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EXECUTIVE SUMMARY 

 

De studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen werd voor het eerst 

uitgevoerd op vraag van de minister van Klimaat en Energie in het voorjaar van 2008 

((F)080513-CDC-763). Sindsdien heeft de CREG jaarlijks een update van deze studie 

uitgebracht, aangezien ze belangrijke inzichten geeft in de evolutie van de specifiek 

samenstellende delen van de elektriciteit- en aardgasprijzen voor huishoudelijke en kleine 

industriële klanten. 

 

In deze studie zal de evolutie van de retailprijzen beschreven worden voor de periode januari 

2007 - mei 2013. Deze startbasis werd genomen omdat de Belgische energiemarkt pas in 

2007 volledig geliberaliseerd was en nieuwe leveranciers zoals Lampiris, Essent en Eni hun 

producten zowel in Vlaanderen als Wallonië konden aanbieden. De belangrijkste evoluties 

worden hierna besproken. 

 

Elektriciteit 
 

Ten opzichte van 2007 is de prijs aan de eindverbruiker gemiddeld gestegen met 35,19% 

voor een huishoudelijke klant (Dc). Voor de professionele afnemers is er een andere 

evolutie: een stijging van 27,91% voor een klant op laagspanning en een stijging van 3,65% 

voor een klant op middenspanning. De evolutie is verschillend per leverancier en 

distributiezone, zoals is weergegeven in de grafieken 1.1. tot 1.30. 

 

Residentiële klant 

 

In absolute cijfers is de prijs aan de eindgebruiker gemiddeld gestegen met 215,46 EUR/jaar1 

(+42,97%) in Vlaanderen, met 192,19 EUR/jaar2 (+31,90%) in Wallonië en met 124,04 

EUR/jaar3 (+21,19%) in Brussel voor een huishoudelijke klant (Dc typeklant).  

 

 

 

 

                                                
1
 De prijs aan de eindgebruiker is gemiddeld gestegen met 61,56 EUR/MWh in Vlaanderen (zie 

randnummer 122). Op jaarbasis betekent dit een stijging van 215,46 EUR aangezien een Dc-klant een 
jaarverbruik heeft van 3.500 kWh.  
2
 Zie randnummer 134: gemiddelde stijging is gelijk aan 54,91 EUR/MWh. 

3
 Zie randnummer 134: gemiddelde stijging is gelijk aan 35,44 EUR/MWh. 
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De belangrijkste drivers zijn de energieprijs en het distributienettarief (zie randnummers 132-

143): 

 

- Het distributienettarief is gemiddeld4 gestegen met 145,73 EUR/jaar (+99,96%) in 

Vlaanderen, met 48,30 EUR/jaar (+32,42%) in Wallonië en met 67,48 EUR/jaar 

(+47,81%) in Brussel. Dit is te wijten aan onder meer de gestegen kosten voor 

openbare dienstverplichtingen, de gestegen energiekosten voor het 

compenseren van de netverliezen en de invoering van de meerjarentarieven; 

 

- De energieprijs is gemiddeld5 gedaald met 5,36 EUR/jaar (-2,83%) in Vlaanderen 

en gestegen met 9,52 EUR/jaar (+3,63%)  in Brussel en Wallonië. Leveranciers 

voeren geen regionale prijszetting en het verschil tussen Vlaanderen en 

Brussel/Wallonië wordt dan ook verklaard door de toekenning van gratis kWh in 

Vlaanderen. Deze stijging van de energieprijs is te wijten aan de evolutie van de 

indexen en de prijzen op de internationale energiemarkten;  

 

- De openbare heffingen maken ook een belangrijke evolutie door (+99,57%). De 

federale bijdrage is verdubbeld sinds 2007 en nieuwe toeslagen zoals “toeslag 

groenestroomcertificaat” en “financiering aansluiting offshore windturbineparken” 

dragen ook bij tot de stijging; 

 

- De bijdrage hernieuwbare energie en WKK is fors toegenomen door de stijging 

van de quotaverplichtingen (+119,67%).  

 

Professionele klant  

 

De prijs aan de eindgebruiker voor een middenspanningsklant is gemiddeld gedaald met 

1.896,00 EUR/jaar6 (-8,41%) in Brussel. In Vlaanderen en Wallonië is de gemiddelde prijs 

gestegen met respectievelijk 129,60 EUR/jaar (+0,60%) en 3.140,80 EUR/jaar (+14,34%). 

Dezelfde oorzaken als bij residentiële klanten liggen aan de basis hiervan. De energieprijs is 

echter gemiddeld gedaald met 2.899,20 EUR/jaar7 (-20,95%). Dit komt door de structuur en 

de indexeringsparameters van de tarieven die erg verschillend zijn van laagspanningsklanten 

(randnummers 32-0). 

                                                
4
 De cijfers uit randnummer 137-139 worden hier uitgedrukt op jaarbasis. 

5
 De cijfers uit randnummer 135 worden hier uitgedrukt op jaarbasis. 

6
 De cijfers uit randnummer 146 worden hier uitgedrukt op jaarbasis. 

7
 De cijfers uit randnummer 147 worden hier uitgedrukt op jaarbasis. 
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Aardgas 
 

De prijs aan de eindgebruiker is gemiddeld gestegen met 36,40% voor een huishoudelijke 

klant (T2) en 40,60% voor een kmo (T4).  

 

Residentiële klant 

 

In absolute cijfers is de prijs aan de residentiële eindgebruiker gestegen8 met 391,29 

EUR/jaar (+34,35%) in Vlaanderen, met 487,81 EUR/jaar (+42,41%)  in Wallonië en met 

367,45 EUR/jaar (+30,74%) in Brussel. Deze evoluties worden gedreven door de 

energieprijs, het distributienettarief, de openbare heffingen en de BTW op deze tarieven.  

 

- De energieprijs is gemiddeld gestegen met 229,86 EUR/jaar (+36,29%) in mei 

2013 ten opzichte van januari 2007. De evolutie van de indexeringsparameters 

ligt aan de basis van deze stijging (randnummers 98-105); 

 

- Het distributienettarief is gestegen met 88,50 EUR/jaar (+37,71%)  in 

Vlaanderen, met 126,02 EUR/jaar (+51,51%)  in Wallonië en met 60,42 EUR/jaar 

(+23,34%) in Brussel. Dit is te wijten aan de overdrachten van de tekorten van de 

afgelopen jaren, de gestegen openbare dienstverplichtingen en de invoering van 

de meerjarentarieven; 

 

- De openbare heffingen zijn in Vlaanderen gestegen met 7,79 EUR/jaar 

(+92,18%), met 50,98 EUR/jaar (+569,85%) in Wallonië en met 16,52 EUR/jaar 

(+54,65%) in Brussel. Deze stijging is hoofdzakelijk te wijten aan de gestegen 

federale bijdrage en toeslag beschermde klanten (+ 6,38 EUR/jaar) en een 

nieuwe heffing in Wallonië (retributiereglement vanaf 2011) en Brussel (toeslag 

ODV vanaf 2012). 

 

Professionele klant  

 

De prijs aan de eindgebruiker voor een kmo is gemiddeld gestegen9 met 27.554,00 EUR/jaar 

(+39,65%) in Vlaanderen, met 30.429,00 EUR/jaar (+43,52%) in Wallonië en met 29.923,00 

EUR/jaar(+41,30%) in Brussel.  

 

                                                
8
 De cijfers uit randnummer 155-164 worden hier uitgedrukt op jaarbasis.  

9
 De cijfers uit randnummer 165-167 worden hier uitgedrukt op jaarbasis.  
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De energieprijs (24.012,00 EUR/jaar10) maakt dezelfde evolutie door als bij een 

huishoudelijke klant. De stijging van het distributienettarief11 (+ 1.679,00 EUR/jaar in 

Vlaanderen, + 3.197,00 EUR/jaar in Wallonië en + 3.381,00 EUR/jaar in Brussel) is echter 

kleiner doordat de kosten van openbare dienstverplichtingen vooral worden toegewezen aan 

huishoudelijke verbruikers. Daarnaast zijn de openbare heffingen minder sterk gestegen in 

Wallonië dan bij huishoudelijke klanten doordat de nieuwe retributieheffing degressief is.  

  

                                                

10
 +42,46% 

11
 +31,40% in Vlaanderen, +59,58% EUR/jaar in Wallonië en +53,92% in Brussel 
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I. INLEIDING 

 

De studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen werd voor het eerst 

uitgevoerd op vraag van de minister van Klimaat en Energie in het voorjaar van 2008 

((F)080513-CDC-763). Sindsdien heeft de CREG jaarlijks een update van deze studie 

uitgebracht, aangezien ze belangrijke inzichten geeft in de evolutie van de specifiek 

samenstellende delen van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor huishoudelijke en kleine 

industriële klanten. 

 

In deze studie zal de evolutie van de retailprijzen beschreven worden voor de periode januari 

2007 - mei 2013.  Deze startbasis werd genomen omdat de Belgische energiemarkt pas in 

2007 volledig geliberaliseerd was en nieuwe leveranciers zoals Lampiris, Essent en 

Nuon/Eni hun producten zowel in Vlaanderen als Wallonië konden aanbieden.  

 

De studie is als volgt opgebouwd. Hoofdstuk II bespreekt kort de berekeningshypotheses 

van de studie. Hoofdstukken III en IV zetten de berekeningen van de typeklanten voor 

elektriciteit (hoofdstuk III) en voor aardgas (hoofdstuk IV) uiteen en lichten de evolutie van de 

verschillende componenten toe. Hoofdstuk V geeft een globaal overzicht per regio 

(Vlaanderen – Wallonië – Brussel) van de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen 

voor de periode 2007-2013.  Hoofdstuk VI geeft het besluit weer.  

 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 26 september 2013.      
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II. BEREKENINGSHYPOTHESES 

 

II.1 Elektriciteit  

 

1. De studie beschrijft de evolutie van de elektriciteitsprijs voor 1 residentiële klant (Dc) en 

2 professionele klanten (Ic en Ic1).  

 

2. De typeklanten worden gedefinieerd als volgt:  

 

- Dc is een huishoudelijke afnemer met een verbruik van 3.500 kWh per jaar. Hij 

heeft een aansluitingsvermogen van 4 tot 9 kW en wordt bevoorraad in 

laagspanning (LS). Het verbruik van deze afnemer is verdeeld over 1.600 kWh 

overdag en 1.900 kWh ‘s nachts. De berekeningen gaan uit van een gezin van 4 

personen (500 kWh gratis in Vlaanderen). 

 

- lc is een professionele afnemer met een maximum jaarvermogen van 111 kVA, 

bevoorraad in LS (0,23 tot 0,4 kV). Het verbruik van deze afnemer is verdeeld 

over 135.000 kWh overdag en 25.000 kWh ‘s nachts.  

 

- Ic1. Deze studie geeft tevens de voornaamste evoluties weer van de 

prijscomponenten van een afnemer wiens verbruiksprofiel identiek is aan dat van 

Ic maar waarvan de aansluiting in middenspanning (MS) gebeurt (net 26-1kV)12. 

In het vervolg van de tekst wordt naar deze typeklant verwezen met Ic1.  

 

3. De evoluties van de prijs aan de eindgebruiker zijn beschreven voor 6 

distributienetbeheerders: 

 

- Gaselwest 

- Imewo 

- InterEnerga 

- Resa Tecteo elektriciteit (voorheen Tecteo) 

- IEH 

- Sibelga 

                                                
12

 De professionele afnemers en in het bijzonder afnemer Ic kunnen aangesloten zijn op een hoger 
spanningsniveau dan laagspanning (LS). 
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4. De evoluties van de prijs aan de eindgebruiker zijn beschreven voor 5 leveranciers: 

 

- Electrabel Customer Solutions (hierna Electrabel) 

- EDF-Luminus (hierna Luminus) 

- Lampiris 

- Essent 

- Eni (voorheen Nuon) 

 

5. In de studie is de prijs aan de eindverbruiker berekend per maand op basis van de som 

van de zes volgende componenten: 

 

- energieprijs (leveranciersprijs ) 

- bijdragen hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling 

- transmissie (exclusief openbare heffingen) 

- distributie (exclusief openbare heffingen) 

- openbare heffingen 

- BTW en energiebelasting.  

 

Een methodologische toelichting bij de definitie en de berekening van de verschillende 

componenten voor elektriciteit is ondergebracht in bijlage A. 

 

 

II.2 Aardgas 

 

6. Net zoals voor elektriciteit, worden hierna de assumpties toegelicht voor aardgas. Een 

methodologische toelichting bij de definitie en de berekening van de verschillende 

componenten voor aardgas is ondergebracht in bijlage B. 

 

7. Voor aardgas zijn de volgende typeklanten opgenomen in de studie: 

 

- T2 is een huishoudelijke afnemer die aardgas gebruikt voor koken en 

verwarming. Dit komt overeen met een verbruik van 23.260 kWh/jaar en een 

geraamd aanslutingsvermogen van 2,5 m³/h; 
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- T4 is een kleine industriële afnemer (van 1.000 tot 10.000 MWh/jaar) met een 

jaarlijks gebruik van 200 dagen/jaar. Deze klant heeft een gemiddeld verbruik 

van 2.300.000 kWh/jaar en een geraamd aansluitingsvermogen van 100 m³/h.   

 

8. De evoluties van de prijs aan de eindgebruiker zijn beschreven voor 6 

distributienetbeheerders: 

 

- Gaselwest 

- Imewo 

- InterEnerga 

- Resa Tecteo aardgas (voorheen: ALG) 

- IGH 

- Sibelga 

 

9. Om de evolutie van de energieprijs te beschrijven, zijn de tariefbladen van Electrabel, 

Luminus, Eni, Essent en Lampiris in rekening genomen.  

  

10. In de studie is de prijs aan de eindverbruiker berekend per maand op basis van de som 

van de 5 volgende componenten : 

 

- energieprijs (leveranciersprijs ) 

- transmissie (exclusief openbare heffingen) 

- distributie (exclusief openbare heffingen) 

- openbare heffingen 

- BTW en energiebelasting 
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III. BEREKENINGEN TYPEKLANTEN 

ELEKTRICITEIT 

 

III.1 Prijs aan de eindgebruiker, inclusief belastingen 

 

11. Figuren 1.1. tot 1.30. geven de evoluties weer van de prijs aan de eindgebruiker. Om 

de vergelijking tussen de leveranciers mogelijk te maken werd januari 2007, het beginpunt 

van de liberalisering in heel België, als referentiepunt gekozen.  

 



 

Figuur 1 – Overzicht van de evolutie van de prijs aan de eindgebruiker  
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Figuur 1.1.  

 

Figuur 1.2.  

 

Figuur 1.3.  

 

Figuur 1.4.  
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Figuur 1.5.  

 

Figuur 1.6.  

 

Figuur 1.7.  

 

Figuur 1.8.  
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Figuur 1.9.  

 

Figuur 1.10.  

 

Figuur 1.11 

 

Figuur 1.12.  
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Figuur 1.13.  

 

Figuur 1.14.  

 

Figuur 1.15.  

 

Figuur 1.16.  
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Figuur 1.17.  

 

Figuur 1.18.  

 

Figuur 1.19.  

 

Figuur 1.20.  
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Figuur 1.21.  

 

Figuur 1.22.  

 

Figuur 1.23. 

 

Figuur 1.24.  
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Figuur 1.25 

 

Figuur 1.26.  

 

Figuur 1.27.  

 

Figuur 1.28.  
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Figuur 1.29.  

 

Figuur 1.30.  
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12. Tussen januari 2007 en mei 2013 stelt men de volgende evoluties van de prijs aan de 

eindverbruiker (inclusief belastingen) vast: 

 

 

III.1.1 Residentiële klanten  

 

- De prijs aan de eindgebruiker is gemiddeld gestegen met 35,19 % in vergelijking 

met januari 2007. De stijging is verschillend per leverancier en varieert van 

29,16% bij Luminus tot 44,78% bij Essent. 

 

- Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde prijs aan de eindgebruiker weer voor 

januari 2007 en mei 2013.  

 

 
 

 

 

III.1.2 Professionele klanten  

 

- De prijs aan de eindgebruiker is gemiddeld gestegen met 3,65 % voor een Ic1 

klant en met 27,91% voor een Ic klant. Onderstaande grafiek toont de 

gemiddelde prijs per leverancier voor een Ic1 klant. 
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13. De evolutie van de prijs aan de eindgebruiker is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het 

relatief belangrijk aandeel van de leveranciersprijs (energieprijs) en het distributienettarief in 

de prijs aan de eindverbruiker. De ongelijke evolutie van de verschillende distributiezones 

(zie figuren 1.1.-1.30.) houdt verband met de evolutie van de distributienettarieven. Dit wordt 

verder in de studie behandeld.  

 

 

III.2 Overzicht van de belangrijkste componenten 

 

14. Figuren 2.1. tot 2.20. geven de zes belangrijkste componenten van de prijs aan de 

eindverbruiker weer in absolute waarden voor de typeklanten Dc en Ic1: 

 

1. leveranciersprijs (energieprijs) 

2. bijdrage hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling 

3. transmissienettarief (exclusief openbare heffingen) 

4. distributienettarief (exclusief openbare heffingen) 

5. openbare heffingen 

6. energiebelasting en BTW 

 



 

Figuur 2 – Overzicht van de belangrijkste componenten van de prijs aan de eindverbruiker  
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Figuur 2.1.    

 

Figuur 2.3.  

 

Figuur 2.2.  

 

Figuur 2.4.  
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Figuur 2.5.  

 

Figuur 2.6.  

 

Figuur 2.7.  

 

Figuur 2.8.  

 



 

Figuur 2 – Overzicht van de belangrijkste componenten van de prijs aan de eindverbruiker  

25/125 

Figuur 2.9.  

 

Figuur 2.10.  

 

Figuur 2.11 

 

Figuur 2.12.  
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Figuur 2.13.  

 

Figuur 2.14.  

 

Figuur 2.15.  

 

Figuur 2.16.  
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Figuur 2.17  

 

Figuur 2.18.  

 

Figuur 2.19.  

 

Figuur 2.20.  
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15. De drie tariefcomponenten die de grote prijstendensen bepalen zijn: 

 

1. distributienettarieven; 

2. leveranciersprijs (energieprijs); 

3. energiebelasting en BTW (voor de residentiële afnemers13).  

 

Hoewel de bijdrage hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling relatief minder 

belangrijk is in de prijs aan de eindverbruiker, is deze component sinds 2007 meer dan 

verdubbeld.  

 

Het energiebeleid en de bijhorende quotaverplichting in de gewesten liggen aan de basis 

hiervan. Dit wordt verder aangehaald in randnummer 76. 

  

16. Zoals de volgende voorbeelden aantonen (gebaseerd op cijfers 2013), kan het relatief 

belang van de verschillende componenten sterk variëren volgens typeklant (verbruiksprofiel 

en spanningsniveau van de aansluiting), distributiezone, gewest en leverancier.  

 

 

 

 

                                                

13
 De BTW is aftrekbaar voor de professionele afnemers. 
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17. De component “BTW en energiebelasting”, die ongeveer 18% van de uiteindelijke prijs 

aan de residentiële afnemers van LS14 vertegenwoordigt, bestaat niet voor de professionele 

afnemer Ic1 aangesloten op MS15. 

 

18. Door de kostencascade tussen de verschillende spanningsniveaus is de degressiviteit 

van de distributienettarieven belangrijk. Het MS-tarief bedraagt in de meeste gevallen slechts 

de helft van het LS tarief. Dat verklaart waarom het aandeel van het distributienettarief in de 

prijs aan de eindverbruiker verschillend is voor een Dc of Ic1 klant.  

 

19. De volgende grafiek geeft de degressiviteit van de prijs aan de eindgebruiker weer in 

mei 2013 in de verschillende distributiezones voor Eni.  

 

 

 

De degressiviteit van de tarieven wordt veroorzaakt door: 

 

- de tarifering van de leveranciers, die gedifferentieerd per verbruiksniveau kan 

zijn; 

 

- de cascade van de distributienetkosten tussen de spanningsniveaus; 

 

- de aftrekbare BTW bij de professionele afnemers en het nultarief voor 

energiebelasting voor de typeklant Ic1.  

 

                                                
14

 LS = laagspanning 
15

 MS = middenspanning 
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20. Het belang van de component "leveranciersprijs" in de uiteindelijke prijs aan de 

residentiële afnemers is afhankelijk van gewest tot gewest. Dit wordt veroorzaakt door de 

gratis kWh toegekend in Vlaanderen, maar niet in de andere gewesten (Waals en Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest).  

 

Voor typeklant Dc maken de gratis toegekende 500 kWh het mogelijk de leveranciersprijs 

(energieprijs) in Vlaanderen ongeveer 22,91 EUR/MWh (20,79 EUR/MWh in 200716 – 25,04 

EUR/MWh in 201317) lager te houden dan deze die wordt toegepast in het Waals en 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De recuperatie van de kosten van gratis kWh gebeurt 

echter via een aan de DNB opgelegde openbare dienstverplichting (ODV)18, wat de 

distributienettarieven in Vlaanderen opdrijft.  

  

 

III.3 Leveranciersprijs (energieprijs) 

 

21. De hierna afgedrukte resultaten stemmen overeen met de leveranciersprijs 

(energieprijs) zonder rekening te houden met de gratis kWh die van toepassing is in 

Vlaanderen (cfr. de leveranciersprijs in Wallonië). De figuren links geven de resultaten in 

absolute waarde weer, terwijl de figuren rechts de relatieve evolutie ten opzichte van januari 

2007 weergeven.  

 

                                                
16

 Een gezin bestaande uit 4 personen (jaarverbruik = 3.500 kWh) heeft recht op 500 kWh gratis. De 
eenheidsprijs gratis kWh (exclusief BTW) voor 2007 was 145,50 EUR/MWh. Dit betekent op jaarbasis 
een korting van 72,75 EUR of 20,79 EUR/MWh. 
17

 De eenheidsprijs gratis kWh (exclusief BTW) voor 2013 was 175,25 EUR/MWh. Voor een gezin 
bestaande uit 4 leden betekent dit een korting van 87,63 EUR op jaarbasis of 25,04 EUR/MWh. 
18

 DNB = distributienetbeheerder 
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Figuur 3.1.  

 

Figuur 3.3.  

 

Figuur 3.2. 

 

Figuur 3.4.   

 



 

Figuur 3 – Overzicht van de evolutie van de leveranciersprijs (energieprijs)  

33/125 

Figuur 3.5 

 

Figuur 3.6 
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III.3.1 Bevriezing van de prijzen sinds april 2012 

 

22. Via de wet van 8 januari 201219 introduceerde de wetgever een vangnetregulering 

binnen de Belgische energiemarkt. Deze vangnetregulering richt zich specifiek naar de 

variabele energieprijzen voor huishoudelijke afnemers en kmo's20. Concreet betekent dit dat 

de energieleveranciers zich in de toekomst moeten onderwerpen aan toezicht door de CREG 

op aanpassingen van de energieprijzen en wijzigingen van de prijsformules voor gezinnen en 

kmo’s.  

 

23. De vangnetregulering bestaat voor de periode 1 april 2012 - 31 december 2012 uit een 

tijdelijke bevriezing van de indexeringen van de variabele contracten. Vanaf 1 april 2012 is 

de opwaartse indexatie van de variabele energieprijs voor de levering van elektriciteit 

verboden.   

 

Vanaf 1 januari 2013 treedt de vangnetregulering volledig in werking. Dit betekent dat voor 

variabele energieprijzen indexeringen mogelijk zijn op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

De vooropgestelde indexeringen dienen wel aangemeld te worden bij de CREG, die de 

correctheid ex-post vaststelt. Daarnaast dienen de door de leveranciers gebruikte 

indexeringsparameters overeen te komen met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria uit 

het Koninklijk Besluit van 21 december 201221: 

 

- de indexeringsparameters veranderen alleen in functie van de evolutie van de 

werkelijke bevoorradingskosten die het grootste deel uitmaken van de kosten van 

de leveranciers; 

 

- de naam van de indexeringsparameters weerspiegelt expliciet op basis van 

welke elementen deze parameters zijn berekend;  

 

- de indexeringsparameters worden uitsluitend berekend op basis van 

beursnoteringen van de CWE-markt. 

 

                                                
19

 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. 
20

 Kmo’s met een jaarlijks elektriciteitsverbruik kleiner dan 50.000 MWh vallen onder de 
vangnetregulering. 
21

 Koninklijk Besluit van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria 
voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers 
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24. In de studie tariefcomponenten heeft de prijsbevriezing een impact op de typeklant Dc. 

De professionele klanten Ic en Ic1 vallen niet onder de prijsbevriezing aangezien hun jaarlijks 

verbruik groter is dan 50.000 MWh. Volgende tabel geeft een overzicht van de 

elektriciteitstarieven voor een Dc klant (zoals opgenomen in deze studie), het soort tarief 

(vast of variabel) en of de prijsbevriezing van toepassing is.  

 

 

 

25. In grafiek 3.1 kan men de prijsbevriezing vaststellen voor Electrabel en Luminus. Sinds 

maart 2012 zijn de prijzen constant gebleven of gedaald. Voor de andere leveranciers met 

een vast product kan men tussen maart 2012 en december 2012 ook een constante of een 

daling vaststellen. 

 

26.  Sinds de inwerkingtreding van de vangnetregulering in januari 2013 stelt men vast dat 

de prijzen van de variabele producten dalen. Voor de vaste producten stelt men tijdens het 

eerste kwartaal van 2013 een prijsstijging vast bij Lampiris en Essent, in tegenstelling tot Eni 

waar de prijzen vrij stabiel blijven.  

 

 

III.3.2 Residentiële klanten 

 

27. Tussen januari 2007 en mei 2013 is de energieprijs gemiddeld gestegen met 3,94%. 

De evolutie in absolute waarde varieert echter per leverancier van 6,21% (Lampiris) tot 

17,05% (Essent). 

 

28. Algemeen kan men vaststellen dat de energieprijs sinds januari 2007 in stijgende lijn is 

tot november 2008. Nadien kan men een belangrijke daling van de energieprijs vaststellen 

tot in de zomer van 2009 voor de meeste leveranciers. Deze wordt veroorzaakt door de 

daling van de indexen22. Vanaf het najaar van 2009 stijgen de indexen en dus de energieprijs 

terug. Deze stijging gaat verder tot de zomer van 2011. Nadien is er een verschillende 

                                                
22

 De daling van de indexen wordt veroorzaakt door de daling van de prijzen van fossiele brandstof. 
De prijs van gas is sterk gedaald ten gevolge van het overaanbod door de economische crisis en de 
exploitatie van shale gas.  

Tarief Soort Prijsbevriezing van toepassing

Electrabel EnergyPlus Variabel JA

Luminus Actief Variabel JA

Lampiris groene energie Vast NEE

Nuon Comfort 3 jaar Vast NEE

Essent Vast groen 1 jaar Vast NEE



 

36/125 

evolutie per leverancier merkbaar. Vanaf april 2012 is de energieprijs constant of in dalende 

lijn door de prijsbevriezing. Vanaf januari 2013 daalt de energieprijs van sommige 

leveranciers, in tegenstelling tot die van andere waarvan de prijs stijgt. 

 

29. De vastgestelde evoluties van de leveranciersprijs zijn dus toe te schrijven aan de 

evolutie van de indexen. De tariefformules veranderen slechts weinig in de tijd tot december 

2012.  

 

- Electrabel Energyplus is tussen januari 2007 en december 2012 ongewijzigd 

gebleven. Voor die periode kan de evolutie van het tarief verklaard worden door 

de evolutie van de indexen Ne en Nc;  

 

- Luminus Actief kende een tariefwijziging in oktober 2008 door de invoering van 

de nieuwe parameter Iem. Volgens Luminus kadert het gebruik van deze index in 

een logische en natuurlijke hedgingstrategie die aansluit bij hun portefeuille en 

rekening houdt met de competitiviteit van de leverancier. In juli 2010 daalde 

Luminus Actief23 met 5,00% op de proportionele term; 

 

- Essent Variabel kende een tariefstijging in oktober 200724, september 200825 en 

november 200826. In april 2010 is er een naamsverandering naar Essent Groen 

Variabel, maar de tariefformules blijven ongewijzigd. Sinds april 201127 gebruikt 

Essent twee nieuwe parameters: NeQ (in plaats van Ne) en PIQ (in plaats van 

Nc). De samenstelling van de tariefformules blijft echter ongewijzigd. Vanaf 

augustus 2011 is Essent Groen Vast 1 jaar het referentietarief;  

 

                                                
23

 In de formule voor kWh-dag (3,24*Ne+1,694*Iem) wordt de component bij Ne vervangen door 2,96.  
In de formule voor kWh-nacht (1,5455*Ne+1,396*iem) wordt de component bij Ne vervangen door 
1,4132. 
24

 De vaste vergoeding stijgt van 43,05*Ne naar 48,05*Ne. 
25

 De proportionele term dag wijzigt van (2,45*Ne+1,75*Nc) naar (2,95*Ne+1,59*Nc). De proportionele 
term nacht wijzigt van (0,75*Ne+1,45*Nc) naar (0,85*Ne+1,45*Nc). 
26

 De proportionele term dag wijzigt van (2,95*Ne+1,59*Nc) naar (3,04*Ne+1,67*Nc). De proportionele 
term nacht wijzigt van (0,85*Ne+1,45*Nc) naar (0,85*Ne+1,47*Nc). 
27

 De CREG publiceert vanaf april 2011 de parameters Ne en Nc niet meer. Beide parameters werden 
voor de vrijmaking van de markt opgesteld door het Controlecomité voor Elektriciteit en Gas. Als 
gevolg van de vrijmaking is het echter niet langer de overheid die de elektriciteitsprijzen vaststelt. 
Verder heeft de CREG vastgesteld dat de parameter Nc de evolutie van de reële productie- en 
aankoopkosten van elektriciteit in België niet meer weergeeft. Bijgevolg heeft de CREG besloten de 
parameters Ne en Nc niet meer te publiceren waarvan ze de relevantie niet langer kan garanderen. 
Voor meer informatie zie persbericht van 8 april 2011: “De CREG vraagt de elektriciteitsleveranciers 
hun tarieven aan te passen om de evolutie van de prijzen op de markt correct te volgen”. 
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- Nuon Comfort is een vast product en dus niet geïndexeerd zoals de tarieven van 

de hiervoor vermelde leveranciers. Van januari 2007 tot en met april 2008 wordt 

één en dezelfde prijs gefactureerd aan de klant28. Daarna zijn er tariefstijgingen 

in mei 2008, augustus 2008 en november 2008. Vervolgens zijn er maandelijkse 

tariefdalingen tot en met mei 2009. Hierna stabiliseert het tarief. Vanaf januari 

2010 is Nuon comfort 3 jaar het referentietarief. Dit tarief is ongewijzigd voor de 

periode januari 2010 - september 2010,  oktober 2010 - november 2010 en 

december 2010 – juli 2012. Sinds november 2012 is het tarief Nuon Comfort 3 

jaar vervangen door het tarief Eni relax 3 jaar dat bijgevolg het referentietarief 

wordt. We merken op dat Eni relax 3 jaar een bijzonder product is: voor een klant 

met een tweevoudige meter wordt 75 % van het dagverbruik gefactureerd aan 

het dagtarief en 25% van het dagverbruik gefactureerd aan het nachttarief en wat 

effectief 's nachts wordt verbruikt, wordt volledig gefactureerd aan nachttarief. 

Deze bijzondere tarificatie geldt enkel voor de energiecomponent; 

 

- Naast Nuon en Essent (vanaf augustus 2011) heeft Lampiris ook een vast tarief. 

Dit tarief is veel volatieler dan de andere producten zoals blijkt uit figuur 3.3. Zo 

springt de plotse tariefstijging in juli 2008 in het oog, die gevolgd wordt door een 

snelle daling. De verklaring voor deze plotse tariefevoluties is de nauwe 

correlatie van dit product met de evoluties op de energiemarkt (aardolie – en 

aardgas).  

 

30. Op 1 januari 2013 zijn het vangnet en de te volgen regels voor de 

indexeringsparameters in het Koninklijk Besluit van 21 december 2012 in werking getreden.  

Vanaf die datum hebben de leveranciers hun tariefformule en indexeringsparameters 

gewijzigd: 

 

- Electrabel heeft Epi ("Electricity price index") als indexeringsparameter gekozen. 

Epi vertegenwoordigt de prijs op de groothandelsmarkt voor de 

elektriciteitslevering voor een constant afnameprofiel. Deze parameter wordt 

berekend op basis van het rekenkundige gemiddelde van de noteringen op de 

groothandelsmarkt in Duitsland (gepubliceerd door EEX), Frankrijk (gepubliceerd 

door Powernext), Nederland (gepubliceerd door ENDEX) en België (gepubliceerd 

door Endex) voor de drie leveringen met de volgende termijnen, die elk voor één 

derde in acht worden genomen: 

                                                
28

 Deze studie werd gebaseerd op de veronderstelling dat de tarieven van mei 2007 al werden 
toegepast vanaf januari 2007. Meer informatie hieromtrent in bijlage A.  
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o Cal y-2 is het rekenkundige gemiddelde van de noteringen, voor het 

kalenderjaar van levering, genoteerd gedurende het jaar dat het jaar van 

levering 2 jaar voorafgaat. 

o Cal y-1 is het rekenkundige gemiddelde van de noteringen voor het 

kalenderjaar van levering, genoteerd tijdens het jaar voorafgaand aan het 

jaar van de levering. 

o Trim t-1 is het rekenkundige gemiddelde van de noteringen van het 

trimester van levering, genoteerd tijdens de voorafgaande trimester.  

 
De formule van het referentietarief Energyplus bevat dus deze nieuwe parameter 

in de plaats van de parameters Nc en Ne29.  

 

- Luminus heeft de volgende indexeringsparameter gekozen voor elektriciteit: 

EMarketCWE. EmarketCWE is de prijs voor de levering van “baseload” 

elektriciteit op de Belgische markt gepubliceerd op de website van Endex 

(www.apx-endex.be), in de loop van het trimester Q van het jaar Y en wordt als 

volgt berekend:  

 
EMarketCWE = 1/3 x Endex12-12-12 +  1/3 x Endex 12-0-12 + 1/3 x Endex 3-0-3 

 
met de volgende componenten: 

 

o ‘Endex 12-12-12’ is het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse 

slotnoteringen voor levering in jaar Y en gepubliceerd gedurende het jaar 

dat Y twee jaar voorafgaat (dus, Y-2) 

o ‘Endex 12-0-12’ is het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse 

slotnoteringen voor levering in jaar Y en gepubliceerd gedurende het jaar 

dat Y één jaar voorafgaat (dus, Y-1) 

o ‘Endex 3-0-3’ is het rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse 

slotnoteringen voor levering in kwartaal Q en gepubliceerd tijdens het 

kwartaal dat Q voorafgaat (dus, Q-1). 

 

Luminus past zijn producten ook aan en Luminus Actief+ vervangt het product 

Luminus Actief en is dan ook het referentietarief. Het tarief van deze formule 

neemt de hierboven bepaalde nieuwe indexeringsparameter30 in acht. 

                                                
29

 De formule voor kWh-dag 3,608*Ne+1,664*Nc wordt dus 0,3+0,1485*Epi en de formule voor kWh-
nacht 0,792*Ne+1,368*Nc wordt 0,0765+0,078*Epi. De parameter NC staat niet meer in de formule. 
30

 De formule voor kWh-dag is 0,126*EMarketCWE+1.38 en de formule voor kWh-nacht is 0,089 

http://www.apx-endex.be/
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31. Wat Essent, Eni en Lampiris betreft, zijn de referentietarieven vaste tarieven en worden 

ze dus niet beïnvloed door de parameters. 

 

 

III.3.3 Professionele klanten 

 

32. Alle leveranciers, buiten Lampiris, hebben specifieke tarieven doorgegeven voor 

professionele klanten. Voor Lampiris is hetzelfde tarief dan ook opgenomen voor residentiële 

en professionele klanten. Electrabel heeft het tarief Electrabel Expert Laagspanning (Ic) en 

Electrabel Expert Middenspanning 1 jaar (Ic1) doorgeven tot en met 2010.  Vanaf 2011 

vervangt Electrabel Direct deze 2 tarieven. Luminus heeft ook specifieke tarieven 

doorgegeven voor Ic en Ic1 (Luminus Optimum Pro Laagspanning en Luminus Optimum Pro 

Middenspanning) alsook Eni. Essent Vast 1 jaar en Essent Groen Vast 1 jaar werden 

aangerekend aan zowel Ic als Ic1. 

 

33. Ten opzichte van januari 2007 is de leveranciersprijs gemiddeld gedaald met 7,76% 

voor een Ic klant en met 20,27% voor een Ic1. Per leverancier kan de evolutie verschillend 

zijn tussen Ic en Ic1 door de tariefformules en gebruikte parameters. Dit wordt hierna per 

leverancier uitgelegd.  

 

34. Tot 2010 past Electrabel het tarief Electrabel Expert Laagspanning (Ic) en Expert 

Middenspanning (Ic1) toe. Begin 2011 worden deze 2 tarieven vervangen door Electrabel 

Direct. 

 

- Electrabel Expert Laagspanning is geïndexeerd op basis van Ne en Nc. De 

evolutie loopt dus samen met een Dc klant tot en met 2010. Vanaf 2011 loopt de 

evolutie van Ic en Ic1 samen door het gebruik van het Direct tarief; 

 

- Electrabel Expert Middenspanning is gebaseerd op de indexen Ne en EBIq. De 

index EBIq geeft de evolutie weer van de forward elektriciteitsprijzen voor de 

Belgische groothandelsmarkt. De waarde van de EBIq-index31 in trimester Q is 

het gemiddelde van de forward prijzen op de Endex energiemarkt van de periode 

startend op de vijftiende kalenderdag van de tweede maand en eindigend op de 

vijftiende kalenderdag van de derde maand van trimester Q-1.   

                                                                                                                                                   
*EMarketCWE+0,69. De parameters Iem en Ne maken geen deel meer uit van de formule. 
31

 De EBIq-index voor januari-maart 2010 is het gemiddelde van de dagelijkse settlement prijzen van 
15 november 2009 tot en met 14 december 2009 op de Belgische energiemarkt. 
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Middenspanningsklanten hebben dus een prijs die de evoluties op de korte tot 

middellange termijn van de energiemarkt volgen. Een fluctuerende prijs is hierbij 

kenmerkend en afvlakking komt minder voor. Deze afvlakking komt wel voor bij 

laagspanningsklanten die een energieprijs hebben gebaseerd op Ne en Nc;  

 

- Vanaf 2011 vervangt Electrabel Direct het Expert tarief (voor zowel LS als MS). 

Dit tarief is geïndexeerd op basis van de parameter PPB32 en Ne;  

 

- Vanaf 15 maart 2013 wordt Electrabel Direct (zowel voor LS als MS) 

geïndexeerd op basis van de parameter PPBq33. 

 
- Doorheen de tijd heeft een middenspanningsklant niet altijd kunnen genieten van 

de laagste leveranciersprijs. Dit komt door de indexen EBIq en PPB die veel 

sneller inspelen op de stijgingen en dalingen van de energiemarkt. Volgende 

grafiek geeft dit weer. 

 

                                                
32

 De PPB-parameter wordt samengesteld op basis van 50% EBIm en 50% EBIs. Die weerspiegelen 
de prijsevolutie van baseload op de Belgische groothandelsmarkt.  
EBIs wordt berekend op basis van de dagelijkse slotkoersen van baseload elektriciteit op de Belgische 
groothandelsmarkt voor de levering tijdens de trimesters van een bepaald semester. Hij blijft geldig 
gedurende 1 factureringssemester. 
EBIm wordt berekend op basis van de dagelijkse slotkoersen van baseload elektriciteit op de 
Belgische markt voor levering in een bepaalde maand. Hij geldt voor 1 factureringsmaand. 
33

 De parameter PPBq wordt samengesteld op basis van [50% x Endex_BE (15d,1,3–14d,0,3) + 50% 
x Endex_BE606]. Hij weerspiegelt de evolutie van de forward elektriciteitsprijzen van het kwartaal en 
het semester op de Belgische groothandelsmarkt voor een baseload levering. 
Endex_BE (15d,1,3 – 14d,0,3) is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de eindedagnoteringen 
voor een baseload elektriciteitslevering op de Belgische markt voor kwartaal Q genoteerd tijdens de 
periode beginnend op de 15de kalenderdag van de maand M-2 tot en met de 14de kalenderdag van 
de maand M-1, waarbij de maand M, de eerste maand van het betreffende kwartaal is. 
Endex_BE606 is gelijk aan het rekenkundige gemiddelde van de eindedagnoteringen voor een 
baseload elektriciteitslevering op de Belgische markt voor de twee kwartalen waaruit het betreffende 
semester bestaat, genoteerd tijdens de periode beginnend op de 1e kalenderdag van de maand M-6 
tot en met de laatste kalenderdag van de maand M-1, waarbij de maand M, de eerste maand van het 
betreffende semester is. 
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35. Luminus heeft ook twee verschillende tarieven voor laagspanning en middenspanning: 

Optimum Pro LS en Optimum Pro MS. Daardoor is hun evolutie verschillend van elkaar. 

 

- Optimum Pro LS wordt geïndexeerd op basis van Ne en Iem sinds oktober 

200834 en is niet gewijzigd tussen oktober 2008 en december 2012. Sinds januari 

2013 wordt Optimum Pro LS geïndexeerd op basis van EmarketCWE. De 

evolutie ervan loopt dus samen met een Dc klant; 

 

- De energieprijs voor Luminus Optimum Pro MS is gebaseerd op Ne en Nc tot en 

met oktober 2008. Door de prijsherstructurering in oktober 2008 wordt een 

middenspanningsklant bij Luminus gefactureerd met de index Endex 126 in 

plaats van Nc. Net zoals bij de EBIq, is de Endex 12635 een volatiele index die 

afhankelijk is van de forward prijs op de groothandelsmarkt. Deze is een 

gemiddelde van de forward prijzen op de energiemarkt van de derde maand 

voorafgaand aan de periode van de Endex notering;  

 

- Net zoals bij Electrabel heeft een middenspanningsklant van Luminus niet altijd 

de laagste leveranciersprijs gekend. Dit komt door de index Endex126 die veel 

sneller inspeelt op de stijgingen en dalingen van de energiemarkt. Volgende 

grafiek geeft dit weer. 

 

                                                
34

 Voorheen geïndexeerd op basis van Ne en Nc. 
35

 De Endex-waarde voor januari-juni 2012 is het gemiddelde van de settlement prijzen van oktober 
2011 op de Belgische energiemarkt. 
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36. Voor Lampiris kan dezelfde evolutie vastgesteld worden bij Dc, Ic en Ic1 aangezien 

hetzelfde tarief werd overgenomen voor alle typeklanten. 

 

37. Eni biedt een vaste prijs per jaar aan een Ic1 klant aan, die verschillend is van die van 

een Ic klant. Volgende grafiek geeft de verschillen weer per typeklant. Het verloop van de 

curves is verschillend van die van Luminus en Electrabel door het gebruik van vaste 

jaarprijzen. 
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38. Voor Essent werd hetzelfde tarief voor Ic en Ic1 opgenomen. Opmerkelijk is het feit dat 

een professionele klant doorheen de tijd meer betaalt dan een residentiële. We merken op 

dat deze tendens vanaf 2012 omgekeerd is. De prijs voor de residentiële klant is immers iets 

hoger dan die voor de professionele klant. 

 

 

 

 

III.4 Tarief van de transmissienetbeheerder 

 

39. Figuren 4.1. tot 4.6. geven de evolutie van de transmissienettarieven (exclusief 

openbare heffingen) weer in absolute waarde (figuren links) en bij basisindex juli 2007=100 

(figuren rechts) voor de verschillende DNB’s.  
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Figuur 4.1.  

 

Figuur 4.2.  

 

Figuur 4.3. – Ic – €/MWh   

 

Figuur 4.4.  
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Figuur 4.5.  

 

Figuur 4.6 
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40. De transmissiekosten die aangerekend worden door de distributienetbeheerders zijn 

gelijk aan de transmissienettarieven van Elia System Operator, gecorrigeerd met het 

netverliespercentage van de distributienetbeheerder.  

 

41. De transmissienetkosten (uitgedrukt in EUR/MWh) zijn identiek voor de afnemers van 

LS (typeklanten Dc en Ic). Typeklant Ic1 geniet van een tarifering MS naargelang het 

afgenomen vermogen, behalve in de zone van Sibelga. Sibelga past immers een gemiddelde 

tarifering toe, die niet tussen de verschillende klantengroepen gedifferentieerd is.  

 

 

III.4.1 Laagspanning 

 

2007-2011 

 

42. De evolutie van de transmissienettarieven in het Vlaams (Gaselwest, Imewo en 

InterEnerga) en Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Sibelga) vertoont een zekere 

gelijkvormigheid, met de tariefevoluties uit de goedgekeurde tarieven Elia System Operator. 

Vanaf 2008 worden de transmissienettarieven vastgesteld voor een regulatoire periode van 

vier jaar. De stijging van de transmissienettarieven in 2008 is hoofdzakelijk te verklaren door: 

 

- de inflatie over vier jaar van de kosten voor de verhoogde investeringen;  

- de overdracht van het overschot/tekort van 2004-2006 werd geboekt over vier 

jaar veeleer dan over één jaar. 

 

Deze stijging in 2008 blijkt duidelijk bij Imewo, Gaselwest, en Sibelga, maar niet bij 

InterEnerga. De daling van de tarieven van InterEnerga is onder andere te verklaren door de 

opname van de exploitatieoverschotten/tekorten van zijn 70 kV-net in de gecascadeerde 

transmissienettarieven. In 2009 en 2011 stijgt het tarief voor InterEnerga vervolgens weer 

door de overdrachten van zijn 70 kV-net in de transmissienettarieven. 

 

43. De meer uiteenlopende evolutie vastgesteld (in 2007 en 2008) in de Waalse 

distributiezones houdt verband met de moeilijkheden waarmee de DNB’s hadden af te 

rekenen om een extrapolatie naar een 100% vrijgemaakte markt te maken, terwijl het slechts 

een deel van de afnemers betrof (aangezien de DNB van Elia System Operator slechts een 

factuur kreeg voor het in aanmerking komende deel van zijn afnemers). Eén van die 

moeilijkheden was het ramen van de omvang van het groei-effect van het door alle afnemers 

afgenomen vermogen. Omwille daarvan heeft IEH de transmissienettarieven voor 2007 en 
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2008 te hoog ingeschat. De correctie van deze te hoge inschatting heeft een daling van het 

tarief in 2009 tot gevolg. De sterke daling vastgesteld op het vlak van de tarieven 2008 van 

Tecteo houdt verband met de vaststelling van een belangrijk overschot verwezenlijkt over het 

boekjaar 2007, het eerste jaar tijdens hetwelk alle afnemers in aanmerking kwamen36, 

waardoor Tecteo gedwongen werd de parameters van zijn tarifering te herzien.  

 

2012 

 

44. Sinds 1 januari 2012 heeft Elia System Operator een nieuw goedgekeurd 

meerjarentarief voor de periode 2012-2015.   Deze nieuwe transmissienettarieven hebben 

een verhogende impact op de doorrekening van de kosten van transport bij de 

distributienetbeheerders.  De stijging van de transmissienettarieven van Elia is te wijten aan: 

 

- grote infrastructuurprojecten (zoals Stevin37, Nemo38, en Alegro39) die leiden tot 

meer financierings-, personeels- en studiekosten;  

 

- hogere prijzen voor ondersteunende diensten; 

 

- door de economische crisis en de decentrale productie is er een inkrimping van 

het elektriciteitsverbruik en daardoor worden de kosten verdeeld over kleiner 

verbruik.   

 

45. In het kader van het principe van cascadering en gezien het feit dat de nieuwe 

transportnettarieven van Elia hoger lagen dan de in 2011 toegepaste tarieven, dienden de 

distributienetbeheerders een voorstel in tot aanpassing van het tarief voor doorrekening van 

de transmissiekosten in het voorjaar van 2012. De nieuwe tarieven zijn van toepassing vanaf 

maart 2012 (voor Imewo, Gaselwest en Sibelga) en april 2012 (voor InterEnerga en IEH). 

  

                                                
36

 Overschot dat tijdens het volgende boekjaar moet terugbetaald worden. 
37

 Het project Stevin voorziet in de uitbreiding van het 380 kV-net tussen Zomergem en Zeebrugge. 
Deze uitbreiding is onder meer nodig om de windenergie van de offshore parken aan land te brengen 
en te transporteren naar het binnenland.   
38

 Het project Nemo voorziet in de onderzeese gelijkstroomverbinding tussen het Verenigd Koninkrijk 
en België.  
39

 Het project Alegro voorziet in de aanleg van een gelijkstroomverbinding tussen het Duitse en 
Belgische netwerk.   
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Uit figuur 4.1 blijkt dat de transportnetkosten bij alle distributienetbeheerders gestegen zijn 

uitgezonderd InterEnerga.  Deze afwijking wordt veroorzaakt door het feit dat vanaf 2012 de 

kosten van het 70 kV-net van InterEnerga worden geïntegreerd in het Elia-tarief. Dit betekent 

dat de kosten van dit 70 kV-net worden verdeeld over heel België, in tegenstelling tot 2011 

waar deze kosten werden toegevoegd aan het transmissienettarief van InterEnerga. 

Hierdoor is er een daling van de transportkosten voor InterEnerga. 

 

2013 

 

46. Sinds januari 2013 zijn de tarieven voor het transmissienet in Vlaanderen aan het 

dalen, behalve voor InterEnerga. Dit kan worden verklaard door een daling van het tarief van 

het onderschreven vermogen. Voor InterEnerga is het tarief voor het onderschreven 

vermogen en het tarief voor de ondersteunde dienst “compensatie van verliezen” 

daarentegen gestegen. In Wallonië is het transmissietarief gestegen als gevolg van een 

stijging van het onderschreven en bijkomend vermogen. In het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest is het transmissienettarief gedaald in vergelijking met 2012. 

 

 

III.4.2 Middenspanning  

 

47.   Voor klant Ic1 (figuur 4.5. en 4.6.) , volgen de transmissienettarieven sinds 2007 de 

door de DNB’s vastgestelde maximumprijs. Deze maximumprijs (exclusief federale bijdrage) 

bedraagt 13,00 EUR/MWh.  Deze maximumprijs voor Ic1 is het gevolg van de geringe 

gebruiksduur (1.600 uur per jaar). Sibelga past deze maximumprijs echter niet toe. Ze past 

een gemiddelde tarifering toe die niet tussen de verschillende klantengroepen 

gedifferentieerd is.  

 

 

III.5 Tarief van de distributienetbeheerder 

 

48. Figuren 5.1. tot 5.6. geven de evolutie van de tarieven van de distributienetbeheerders 

(exclusief openbare heffingen) weer in absolute waarde (figuren links) en bij basisindex 

januari 2007=100 (figuren rechts). De subcomponenten van de distributienettarieven worden 

in detail weergegeven voor typeklanten Dc en Ic1 in figuren 6.1. tot 6.12. 
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Figuur 5.1.  

 

Figuur 5.2.  

 

Figuur 5.3.  

 

Figuur 5.4.  
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Figuur 5.5.  

 

Figuur 5.6.  
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III.5.1 Laagspanning 

 

49. Sinds 2007 zijn de distributienettarieven in stijgende lijn. Een eerste stijging van de 

distributienettarieven tussen 2007 en 2008 kan gedeeltelijk verklaard worden door: 

 

- de gevolgen die de CREG heeft gegeven aan de arresten die in 2007 door het 

Hof van Beroep werden geveld;  

- de ondertekening van een dading met de DNB’s van de gemengde sector.  

 

De stijgende energiekosten voor het compenseren van de netverliezen, de stijgende kosten 

van de openbare dienstverplichtingen (hierna: ODV) en financiële lasten versterken deze 

stijging verder.   

 

50. Een tweede stijging van de distributienettarieven wordt veroorzaakt door de invoering 

van de meerjarentarieven. Het Koninklijk Besluit van 2 september 200840 legt de bepalingen 

en de structuur van de meerjarentarieven vast en ligt aan de basis van de stijging van de 

tarieven, door onder meer: 

 

- een hogere billijke vergoeding door de aanpassing van de S-factor (EV/RAB41 

i.p.v. EV/TV42); 

 

- een automatische indexering van de goedgekeurde kosten in de tarieven 2008; 

 

- afschrijvingen op meerwaarde; 

 

- het feit dat de x-factor kleiner is dan de inflatie op 4 jaar en de korf van de 

beheersbare kosten beperkt is. 

 

2009 was het eerste jaar van de meerjarenperiode 2009-2012. In de beslissingen van 18 

november 2008 werden alle tariefvoorstellen 2009-2012 verworpen, hierdoor werden de 

tarieven 2008 verlengd totdat er goedgekeurde distributienettarieven waren en dit was 

                                                
40

 Koninklijk Besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van 
en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo 
tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de 
goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van 
elektriciteitsdistributienetten (hierna: Koninklijk Besluit van 2 september). 
41

 EV/RAB = eigen vermogen/gereguleerd actief 
42

 EV/TV= eigen vermogen/totaal vermogen 
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verschillend per DNB. Vanaf juli 2009 waren er goedgekeurde distributienettarieven voor 

2009 voor Gaselwest en Imewo. Voor Sibelga en IEH was dit het geval in oktober 2009. 

Begin 2010 en 2011 stijgen de tarieven voor deze DNB’s licht door de indexering. 

 

Aanvankelijk waren er geen goedgekeurde tarieven voor Tecteo en InterEnerga. Deze 

hebben de beslissing van de opgelegde tarieven dan ook aangevochten bij het Hof van 

Beroep. In haar arrest van 22 september 2010 heeft het Hof van Beroep de opgelegde 

tarieven 2008 vernietigd en geoordeeld dat het ingediende tariefvoorstel van rechtswege 

geldig is. Voor Tecteo zijn vanaf mei 201043 de tarieven op basis van het ingediend 

tariefvoorstel in rekening genomen, aangezien Tecteo deze ook effectief factureert. Met 

InterEnerga is de CREG tot een onderling akkoord gekomen. Goedgekeurde 

meerjarentarieven zijn vastgelegd voor 2011 en 2012. De opgelegde tarieven 2008 worden 

aangerekend tot eind 2010, zoals blijkt uit grafiek 5.1. of 5.3. 

 

51. Een derde stijging van de distributienettarieven kan waargenomen worden in april 2011 

(bij Imewo en Gaselwest) en mei 2011 (bij InterEnerga). Deze wordt veroorzaakt door de 

stijgende kosten van de openbare dienstverplichtingen door de opkoopverplichting van de 

groenestroomcertificaten en door de REG-acties44. Deze evolutie wordt hierna verder 

gekaderd.  

 

52. Begin 2012 stijgen de tarieven voor alle distributienetbeheerders, uitgezonderd Tecteo, 

licht ten gevolge van de indexering van de distributienettarieven.  

 

53. In 2013 zijn de tarieven van alle distributienetbeheerders, behalve Tecteo, stabiel 

gebleven. Dit komt door de verlenging van de distributietarieven tot 2014. Het tarief van 

Tecteo is gedaald in vergelijking met 2012. Deze daling kan verklaard worden door een 

daling van het tarief van het onderschreven laagspanningsvermogen en een daling van de 

niet gekapitaliseerde toeslag voor aanvullende pensioenlasten want in 2012 had Tecteo zijn 

bonus van 2008 kunnen opnemen. 

 

54. Ten opzichte van 2007 is het distributienettarief gemiddeld (voor gans België) 68,76 % 

hoger in 2013 voor een Dc-typeklant. Dit gemiddelde is hoog omwille van de belangrijke 

tariefstijging van de Vlaamse distributienettarieven door de hogere kosten van de openbare 

                                                
43

 Het arrest van het Hof van Beroep was met terugwerkende kracht tot mei 2010. 
44

 REG = rationeel energieverbruik 
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dienstverplichtingen. Het distributietarief is gemiddeld gestegen met 99,96% in Vlaanderen. 

In Wallonië en Brussel is de stijging minder hoog45. 

 

 

III.5.2 Middenspanning  

 

55. Dezelfde stijgingen als bij laagspanning liggen aan de basis van de evolutie sinds 

2007. De middenspanningstarieven liggen echter merkelijk lager dan de 

laagspanningstarieven (figuur 5.1. vergeleken met figuur 5.5.). Dit komt door het principe van 

de cascade van de kosten tussen klantengroepen. De klanten in MS dragen niet de kosten 

van de infrastructuur die zich downstream van hun net bevinden.   

 

56. De evolutie van de distributienettarieven loopt sterk uiteen van de ene distributiezone 

tot de andere. Deze uiteenlopende evolutie wordt onder meer verklaard door:  

 

- de in 2007 gevelde arresten van het Hof van Beroep en de als gevolg daarvan 

gesloten dading tussen de CREG en een aantal DNB’s; 

 

- de openbare dienstverplichtingen die verschillend zijn per gewest; 

 

- het in aanmerking nemen van de exploitatieoverdrachten; 

 

- de evolutie van de kosten van de ondersteunende diensten (netverliezen). 

 

De invloed van deze laatste 3 factoren op de distributienettarieven blijkt uit de grafieken 6.1. 

tot 6.12. en is verschillend van DNB tot DNB. 

 

 

                                                
45

 32,42% in Wallonië en 47,81% in Brussel. 
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Figuur 6.1. – Dc – Gaselwest - €/MWh  

 

Figuur 6.3. – Dc – IEH - €/MWh  

 

Figuur 6.2. – Dc – Imewo - €/MWh   

 

Figuur 6.4. – Dc – Tecteo - €/MWh   
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Figuur 6.5. – Dc – InterEnerga - €/MWh  

 

Figuur 6.7. – Dc – Sibelga - €/MWh   

 

Figuur 6.6. – Ic1 – Gaselwest - €/MWh  

 

Figuur 6.8. – Ic1 – IEH - €/MWh  
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Figuur 6.9. – Ic1 – Imewo - €/MWh   

 

Figuur 6.11. – Ic1 – Tecteo - €/MWh   

 

Figuur 6.10. – Ic1 – InterEnerga - €/MWh   

 

Figuur 6.12. – Ic1 – Sibelga - €/MWh    
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57. De kosten van openbare dienstverplichtingen (ODV) verschillen sterk van gewest tot 

gewest. Dit komt omdat de verplichtingen die opgelegd worden aan een netbeheerder 

verschillend zijn per gewest. Zo zijn de kosten in 2012 het hoogst in Vlaanderen en het 

laagst in Wallonië.   

 

 

III.5.3 ODV Vlaanderen 

 

58. In Vlaanderen worden o.a. volgende openbare dienstverplichtingen opgelegd aan de 

netbeheerders:   

 

- kosten voor REG-acties; 

- de opkoopverplichting van groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten 

aan de minimumprijs; 

- openbare verlichting; 

- 100 kWh gratis; 

- plaatsing van budgetmeters en de levering aan gedropte klanten. 

 

De nettokosten verbonden aan deze verplichtingen worden gerecupereerd in het tarief 

“openbare dienstverplichtingen” in het distributienettarief.  

 

59. Tussen 2007 en 2010 zijn de kosten voor openbare dienstverplichtingen stabiel 

gebleven. Bij laagspanning varieert dit gemiddeld van 7,23 EUR/MWh (Gaselwest) tot 11,13 

EUR/MWh (InterEnerga). In 2011 zijn deze kosten echter fors gestegen door de stijgende 

kosten van de opkoopverplichting van groenestroomcertificaten van PV-installaties en de 

gestegen kosten van de REG-acties (tot 42,02 EUR/MWh bij Gaselwest).  

 

Het Vlaamse ondersteuningsbeleid inzake rationeel energieverbruik (REG) en de 

aankoopverplichting van groenestroomcertificaten kende een onvoorzien succes. Hierdoor 

overstegen de reële kosten de budgetten.  

 

Imewo en Gaselwest hebben de kosten voor de opkoopverplichting van 

groenestroomcertificaten en voor REG te laag ingeschat in de oorspronkelijke goedgekeurde 

meerjarentarieven. Infrax factureerde tot en met 2010 de opgelegde tarieven 2008 waarin 

geringe kosten werden opgenomen voor de opkoopverplichting en voor REG. In praktijk was 

er een zeer groot succes van de investering in de zonnepanelen in 2009 en 2010, onder 

andere door de dalende investeringskost en de hoge gegarandeerde minimumprijs. 
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Daarnaast kenden de REG-premies een groot succes. Daardoor liepen de tekorten op bij 

deze netbeheerders. In januari/mei 201146 (InterEnerga) en april 2011 (Imewo en Gaselwest) 

werd het tarief “openbare dienstverplichtingen” in het distributienettarief zo aangepast om de 

tekorten van het verleden te recupereren en toekomstige kosten beter op te vangen. In 2012 

is het tarief openbare dienstverplichtingen op hetzelfde niveau gebleven. In 2013 is het tarief 

openbare dienstverplichtingen op het niveau van 2012 gebleven. 

 

 

III.5.4 ODV Wallonië 

 

60. In Wallonië worden o.a. volgende openbare dienstverplichtingen47 opgelegd aan de 

netbeheerders: 

 

- openbare verlichting; 

- plaatsing van budgetmeters en de levering aan gedropte klanten; 

- beheer van beschermde klanten. 

 

In vergelijking met de Vlaamse en Brusselse DNB’s blijft het aandeel van de ODV in de 

distributiekosten vrij gering. De openbare dienstverplichtingen zijn sterk gestegen in de 

goedgekeurde tarieven 2009-2012 (gemiddeld 6,84 EUR/MWh bij IEH en 3,80 EUR/MWh bij 

Tecteo). Deze stijging is te wijten aan het uitvoeren van het besluit betreffende openbare 

verlichting en  de “Talexus”48 toepassing. In 2013 is het tarief openbare dienstverplichtingen 

op het niveau van 2012 gebleven en zelfs licht gedaald bij Tecteo. 

 

 

  

                                                
46

 De goedgekeurde meerjarentarieven van InterEnerga gaan in op 1 januari 2011 en vangen al een 
deel van het succes van de zonnepanelen op. De tariefverhoging van mei 2011 recupereert de 
opgelopen kosten van het verleden. 
47

 In tegenstelling tot Vlaanderen en Brussel is Rationeel Energieverbruik (REG) geen onderdeel van 
de openbare dienstverplichtingen in Wallonië. Rationeel energieverbruik wordt gefinancierd via een 
heffing. 
48

 Talexus is een betalingssysteem voor herlaadkaarten van budgetmeters. 
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III.5.5 ODV Brussel 

 

61. In Brussel worden o.a volgende openbare dienstverplichtingen opgelegd aan de 

netbeheerders: 

 

- openbare verlichting (inclusief de aankoop van de energie); 

- REG; 

- beheer van beschermde klanten; 

- ombudsdienst. 

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de kosten van ODV49 10,97 EUR/MWh in 2013.  

 

 

III.5.6 Ondersteunende diensten (netverliezen) 

  

62.    Het aandeel van ondersteunende diensten in de distributienettarieven (exclusief 

openbare heffingen) schommelt voor de Vlaamse distributienetbeheerders en Sibelga 

gemiddeld tussen 3% en 8%. Bij de Waalse distributienetbeheerders loopt dit op tot 

gemiddeld 16% bij IEH en 12% bij Tecteo. De oorzaak hiervoor is het netverliespercentage. 

IEH en Tecteo hebben hogere netverliezen en moeten dus ook meer energie kopen om deze 

verliezen te compenseren. Daarnaast werden historische contracten met een lage 

energieprijs vervangen door marktconforme contracten met een hogere eenheidsprijs. Deze 

kosten worden gerecupereerd via het tarief “ondersteunende diensten”.  

 

 

III.6 Openbare heffingen 

 

63. Onderstaande figuur geeft de evolutie van de openbare heffingen weer voor de 

typeklanten Dc en Ic1.

                                                
49 Het gaat hierbij enkel om een gedeelte van de kosten van ODV, namelijk deze die door de 

distributienettarieven gedekt worden. De kosten worden immers in de eerste plaats gedekt door een 
specifiek recht dat op het niveau van de leveranciers wordt geheven (zie II.6. Openbare heffingen) en 
slechts het niet door dit recht gedekte gedeelte wordt door het distributienettarief gedekt.  
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Figuur 7.1 

 

 

 
Figuur 7.2 
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64.   De openbare heffingen zijn sterk verschillend tussen de 3 gewesten, waarbij de 

openbare heffingen in het Waals Gewest het hoogst zijn. Daarnaast zijn de openbare 

heffingen voor professionele klanten lager dan voor residentiële klanten door de 

degressiviteit van de heffingen50.  

 

65. Volgende heffingen en toeslagen komen in alle gewesten voor: 

 

- federale bijdrage; 

- financiering aansluiting offshore windturbineparken (sinds 2008); 

- toeslag groenestroomcertificaten (sinds oktober 2008). 

 

De eenheidsbedragen van de toeslagen worden echter door de distributienetbeheerder 

gecorrigeerd voor netverliezen.  

 

 

III.6.1 Verschillen tussen gewesten  

 

66. Zowel bij laagspanning als bij middenspanning kan men belangrijke verschillen tussen 

de gewesten waarnemen.  

 

In Wallonië zijn de openbare heffingen hoger dan in Vlaanderen51 en Brussel door: 

 

- de aanpassing van de toeslag voor het gebruik van het openbaar domein in het 

Waals Gewest vanaf 1 januari 2013 (0,2986 EUR/MWh);  

 

- de indexering van de wegenisretributie; 

 

- de aansluitingsvergoeding (0,75 EUR/MWh); 

 

- de toeslag voor de financiering van steunmaatregelen voor hernieuwbare energie 

in Wallonië. Deze toeslag werd twee keer naar boven herzien tijdens de periode 

augustus 2012-mei 2013. De eerste stijging was in oktober 2012. Ze was het 

gevolg van een grote hoeveelheid groenestroomcertificaten op de markt en een 

                                                
50

 De eenheidsprijs voor de verschillende heffingen is lager voor middenspanningsklanten. Daarnaast 
is er de degressiviteit die wordt toegepast op de facturering van de federale bijdrage vanaf een 
verbruik van 20 MWh. 
51

 Uitgezonderd in de periode 2007-2008. Door de Elia-heffing zijn de heffingen die periode hoger in 
Vlaanderen. 
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sterke vraag van de producenten om hun groenestroomcertificaten aan te kopen 

aan de door Elia gegarandeerde minimumprijs. Elia heeft gevraagd deze extra 

kost door te rekenen in de tarieven, wat de CREG heeft aanvaard. Zo wordt de 

toeslag met 5 vermenigvuldigd, hetzij 5,9445 EUR/MWh. De tweede aanpassing 

gebeurde op 1 januari 2013. Dit kan verklaard worden door dezelfde redenen als 

bij de eerste stijging. De toeslag bedraagt vanaf 1 januari 13,8159EUR/MWh52. 

 

Dit wordt echter getemperd door de volgende toeslagen in Vlaanderen:  

 

- de toeslag voor de aansluiting van installaties voor de productie van 

hernieuwbare energie in Vlaanderen53 (0,5171 EUR/MWh in 2013); 

 

- de toeslag voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van rationeel 

energieverbruik in Vlaanderen (0,025 EUR/MWh in 2013). 

 

Dit wordt echter getemperd door de volgende toeslagen in Brussel:  

 

- aanpassing van de wegenisretributie vanaf 1 januari 2013 (3,1899 EUR/MWh);  

 

- de toeslag voor de financiering van de ODV (die niet bestaat in de andere 

gewesten). 

 

 

III.6.2 Stopzetting Elia-heffing in Vlaanderen 

 

67. In juni 2005 werd de heffing ter compensatie van de inkomstenderving van de 

gemeenten, beter gekend als de Elia-heffing, ingevoerd. Sinds 1 januari 2008 zijn de 

distributienetbeheerders de Elia-heffing blijven factureren aan de leveranciers, ondanks de 

stopzetting ervan door de Vlaamse Regering54. De distributienetbeheerders zorgden er op 

die manier voor dat hun openstaande vorderingen aan geprefinancierde bedragen konden 

                                                
52

 Dit tarief geldt voor de netto afgenomen energie voor alle spanningsniveaus "bij het uitgangspunt 
van de transformaties naar de netten 70/36/30 kV, in de netten 70/36/30kV en bij het uitgangspunt 
voor de transformaties naar de MS" 
53

 De toeslag (ingevoerd januari 2010) vindt zijn oorsprong in de praktische toepassing van het Besluit 
van de Vlaamse regering van 5 maart 2004, gewijzigd door het Besluit van de Vlaamse regering van 
20 april 2007 betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare 
energiebronnen.  
54

 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2007 tot vrijstelling van de federale bijdrage ter 
compensatie van de inkomstenderving van de gemeenten ingevolge de liberalisering van de 
elektriciteitsmarkt (BS 27/12/2007). 
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worden gerecupereerd. De distributienetbeheerders refereerden naar het artikel 6 van het 

ministerieel besluit van 13 mei 2005 als wettelijke basis voor de verdere doorrekening van de 

Elia-heffing in het exploitatiejaar 2008.  

 

68. De distributienetbeheerders hanteerden in 2008 twee verschillende systemen om tot de 

recuperatie van de geprefinancierde bedragen te komen. Het verschil tussen beide systemen 

situeerde zich enkel in de periode waarover de volledige recuperatie gebeurde: 

 

- de distributienetbeheerders van de gemengde sector voorzagen een gelijkmatige 

recuperatie van de prefinanciering over het volledige jaar 2008. Dit leidde tot 

verschillende bedragen (EUR/MWh) per distributienetbeheerder, afhankelijk van 

het nog te recupereren bedrag; 

 

- de distributienetbeheerders van de zuivere sector hielden vast aan een te 

factureren bedrag van 4,91 EUR/MWh om te stoppen met factureren op het 

ogenblik dat alles is gerecupereerd (=> geen gelijkmatige spreiding over het jaar 

2008). 

 

Eind 2008 waren de bedragen gerecupereerd. Dit leidde tot een sterke daling in 2009 van de 

openbare heffingen in Vlaanderen.  

 

 

III.6.3 Evolutie federale bijdrage en andere gemeenschappelijke heffingen 

 

69. De federale bijdrage55 is op 2 jaar verdubbeld van 2,62 EUR/MWh begin 2009 naar 

5,26 EUR/MWh in 2011.  Deze stijging betreft vooral de componenten: 

 

- financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie van de 

nucleaire sites BP1 en BP2 te Mol-Dessel (+ 1,48 EUR/MWh); 

 

- financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van 

broeikasgassen (+ 0,86 EUR/MWh) 

 

                                                
55

 Zoals vastgelegd door de CREG. De distributienetbeheerders rekenen het basisbedrag door, 
gecorrigeerd voor netverliezen. 
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In 2012 echter wijzigt de federale bijdrage verschillende malen en kan men een daling 

vaststellen: 

 

 - 1 januari - 20 januari: 5,0854 EUR/MWh; 

 

- 21 januari - 31 maart: 4,9761 EUR/MWh (afschaffing premie verwarming56); 

 

- vanaf 1 april : 3,8597 EUR/MWh (afschaffing toeslag Kyoto57 en vermindering 

toeslag beschermde klanten58). 

 

70. In 2013 is de federale bijdrage gedaald ten opzichte van 2012 tot 2,9781 EUR/MWh. 

Deze daling van de federale bijdrage is het gevolg van de daling van: 

 

- de financiering van de verplichtingen die voortvloeien uit de denuclearisatie (-

0,7586 EUR/MWh) 

 

- de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van 

maximumprijzen: beschermde afnemers (-0,16 EUR/MWh).  

 

Let wel, deze daling is beperkt door een stijging van de dekking van de werkingskosten van 

de CREG (+0,0067 EUR/MWh) en de financiering van de sociale maatregelen voorzien door 

de wet van 4 september 2002 (+0,0442 EUR/MWh). 

 

71. Vanaf 1 oktober 2008 is de toeslag groenestroomcertificaten van toepassing. Het 

betreft een toeslag voor de medefinanciering van de kosten voor de aankoop van 

groenestroomcertificaten aangeboden door de exploitanten van offshore windenergieparken.  

Deze toeslag wordt verrekend aan de eindgebruikers via de kosten voor gebruik van het 

                                                
56

 Vastgestelde toeslag op basis van de 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 producten en andere door middel van leidingen. 
57

 Vastgestelde toeslag op basis van het Koninklijk Besluit van 24 april 2012 tot wijziging van het 
Koninklijk Besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale 
bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan 
de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en van het Koninklijk Besluit van 28 oktober 
2004 tot vaststelling van de beheersmodaliteiten van het fonds voor de financiering van het federale 
beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen. 
58

 Vastgestelde toeslag op basis van het Koninklijk Besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de 
regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de 
elektriciteitsondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en in 
afwachting van het invoeren van een Koninklijk Besluit dat het bedrag bestemd voor de financiering 
van het fonds beschermde klanten elektriciteit voor 2012 vaststelt. 
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transmissienet. Deze toeslag is geëvolueerd van 0,13 EUR/MWh in 2008 naar 2,08 

EUR/MWh in 201259. In 2013 bedraagt hij 2,21 EUR/MWh. 

 

72. De toeslag voor de financiering van de aansluiting van de offshore windturbineparken is 

ingevoerd in 2008 en bedraagt 0,1395 EUR/MWh in 201260. Deze toeslag bedraagt in 2013 

eveneens 0,1395 EUR/MWh. 

 

 

III.7 Bijdragen hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling 

 

73. De bijdrage hernieuwbare energie is een bijdrage om het broeikaseffect en de uitstoot 

van CO2 te beperken. Elke leverancier levert een jaarlijks vastgestelde bijdrage (= quota-

verplichting) tot de ontwikkeling van de productie uit hernieuwbare energie via het systeem 

van de groenestroomcertificaten. De warmtekrachtkoppelingscertificaten hebben ook tot doel 

het broeikaseffect en de uitstoot van CO2 te verminderen via de promotie van de 

elektriciteitsproductie op basis van warmtekrachtkoppeling.  

 

74. Figuren 8.1. tot 8.5. geven de evolutie van de bijdragen hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling weer in absolute waarde voor alle leveranciers. De bijdragen 

hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling worden uitgedrukt in EUR/MWh. Hun 

evolutie wordt weergegeven voor Dc. 

 

                                                
59

 Bij de facturatie van de toeslag aan hun klanten, houden de distributienetbeheerders rekening met 
het netverliespercentage in de distributienetten.  
60

 Bij de facturatie van de toeslag aan hun klanten, houden de distributienetbeheerders rekening met 
het netverliespercentage in de distributienetten.  



 

Figuur 8 – Overzicht van de evolutie van de component bijdragen hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling 
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Figuur 8.1.  

 

Figuur 8.2.  

 

Figuur 8.3.  

 

Figuur 8.4  

 

 

 

 



 

Figuur 8 – Overzicht van de evolutie van de component bijdragen hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling 
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Figuur 8.5.  
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75. De bedragen van de bijdragen hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling 

worden uitgesplitst tussen de gewesten en de leveranciers. Hun evolutie verschilt van jaar tot 

jaar, hoofdzakelijk naargelang de quota aan certificaten over te maken aan de 

gewestoverheid en het bedrag van de administratieve boeten.  

 

Bij Luminus, Eni, Essent en Lampiris is het niveau van de bijdragen afhankelijk van de 

administratieve boete bepaald door de gewestelijke overheid en de quota in te leveren 

certificaten. Electrabel rekent minder hoge bijdragen aan dan de andere leveranciers en lijkt 

dus meer rekening te houden met de valorisatie van de certificaten op de markt. 

 

 

76. Sinds 2007 zijn de bijdragen hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling meer 

dan verdubbeld in Vlaanderen en Wallonië. Dit wordt veroorzaakt door het ambitieuze beleid 

van de regio’s en de bijhorende quotaverplichting die sterk gestegen is de voorbije jaren. Dit 

wordt weergegeven in onderstaande tabel 61 62.  

 

 

 

77. Sinds 2012 stelt de CREG vast dat een bepaald aantal leveranciers de bijdrage groene 

stroom en warmtekrachtkoppeling hebben verhoogd. De wet legt niet op welk tarief de 

leveranciers op hun tariefbladen vermelden. Het wordt door de leveranciers bepaald en dient 

in principe om de reële kosten voortvloeiend uit de wettelijke verplichting uit het 

Energiedecreet63 om elk jaar te voldoen aan de vastgelegde quota hernieuwbare energie. De 

leveranciers dienen de VREG jaarlijks ten laatste op 31 maart de groenestroomcertificaten 

en warmtekrachtkoppelingscertificaten voor te leggen. 

                                                
61

 De quotumverplichting in Vlaanderen houdt in dat op 31 maart van jaar N een bepaald % 
certificaten moet ingediend worden berekend op de hoeveelheid energie geleverd in jaar N-1. In 
Wallonië en Brussel daarentegen wordt het aantal in te dienen certificaten berekend op basis van de 
in het voorbije trimester geleverde energie.  
62

 Vanaf de indiening van de groenestroomcertificaten voor 2013 (voor de elektriciteitslevering 2012) 
wordt het quota van het in te leveren groenestroomcertificaat berekend via de volgende formule: C=Gr 
* EV *BTOT. Voor 2013 komt dit neer op: 0,14*0,8613. 
63

 Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009, artikel  
7.1.10, 7.1.11 en 7.1.15. 

Quotaverplichting Vlaanderen GSC Vlaanderen WKK Wallonië Brussel

2008 3,75 2,96 8,00 2,50

2009 4,90 3,73 8,00 2,50

2010 5,25 4,39 10,00-11,74 2,75

2011 6,00 4,90 13,50 3,00

2012 7,00 7,60 15,75 3,25

2013 12,00 8,60 19,40 3,50
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Het Energiedecreet werd aangepast op 1 augustus 2012. De verplichte quota voor de 

leveranciers zijn verhoogd, waardoor de kosten zijn gestegen. Hoewel het decreet pas op 1 

augustus in werking is getreden, gelden de gestegen quota reeds vanaf 1 januari 2012. De 

VREG, die hiervoor bevoegd is, bevestigt dat de leveranciers deze bijkomende kosten via 

hun klanten kunnen recupereren. 

 

Sinds januari 2013 stellen we ook tariefaanpassingen in Wallonië en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest vast.  

 

 

III.8 Energiebelasting en BTW 

 

78. Na de energiecomponent en het distributienettarief is de energiebelasting en BTW de 

component die het zwaarst doorweegt op de klantenfactuur voor een residentiële klant.  

 

79. Figuren 9.1. tot 9.4. geven de evolutie weer van de energiebelasting en de BTW voor 

de residentiële afnemers die bevoorraad worden door Electrabel en Lampiris. Om het aantal 

grafieken te beperken en aangezien dezelfde evolutie als deze van de prijs aan de 

eindgebruiker terugkeert, werd de berekening enkel weergegeven voor deze leveranciers.     

 

80.   In zoverre de BTW wordt toegepast op alle componenten64, is de evolutie ervan 

vergelijkbaar met die van de prijs aan de eindverbruiker. De energiebelasting is onveranderd 

gebleven (0,19088 cEUR/kWh) en hierop is ook BTW verschuldigd.  

 

                                                
64

 Behalve op de aansluitingsvergoeding in het Waals Gewest, waarvan de bedragen niet aan BTW 
onderworpen zijn. 



 

Figuur 9 – Overzicht van de evolutie van BTW en energiebelasting  
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Figuur 9.1.  

 

Figuur 9.2. 

 

Figuur 9.3.  

 

Figuur 9.4.  
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IV. BEREKENINGEN TYPEKLANTEN 

AARDGAS 

 

IV.1 Prijs aan de eindgebruiker, inclusief belastingen 

 

81. De figuren op de volgende pagina’s geven de evoluties weer voor de typeklanten T2 en 

T4 voor alle leveranciers in absolute en relatieve waarden vanaf januari 2007. Dit 

referentiepunt werd genomen om een vergelijking tussen de verschillende leveranciers 

mogelijk te maken, aangezien de Belgische energiemarkt pas in 2007 volledig 

geliberaliseerd was en nieuwe leveranciers zoals Lampiris, Essent en Nuon/Eni hun 

producten zowel in Vlaanderen als in Wallonië konden aanbieden.   

 

82. In november 2008 is de prijs aan de eindgebruiker op zijn hoogste peil en dit zowel 

voor de residentiële als professionele verbruikers. Nadien is de prijs zeer sterk gedaald en 

terug in stijgende lijn sinds januari 2010 . In juli 2012 is de prijs bijna zo hoog als in de zomer 

van 2008 bij sommige leveranciers. In 2013 gaat de prijs bij bepaalde leveranciers in 

dalende lijn, bij anderen is hij vrij stabiel en zelfs lichtjes aan het stijgen (Essent). 

 



 

Figuur 10 – Overzicht van de evolutie van de prijs aan de eindgebruiker  

72/125 

Figuur 10.1.  

 

Figuur 10.2.  

 

Figuur 10.3. 

 

Figuur 10.4.  
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Figuur 10.5.  

 

Figuur 10.6.  

 

Figuur 10.7. 

 

Figuur 10.8.  
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Figuur 10.9.  

 

Figuur 10.10  

 

Figuur 10.11.  

 

Figuur 10.12.  

 



 

Figuur 10 – Overzicht van de evolutie van de prijs aan de eindgebruiker  
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Figuur 10.13.  

 

Figuur 10.14   

 

Figuur 10.15.  

 

Figuur 10.16  

 



 

Figuur 10 – Overzicht van de evolutie van de prijs aan de eindgebruiker  
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Figuur 10.17.  

 

Figuur 10.18   

 

figuur 10.19.  

 

Figuur 10.20   
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83. Tussen januari 2007 en mei 2013 stelt men de volgende evoluties van de prijs aan de 

eindgebruiker vast: 

 

 

IV.1.1 Residentiële klanten 

 

- De prijs aan de eindgebruiker is gemiddeld gestegen met 36,40%. De stijging is 

verschillend per leverancier en varieert van 27,86% bij Lampiris tot 44,61% bij 

Electrabel; 

 

- Luminus, Electrabel en Eni maken dezelfde evolutie door in 2007-2012. Dit kan 

verklaard worden door de leveranciersprijs die gebaseerd is op olie-indexeringen. 

Meer informatie hierover volgt in IV.3. Lampiris en Essent hebben een 

energieprijs die gebaseerd is op gasindexering. Ten gevolge van die indexering 

is de prijs aan de eindgebruiker minder sterk gestegen. We merken op dat sinds 

januari 2013 enkel Electrabel een referentie naar een olie-indexering behoudt en 

dat Eni een referentietarificatie heeft met een vaste formule nu in plaats van een 

variabele vroeger.   

 

- Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde prijs aan de eindgebruiker weer voor 

januari 2007 en mei 2013. 
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IV.1.2 Professionele klanten  

 

- De prijs aan de eindgebruiker is gemiddeld gestegen met 40,60%. De stijging is 

verschillend per leverancier en varieert van 9,13% bij ENI tot 74,83% bij 

Luminus; 

 

- Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde prijs aan de eindgebruiker per 

leverancier weer voor januari 2007 en mei 2013. 

 

 

 

 

IV.2 Overzicht van de belangrijkste componenten 

 

84. De hiernavolgende grafieken geven de evolutie weer van de prijs aan de 

eindverbruiker (in EUR/MWh), waarbij men de vijf belangrijkste componenten onderscheidt 

die verder in deze studie ontleed zullen worden: 

 

- leveranciersprijs (energieprijs) 

- transmissie (exclusief openbare heffingen) 

- distributie (exclusief openbare heffingen) 

- openbare heffingen 

- energiebelasting en BTW  
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De grafieken m.b.t. de residentiële tarieven (T2) omvatten de btw, in tegenstelling tot de 

grafieken met betrekking tot het industriële tarief (T4). Gezien het zeer grote aantal grafieken 

werden hierbij enkel de bedragen in absolute waarde opgenomen. 

  

85. De hierna weergegeven evoluties zijn hoofdzakelijk het gevolg van de evolutie van de 

energieprijs en de distributienettarieven. Deze worden gekaderd in hoofdstukken IV.3 en 

IV.5. 



 

Figuur 11 – Overzicht van de belangrijkste componenten van de prijs aan de eindgebruiker 
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Figuur 11.1.  

 

Figuur 11.2.   

 

Figuur 11.3.  

 

Figuur 11.4.  

 

 



 

Figuur 11 – Overzicht van de belangrijkste componenten van de prijs aan de eindgebruiker 
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Figuur 11.5.  

 

Figuur 11.6.  

 

Figuur 11.7.  

 

Figuur 11.8.  

 

 



 

Figuur 11 – Overzicht van de belangrijkste componenten van de prijs aan de eindgebruiker 
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Figuur 11.9.  

 

Figuur 11.10.  

 

Figuur 11.11.  

 

Figuur 11.12.  
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86. De drie tariefcomponenten die de grote prijstendensen bepalen zijn, in dalende 

volgorde: 

 

1. leveranciersprijs (energieprijs); 

2. distributienettarieven; 

3. energiebelasting en BTW (voor de residentiële afnemers65). 

 

87. De grafieken hierboven tonen de relatieve grootte van elke component in 2013 aan. 

Het aandeel van het distributienettarief neemt af naarmate het volume toeneemt. Een 

verklaring hiervoor is de degressiviteit van de tarieven.  

 

De degressiviteit wordt veroorzaakt door: 

 

- de tariefstructuur van de leveranciers en de DNB’s, samengesteld uit een vaste 

vergoeding en een proportionele term; 

- de aftrekbare BTW bij de professionele klanten.   

 

De volgende grafiek geeft de degressiviteit weer van de prijs aan de eindverbruiker voor mei 

2013 in de verschillende distributiezones met als leverancier Electrabel66. Daaruit blijkt dat 

het tarief voor typeklant T4 gemiddeld 66% van het tarief typeklant T2 bedraagt.  

 

 

                                                
65

 De BTW is aftrekbaar voor de professionele afnemers. 
66 

De bekomen gegevens voor de andere leveranciers geven dezelfde tendens weer.  
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IV.3 Leveranciersprijs (energieprijs) 

 

88. De evolutie van de componenten toont aan dat de leveranciersprijs (energie) de driver 

van de prijsevolutie aan de eindverbruiker is (zie figuur 11.11. en 11.12). 

 

89. De hierna weergegeven resultaten komen overeen met de energieprijs, die per 

leverancier overal in België dezelfde is67.  De figuren links geven de resultaten in absolute 

waarde weer, terwijl de figuren rechts de relatieve evolutie weergeven. De evolutie wordt 

beschreven ten opzichte van de volledige liberalisering van de energiemarkt (januari 2007).  

 

90. De tarieffiches van de leveranciers geven een energieprijs inclusief transmissie weer. 

Het transmissienettarief wordt echter uitgedrukt in een capaciteitsterm. Alvorens deze 

transmissiecomponent te neutraliseren in de energieprijs, diende dit tarief eerst in EUR/MWh 

omgezet te worden. Hierbij werden hypothesen vooropgesteld inzake het 

omzettingspercentage kWh/m³ (zie randnummer 97) en inzake de capaciteit van de 

typeklanten. De bekomen resultaten voor het zuivere gedeelte energie moeten dus met de 

nodige voorzichtigheid beoordeeld worden.   

 

91. Electrabel en Eni hebben een afzonderlijk tarief voor een typeklant T4 doorgegeven. 

De andere leveranciers beschikken niet over tariefbladen voor deze klantengroep. Daarom 

worden hetzelfde tarief en dezelfde formules gebruikt als voor typeklant T368. 

 

                                                
67

 De leveranciers moeten beschikken over een regionale leveringsvergunning om in de verschillende 
gewesten te kunnen leveren. Er wordt echter geen regionale prijszetting gevoerd.  
68

 T3 is een tertiaire afnemer met een jaarlijks verbruik van 150 tot 1.000 MWh/jaar. Het jaarverbruik 
van een T4 typeklant ligt 10 keer hoger (van 1.000 tot 10.000 MWh/jaar). 



 

Figuur 12 – Overzicht van de evolutie van de leveranciersprijs (energieprijs)– €/MWh en 01/2007=100 
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Figuur 12.1.  

 

Figuur 12.2.  

 

Figuur 12.3.  

 

Figuur 12.4.  
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IV.3.1 Prijsbevriezing 

 

92. Via de wet van 8 januari 201269 introduceerde de wetgever een vangnetregulering 

binnen de Belgische energiemarkt. Deze vangnetregulering richt zich specifiek naar de 

variabele energieprijzen voor huishoudelijke eindafnemers en kmo’s.70 Concreet betekent dit 

dat de energieleveranciers zich in de toekomst moeten onderwerpen aan toezicht door de 

CREG op aanpassingen van de energieprijzen en wijzigingen van de prijsformules voor 

gezinnen en kmo’s.  

 

93. De vangnetregulering bestaat voor de periode 1 april 2012 - 31 december 2012 uit een 

tijdelijke bevriezing van de indexeringen van de variabele contracten. Vanaf 1 april 2012 is 

de opwaartse indexatie van de variabele energieprijs voor de levering van aardgas 

verboden.  

 

Vanaf 1 januari 2013 treedt de vangnetregulering volledig in werking. Dit betekent dat voor 

variabele energieprijzen indexeringen mogelijk zijn op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

De vooropgestelde indexeringen dienen wel aangemeld te worden bij de CREG, die de 

correctheid ex-post vaststelt. Daarnaast dienen de door de leveranciers gebruikte 

indexeringsparameters overeen te komen met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria uit 

het Koninklijk Besluit van 21 december 201271: 

 

- de indexeringsparameters dienen enkel in functie van de evolutie van de werkelijke 

bevoorradingskosten te evolueren; 

 

- de naam van de indexeringsparameters weerspiegelt expliciet op basis van welke 

elementen deze parameters zijn berekend; 

 

- de indexeringsparameters worden uitsluitend berekend op basis van beursnoteringen 

van de Europese gasmarkt; 

 

  

                                                
69

 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. 
70

 Kmo’s met een jaarlijks gasverbruik kleiner dan 100.000 MWh vallen onder de vangnetregulering. 
71

 Koninklijk Besluit van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria 
voor de indexering van de gasprijs door de leveranciers 
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Naast de optie in het voorstel van de CREG (studie 1151) vermeldt het Koninklijk Besluit 

eveneens “leverancier met een gasbevoorrading waarvan de indexering gedeeltelijk zou  

gebeuren op basis van de aardolie-index”. In dit geval dient de leverancier: 

 

- aan de CREG aan te tonen dat zijn gasbevoorrading gedeeltelijk gebeurt op basis 

van de aardolie-index; 

 

- zodra de CREG dat bevestigd heeft, bij de uitwerking van de indexeringsparameters 

een maximumpercentage (50% voor 2013, 35% voor 2014 en 0% voor 2015) te 

gebruiken dat vermenigvuldigd wordt met het deel van de indexering gebaseerd op 

de aardolie-index; 

 

- de elementen geïndexeerd op basis van de aardolie-index duidelijk en op 

onderscheiden wijze van de andere elementen aan te geven om transparantie te 

verzekeren. 

 

94. In de studie tariefcomponenten heeft de prijsbevriezing een impact op de typeklant T2. 

De professionele klant T4 valt niet onder de prijsbevriezing aangezien zijn jaarlijks verbruik 

groter is dan 100.000 MWh. Volgende tabel geeft een overzicht van de aardgastarieven voor 

een T2 klant (zoals opgenomen in deze studie), het soort tarief (vast of variabel) en of de 

prijsbevriezing van toepassing is. 

 

 

 

95. In grafiek 12.2 kan men de prijsbevriezing ook vaststellen voor alle leveranciers.  

Tijdens de periode van maart 2012 tot december 2012 zijn de prijzen constant gebleven of 

gedaald. 

 

96. Sinds de inwerkingtreding van de vangnetregulering op 1 januari 2013 zijn de prijzen 

voor Luminus en ECS gedaald in tegenstelling tot de prijzen van Lampiris en Essent die zijn 

gestegen.  

 

Tarief Soort Prijsbevriezing van toepassing

Electrabel EnergyPlus Variabel JA

Luminus Actief Variabel JA

Lampiris Gasprijs Variabel JA

Nuon aardgas Variabel JA

Essent variabel Variabel JA
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97. Het referentietarief van Eni is sinds januari 2013 veranderd. Momenteel dient ENI relax 

3 jaar als referentie. We merken op dat de prijzen van Eni op die manier nagenoeg constant 

blijven.  

 

 

IV.3.2 Residentiële klanten 

 

98. Ten opzichte van januari 2007 is de leveranciersprijs gestegen met gemiddeld 36,29% 

in mei 2013. Dit varieert van 23,39% bij Lampiris tot 48,59% bij Electrabel.  

 

99. Begin 200772 wordt een sterke daling van de leveranciersprijs vastgesteld. Deze vormt 

een illustratie van de tariefverandering die de overgang aanduidt van een uniforme 

commodity formule op basis van uitsluitend aardoliegegevens (GOL, Brent, HFO) naar een 

formule eigen aan elke leverancier, op basis van een aardoliecomponent (GOL) en een 

gascomponent (HUB).  

 

100.  De stijgingen opgetekend vanaf het najaar 2007 zijn toe te schrijven aan een 

verandering van commodity parameters of formules en een stijging van de indexen. Hierna 

een overzicht van de veranderingen per leverancier.  

 

- In oktober 2007 veranderde Electrabel zijn commodity parameter Gpi73.  Dit 

leidde tot een stijging van 30,00%. Dezelfde parameter onderging in februari 

2010 een lichte daling74;     

 

- Luminus past in januari 2008 en oktober 2008 de formule van de proportionele 

term van Luminus Actief75 aan. Dit leidt tot een stijging van 9,00% in januari 2008 

en een stijging van 10,00% in oktober 2008;  

 

- Vanaf januari 2009 heeft Lampiris gekozen voor een indexering op basis van de 

gasprijs op de spotmarkt TTF. De formule van de proportionele term wordt dan 

                                                
72

 Deze verandering gebeurt op het ogenblik dat Qatar Algerije vervangt als leverancier van LNG.  
73

 In de parameter Gpi "0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,83 [(CPIy-1/CPIy-2) – 0,02)] – 7,86  / 
21,21479" verving Electrabel -7,86 door -1,3. De formules die de proportionele term (in cEUR/kWh) 
opleveren bleven daarentegen ongewijzigd. 
74

 Daling van de Gpi-index met ongeveer 1%. In  “0,25 HUB + 0,0468 GOL603 + 4,83 [(CPIy-1/CPIy-
2) – 0,02)] – 7,86  / 21,21479” wordt 4,83 vervangen door 4,63. 
75

 In de formule die de proportionele term (in cEUR/kWh) “2,13 Igm + 0,2504 Igd” oplevert, heeft 
Luminus 0,2504 vervangen door 0,387. Dezelfde parameter werd in oktober 2008 vervangen door 
0,496. De parameter Igm bleef daarentegen ongewijzigd 
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“TTF76 + 5,1*Igd” in plaats van “0,25* HUB + 0,0468*GOL603 -3,068 + 3,2*Igd”. 

In mei 2012 veranderde deze proportionele term naar TTF1.01(Endex)77+7,9;  

 

- In januari 2008 voert Essent een tariefstijging door in de index Egi (+ 12%), de 

proportionele term (+ 0,5%) en vaste vergoeding (+ 11%). Ook in april 2010 

wordt de index Egi (+ 6%) aangepast. Vanaf oktober 2010 stapt Essent over op 

een gasindexering in het tarief Essent Eco78 (0,1*TTF1.0179 + 0,507*Igd). Vanaf 

oktober 2011 heeft Essent dit tarief vervangen door het tarief variabel 1 jaar (ook 

geïndexeerd op basis van TTF); 

 

- Eni/Nuon voert in november 2007 de index Gni80 in. Vanaf januari 2010 wordt 

deze index vervangen door Gni281. 

 

101. De evolutie van de indexen speelt een belangrijke rol bij de evolutie van de 

leveranciersprijs. Sinds begin 2008 zijn de indexen in stijgende lijn tot in november 2008. In 

november 2008 is de leveranciersprijs dan ook op zijn hoogste punt. Na november dalen de 

indexen door de economische crisis en de daarmee gepaard gaande lagere noteringen van 

de aardgas- en olieprijzen. De lagere noteringen van de aardgasprijzen waren ook het 

gevolg van het overaanbod van LNG en de ontdekking van shale gas in de Verenigde Staten 

van Amerika. Deze daling zet zich voort tot in de zomer van 2009. Daarna stijgen de indexen 

gestaag verder tot in het voorjaar van 2012.  Vanaf april 2012 is de aardgasprijs constant (bij 

Electrabel, Eni en Luminus) of dalend (bij Lampiris en Essent) omwille van de prijsbevriezing.  

Vanaf november 2012 wordt het referentietarief Nuon aardgas vervangen door het product 

Eni aardgas 1 jaar. 

 

102. Vanaf januari 2013 treedt het vangnet in werking en voortaan moeten de 

indexeringsparameters de criteria uit het Koninklijk Besluit van 21 december 2012 volgen. 

Vanaf januari 2013 hebben de leveranciers hun tariefformule dan ook moeten aanpassen om 

                                                
76

 Index in EUR/MWh tot en met april 2012 voor de forward aardgascontracten in Nederland zoals 
gepubliceerd in EUR per MWh in de "European Spot Gas Markets" ("ESGM") door ICIS Heren onder 
de titel "Heren Monthly Indices" en de ondertitel "TTF". 
77 Rekenkundig gemiddelde van de referentieprijzen zoals die aan het eind van de dag zijn 

vastgesteld van contracten voor levering van aardgas op de Nederlandse handelsplaats TTF in de 
daaropvolgende kalendermaand, zoals gepubliceerd op de website www.apxendex.com op de eerste 
marktdag van diezelfde maand. 
78

 Het oude tarief blijft gelden voor de bestaande klanten tot het einde van hun contract. 
79

 Er is een verschil tussen Lampiris en Essent wat betreft de waarde van de TTF tot en met april 
2012. Lampiris gebruikt (tot en met april 2012) de index ESGM Heren Monthly als bron om de TTF te 
berekenen, terwijl Essent een gemiddelde voor alle dagen van een maand via Endex berekent. 
80

 Gni = (0,25 HUB + 0,0468 GOL603 0,2% S + 4,83 x (CPIy-1 / CPIy-2 - 0,02) - 1,30) /21,21479 
81

 Gni2 = (0,2304 * HUB + 0,0263 * GOL603 + 0,0247 * HFO603 + 6,64) / 21,21479 
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rekening te houden met de nieuwe parameters: 

 

- ECS heeft de volgende indexeringsparameter gekozen: NGpi ("Natural Gas price 

index"). NGpi is het gemiddelde van de groothandelsmarktprijzen voor gas in 

Nederland en voor stookolie op internationaal niveau. Deze parameter evolueert 

in functie van de gasprijs op de Nederlandse groothandelsmarkt "ESGM" (TTF) 

en in functie van de stookolieprijs op de internationale markten (GOL603), 

volgens de volgende formule:   

 

NGpi = 50 % x TTF kwartaal +  50 % x GOL60382/21,30  

 

waarbij: 

 

o TTF kwartaal stemt overeen met het rekenkundige gemiddelde van de 

dagelijkse forward prijs voor het betrokken leveringskwartaal op "European 

Spot Gas Markets" ("ESGM") (zoals gepubliceerd door Heren Energy Ltd., 

Pepys House, 10 Greenwich Quay, Clarence Road, Londen SE8 3EY, VK, 

onder de titel "TTF Price Assessment"), gepubliceerd gedurende  de drie 

maanden voor het kwartaal van levering; 

o GOL603 is het rekenkundige gemiddelde van de maandelijkse 

gemiddelden van de dagnoteringen (zoals gepubliceerd door Platt’s onder 

de titel "Barges FOB Rotterdam") van stookolie 0,1 %S gedurende van de 

zes maanden voor het kwartaal van levering, omgezet in euro/ton; 

 

- EDF-Luminus heeft de volgende indexeringsparameters voor aardgas gekozen: 

GMarketCWE vervolgens genoemd HUB 3-0-3. Deze parameter is het 

rekenkundige gemiddelde van de dagelijkse slotnoteringen (gemiddelde van het 

aanbod en de vraag) van aardgas in Zeebrugge voor de levering in het trimester 

Q zoals gepubliceerd in euro per MWh in de loop van het trimester Q-1 op de 

"European Spot Gas Markets" ("ESGM") door ICIS Heren,1 Procter Street, 

Holborn, London WC1V 6EU, UK, met de titel "continental price assessments", 

ondertitel "Zeebrugge".  We merken eveneens op dat het tarief Actief vanaf 1 

januari 2013 is vervangen door het tarief Actief + dat rekening houdt met de 

hierboven bepaalde indexeringsparameter. 

                                                
82

 ECS is de enige leverancier die in zijn variabele prijsformule nog een component opneemt die 
gelinkt is aan de aardolie, namelijk de component GOL603. 
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- ENI heeft sinds januari 2013 een nieuw referentieproduct: Eni relax 3 jaar. Dit is 

een product met een vaste energiecomponent die niet meer afhankelijk is van de 

indexeringsparameter. 

 

- Essent heeft haar parameter TTF101 aangepast. Dit wordt de 

TTF_WAVG(1.01,1.1.1,1.2.1)_Heren_Q. Hij wordt voor elk kwartaal berekend in 

EUR/MWh zoals het gewogen gemiddelde van de publicaties van TTF(1.01), 

TTF(1.1.1) en TTF(1.2.1) in de kalendermaand voor de trimestriële leverperiode. 

De weging toegepast op de TTF(1.01), TTF(1.1.1) en TTF(1.2.1) is gebaseerd op 

de maandelijkse factoren van het S41-standaardprofiel. 

 

- Lampiris baseert zijn tariefformule voor gas nu op de TTF103 in plaats van de 

TTF101 die in 2012 werd gebruikt. 

 

We merken op dat ECS de enige leverancier is die in 2013 nog een component gelinkt 

aan aardolie (GOL603) gebruikt. 

 

103. Uit figuur 12.1. kan men afleiden dat de evoluties van Electrabel en Luminus nauw 

gecorreleerd zijn. Dit is te verklaren door de structuur van de tariefformules en in het 

bijzonder de indexeringsparameters Igm en Gpi. Daarnaast valt ook op te merken in figuur 

12.1. dat Lampiris (sinds januari 2009) en Essent (sinds oktober 2010) de laagste prijs 

hebben, terwijl Luminus en Electrabel de hoogste hebben. 

 

104. Electrabel, Luminus, Essent (tot in september 2010) en Nuon/Eni worden bevoorraad 

met een langetermijncontract geïndexeerd op aardolie (geïndexeerd met HUB en GOL603), 

terwijl Lampiris zijn aardgas vooral koopt op de spotmarkt. In 2009 is de aardgasprijs sterk 

gedaald (door de economische crisis en zijn impact op de grondstoffenmarkten, bijkomend 

versterkt door een overaanbod van aardgas op de internationale markten door de ontdekking 

van shale gas en de overcapaciteit van LNG). Deze daling komt ook voor bij Lampiris, maar 

in mindere mate bij de andere leveranciers door hun langetermijncontract en die zijn niet 

aangepast aan de plotse daling van de aardgasprijzen. Dit leidt tot een significante daling en 

een belangrijk concurrentieel voordeel van Lampiris ten opzichte van de andere leveranciers. 

Vanaf 2009 kan men immers een loskoppeling vaststellen van de aardgasprijzen ten 

opzichte van de aardolieprijzen. De tarieven op basis van een aardgasindexering zijn minder 

sterk gestegen dan deze met olie-indexering. 
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Vanaf oktober 2010 lanceert Essent het Eco tarief (dat vanaf oktober 2011 wordt vervangen 

door Essent Variabel 1 jaar). Dit tarief, op basis van TTF, lijkt zeer sterk op dat van Lampiris. 

Hun evoluties lopen vanaf dan ook gelijk.  

 

105. De aardgasprijs voor Electrabel, Luminus en Eni is in 2013 gedaald, in tegenstelling tot 

de prijzen van Essent en Lampiris die tijdens de periode januari-maart 2013 zijn gestegen. 

Na deze periode, in april en mei zijn de tarieven van Essent en Lampiris gedaald. 

 

 

IV.3.3 Professionele klanten  

 

106. Ten opzichte van januari 2007 is de leveranciersprijs gestegen met gemiddeld 42,46% 

in mei 2013. De evoluties voor een T2 of T4 typeklant zijn dus gelijklopend. Dit komt omdat 

de energieprijs van een T4 klant op dezelfde parameters gebaseerd is als een T2-klant83. De 

evolutie van de tarieven wordt dan ook verklaard door de evolutie van de parameters Igd, 

Grp84, Igm85, TTF86, Egi87, TTF 1.0188 et Gni89. 

 

Sinds januari 2013 kan de evolutie van de tarieven worden verklaard door de volgende 

parameters NGpi, TTF103, GMarketCWE en  TTF_WAVG(1.01,1.1.1,1.2.1)_Heren_Q. We 

merken op dat de evolutie van de prijzen van Electrabel in T4 vooral gelinkt is aan de nieuwe 

commerciële positie. 

 

 

IV.4 Transmissienettarief 

 

107. De transmissienettarieven worden uitgedrukt in capaciteitstermen (EUR/m³/uur/jaar). In 

tegenstelling tot die voor elektriciteit zijn ze uniform voor heel België (geen cascadering) en 

zijn ze vrij stabiel gebleven tot en met 2009, zoals uit onderstaande grafiek blijkt.   

 

  

                                                
83

 Enkel Electrabel gebruikt een andere index, namelijk Grp (in plaats van Gpi). De evolutie van Grp 
volgt echter deze van Gpi. 
84

 Grp is een parameter geldig voor hoge druk bij Electrabel. 
85

 Lgm is een indexeringsparameter voor aardgas bij Luminus. 
86

 Zie voetnoot 57. 
87

 Egi (Essent Gas Index) wordt door Essent gebruikt in de aardgastarieven om de evolutie van de 
gas- en steenkoolprijzen te weerspiegelen. 
88

 Vanaf oktober 2010 vervangt index TTF 1.01 de index Egi bij Essent. Voor definitie zie voetnoot 60. 
89

 Gni wordt door Nuon gebruikt om de evolutie van de gasprijzen te weerspiegelen. 
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108. Om tot een raming van het tarief uitgedrukt in EUR/MWh te komen was het 

noodzakelijk om hypotheses voorop te stellen met betrekking tot de gebruikte conversievoet 

kWh/m³ en tot de capaciteit van de in aanmerking genomen typeklanten. Die hypotheses zijn 

gebaseerd op omzetcijfers en volumes van bedrijven actief in invoer, vervoer en levering van 

aardgas. Men moet dus voorzichtig omspringen met de hierna weergegeven cijfers in 

verband met de geraamde transmissienettarieven voor de twee verschillende typeklanten.  

 

109. De tarieven voor 2008 en 2009 zijn een verlenging van de tarieven 2007 na verwerping 

van het tariefvoorstel van Fluxys. De nieuwe transmissienettarieven voor 2010 houden een 

daling van 15% ten opzichte van 2009 voor alle klantengroepen in. In 2011 en 2012 zijn de 

tarieven licht gestegen. In 2013 zijn de tarieven op het niveau van 2012 gebleven. 
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IV.5 Distributienettarief 

 

110. De hiernavolgende grafieken tonen de evolutie voor de distributienettarieven (exclusief 

openbare heffingen) per DNB.  

 

111. Een eerste stijging van de distributienettarieven is merkbaar tussen 2007 en 2008. Dit 

wordt verklaard door: 

 

- de impact van de arresten van het Hof van Beroep; 

- de ondertekening van een dading met een aantal DNB’s; 

- de daling van de overschotten en de toename van de tekorten; 

- de evolutie van de waarde van het geïnvesteerde kapitaal; 

- de gestegen kosten van ODV.       

 

112. Een tweede stijging van de distributienettarieven wordt veroorzaakt door de invoering 

van de meerjarentarieven. Het Koninklijk Besluit van 2 september 200890 legt de bepalingen 

en de structuur van de meerjarentarieven vast en ligt aan de basis van de stijging van de 

tarieven, door onder meer: 

 

- de hogere billijke vergoeding door de aanpassing van de S-factor (EV/RAB i.p.v. 

EV/TV);  

- de automatische indexering van de goedgekeurde tarieven 2008; 

- afschrijvingen op de meerwaarde; 

- het feit dat de x-factor veel kleiner is dan de inflatie op 4 jaar en de korf van de 

beheersbare kosten beperkt is. 

 

113. 2009 was het eerste jaar van de meerjarenperiode 2009-2012. In de beslissingen van 

18 november 2008 werden alle tariefvoorstellen 2009-2012 verworpen.  Hierdoor werden de 

tarieven 2008 verlengd totdat er goedgekeurde distributienettarieven waren en dit was 

verschillend per DNB. Vanaf juli 2009 waren er goedgekeurde distributienettarieven voor 

Gaselwest en Imewo. Voor Sibelga en IEH was dit vanaf oktober 2009. Begin 2010, 2011 en 

2012 stegen de tarieven voor deze DNB’s door de indexering. 

                                                
90

 Koninklijk Besluit van 2 september 2008 betreffende de regels met betrekking tot de vaststelling van 
en de controle op het totaal inkomen en de billijke winstmarge, de algemene tariefstructuur, het saldo 
tussen kosten en ontvangsten en de basisprincipes en procedures inzake het voorstel en de 
goedkeuring van de tarieven, van de rapportering en kostenbeheersing door de beheerders van 
distributienetten voor aardgas (hierna: Koninklijk Besluit van 2 september). 
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114. Aanvankelijk waren er geen goedgekeurde tarieven voor InterEnerga en ALG. 

InterEnerga heeft de beslissing over de opgelegde tarieven dan ook aangevochten bij het 

Hof van Beroep. In haar arrest van 22 september 2010 heeft het Hof van Beroep de 

opgelegde tarieven 2008 vernietigd en geoordeeld dat het ingediende tariefvoorstel van 

rechtswege geldig was. Ondertussen was de CREG tot een onderling akkoord met 

InterEnerga gekomen. Goedgekeurde meerjarentarieven zijn vastgelegd voor 2011 en 2012. 

De opgelegde tarieven 2008 worden aangerekend tot eind 2010, zoals kan waargenomen 

worden in grafiek 14.5. Voor ALG zijn er goedgekeurde meerjarentarieven vanaf 2012. De 

opgelegde tarieven 2008 worden aangerekend tot eind 2011, zoals kan waargenomen 

worden in grafiek 14.1. 

 

115. In 2013 lag het distributienettarief op hetzelfde niveau als in 2012. Dit komt door de 

verlenging van de distributietarieven 2012 tot in 2014. 

 



 

Figuur 13 – Overzicht van de evolutie van het distributienettarief 
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Figuur 13.1.  

 

Figuur 13.2. 

 

Figuur 13.3.  

 

Figuur 13.4.  
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116. De evoluties 2007-2013 kunnen ietwat verschillen van de ene typeklant tot de andere. 

Voor T2 is er een gemiddelde stijging van 40,82% ten opzichte van januari 2007 en voor T4 

een stijging van 44,55%. 

 

117. De evolutie van de tarieven loopt sterk uiteen tussen de verschillende distributiezones. 

Dit wordt onder meer veroorzaakt door overdrachten en openbare dienstverplichtingen. 

Daarnaast is de uitbreiding van de netten een extra oorzaak voor de stijging van de 

distributienettarieven voor aardgas. Heel wat zones in Vlaanderen en Wallonië worden 

immers nog niet bevoorraad. De investeringen om deze zones te bevoorraden zijn vrij hoog 

bij sommige DNB’s, onder meer bij InterEnerga (Limburg), wat een sterkere tariefstijging in 

deze zones kan verklaren. 

 

 

118. De distributienettarieven bestaan uit de volgende componenten: 

 

- distributie (exclusief openbare heffingen) 

 

- distributie exclusief openbare heffingen, ODV en overgedragen overschot/tekort 

 

- distributie – ODV 

 

- distributie - overgedragen overschot/tekort 

 

De volgende grafieken (weergegeven in EUR/MWh) geven het relatieve belang van elke 

component weer voor een T2 klant. De opbouw is als volgt. De staven geven de 

subcomponenten van de distributienettarieven weer. Het distributienettarief (exclusief 

heffingen) wordt grafisch voorgesteld door een lijn. 

 



 

Figuur 14 – Overzicht van de belangrijkste componenten van het distributienettarief  
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Figuur 14.1. T2 – ALG - €/MWh  

 

Figuur 14.2. T2 – Gaselwest - €/MWh  

 

Figuur 14.3. T2 – IGH - €/MWh 

 

Figuur 14.4. T2 – Imewo - €/MWh  

 

 



 

Figuur 14 – Overzicht van de belangrijkste componenten van het distributienettarief  

99/125 

 

Figuur 14.5. T2 – InterEnerga - €/MWh 

 

Figuur 14.6. T2 – Sibelga - €/MWh  
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IV.5.1 ODV 

 

119. De kosten verbonden aan de openbare dienstverplichtingen (ODV) zijn tot en met de 

tarieven 2008 inbegrepen in het overbrengingstarief91. Deze component werd afgezonderd 

en gedeeld door het volume van toepassing op de verschillende klantengroepen om een 

ODV-tarief  te bekomen. Vanaf de goedkeuring van de meerjarentarieven 2009-2012 zijn de 

kosten verbonden aan de openbare dienstverplichtingen opgenomen in een apart tarief. 

 

120. Algemeen kan men vaststellen dat de openbare dienstverplichtingen het hoogst zijn in 

Brussel en dit tot en met 2008. Vanaf 2009 zijn ze het hoogst in Wallonië. In Vlaanderen zijn 

de ODV bijna constant gebleven doorheen de tijd.  

 

121. Plaatsen van budgetmeters en de levering van aardgas aan gedropte klanten behoren 

tot de openbare dienstverplichtingen van de Vlaamse distributienetbeheerders. De kosten 

verbonden aan deze activiteit zijn nagenoeg constant gebleven sinds 2007 (gemiddeld 0,50 

EUR/MWh).  

 

Naast beheer van beschermde klanten, zijn de kosten voor REG en een ombudsman 

opgenomen in het tarief “openbare dienstverplichtingen” van Sibelga. Dit tarief is 

geëvolueerd van 0,61 EUR/MWh in 2007 naar 0,87 EUR/MWh in 2013. Bijna 70% van het 

tarief is te wijten aan het programma dat door de Brusselse regering werd opgezet met 

betrekking tot de premies voor rationeel energiegebruik. In Wallonië daarentegen heeft de 

gewestregering beslist een andere financieringswijze92 voor REG-acties te gebruiken. Het 

tarief “openbare dienstverplichtingen” dient voor de kosten voor het beheer van beschermde 

klanten en het plaatsen van budgetmeters. Tot en met september 2008 zijn deze kosten 

miniem (0,20 EUR/MWh) bij IGH, maar sinds oktober 2009 (nieuwe goedgekeurde 

meerjarentarieven) overstijgen deze kosten de 2,00 EUR/MWh. Deze enorme stijging is te 

wijten aan de stijgende kosten van budgetmeters en de invoering van het Talexus93 systeem. 

 

 

                                                

91
 Het overbrengingstarief is het basistarief voor overbrenging met het net.  

92
 In Wallonië worden deze REG-maatregelen hoofdzakelijk gedekt door de aansluitingsvergoeding 

(0,075 EUR/MWh), die een regionale belasting is. 
93

 Talexus is een betalingssysteem voor de herlaadkaarten van budgetmeters. 
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IV.5.2 Overdrachten 

 

122. Voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders (Imewo en Gaselwest) brachten 

de bonus-malusbeslissingen (BM) van de CREG grote overschotten aan het licht, in het 

bijzonder voor de eerste exploitatiejaren (BM 2004-BM 2006). De BM 2007, verwerkt in de 

goedgekeurde tarieven 2009, was een tekort. Dit veroorzaakte onder meer een stijging van 

de goedgekeurde tarieven 2009. Het grote exploitatietekort van 2006 bij InterEnerga is 

opgenomen in de distributienettarieven van 2008. InterEnerga heeft nog geen goedgekeurde 

tarieven voor 2009-2010. Daarom zijn de distributienettarieven 2008 verlengd voor 2009-

2010.  

 

123.  In Wallonië en Brussel bleven de exploitatieoverschotten/tekorten (bonus/malus) 

merkelijk kleiner dan in Vlaanderen, aangezien die slechts vastgesteld werden voor de in 

aanmerking komende afnemers, die tot 1 januari 2007 hoofdzakelijk de secundaire en de 

tertiaire sector betrof. De bonus-malusbeslissing 2007 is verwerkt in de goedgekeurde 

meerjarentarieven 2009-2012. Aangezien ALG pas vanaf 2012 goedgekeurde tarieven heeft, 

wordt het distributienettarief voor 2008 verder verlengd tot en met 2011. Zo zijn de 

exploitatiesaldi nog niet verwerkt voor ALG in de periode 2009-2011. De stijging van het 

distributienettarief in 2012 wordt dus bij ALG mede veroorzaakt door de verwerking van de 

bonus-malus 2007. IGH heeft goedgekeurde tarieven 2009-2012 vanaf oktober 2009. 

Hierdoor ligt het exploitatietekort van 2007 mee aan de basis van de stijging van de 

distributienettarieven vanaf oktober 2009. 

 

 

IV.6 Openbare heffingen 

 

124. De grafieken 15.1. tot 15.4. geven de openbare heffingen weer per DNB voor de 

periode 2007-2012.  De verschillen tussen de gewesten voor openbare heffingen aardgas 

zijn kleiner dan bij elektriciteit.   

 

 

IV.6.1 T2 

 

125. De openbare heffingen zijn sterk verschillend tussen de drie gewesten. Dit komt vooral 

tot uiting vanaf 2011.  
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In de periode 2007-2010 zijn de openbare heffingen in Brussel gemiddeld 0,80 EUR/MWh 

hoger dan bij de Waalse en Vlaamse gemengde DNB’s en 1,00 EUR/MWh hoger dan bij de 

zuivere distributienetbeheerders.  

 

Volgende openbare heffingen liggen aan de oorsprong van deze verschillen: 

 

- rechtspersonenbelasting (enkel gemengde DNB’s94); 

 

- de Waalse aansluitingsvergoeding (0,0750 EUR/MWh) die het Waals 

energiefonds financiert (werkingskosten van de CWAPE, REG-premies, steun 

aan groenestroomproducenten). 

 

De verschillen tussen de gewesten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door de overige lokale, 

provinciale, gewestelijke en federale heffingen. Tot in 2010 zijn deze ongeveer zeven maal 

hoger in Brussel dan in de zones met gemengde DNB’s in Vlaanderen (1,05 EUR/MWh 

versus 0,15 EUR/MWh). Deze heffing bestaat niet in Wallonië (tot en met 2010) en in de 

zones met zuivere DNB’s in Vlaanderen.  

 

Vanaf 2011 worden er ook overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale heffingen 

aangerekend in Wallonië95. Deze bedragen 1,90 EUR/MWh. Daardoor zijn de Waalse 

openbare heffingen het hoogst en is er een verschil van 1,00 EUR/MWh met Brussel en 1,80 

EUR/MWh met Vlaanderen. 

 

In 2012 wordt het verschil tussen Brussel en Wallonië kleiner door de invoering van een 

toeslag voor de financiering van de ODV96 in Brussel. 

 

In 2013 is er geen enkele wijziging in verband met de ODV's vastgesteld. 

 

  

                                                
94

 Er wordt door de DNB 15% rechtspersonenbelasting betaald op dividenden uitgekeerd aan de 
privéaandeelhouder (Electrabel).  
95

 Vanaf 2011 bestaat “taxe de voirie” (wegenisheffing) ook voor aardgas. 
96

 Vanaf 2012 wordt er voor aardgas ook een bijkomende regionale bijdrage aangerekend ter 
financiering van de openbare dienstverplichtingen (ODV). Deze bijdrage dient ter financiering van een 
aantal opdrachten die Sibelga moet vervullen in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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126. De federale bijdrage en de toeslag beschermde klanten zijn voor alle gewesten gelijk: 

 

- de federale bijdrage die het door de OCMW’s beheerde Sociaal Energiefonds en 

de werkingskosten van de CREG financiert; 

 

- de federale toeslag beschermde afnemers die dient voor de financiering van de 

reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van sociale maximumprijzen voor 

de beschermde afnemers.  

 

De federale bijdrage en toeslag beschermde klanten zijn doorheen de jaren sterk gestegen. 

In 2012 is er wel een daling merkbaar in de federale bijdrage, veroorzaakt door de 

afschaffing van de financiering van de forfaitaire verminderingen voor verwarming met 

aardgas97 vanaf april 2012. In januari 2013 stijgt de federale bijdrage in tegenstelling tot de 

toeslag voor beschermde klanten die sterk is gedaald. 

 

 

 

 

IV.6.2 T4  

 

127. De verschillen tussen de gewesten zijn kleiner bij professionele klanten. Dit komt door 

het lager EUR/MWh tarief.  

                                                
97

 Vastgestelde toeslag op basis van de 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 producten en andere door middel van leidingen. 

€/MWh 2007 2008 2009 2010 2011 01/2012-03/2012 04/2012-12/2012 2013

Federale bijdrage 0,11 0,12 0,15 0,15 0,15 0,13 0,12 0,14

Toeslag beschermde klanten 0,09 0,16 0,24 0,18 0,35 0,61 0,53 0,34



 

Figuur 15 –Overzicht van de evolutie van de openbare heffingen– €/MWh en 01/2007=100 
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Figuur 15.1.  

 

Figuur 15.2.  

 

Figuur 15.3.  

 

Figuur 15.4. 
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IV.7 Energiebelasting en BTW 

 

128. Na de energiecomponent en het distributienettarief zijn de energiebelasting en BTW de 

componenten die het zwaarst doorwegen op de factuur voor een residentiële klant.  

 

129. De energiebelasting of energiebijdrage financiert het Fonds voor het financieel 

evenwicht in de sociale zekerheid. Een verschillende evolutie van deze belasting voor de 

residentiële afnemers enerzijds en voor de industriële afnemers anderzijds is merkbaar.  

 

- T2: het bedrag is 0,9889 EUR/MWh; 

 

- T4: het bedrag is 0,3482 EUR/MWh voor de periode 2007-2009. Vanaf 2010 is 

het bedrag vastgelegd op 0,9889 EUR/MWh. 

 

Er is BTW verschuldigd op de energiebijdrage. 

 

130. De BTW is onveranderd op 21 % gebleven. Alle tariefcomponenten zijn aan BTW 

onderworpen, uitgezonderd de toeslag beschermde afnemers en de Waalse 

aansluitingsvergoeding. De belastbare basis volgt de evolutie van de andere componenten.   

 

131. De volgende grafieken geven de gecumuleerde evolutie van de energiebelasting en de 

BTW weer voor een T2 klant. Om het aantal grafieken te beperken, werd de berekening 

enkel weergegeven voor leverancier Electrabel. Deze oefening werd niet uitgevoerd voor 

typeklant T4, aangezien die de BTW recupereert. 

 

De stijgingen van de gecumuleerde sommen van BTW en energiebelasting over de periode 

2007-2013 bedragen gemiddeld 39,51 % voor een T2 klant bij Electrabel.   
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V.  BESLUIT : EVOLUTIE 2007-2013 

 

V.1 Elektriciteit 

 

V.1.1 Residentiële klanten 

 

132. De prijs aan de eindgebruiker (gemiddeld over alle DNB’s en leveranciers heen) is 

gestegen met 35,19%.  

 

133. Om de evoluties per tariefcomponent te kunnen bespreken, wordt als voorbeeld een Dc 

typeklant per regio weergegeven in onderstaande grafiek. Deze grafiek toont de gemiddelde 

evoluties per regio98. De all-inprijs van januari 2007 is de startbasis. De verschillen op alle 

componenten worden weergegeven om zo tot het all-intarief van mei 2013 te komen. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                
98

 Voor Vlaanderen is het gemiddelde genomen van de DNB’s Gaselwest, Imewo en InterEnerga over 
alle leveranciers heen. Voor Wallonië wordt het gemiddelde weergegeven van IEH en Tecteo. Voor 
Brussel nemen we de gemiddelde prijs voor  alle leveranciers in het distributienetgebied Sibelga. 
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134. De prijs aan de eindgebruiker is gemiddeld gestegen met 61,56 EUR/MWh in 

Vlaanderen, met 54,91 EUR/MWh in Wallonië en met 35,44 EUR/MWh in Brussel. Deze 

stijging wordt gedreven door het distributienettarief, de bijdrage hernieuwbare energie en 

WKK en de BTW op deze tarieven.  

 

Evolutie energieprijs 

 

135. De energieprijs is gemiddeld gedaald met 1,53 EUR/MWh in Vlaanderen en gestegen 

met 2,72 EUR/MWh in Brussel en Wallonië. Leveranciers voeren geen regionale prijszetting 

en het verschil tussen Vlaanderen en Brussel/Wallonië wordt dan ook verklaard door de 

toekenning van gratis kWh in Vlaanderen. De evolutie van de energieprijs is grotendeels te 

wijten aan de evolutie van de indexen en de prijzen op de internationale energiemarkt (zie 

randnummers 27-31). 

 

Evolutie bijdrage hernieuwbare energie en WKK 

 

136. De bijdrage hernieuwbare energie en WKK is gestegen door de hogere 

quotaverplichting. Aangezien hernieuwbare energie een regionale bevoegdheid is en de 

quota’s dus per regio worden vastgelegd, is de stijging per regio verschillend. Zo is de 

bijdrage gemiddeld gestegen met 10,46 EUR/MWh in Vlaanderen, met 9,40 EUR/MWh in 

Wallonië en met 0,91 EUR/MWh in Brussel. 

 

Evolutie distributienettarief 

 

137. Het distributienettarief is gestegen met 41,64 EUR/MWh in Vlaanderen. 13,8 

EUR/MWh is te wijten aan de gevolgen die de CREG heeft gegeven aan de arresten van het 

Hof van Beroep, de invoering van de meerjarentarieven (zie randnummer 44) en de 

overdrachten van tekorten van de vorige exploitatiejaren.  

 

27,75 EUR/MWh is te wijten aan de gestegen kosten van de openbare dienstverplichtingen. 

Meer verplichtingen voor de netbeheerder en een steeds hoger oplopende kost hebben 

geleid tot de stijging. In 2009, 2010 en 2011 was er een groot succes van de plaatsing van 

zonnepanelen. Dit heeft geleid tot een hoge kost voor de opkoopverplichting van de 

groenestroomcertificaten. Daarnaast zijn de kosten voor de levering aan gedropte klanten en 

de REG-premies ook sterk gestegen.   
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138. In Wallonië is het distributienettarief gemiddeld gestegen met 13,80 EUR/MWh. Dit 

wordt gedeeltelijk (30,35%) veroorzaakt door meer openbare dienstverplichtingen voor de 

netbeheerder. Daarnaast spelen overdrachten, de gestegen energiekosten voor het 

compenseren van de netverliezen en de invoering van de meerjarentarieven een rol.  

 

139. In Brussel is het distributienettarief gestegen met 19,28 EUR/MWh. Gestegen kosten 

van openbare dienstverplichtingen, gestegen kosten voor het compenseren van de 

netverliezen en de invoering van de meerjarentarieven spelen hier een rol.  

 

Evolutie openbare heffingen 

 

140. Ten opzichte van 2007 zijn de openbare heffingen gedaald met 0,69 EUR/MWh in 

Vlaanderen, mede door het wegvallen van de Elia-heffing (- 4,91 EUR/MWh) in 2009.  De 

federale bijdrage is gestegen met 1,18 EUR/MWh en nieuwe toeslagen zoals “toeslag 

groenestroomcertificaten”, en “financiering aansluiting offshore windturbineparken” (+ 3,02 

EUR/MWh) en een stijging van de lokale heffingen van 0,02 EUR/MWh zijn erbij gekomen.  

 

141. In Wallonië zijn de openbare heffingen gestegen met 19,77 EUR/MWh. Dit komt door 

de gestegen federale bijdrage (+ 1,29 EUR/MWh) en nieuwe toeslagen zoals “toeslag 

groenestroomcertificaten” en “financiering aansluiting offshore windturbineparken” (+ 17,93 

EUR/MWh) en de indexering van de wegenisheffing van 0,55 EUR/MWh. 

 

142. In Brussel zijn de openbare heffingen gestegen met 5,01 EUR/MWh. Dit is ook 

grotendeels te wijten aan de gestegen federale bijdrage (+ 1,06 EUR/MWh) en de nieuwe 

toeslagen “toeslag groenestroomcertificaten” en “financiering aansluiting offshore 

windturbineparken” (+ 2,5 EUR/MWh).  De rest kan verklaard worden door een stijging van 

de toeslag voor de financiering van de ODV's en een stijging van de lokale heffingen. 

 

Evolutie BTW 

 

143. Gezien de stijging van de andere componenten99 stijgt ook de BTW met 10,76 

EUR/MWh in Vlaanderen, met 9,53 EUR/MWh in Wallonië en met 6,15 EUR/MWh in 

Brussel. 

                                                

99
 Enkel de Waalse aansluitingsvergoeding is niet onderworpen aan BTW. 
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V.1.2 Professionele klanten op middenspanning  

 

144. De prijs aan de eindgebruiker (gemiddeld over alle DNB’s en leveranciers heen) is 

gestegen met 3,65 %. De evolutie is echter verschillend per gewest, zoals hierna 

aangetoond wordt.  

 

145. Om de evoluties per tariefcomponent te kunnen bespreken, wordt als voorbeeld een 

Ic1 typeklant per regio weergegeven in onderstaande grafiek. Deze grafiek toont de 

gemiddelde evoluties per regio100. De all-inprijs van januari 2007 is de startbasis. De 

verschillen op alle componenten worden weergegeven om zo tot het all-intarief van mei 2013 

te komen. 

 

 

 

146. De prijs aan de eindgebruiker is in Brussel gedaald met 11,85 EUR/MWh. In 

Vlaanderen en Wallonië is de gemiddelde prijs gestegen met respectievelijk 0,81 EUR/MWh 

en 19,63 EUR/MWh. Deze stijging wordt gedreven door het distributienettarief, de bijdrage 

hernieuwbare energie en WKK, de openbare heffingen en de BTW op deze tarieven.  

 

 

                                                
100

 Voor Vlaanderen is het gemiddelde genomen van de DNB’s Gaselwest, Imewo en InterEnerga 
over alle leveranciers heen. Voor Wallonië nemen we het gemiddelde van IEH en Tecteo over alle 
leveranciers heen. Voor Brussel nemen we de gemiddelde prijs van alle leveranciers in het 
distributienetgebied Sibelga. 
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Evolutie energieprijs 

 

147. De energieprijs is gemiddeld gedaald met 18,12 EUR/MWh. De evolutie is echter 

verschillend per leverancier. Dit heeft te maken met de structuur en indexeringsparameters 

van de tarieven, zoals uitgelegd in randnummers 32-0. 

 

Evolutie bijdrage hernieuwbare energie en WKK 

 

148. De bijdrage hernieuwbare energie en WKK is gestegen door de hogere 

quotaverplichting net zoals bij residentiële klanten. Zo is de bijdrage gemiddeld gestegen met 

10,52 EUR/MWh in Vlaanderen, met 9,79 EUR/MWh in Wallonië en met 0,79 EUR/MWh in 

Brussel.  

  

Evolutie distributienettarief 

 

149. Het distributienettarief is gestegen met 9,69 EUR/MWh in Vlaanderen. Dit is te wijten 

aan de gestegen kosten van de openbare dienstverplichtingen en de overdrachten van de 

tekorten van de afgelopen jaren. De invoering van de meerjarentarieven speelt ook een rol.  

 

150. In Wallonië is het distributienettarief gemiddeld gestegen met 9,85 EUR/MWh door 

dezelfde oorzaken als in Vlaanderen. 

 

151. In Brussel is het distributienettarief gedaald met 0,63 EUR/MWh voor middenspanning. 

Een herverdeling van de klanten op basis van het technisch reglement en de hierdoor sterk 

gedaalde dossierkosten voor de categorie 26-1kV bij Sibelga hebben geleid tot deze daling. 

 

Evolutie openbare heffingen 

 

152. Ten opzichte van 2007 zijn de openbare heffingen gedaald met 1,38 EUR/MWh in 

Vlaanderen. Dezelfde oorzaken als bij een Dc klant liggen aan de basis hiervan. Het 

wegvallen van de Elia heffing wordt dus gedeeltelijk gecompenseerd door de gestegen 

federale bijdrage en nieuwe toeslagen.  

 

153. In Wallonië zijn de openbare heffingen gestegen met 18,11 EUR/MWh en in Brussel 

met 4,75 EUR/MWh. Dit komt door de gestegen federale bijdrage en nieuwe toeslagen zoals 

“toeslag groenestroomcertificaat” en “financiering aansluiting offshore windturbineparken”.   
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V.2 Aardgas 

 

V.2.1 Residentiële klanten 

 

154. De prijs aan de eindgebruiker (gemiddeld over alle DNB’s heen) is gemiddeld met 

36,40%101 gestegen voor een T2 klant. 

 

155. Om de evoluties per tariefcomponent te kunnen bespreken, wordt als voorbeeld een T2 

typeklant per regio weergegeven in onderstaande grafiek. Deze grafiek toont de gemiddelde 

evoluties per regio102. De all-inprijs van januari 2007 is de startbasis. De verschillen op alle 

componenten worden weergegeven om zo tot het all-intarief van mei 2013 te komen. 

 

 

 
 
156. De prijs aan de eindgebruiker is gemiddeld gestegen met 16,58 EUR/MWh in 

Vlaanderen, met 20,67 EUR/MWh in Wallonië en met 15,57 EUR/MWh in Brussel. Deze 

evoluties worden gedreven door de energieprijs, het distributienettarief, de openbare 

heffingen en de BTW op deze tarieven. 

 

 

                                                

101
 De stijging per leverancier is weergegeven in randnummer 89. 

102
 Voor Vlaanderen is het gemiddelde genomen van de DNB’s Gaselwest, Imewo en InterEnerga 

over alle leveranciers heen. Voor Wallonië wordt het gemiddelde genomen van IGH en ALG. Voor 
Brussel nemen we de gemiddelde prijs van alle leveranciers in het distributienetgebied Sibelga. 
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Evolutie energieprijs 

 

157. De energieprijs is gemiddeld gestegen met 9,74 EUR/MWh in mei 2013 ten opzichte 

van januari 2007. De evolutie is echter afhankelijk per leverancier zoals weergegeven in 

randnummers 98-105. De evolutie van de indexeringsparameters ligt aan de basis van deze 

stijging. 

 

Evolutie distributienettarief 

 

158. Het distributienettarief is gestegen met 3,75 EUR/MWh in Vlaanderen. Dit is te wijten 

aan de overdrachten van de tekorten van de afgelopen jaren en de invoering van de 

meerjarentarieven speelt ook een rol.  

 

159. In Wallonië is het distributienettarief gemiddeld gestegen met 5,34 EUR/MWh door 

dezelfde redenen als in Vlaanderen. Daarnaast zijn de openbare dienstverplichtingen sterk 

gestegen (zie figuur 14.3. en randnummer 110). 

 

160. In Brussel is het distributienettarief gestegen met 2,56 EUR/MWh.  

 

Evolutie openbare heffingen 

 

161. De openbare heffingen zijn in Vlaanderen gestegen met 0,33 EUR/MWh. Deze stijging 

is hoofdzakelijk te wijten aan de gestegen federale bijdrage en toeslag beschermde klanten  

(+ 0,27 EUR/MWh).  

 

162. In Wallonië zijn de openbare heffingen gestegen met 2,16 EUR/MWh. Deze stijging is 

naast de evolutie van de federale bijdrage en toeslag beschermde klanten (+ 0,27 

EUR/MWh) te wijten aan een nieuwe toeslag in Wallonië. De wegenistaks wordt sinds 2011 

ook aangerekend voor aardgas (+ 1,89 EUR/MWh). 

 

163. In Brussel zijn de openbare heffingen gestegen met 0,70 EUR/MWh door de gestegen 

federale bijdrage, de toeslag beschermde klanten en de lokale, provinciale en andere 

heffingen in het distributienettarief. Daarnaast wordt er sinds 2012 ook een toeslag 

aangerekend voor de financiering van de openbare dienstverplichtingen.  
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Evolutie BTW 

 

164. Gezien de stijging van de andere componenten103 stijgt ook de BTW met 2,86 

EUR/MWh in Vlaanderen, met 3,54 EUR/MWh in Wallonië en met 2,66 EUR/MWh in 

Brussel. 

 

 

V.2.2 Industriële klanten 

 

165. De prijs aan de eindgebruiker (gemiddeld over alle DNB’s heen) is gemiddeld met 

40,60% gestegen voor een T4 klant. 

 

Om de evoluties per tariefcomponent te kunnen bespreken, wordt als voorbeeld een T4 

typeklant per regio weergegeven in onderstaande grafiek. Deze grafiek toont de gemiddelde 

evoluties per regio104. De all-inprijs van januari 2007 is de startbasis. De verschillen voor alle 

componenten worden weergegeven om zo tot het all-intarief van mei 2013 te komen.  

 

 

 

                                                
103

 Enkel de Waalse aansluitingsvergoeding en de toeslag beschermde klanten zijn niet onderworpen 
aan BTW. 
104

 Voor Vlaanderen is het gemiddelde genomen van de DNB’s Gaselwest, Imewo en InterEnerga 
over alle leveranciers heen. Voor Wallonië wordt het gemiddelde genomen van IGH en ALG. Voor 
Brussel nemen we de gemiddelde prijs van alle leveranciers in het distributienetgebied Sibelga. 
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166. De prijs aan de eindgebruiker is gemiddeld gestegen met 11,98 EUR/MWh in 

Vlaanderen, met 13,23 EUR/MWh in Wallonië en met 13,01 EUR/MWh in Brussel.  

 

167. De energieprijs (10,44 EUR/MWh) maakt dezelfde evolutie door als bij een T2 klant. De 

stijging van het distributienettarief (+ 0,73 EUR/MWh in Vlaanderen, + 1,39 EUR/MWh in 

Wallonië en + 1,47 EUR/MWh in Brussel) is echter kleiner dan bij T2 doordat de kosten van 

openbare dienstverplichtingen vooral worden toegewezen aan huishoudelijke verbruikers. 

Daarnaast zijn de openbare heffingen minder sterk gestegen in Wallonië (+ 0,29 EUR/MWh 

in Vlaanderen, + 0,87 EUR/MWh in Wallonië en + 0,57 EUR/MWh in Brussel) dan bij T2 

doordat de nieuwe wegenisheffing degressief is. 

 
De evolutie van de energiebijdrage (+ 0,63 EUR/MWh) wordt verklaard door het feit dat sinds 

2010 een T4 klant dezelfde energiebijdrage betaalt als een T2 klant105.  

 

 

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurent Jacquet Marie-Pierre Fauconnier 

Directeur Voorzitster van het Directiecomité

                                                

105
 In bijlage B wordt dit ook besproken. 
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VI. BIJLAGE A 

 

De volgende paragrafen geven een methodologische toelichting bij de definitie en de 

berekening van de verschillende componenten voor elektriciteit.  

 

Zoals in randnummer 5 vermeld, bestaat de prijs aan de eindgebruiker uit 6 componenten.  

 

 

VI.1 Leveranciersprijs (energieprijs) 

 

Dit is de energieprijs exclusief bijdragen voor hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling, BTW en energiebelasting. Op verzoek van de CREG hebben 

Electrabel, Luminus, Nuon/Eni, Essent en Lampiris hun tariefbladen overgemaakt. Volgende 

tabel geeft een overzicht van de gebruikte tarieven per leverancier en per typeklant.  

 

 
 

Volgende assumpties worden opgenomen in de studie: 

 

- De prijsberekeningen van de leveranciers berusten op maandelijkse 

tariefformules geïndexeerd op basis van de indexeringsparameters die van 

toepassing zijn voor de lopende maand;  

 

- Voor Lampiris is hetzelfde tarief opgenomen voor alle typeklanten; 

 

- Voor Essent wordt het tarief voor Ic ook toegepast op een Ic1 typeklant; 

 

- Het Nuon Comfort tarief van mei 2007 werd ook toegepast op de periode januari-

april 2007; 

 

- Vanaf januari 2010 is Nuon Comfort 3 jaar het referentietarief in plaats van Nuon 

Comfort; 

 

Tarief per typeklant Dc Ic Ic1

Electrabel Electrabel Energyplus Electrabel expert laagspanning/Electrabel Direct Electrabel expert middenspanning/Electrabel Direct

Luminus Luminus Actief/Luminus Actief + Luminus Optimum Pro laagspanning Luminus Optimum Pro middenspanning

Nuon Nuon Comfort/Comfort 3 jaar/Eni Relax 3 jaar Nuon laagspanning Nuon middenspanning

Lampiris Lampiris elektriciteit zelfde tarief als Dc zelfde tarief als Dc

Essent Essent groen variabel /Essent vast groen 1 jaar Essent vast/Essent groen vast zelfde tarief als Ic
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- Vanaf het laatste kwartaal van 2012 is ENI Relax 3 jaar het referentietarief in 

plaats van Nuon Comfort 3 jaar; 

 

- Vanaf 2011 biedt Electrabel het tarief “Expert” niet meer aan. Dit wordt 

vervangen door het tarief “Direct”, dat hetzelfde is voor zowel Ic als Ic1; 

 

- Vanaf augustus 2011 schakelt Essent over op een vast product als 

referentietarief voor een Dc klant; 

 

- Vanaf januari 2013 is Luminus Actief + het referentietarief in plaats van Luminus 

Actief; 

 

 

VI.2 Bijdragen hernieuwbare energie en 

warmtekrachtkoppeling 

 

De bij de berekeningen gebruikte waarden zijn deze die door de leveranciers worden 

opgegeven in hun tarieffiches. Hierbij gelden volgende assumpties: 

 

- Enkel Electrabel heeft vanaf het begin specifieke bijdragen opgeleverd voor 

professionele klanten. Vanaf 2010 rekent Electrabel een hoger percentage van 

de boeteprijs door voor professionele klanten dan voor residentiële klanten106; 

 

- Voor de andere leveranciers werden tot juli 2012 dezelfde bijdragen opgenomen 

voor residentiële en professionele klanten. Vanaf augustus 2012 hebben de 

andere leveranciers, uitgezonderd Lampiris, ons eveneens specifieke bijdragen 

doorgegeven voor professionele klanten. 

 

 

 

  

                                                
106

 In de tarieven Electrabel Expert LS en Electrabel Expert MS wordt 85% van de boeteprijs van GSC 
en WKK doorgerekend. In het tarief Electrabel Energyplus is dit 75% voor GSC en 80% voor WKK. 
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VI.3 Transmissie (exclusief openbare heffingen) 

 

De transmissienettarieven zijn deze die door de distributienetbeheerders worden toegepast. 

Ze steunen op de voor Elia System Operator goedgekeurde transmissienettarieven zoals die 

door de distributienetbeheerders (DNB’s) worden berekend op basis van:  

 

- de technische specificaties van hun net (rekening houdend met de procentuele 

verliezen van de distributie) 

 

- de structuur van hun afnemers  

 

- de wijze van tarifering. 

 

 

Er zijn immers twee grote wijzen van tarifering:  

 

- een gemiddelde tarifering (volgens het aantal kWh en ongedifferentieerd per 

klantengroep) die toegepast wordt door Sibelga; 

 

- een tarifering gedifferentieerd per klantengroep, die rekening houdt met het 

afgenomen vermogen (toegepast door de overige distributienetbeheerders van 

het onderzochte staal).   

 

 

VI.4 Distributie (exclusief openbare heffingen) 

 

Het betreft hier de distributienettarieven, zoals goedgekeurd door de CREG, exclusief 

openbare heffingen. Om de vergelijkbaarheid van de distributienettarieven tussen de 

gewesten onderling te verbeteren, werden de wegenisvergoeding107 en de 

wegenisretributie108 afgetrokken van het systeembeheertarief om opnieuw opgenomen te 

worden als openbare heffingen (zie hierna). De openbare heffingen die werden afgetrokken 

van de distributienettarieven worden hierna weergegeven.   

 

  

                                                
107

 Dit is van toepassing in het Waals Gewest. 
108

 Dit is van toepassing in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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Het distributienettarief bevat de volgende componenten: 

 

- Distributie – ondersteunende diensten. Dit betreft het deel van de 

distributienettarieven dat de kosten voor de compensatie van de 

distributienetverliezen dekt. Deze component werd berekend op basis van de 

door de CREG goedgekeurde tarieven ter compensatie van de netverliezen. 

 

- Distributie – ODV. Deze component geeft het deel van de distributienettarieven 

(exclusief openbare heffingen) weer dat is toe te schrijven aan openbare 

dienstverplichtingen (ODV) opgelegd door de gewestelijke overheid. Het werd 

berekend volgens het verschil tussen de distributienettarieven (exclusief 

openbare heffingen) toegepast door de DNB’s en de distributienettarieven die 

geraamd worden door de kosten van de door de tarieven gedekte ODV te 

annuleren. Indien er goedgekeurde tarieven zijn, zijn de openbare 

dienstverplichtingen vanaf 2009 een aparte tariefcomponent. 

 

- Distributie – overgedragen overschot/tekort109. Dit is het verschil tussen: 

 

o de distributienettarieven toegepast door de DNB’s; 

o de distributienettarieven die geraamd worden door de overschotten/ 

tekorten van de vorige boekjaren (ten gevolge van de door de CREG 

genomen bonus-malusbeslissingen) te annuleren.  

 

De in het kader van de bonus-malusbeslissingen van de CREG gemaakte 

berekeningen van de exploitatieoverschotten/tekorten, maken het niet altijd 

mogelijk om het exploitatieoverschot/tekort eigen aan de cascade van de 

transmissienettarieven terug te vinden. Dit is immers in sommige gevallen niet 

vervat in het exploitatieoverschot/tekort van de distributienettarieven.  

 

- Distributie – exclusief openbare heffingen, ondersteunende diensten, ODV en 

overgedragen overschot/tekort. Dit tarief wordt berekend volgens het verschil 

tussen de component “Distributie (exclusief openbare heffingen)” en de 

subcomponenten “Distributie - ondersteunende diensten”, “Distributie  -  ODV” en 

“Distributie - overgedragen overschot/tekort“.  

   

                                                
109

 Het overgedragen overschot/tekort wordt dus geïsoleerd tijdens het exploitatiejaar waarin het op de 
tarieven wordt aangerekend (in principe twee jaar na het exploitatiejaar waarin het ontstond).  
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VI.5 Openbare heffingen 

 

Deze post omvat de openbare heffingen van de verschillende tariefcomponenten.  

 

Deze zijn via de leveranciers: 

 

- de aansluitingsvergoeding (enkel in Wallonië); 

 

- de bijdrage ter financiering van de openbare dienstverplichtingen (enkel in 

Brussel) 

 

Via het transmissienettarief: 

 

- het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de aansluiting 

van offshore windturbineparken; 

 

- het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van 

groenestroomcertificaten (federaal); 

 

- het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in 

Vlaanderen; 

 

- het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de 

maatregelen ter bevordering van rationeel energiegebruik in Vlaanderen; 

 

- het tarief voor openbare dienstverplichting voor de financiering van de 

steunmaatregelen voor hernieuwbare energie in Wallonië; 

 

- de federale bijdrage; 

 

- de toeslag voor het gebruik van het openbaar domein (enkel in Wallonië); 

 

- de toeslag wegenisretributie (enkel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 
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Via het distributienettarief: 

 

- de overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale heffingen (wegenistaks); 

 

- de Elia-heffing (voor alle Vlaamse DNB’s tot en met 2008). 

 

Op alle toeslagen doorgerekend via de transmissie- en distributienettarieven, worden de 

officiële bijdragen aangepast via de netverliespercentages per DNB. 

 

 

VI.6 Energiebelasting en BTW 

 

Voor de residentiële afnemers werd de BTW van 21% toegepast op alle componenten, 

behalve op de aansluitingsvergoeding in het Waals Gewest, waarvan de bedragen niet aan 

btw onderworpen zijn. Voor de professionele afnemers werd geen rekening gehouden met 

de aftrekbare BTW bij de berekening van de prijs aan de eindverbruiker. De 

“energiebelasting” of “energiebijdrage” bedraagt: 

 

- 0,19088 cEUR/kWh voor LS sinds augustus 2003 (c€0,1634 cEUR/kWh in juli 

2003); 

  

- 0,00 cEUR/kWh voor hoogspanning (bepaald als > 1 kV).  
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VII.  BIJLAGE B 

 

De volgende paragrafen geven een methodologische toelichting bij de definitie en de 

berekening van de verschillende componenten voor aardgas.  

 

Zoals in randnummer 10 vermeld, bestaat de prijs aan de eindgebruiker uit 5 componenten.  

 

 

VII.1 Leveranciersprijs (energieprijs) 

 

Dit is de energieprijs exclusief BTW en energiebelasting. 

 

Op verzoek van de CREG hebben Electrabel, Luminus, Eni, Essent en Lampiris hun 

tariefbladen overgemaakt. 

 

Volgende tabel geeft een overzicht van de gebruikte tarieven per leverancier en typeklant.  

 
 

Volgende assumpties werden opgenomen in de studie: 

 

- Electrabel en Eni hebben specifieke formules opgeleverd voor een T4 typeklant. 

De andere leveranciers hebben geen tarieffiches of tariefformules opgeleverd 

voor deze  klant. Voor hen werd het tarief voor een T3 typeklant opgenomen; 

  

- De prijsberekeningen van de leveranciers berusten op maandelijkse 

tariefformules geïndexeerd op basis van de indexeringsparameters die van 

toepassing zijn voor de lopende maand; 

 

- Het Nuon/Eni tarief voor mei 2007 werd ook toegepast op de periode januari - 

april 2007; 

 

  

Tarief per typeklant T2 T4

Electrabel Electrabel EnergyPlus (GAS 30/GAS1000) Electrabel expert (ECS 4000)/Electrabel Direct

Luminus Luminus Actif/Luminus Actief+ Luminus Optimum 

Nuon/ENI Nuon aardgas/ENI aardgas 1 jaar/ENI Relax gas 3 jaar Nuon aardgas

Lampiris Lampiris gasprijs Lampiris gasprijqs

Essent Essent gaz variabel(Essent 30)/Essent Eco Essent gaz variabel(Essent 400)/Essent Eco
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- Vanaf november 2012 is Eni aardgas 1 jaar het referentietarief in plaats van 

Nuon Gas; 

 

- Vanaf januari 2013 is Eni relax gas 3 jaar het referentietarief in plaats van Eni 

aardgas 1 jaar; 

 

- Vanaf januari 2013 is Luminus Actief + het referentietarief in plaats van Luminus 

Actief; 

 

- Vanaf oktober 2010 is Essent Eco het referentietarief in plaats van Essent 

Aardgas Variabel. Vanaf oktober 2011 wordt Essent Eco vervangen door Essent 

Variabel 1 jaar; 

 

- Vanaf 2011 biedt Electrabel het tarief “Expert” niet meer aan. Dit wordt 

vervangen door het tarief “Direct”. 

 

 

VII.2 Transmissie 

 

In de tarieffiches van de leveranciers zijn de transmissienettarieven voor aardgas 

opgenomen in de energieprijs. Deze zijn uitgedrukt in cEUR/kWh. De door de CREG 

goedgekeurde transmissienettarieven worden echter uitgedrukt in EUR/m³/h/jaar. Er werd 

dus een raming van de transmissieprijs per typeklant en per jaar gedaan. In tegenstelling tot 

elektriciteit geldt voor het gastransmissienettarief dat:  

 

- de prijs identiek is, ongeacht de distributiezone; 

 

- er geen kostencascade is; 

 

- er geen openbare heffingen zijn. 
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VII.3 Distributie 

 

Dit betreft de distributienettarieven zoals die door de CREG werden goedgekeurd, exclusief 

openbare heffingen (zie verder). 

 

Het distributienettarief bevat de volgende componenten: 

 

- Distributie - ODV. Deze component geeft het deel van de distributienettarieven 

weer voor de openbare dienstverplichtingen (ODV) opgelegd door de 

gewestelijke overheden. Hij werd berekend volgens het verschil tussen de 

distributienettarieven (exclusief openbare heffingen) zoals goedgekeurd door de 

CREG en de geschatte distributienettarieven na eliminatie van ODV; 

 

- Distributie – overgedragen overschot/tekort. Het gaat om het verschil tussen de 

distributienettarieven (exclusief openbare heffingen) zoals goedgekeurd door de 

CREG en de distributienettarieven na eliminatie van de overschotten/tekorten 

van de vorige boekjaren; 

 

- Distributie – exclusief overgedragen overschot/tekort en ODV. Dit tarief wordt 

berekend volgens het verschil tussen de component “Distributie” en de 

subcomponent “Distributie – overgedragen overschot/tekort” en de 

subcomponent “Distributie – ODV”. 

 

 

VII.4 Openbare heffingen 

 

Deze post omvat de openbare heffingen van de verschillende tariefcomponenten. 

 

 

 

 

 

 

€/MWh 2007 2008 2009 2010 2011 01/2012-03/2012 04/2012-12/2012 2013

Federale bijdrage 0,11 0,12 0,15 0,15 0,15 0,13 0,12 0,14

Toeslag beschermde klanten 0,09 0,16 0,24 0,18 0,35 0,61 0,53 0,34

Aansluitingsvergoeding (enkel voor Wallonië) 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

De vennootschaps- en rechtpersonenbelasting

De overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale heffingen
verschillend per distributienetbeheerder
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VII.5 Energiebelasting en BTW 

 

De BTW van 21% werd toegepast op alle componenten, behalve op de toeslag beschermde 

afnemers en de Waalse aansluitingsvergoeding, waarvan de bedragen niet aan de BTW 

onderworpen zijn. De “energiebelasting” bedraagt: 

 

- 0,9889 EUR/MWh voor de klanten T1 tot T3; 

- 0,3640 EUR/MWh voor de periode 2007-2009 en daarna 0,9889 EUR/MWh110 

voor de klanten T4. 

                                                
110

 Sinds de programmawet van 31/12/2009 bestaan er 3 tarieven voor de energiebijdrage: 
- 0,00 EUR/MWh voor energie-intensieve bedrijven met overeenkomst milieudoelstelling 
- 0,0942 EUR/MWh voor bedrijven met overeenkomst milieudoelstelling 
- 0,9889 EUR/MWh voor alle anderen. 

De meeste bedrijven vallen onder optie 3.  Daarom is geopteerd om dit tarief op te nemen voor een 
T4-typeklant. 


