Watz feb 2013 sept 2013 nov 2016 okt 2016 nvt nvt

Antargaz Belgium nvt juni 2013 nvt juni 2013 nvt nvt

Elexys juli 2013 juli 2013 nvt nvt nvt nvt

Power Online (Mega) juli 2014 juli 2014 maart 2014 maart 2014 maart 2014 maart 2014

Direct Energie Belgium (Poweo) mei 2015 mei 2015 juli 2014 juli 2014 mei 2015 mei 2015

Energy People oktober 2014 januari 2017 nvt nvt nvt nvt

Comfort Energy april 2015 april 2015 april 2015 april 2015 nvt nvt

Aspiravi Energy juni 2015 nvt nvt nvt nvt nvt

Klinkenberg Energy nvt nvt febr 2016 sept 2016 nvt nvt

Trevion maart 2017 nvt nvt nvt nvt nvt

Join (Enovos) nvt nvt maart 2017 maart 2017 nvt nvt

Nieuwe aanmeldingen binnen vangnetmechanisme

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Datum eerste aanmelding databank CREG

Vlaams Gewest

Datum eerste aanmelding databank CREG

Waals Gewest

Datum eerste aanmelding databank CREG

http://www.creg.info/pdf/Diversen/20160707-MarktrapportNL.pdf
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38. De toegenomen concurrentie en de dalende trend in elektriciteits- en gasprijzen hebben ook 
hun impact op de financiële situatie van de leveranciers. In figuur 27 wordt, op basis van de 
gepubliceerde jaarrekeningen, een analyse gemaakt van de financiële situatie van een aantal 
leveranciers. 

39. De analyse van de jaarrekeningen over de boekjaren 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 toont 
inderdaad dat er zich de voorbije jaren een dalende trend heeft voorgedaan in de gerealiseerde marges 
van de leveranciers. Sinds 2015 kennen de marges echter opnieuw een overwegend positieve evolutie. 
In het jaarverslag waarin onder andere de belangrijkste gebeurtenissen tijdens het boekjaar worden 
besproken, staat bij geen enkel van de leveranciers28 opgenomen in onderstaand overzicht vermeld 
dat het vangnetmechanisme29 een negatieve impact zou hebben gehad op de marges. 

Figuur 27: Evolutie marges van een aantal leveranciers 

 

40. Belangrijk is nog te vermelden dat een aantal van de leveranciers die op de Belgische 
energiemarkt actief zijn, deel uitmaken van een internationale groep van ondernemingen. Deze 
internationale structuur laat hen onder andere toe om zich binnen de groep, bijvoorbeeld via de 
moedervennootschap, te (laten) bevoorraden van elektriciteit en gas. Daarom is bij de beoordeling 
van de marges ook de impact en de analyse van de transferprijzen van belang30. 

We kunnen, op basis van de gevoerde analyse, geen link vaststellen tussen de evolutie van de marges 
van de leveranciers en het vangnetmechanisme.

                                                           

28 Een gelijkaardige analyse werd, eind 2014, ook uitgevoerd door de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven 
(FEBEG) - https://www.febeg.be/nieuwsbericht/gas-en-elektriciteit-leveranciersmodel-onhoudbaar-geworden  
29 EDF Luminus maakt in het jaarverslag over 2016 een algemene vermelding van het bestaan van het vangnetmechanisme. 
30 Zie hierover ook de CREG-studie (F)141218-CDC-1385 over de prijzen op de Belgische aardgasmarkt in 2013. 
Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f141218-cdc-1385  

https://www.febeg.be/nieuwsbericht/gas-en-elektriciteit-leveranciersmodel-onhoudbaar-geworden
http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f141218-cdc-1385
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Figuur 28: Analyse van de financiële situatie van een aantal leveranciers 

 

Uitleg bij de gebruikte codes uit het Algemeen Rekeningstelsel31: 

                                                           

31 Cfr. Koninklijk Besluit van 12 september 1983 tot bepaling van de minimumindeling van een algemeen rekeningstelsel. 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

BE0476.306.127 Verandering perimeter BE0471.811.661 BE0476.201.605 Verandering perimeter

ECS #70 6.121.163.700 5.138.196.766 4.390.190.599 4.494.404.238 11.933.907.233 EDF Luminus #70 3.734.068.904 3.736.710.402 3.169.828.475 3.226.026.519 2.920.769.019 Eni #70 4.510.648.165 3.875.979.899 2.442.289.655 1.047.882.823 1.050.129.323

BE0403.170.701 #70/74 6.155.524.529 5.165.349.684 4.422.118.069 4.521.260.403 12.351.366.189 #70/74 3.788.042.250 3.790.374.013 3.208.054.534 3.256.396.416 2.956.120.495 Gas & Power #70/74 4.546.756.157 3.905.126.063 2.472.122.092 1.078.198.341 1.058.063.978

Electrabel #9902 4.392.350 -22.062.013 -40.798.704 42.081.820 23.552.079 #9902 125.620.354 72.464.956 12.535.653 34.338.549 58.243.516 #9902 223.118.707 -9.116.754 -53.553.361 20.907.915 33.404.843

#9903 4.392.350 -22.062.013 -40.798.704 42.081.820 -1.168.278.001 #9903 120.312.921 46.281.179 12.053.294 -82.913.960 56.678.643 #9903 282.715.184 -2.185.424 -32.623.527 18.926.662 33.282.908

#9902 - #9903 0 0 0 0 1.191.830.080 #9902 - #9903 5.307.433 26.183.777 482.359 117.252.509 1.564.873 #9902 - #9903 -59.596.477 -6.931.330 -20.929.834 1.981.253 121.935

#9904 2.882.553 -22.062.043 -40.798.704 42.081.820 -1.161.535.657 #9904 93.307.927 36.983.948 11.795.248 -83.073.916 54.869.344 #9904 231.802.375 -692.580 -32.826.212 18.815.890 32.482.763

#9902 / #70/74 0,07% -0,43% -0,92% 0,93% 0,19% #9902 / #70/74 3,32% 1,91% 0,39% 1,05% 1,97% #9902 / #70/74 4,91% -0,23% -2,17% 1,94% 3,16%

#9904 / #70/74 0,05% -0,43% -0,92% 0,93% -9,40% #9904 / #70/74 2,46% 0,98% 0,37% -2,55% 1,86% #9904 / #70/74 5,10% -0,02% -1,33% 1,75% 3,07%

#9904 corr / #70/74 0,05% -0,43% -0,92% 0,93% 0,25% #9904 corr / #70/74 2,60% 1,67% 0,38% 1,05% 1,91% #9904 corr / #70/74 3,79% -0,20% -2,17% 1,93% 3,08%

Toegenomen concurrentie Toegenomen concurrentie & daling van de marktprijzen Toegenomen concurrentie + prijsevolutie Europese energiemarkten

Oninvorderbare facturen is reëel probleem Aanleg provisies/uitzonderlijke afschrijving en onbeschikbaarheid van een deel van het productiepark Minder verkocht volumes door zachte wintermaanden (2014)

Minder verkocht volumes door zachte wintermaanden (2014) Minder verkocht volumes door zachte wintermaanden (2014)

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

BE0476.243.769 BE0859.655.570 21 maanden 14 maanden BE0401.934.742
Essent #70 467.862.267 625.056.100 503.954.220 548.905.062 507.354.031 Lampiris #70 687.657.222 1.053.127.784 1.669.138.579 1.257.897.858 Octa+ #70 161.111.446 200.525.049 199.826.489 204.001.179 193.721.480

Belgium #70/74 473.435.385 627.992.854 511.627.502 554.806.870 515.845.114 #70/74 692.953.437 1.061.578.066 1.710.653.330 1.288.229.549 #70/74 161.422.505 201.092.920 200.631.902 205.123.295 194.763.879

#9902 -4.551.724 10.927.156 7.882.144 11.109.440 6.640.370 #9902 13.218.338 -1.377.616 -2.646.625 18.984.164 #9902 125.458 922.830 3.542.728 7.071.274 5.362.686

#9903 -4.481.862 63.945.534 7.882.144 11.109.440 6.640.370 #9903 13.959.258 -9.204.303 -2.711.888 19.081.855 #9903 124.290 918.857 3.546.247 7.057.963 5.375.962

#9902 - #9903 -69.862 -53.018.378 0 0 0 #9902 - #9903 -740.920 7.826.687 65.263 -97.691 #9902 - #9903 1.168 3.973 -3.519 13.311 -13.276

#9904 -4.481.862 63.945.534 7.882.144 11.109.440 6.633.106 #9904 9.284.657 -9.213.662 -2.760.185 16.324.082 #9904 107.483 651.277 2.487.366 5.224.408 4.128.818

#9902 / #70/74 -0,96% 1,74% 1,54% 2,00% 1,29% #9902 / #70/74 1,91% -0,13% -0,15% 1,47% #9902 / #70/74 0,08% 0,46% 1,77% 3,45% 2,75%

#9904 / #70/74 -0,95% 10,18% 1,54% 2,00% 1,29% #9904 / #70/74 1,34% -0,87% -0,16% 1,27% #9904 / #70/74 0,07% 0,32% 1,24% 2,55% 2,12%

#9904 corr / #70/74 -0,96% 1,74% 1,54% 2,00% 1,29% #9904 corr / #70/74 1,23% -0,13% -0,16% 1,26% #9904 corr / #70/74 0,07% 0,33% 1,24% 2,55% 2,11%

Resultaat beïnvloed door uitzonderlijke opbrengst (2013) Resultaat beïnvloed door uitzonderlijke effecten (2013) Geen specifieke risico's geïdentificeerd

Minder verkocht volumes door zachte wintermaanden (2014) & effecten vorig boekjaar (2012)

Oninbare facturen

Toegenomen concurrentie + prijsevolutie Europese energiemarkten

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

BE0806.140.571 excl. Lampiris

Belpower #70 21.448.140 18.213.753 14.377.196 14.697.282 13.594.353 Totaal #70 15.703.959.844 14.647.809.753 12.389.605.213 9.535.917.103 17.877.373.297

#70/74 21.632.976 18.457.750 14.560.572 15.297.851 13.746.239 #70/74 15.839.767.239 14.769.971.350 12.539.768.001 9.631.083.176 18.378.135.443

#9902 -655.578 -131.828 -324.215 880.980 24.846 #9902 361.267.905 51.626.731 -73.362.380 116.389.978 146.212.504

#9903 44.422 235.767 -331.520 -8.929 20.058 #9903 417.066.563 77.929.597 -52.983.954 -3.747.004 -1.047.198.205

#9902 - #9903 -700.000 -367.595 7.305 889.909 4.788 #9902 - #9903 -55.798.658 -26.302.866 -20.378.426 120.136.982 1.193.410.709

#9904 23.848 147.718 -332.144 -9.438 19.641 #9904 332.926.981 69.760.192 -54.552.487 -5.851.796 -1.047.077.903

#9902 / #70/74 -3,03% -0,71% -2,23% 5,76% 0,18% #9902 / #70/74 2,28% 0,35% -0,59% 1,21% 0,80%

#9904 / #70/74 0,11% 0,80% -2,28% -0,06% 0,14% #9904 / #70/74 2,10% 0,47% -0,44% -0,06% -5,70%

#9904 corr / #70/74 -3,13% -1,19% -2,23% 5,76% 0,18% #9904 corr / #70/74 1,75% 0,29% -0,60% 1,19% 0,80%

Verkoop PV-installaties loopt terug in 2013

Toegenomen concurrentie & daling van de marktprijzen 

Oninbare facturen

#70 Omzet

#70/74 Bedrijfsopbrengsten

#9902 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

#9903 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

#9902 - #9903 Effect van uitzonderlijke kosten & opbrengsten

#9904 Winst (Verlies) van het boekjaar

#9902 / #70/74 Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting / Bedrijfsopbrengsten

#9904 / #70/74 Winst (Verlies) van het boekjaar / Bedrijfsopbrensten

#9904 corr / #70/74 Winst (Verlies) van het boekjaar na neutralisatie van uitzonderlijke kosten & opbrengsten / Bedrijfsopbrengsten
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3.2.3. Transparantie 

41. Binnen de energiemarkt is het aantal aanbieders systematisch veel kleiner dan het aantal 
vragers. Het marktsegment32 dat door het vangnetmechanisme wordt geïmpacteerd is voor de 
vraagzijde qua prijsvorming en beschikbare informatie vrij homogeen. Daarentegen bestaan er 
wezenlijke verschillen in de organisatie van de verschillende aanbieders, bijvoorbeeld met betrekking 
tot het al dan niet beschikken over: een historisch opgebouwde klantenportefeuille (periode van vóór 
liberalisering), een eigen productiepark (elektriciteit), historische langetermijncontracten (elektriciteit 
en gas), etc.  

Transparantie binnen de energiemarkt heeft daarom zowel betrekking op de aanbieders 
(= leveranciers) als op de vragers (= consumenten). 

42. Al van voor de periode van liberalisering van de energiemarkt werd in België een onderscheid 
gemaakt tussen contracttypes met een vaste dan wel een variabele energieprijs. Specifiek met 
betrekking tot de contracttypes met variabele prijsformules, werd in de samenstelling van deze 
prijsformules gewerkt met indexeringsparameters die veelal gelinkt waren aan de specifieke 
organisatie en het productiepark van de betrokken leverancier33. De samenstelling van deze 
parameters was zeer complex, bovendien waren ook de waarden van een aantal van de 
samenstellende delen van deze indexeringsparameters niet altijd publiek beschikbaar34. De CREG is 
steeds van oordeel geweest dat het behoud van dergelijke, historische parameters onverzoenbaar was 
met de realiteit van een geliberaliseerde markt. 

43. De samenstelling van de prijsformule en de daarin gebruikte indexeringsparameters worden 
voor de contracttypes met een variabele prijs aanzien als het kenmerk35 met de grootste complexiteit. 
Een complexiteit die mogelijk leidt tot een gebrek aan transparantie en een gebrek aan 
vergelijkbaarheid. 

44. 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” 

Via de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 werd uitvoering gegeven aan voormelde bepaling. 
Concreet betekende dit dat conform deze Koninklijke Besluiten, de variabele energieprijzen voor 
huishoudelijke afnemers en kmo's enkel nog kunnen evolueren in functie van beursnoteringen binnen 
de elektriciteit- en gasmarkt, waarbij de naam van de gebruikte indexeringsparameters duidelijk 
verwijst naar de elementen op basis waarvan ze zijn berekend. Daarbij werd specifiek voor gas een 

                                                           

32 Het marktsegment van de huishoudelijke afnemers en kmo’s. 
33 België kende vóór de liberalisering van de energiemarkt twee historische leveranciers: Electrabel en SPE (nu EDF Luminus), 

die elk een eigen binnenlands productiepark ter beschikking hebben. 
34 Vóór de liberalisering werden na analyse door het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas de prijzen maandelijks 
aangepast op basis van de indexeringsparameters. 
35 Belangrijke structurele kenmerken van contracttypes: 

- de looptijd van het contract: 1 vs. 2 vs. 3 jaar; 
- de samenstelling van de prijsformule in contracttypes met een variabele prijs vs. een vaste prijs; 
- specifiek voor elektriciteit: het type meter (enkelvoudig vs. tweevoudig vs. exclusief nacht). 
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overgangsperiode ingevoerd die liep tot eind 2014, waardoor de indexering van gasprijzen op basis 
van olieprijzen voor sommige leveranciers mogelijk bleef.  

45. Conform §3 van de artikelen 20bis en 15/10bis heeft de CREG op basis van de aangemelde 
gegevens van de leveranciers op 1 januari 2013, haar eerste beslissingen genomen inzake de 
vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformules. Deze beslissingen worden per 
trimester voor alle leveranciers met variabele contracttypes genomen. Vanaf het tweede trimester 
2013 werd de inhoud van deze beslissingen36, 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, 2016 en de eerste helft van 2017 geen enkele onjuistheid en/of afwijking 
inzake de correcte toepassing van de indexeringsformule en de gebruikte indexeringsparameters 
vastgesteld. 

46. De CREG publiceert per leverancier de gebruikte indexeringsparameters en hun respectievelijke 
kwartaalwaarden. De overzichtstabellen worden weergegeven in figuren 29 en 30. 

                                                           

36 Deze beslissingen zijn voor alle leveranciers consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publications  

http://www.creg.be/nl/publications
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Figuur 29: Overzicht indexeringsparameters elektriciteit 

  

jan-mrt 2013 apr-juni 2013 jul-sept 2013 okt-dec 2013 jan-maa 2014 apr-juni 2014 jul-sept 2014 okt-dec 2014 jan-maa 2015 apr-juni 2015 jul-sept 2015 okt-dec 2015 jan-maa 2016 apr-juni 2016 jul-sept 2016 okt-dec 2016 jan-maa 2017 apr-juni 2017

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Tarieffiches Particulieren Leverancier Beschrijving indexeringsparameters €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/MWh €/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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586 58,097 51,694

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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 42,950 43,500 49,470 36,750 24,670 29,150 43,360 46,170 32,700

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

Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt 45,212 32,522 49,725 54,838 35,964 37,892 62,858 54,096 42,390 40,921 48,811 37,863 24,677 28,070 39,722 45,994 32,665

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

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586 58,097 51,694

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

Base Load Futures gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y
55,038 55,038 55,038 55,038 50,638 50,638 50,638 50,638 42,810 42,810 42,810 42,810 45,059 45,059 45,059 45,059 40,717 40,717

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

Base Load Futures gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y
50,491 50,491 50,491 50,491 43,567 43,567 43,567 43,567 46,930 46,930 46,930 46,930 43,344 43,344 43,344 43,344 33,387 33,387

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

Load Futures tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q
59,173 42,505 36,325 48,347 53,542 37,678 38,191 56,566 58,259 40,137 40,196 51,910 43,653 26,403 26,213 38,363 54,734 34,528

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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 32,586 58,097 51,694

Endex303 Engie 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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 26,403 26,213 38,363 54,734 34,528

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

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 28,435 27,144 32,586 58,097 nvt

Endex(15d,1,3 - 14d,0,3) Engie Electrabel

Endex(15d,1,3 - 14d,0,3) = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen 

Belgian Power Base Load Futures tijdens de periode beginnend op de 15de 

kalenderdag van de maand M-2 tot en met de 14de kalenderdag van de maand 

M-1 van de maand, waarbij de maand M de eerste maand van het kwartaal 

van levering is

nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 34,200

CWE121212 Engie 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

55,792 55,792 55,792 55,792 50,610 50,610 50,610 50,610 42,154 42,154 42,154 42,154 40,759 nvt nvt nvt nvt nvt

CWE12012 Engie 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

50,550 50,550 50,550 50,550 43,391 43,391 43,391 43,391 42,030 42,030 42,030 42,030 37,540 nvt nvt nvt nvt nvt

CWE303 Engie 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

54,770 41,673 38,178 46,829 50,777 36,815 35,676 47,470 48,330 35,667 34,636 42,455 37,635 nvt nvt 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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 42,750 47,417 46,380 30,050 27,825 33,809 61,892 54,843

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

55,320 44,860 32,290 49,860 54,510 35,750 38,280 63,000 52,820 42,000 40,080 48,090 36,450 24,680 27,590 38,160 43,640 32,300

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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 33,809 61,892 54,843

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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 34,619 62,729 55,323

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
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 63,190 53,310 42,950 43,500 49,470 36,750 24,670 29,150 43,360 46,170 32,700

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

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 46,320 46,700 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586 58,097 51,694

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

uurprijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 27,144 32,586 58,088 51,704

Endex213 Eni
Endex213 =  rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power 

Base Load Futures  voor de eerste twee maanden die het kwartaal van levering 

voorafgaan

55,100 41,345 38,036 47,765 52,983 38,495 38,339 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

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

nvt nvt nvt nvt nvt nvt 37,780 64,000 53,490 42,300 43,110 49,850 36,970 24,850 29,250 40,610 45,390 32,440

Endex(4dpe,0,3) Essent
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

55,320 45,410 32,960 50,050 55,090 34,850 37,690 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

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

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 28,435 27,144 32,586 58,097 nvt

Endex103                                 Lampiris (Total)
Endex103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base 

Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 37,863 24,677 28,070 39,722 45,994 32,665

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

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt 38,590 39,150 39,030 46,320 46,700 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586 58,097 51,694

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
55,350 48,840 33,530 50,760 54,350 39,510 36,840 62,680 48,200 43,450 43,500 48,620 37,230 24,790 nvt nvt nvt nvt

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

Baseload prijzen van het kwartaal van levering
51,440 56,610 46,950 39,180 47,260 38,590 39,150 39,030 46,320 46,700 41,400 45,780 44,852 28,435 27,144 32,586 58,097 51,694

Endex(-6wd,0,3) Trevion
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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 32,700

Tarieffiches Professionelen

Indexeringsparameters voor variabele producten
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Figuur 30: Overzicht indexeringsparameters gas 

 

jan-mrt 2013 apr-juni 2013 jul-sept 2013 okt-dec 2013 jan-mrt 2014 apr-juni 2014 jul-sept 2014 okt-dec 2014 jan-mrt 2015 apr-juni 2015 jul-sept 2015 okt-dec 2015 jan-mrt 2016 apr-juni 2016 jul-sept 2016 okt-dec 2016 jan-mrt 2017 apr-juni 2017
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TTF103 Antargaz
TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt 26,466 26,152 27,124 28,062 23,308 18,108 23,959 22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280 17,427 15,927

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

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280 17,427 15,927

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

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
27,582 26,466 26,152 27,124 28,062 23,308 18,108 23,959 22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280 17,427 15,927

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

kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van levering
27,626 25,995 26,390 27,202 28,108 24,482 19,658 23,593 23,503 20,722 20,391 20,227 17,458 12,565 13,069 15,515 17,912 17,239

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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12,739 17,099 18,474

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

maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt nvt nvt 27,119 28,008 23,211 18,073 23,945 22,692 21,336 20,278 19,394 16,107 11,971 14,555 14,307 17,446 15,919

ZIG DAQ Engie 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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12,813 13,007 12,699 17,224 18,431

TTF303 Engie Electrabel
TTF303 =  rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas van het 

kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van levering
27,417 26,056 26,449 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

GOL603 Engie Electrabel [2]
GOL603 = rekenkundig gemiddelde van de maandelijkse gemiddelden van de 

dagelijkse noteringen van stookolie 0,1%S gedurende de 6 maanden 

voorafgaand aan het kwartaal van levering, omgezet in €/MWh
34,880 34,156 32,528 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

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
27,345 26,066 26,557 27,308 27,860 23,582 18,964 24,305 22,371 21,127 20,041 19,365 16,189 11,961 14,305 13,943 17,165 16,098

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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 21,446 19,614 16,596 13,060 12,509 12,771 17,619 18,962

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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12,771 17,619 18,962

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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12,797 17,598 18,964

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

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
27,582 26,466 26,152 27,124 28,062 23,308 18,108 23,959 22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 nvt nvt nvt

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

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 17,427 15,927

ZTPS41 Energy People
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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 17,619 18,962

ZTPS31 Energy People
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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 17,598 18,964

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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 13,156 12,739 17,099 18,474

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

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
23,302 26,466 26,152 27,124 28,062 23,308 18,108 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

TTF303 Eni
TTF303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 

Futures van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van levering
25,225 26,015 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

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

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt 23,308 18,108 23,959 22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280 17,427 15,927

HUB103 Essent[3] HUB103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen te Zeebrugge van de 

maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 17,830 15,929

TTF_WAVG(1.0.1,1.1.1,1.2.1)_Ende

x_Q
Essent

TTF_WAVG(1.0.1,1.1.1,1.2.1)_Endex_Q = het gewogen gemiddelde van de 

TTF(1.0.1), TTF(1.1.1) en TTF(1.2.1) publicaties tijdens de referentieperiode. De 

wegingen die worden toegepast op de TTF(1.0.1), TTF(1.1.1) en TTF(1.2.1) zijn 

de geldende wegingsfactoren op basis van de maandelijkse factoren van het 

S41-standaardprofiel. De referentieperiode is de maand die voorafgaat aan het 

kwartaal van levering. (S41 = SLP Aardgas- Huishoudelijk)

27,524 26,653 26,170 27,270 28,049 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

TTF103 Join (Enovos)
TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 15,927

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

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 15,927

ZTPS41 Klinkenberg Energy
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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12,771 17,619 18,962

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

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
27,582 26,466 26,152 27,124 28,062 23,308 18,108 23,959 22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280 17,427 15,927

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

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt nvt nvt nvt nvt 23,308 18,108 23,959 22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280 17,427 15,927

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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 12,840 17,733 18,983

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

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
27,582 26,466 26,152 27,124 28,062 23,308 18,108 23,959 22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280 17,427 15,927

ZTPS41 Octa+
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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 17,619 18,962

ZTPS31 Octa+
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 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 17,598 18,964

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

Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering
nvt nvt nvt 27,124 28,062 23,308 18,108 23,959 22,798 21,314 20,278 19,445 16,147 11,971 14,583 14,280 17,427 15,927

 [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

 [2] : GOL603 in €/ton

   Q1 2013 = 742,945

   Q2 2013 = 727,528

   Q3 2013 = 692,840

   Omzettingscoëfficiënt €/ton naar €/MWh = x/21,30

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

* Dagelijkse wisselkoers £/€ gepubliceerd door de ECB (gemiddelde over de periode)

* Eenhedenconversie Therm/MWh : 1 Therm = 0,0293071 MWh
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47. Op basis van bovenstaande figuren kunnen volgende vaststellingen worden gedaan: 

- Voor elektriciteit worden, in juni 2017, door 15 leveranciers, 11 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 termijnnoteringen (vb. Belpex spot).  

- Voor gas worden door 16 leveranciers, 9 verschillende indexeringsparameters gebruikt. 

Sinds Q4 2013 hebben alle gasparameters een duidelijke link met een relevante gasmarkt, 
zijnde: TTF37, HUB38, ZIG38 of ZTP39. Deze parameters zijn gebaseerd op zowel middellange als 
korte termijnnoteringen, waarbij de korte termijnnoteringen sinds het laatste kwartaal van 
2016 steeds meer worden gebruikt. 

48. 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.  

49. In figuren 31 en 32 wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de indexeringsparameters 
en dit over de volledige periode 2013 - juni 2017. 

 

 

 

                                                           

37 TTF = Title Transfer Facility = virtuele marktplaats voor gas in Nederland. 
38 HUB, ZIG = virtuele marktplaats voor gas in België (Zeebrugge). 
39 ZTP = Zeebrugge Trading Point, virtuele marktplaats voor gas in België (Zeebrugge). 
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Figuur 31: Overzicht evolutie indexeringsparameters elektriciteit 
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Figuur 32: Overzicht evolutie indexeringsparameters gas 
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50. Het werken met indexeringsparameters die rechtstreeks gelinkt zijn aan beursnoteringen 
binnen de elektriciteits- en gasmarkt en waarvan de waarden zowel rechtstreeks als via publicaties van 
de CREG voor iedereen beschikbaar zijn, zorgt ervoor dat aan de aanbiederszijde een level playing field 
wordt gecreëerd. Ook aan de vraagzijde zorgt deze toename aan transparantie voor een betere 
vergelijkbaarheid van de aangeboden prijsformules, waardoor de marktdynamiek een bijkomende 
boost heeft gekregen. 

51. Het gebruik van dergelijke parameters betekent echter niet dat de leveranciers tot een 
uniformisering van indexeringsparameters komen. Er ontstaat differentiatie door onder andere een 
verschil in het gebruikte contract (vb. day ahead40, quarter ahead41 en year ahead42). Op het laagste 
niveau ontstaan ook verschillen door verwijzing naar specifieke noteringen van bepaalde contracten 
of door het al dan niet toepassen van SLP-wegingen op de prijsnoteringen die aan de basis liggen van 
de betreffende parameter43. 

52. De bepalingen van de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012, en de verplichting tot 
naleving door de leveranciers van deze bepalingen zijn onlosmakelijk verbonden met het 
vangnetmechanisme zoals het op dit moment van toepassing is binnen de Belgische energiemarkt. Het 
stopzetten van het vangnetmechanisme heeft tot direct gevolg dat de CREG niet langer bevoegd is om 
controle uit te oefenen op de indexeringsparameters, waardoor de bepalingen van voormelde 
Koninklijke Besluiten zonder voorwerp worden. De CREG ziet hierin een reëel gevaar van 
herintroductie van leveranciers specifieke parameters (zie randnummer 42), waardoor de directe link44 

met de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas zou verloren gaan. 

53. 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. 

54. Via haar advies (AR170517-069)45 onderschrijft de Adviesraad Gas en Elektriciteit het belang van 
transparantie in de prijsvorming op de kleinhandelsmarkt. De leden van de Adviesraad gaan akkoord 
om bepaalde aspecten van het vangnetmechanisme verder te zetten, namelijk: de monitoring van de 

                                                           

40 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. 
41 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. 
42 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. 
43 Voor een meer gedetailleerde analyse van de evolutie van de indexeringsparameters wordt verwezen naar het verslag 

(Z)1620 van de CREG. 

Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z1620  
44 In haar publicatie ‘Delivering a New Deal for Energy Consumers’ benadrukt de Europese Commissie dat een duidelijke link 
tussen de prijzen op de groothandelsmarkten en de prijzen aangerekend aan eindconsumenten noodzakelijk is om de 
consumenten ten volle te laten genieten van de voordelen van een geliberaliseerde energiemarkt. 
45 Consulteerbaar  via: http://www.creg.info/pdf/ARCC/ARCC069NL.pdf  

http://www.belpex.be/
http://www.theice.com/
http://www.theice.com/
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z1620
http://www.creg.info/pdf/ARCC/ARCC069NL.pdf
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CREG waarbij de gegevensbank van alle producten voor huishoudelijke afnemers en kmo's wordt 
bijgewerkt en het behoud van de 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.  

3.2.4. Productaanbod  

55. In het kader van haar permanente monitoringopdrachten en meer bepaald het 
vangnetmechanisme houdt de CREG haar gegevensbank up to date en beschikt daardoor over een 
volledig overzicht van alle (actief) aangeboden producten voor elektriciteit en gas. 

Figuren 33 en 34 geven het aantal actieve leveranciers op de energiemarkt aan alsook het 
productaanbod van deze leveranciers. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen huishoudelijke 
afnemers en kmo’s en wordt ook een evolutie in de tijd weergegeven.  

Figuur 33 geeft een zicht op de drie regionale elektriciteitsmarkten. Over de drie regio’s stellen we vast 
dat het aantal actieve leveranciers sinds 2013 in stijgende lijn verloopt. De toename van het aantal 
aangeboden producten lijkt op basis van de weergegeven cijfers nauw verbonden met de toename 
van het aantal leveranciers. Gemiddeld worden per leverancier 3 tot 5 producten aangeboden. 

Figuur 34 geeft voor de drie regionale gasmarkten gelijkaardige tendensen weer dan we kunnen 
vaststellen in de elektriciteitsmarkt. 
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Figuur 33: Aantal actieve leveranciers met productaanbod – elektriciteit 
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Figuur 34: Aantal actieve leveranciers met productaanbod – gas 
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Figuren 33 en 34 tonen als meest recente situatie de cijfers voor de maand juni 2017. In Vlaanderen 
zijn er 16 leveranciers actief op de markt voor de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers 
en 17 voor kmo’s, in Wallonië zijn het er respectievelijk 14 en 13 en in Brussel zijn er 8 voor 
huishoudelijke afnemers en 10 voor kmo’s. In de drie regio’s worden door deze leveranciers tot 
74 verschillende producten aangeboden. Enkel het productaanbod voor huishoudelijke afnemers in 
Brussel is met 25 producten beperkter dan in de andere regio’s. 

Voor gas kan de verbruiker terecht bij 15 actieve leveranciers in Vlaanderen. In Wallonië zijn er 
14 leveranciers actief op de markt voor de levering van gas aan huishoudelijke afnemers en 13 voor 
kmo’s. In Brussel bieden 9 leveranciers producten aan voor kmo’s en zijn 7 leveranciers actief in het 
segment van de huishoudelijke afnemers. Het aantal aangeboden producten varieert van 31 tot 58. In 
Brussel worden aan huishoudelijke afnemers 24 verschillende producten aangeboden. 

56. Het productaanbod op de markt geldt op één bepaald moment. Het gaat om een 
momentopname die echter van maand tot maand46 kan verschillen. 

Leveranciers passen soms hun productaanbod aan en halen daarbij bepaalde producten van de markt 
of passen de prijs(formule)47 van producten aan zonder dat aan de naamgeving iets wordt gewijzigd. 
Deze producten worden vanaf dat moment ‘slapende’ producten. Slapende producten worden niet 
meer aangeboden aan nieuwe klanten maar de nog lopende contracten blijven wel bestaan. Er zijn 
dan niet langer tarieffiches beschikbaar en het slapend product verschijnt ook niet meer in de 
resultaten van de prijsvergelijkingswebsites.  

57. De CREG is ervan overtuigd dat haar monitoringtaken en meer specifiek binnen het 
vangnetmechanisme, haar taken van opvolging van aangeboden producten - via de gegevensbank - 
nog een belangrijke meerwaarde kunnen opleveren inzake bescherming en informatieverstrekking 
naar de consument. Het feit dat een aantal leveranciers onder eenzelfde naam, van maand tot maand, 
verschillende prijsformules aanbieden, zorgt er onder andere voor dat consumenten onnodig worden 
blootgesteld aan een veelheid aan informatie, waardoor zij niet altijd de voor hen optimale keuzes 
kunnen maken. 

Daarenboven zorgt het niet langer actief aanbieden van contracttypes waarop bestaande klanten 
worden behouden ervoor dat een belangrijk deel van de consumenten niet langer actief de 
prijsevolutie van hun contract kan volgen. Via de gegevensbank die de CREG binnen het kader van het 
vangnetmechanisme bijhoudt, is het wel mogelijk om dergelijke producten verder op te volgen en 
hierover te communiceren. Deze communicatie gebeurt onder andere via de CREG Scan48 webtool. 

De CREG Scan is geen klassieke prijsvergelijkingstool. Via de tool kan de consument nagaan hoe zijn 
contract dat vandaag niet meer wordt aangeboden, zich verhoudt tot het huidige marktaanbod. De 
CREG Scan laat de consument toe om met zes kliks zicht te krijgen op zijn huidig contract voor 
elektriciteit of aardgas. 

  

                                                           

46 De CREG publiceert maandelijks infografieken over het productaanbod van de leveranciers. 

Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel-infografieken-en-

internationale-nota 
47 Prijsaanpassingen aan producten die enkel aan nieuwe klanten worden aangeboden vallen niet onder de toepassing van 
het vangnetmechanisme, waardoor hierop geen controle door de CREG gebeurt. 
48 Op 10 februari 2017 lanceerde de CREG een nieuwe tool op haar website: de CREG Scan. 
http://www.creg.be/nl/cregscan#/ 

http://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel-infografieken-en-internationale-nota
http://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel-infografieken-en-internationale-nota
http://www.creg.be/nl/cregscan#/


 

Niet-vertrouwelijk  42/46 

4. CONCLUSIE 

Vanaf 1 januari 2013 trad het eigenlijke vangnetmechanisme in werking met daarin een aantal 
specifieke monitoring- en controleopdrachten voor de CREG, zoals: controle op de trimestriële 
indexering van contracttypes met een variabele prijsformule, controle op de gebruikte 
indexeringsparameters en de indexeringsformule en vergelijking van de Belgische energieprijzen met 
deze in de ons omringende landen. 

De analyse van de energiecomponent en de permanente vergelijking van de prijzen tussen België en 
de buurlanden tonen aan dat de implementatie van het vangnetmechanisme er inderdaad voor heeft 
gezorgd dat de Belgische energieprijzen zich naar het gemiddelde van de ons omringende landen toe 
bewegen. Daarbij is het belangrijk te vermelden dat de energieprijs is samengesteld uit verschillende 
componenten en dat het vangnetmechanisme zich enkel toespitst op de zuivere energiecomponent. 

In juni 2017 ligt de gemiddelde Belgische elektriciteitsprijs voor huishoudelijke afnemers 7,14% lager 
dan het gemiddelde van de buurlanden (56,46 €/MWh ten opzichte van 60,80 €/MWh), voor kmo’s is 
het verschil +0,06% (55,33 €/MWh ten opzichte van 55,30 €/MWh). 

In juni 2017 ligt de Belgische gasprijs voor huishoudelijke afnemers 7,01% hoger dan het gemiddelde 
van de buurlanden (26,50 €/MWh ten opzichte van 24,76 €/MWh), voor kmo’s is dit 3,65% hoger 
(26,06 €/MWh ten opzichte van 25,15 €/MWh). 

Voor de CREG geven deze vaststellingen in ieder geval aan dat verdere opvolging en monitoring van 
de prijzen naar de toekomst toe een noodzaak blijft. De CREG is daarom van plan om deze monitoring 
in de toekomst voort te zetten. 

Het vangnetmechanisme loopt tot en met 31 december 2017. De Koning kan op elk moment besluiten 
om aan het mechanisme een einde te maken als het een belangrijk marktverstorend effect heeft. In 
dit opzicht staan de CREG en de NBB in voor een permanente monitoring van het mechanisme. In het 
kader van deze permanente monitoring wordt aan de CREG en de NBB de verplichting opgelegd om 
een jaarlijks verslag op te stellen inzake mogelijke marktverstorende effecten. De CREG wilde in dit 
verslag een analyse maken over de periode 2013-2017, tijdens de welke het vangnetmechanisme van 
toepassing was. 

De evoluties van de marktaandelen, het aantal leverancierswissels en de concentratie-indexen (HHI) 
vormen samen een sterke aanwijzing dat een reële concurrentie op de Belgische energiemarkten 
vandaag meer en meer een feit is. Een concurrentie die op basis van de geanalyseerde cijfers geen 
hinder lijkt te ondervinden van de implementatie van het vangnetmechanisme. Specifiek met 
betrekking tot de analyse van marktconcentratie stelt de CREG over de geanalyseerde periode 2013-
2017 geen marktverstorende effecten vast. 

Voor de periode waarin het vangnetmechanisme effectief van toepassing was en mogelijks een invloed 
had op de markt namen 11 nieuwe leveranciers een actieve rol op in de Belgische energiemarkt. 
Gedurende diezelfde periode heeft geen enkele actieve leverancier de energiemarkt verlaten. 
Specifiek met betrekking tot de analyse van de toetredings-/uittredingsdrempels stelt de CREG over 
de geanalyseerde periode 2013-2017 geen marktverstorende effecten vast. 

Sinds de introductie van het vangnetmechanisme is de beschikbaarheid van relevante informatie zowel 
voor de aanbieders als de vragers in belangrijke mate toegenomen. 

Het werken met indexeringsparameters die rechtstreeks gelinkt zijn aan beursnoteringen binnen de 
elektriciteits- en gasmarkt en waarvan de waarden zowel rechtstreeks als via publicaties van de CREG 
voor iedereen beschikbaar zijn, zorgt ervoor dat aan de aanbiederszijde een level playing field wordt 
gecreëerd. Ook aan de vraagzijde zorgt deze toename aan transparantie voor een betere 
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vergelijkbaarheid van de aangeboden prijsformules, waardoor de marktdynamiek een bijkomende 
boost heeft gekregen. 

Sinds 2013 kende zowel het aantal actieve leveranciers als het aantal aangeboden producten een 
stijging, bijgevolg lijkt er geen sprake te zijn van marktverstorende effecten omwille van de 
implementatie van het vangnetmechanisme. De CREG wenst er echter wel op te wijzen dat er zich 
inzake productaanbod een aantal evoluties op de markt voordoen die naar de toekomst toe zeker 
verdere opvolging vereisen, zoals bijvoorbeeld: aanbieden van een veelheid aan producten onder 
dezelfde naam waarvan de kenmerken wezenlijk verschillen en het niet langer actief aanbieden van 
producten waarop een belangrijk deel van de klanten wordt behouden waardoor transparante 
prijsinformatie aan de markt wordt onttrokken. 

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. 

Via haar advies (AR170517-069)49 onderschrijft de Adviesraad Gas en Elektriciteit het belang van 
transparantie in de prijsvorming op de kleinhandelsmarkt. De leden van de Adviesraad gaan akkoord 
om bepaalde aspecten van het vangnetmechanisme verder te zetten, namelijk: de monitoring van de 
CREG waarbij de gegevensbank van alle producten voor huishoudelijke afnemers en kmo's wordt 
bijgewerkt en het behoud van de 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. 

Met het einde van het vangnetmechanisme komt er ook een einde aan de controleopdrachten van de 
CREG inzake: de trimestriële indexeringen en de correcte toepassing (ex-post) van de 
indexeringsformule voor contracttypes met een variabele energieprijs en de beoordeling (ex-ante) van 
aangekondigde prijsstijgingen door de leveranciers. 

De trimestriële indexeringen hadden voornamelijk tot doel om de volatiliteit van de energieprijzen in 
België aan te pakken. Een volatiliteit die ook een belangrijke invloed kan hebben op de inflatie. De 
analyse van het effect van de energieprijzen op de inflatie is een opdracht die wordt uitgevoerd door 
de NBB en het Prijzenobservatorium. 

De ex-post controles van de indexeringsparameters en -formules hebben in het verleden, periode 
2013-2017, geen enkele onjuistheid en/of afwijking aan het licht gebracht. Om de transparantie van 
de beschikbare prijsinformatie op de energiemarkt te behouden, pleit de CREG voor het verder gebruik 
van indexeringsparameters die een link hebben met beursnoteringen binnen de elektriciteits- en 
gasmarkt en dit via het behoud van de bepalingen van de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012. 

De ex-ante procedure die de leveranciers de mogelijkheid gaf om een prijsstijging door te voeren in 
bestaande contracten, mits voorafgaande verantwoording aan en controle door de CREG, werd over 
de periode 2013-2017 nooit toegepast. 

Naar de toekomst toe plant de CREG de monitoring van prijzen aangeboden aan huishoudelijke 
afnemers en kmo’s verder te zetten. Dit zal onder andere gebeuren via het up-to-date houden van de 
gegevensbank, op het Belgisch niveau, met daarin de prijsformules van alle op de kleinhandelsmarkt 
aangeboden producten. Daarnaast zal de CREG ook verder gaan met de internationale prijsvergelijking, 

                                                           

49 Consulteerbaar  via: http://www.creg.info/pdf/ARCC/ARCC069NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/ARCC/ARCC069NL.pdf
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om op die manier een inzicht te behouden in de prijsvorming in de ons omringende landen en de 
prijsverhoudingen tussen België en de buurlanden. De resultaten van deze monitoringactiviteiten 
zullen via een periodiek monitoringrapport worden bekend gemaakt. 
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BIJLAGE 1 

Publicaties met een link naar het vangnetmechanisme 

- Verslag (Z)140327-CDC-1318 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  

- Rapport (RA)1406026-CDC-1341 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  

- Verslag (Z)140828-CDC-1359 over de evolutie van de indexeringsparameters van de leveranciers 

- Verslag (Z)150326-CDC-1413 over de evolutie van de indexeringsparameters van de 
elektriciteits- en gasleveranciers 

Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z150326-cdc-1413   

- Verslag (Z)150507-CDC-1416 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   

- Rapport (RA)150924-CDC-1458 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  

- Studie (F)151217-CDC-1496 over de samenstelling van de productportefeuilles per leverancier 
en mogelijke besparingspotentiëlen voor gezinnen, kmo’s en zelfstandigen op de Belgische 
elektriciteits- en aardgasmarkt 

Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f151217-cdc-1496   

- Verslag (Z)160309-CDC-1517 over de evolutie van de indexeringsparameters van de 
elektriciteits- en gasleveranciers 

Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z160309-cdc-1517  

- Verslag (Z)161013-CDC-1566 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   

- Verslag (Z)1620 over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en 
gasleveranciers, 6 april 2017 

Consulteerbaar via: http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z1620 

- Studie (F)1626 over de samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het 
besparingspotentieel voor particulieren op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt, 18 mei 
2017 

http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z140327-cdc-1318
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-ra140626-cdc-1341
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z150326-cdc-1413
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z150507-cdc-1416
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-ra150924-cdc-1458
http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f151217-cdc-1496
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z160309-cdc-1517
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z161013-cdc-1566
http://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z1620
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Consulteerbaar via:   http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f1626 

- Studie (F)1639 over de samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het 
besparingspotentieel voor kmo’s en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en 
aardgasmarkt, 9 juni 2017 

Consulteerbaar via:  http://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f1639  
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