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EXECUTIVE SUMMARY 

Voorliggende studie beschrijft en analyseert de facturatiemethodes die de leveranciers op de Belgische 
energiemarkt toepassen voor jaargemeten huishoudelijke afnemers van elektriciteit en aardgas.  De 
studie beperkt zich tot de elementen die deel uitmaken van de energiecomponent: het abonnement, 
de energieprijs, de doorrekening van de kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling en de 
bijkomende diensten (zowel optioneel als inherent verbonden aan een product). De doorrekening van 
transport, distributie, taksen en heffingen vallen buiten de scope van deze studie. 

Een schriftelijke bevraging van de leveranciers met drie theoretische scenario’s diende als basis voor 
deze studie. Om een inzicht te krijgen in de toegepaste facturatiemethodes, bestrijkt elk scenario een 
andere beleveringsperiode:  

- scenario 1:  15/09/2015 – 14/09/2016; 

- scenario 2A:  15/09/2015 – 08/01/2016; 

- scenario 2B:  15/09/2015 – 21/03/2016. 

De scenario’s maken gebruik van het verbruiksprofiel S21 voor elektriciteit (3.500 kWh/jaar) en S41 
voor aardgas (23.260 kWh/jaar). Elk scenario moest uitgewerkt worden voor drie types van producten: 

- vaste energiecomponent; 

- variabele of geïndexeerde energiecomponent, op basis van een: 

• forward-indexeringsparameter; 

• spot-indexeringsparameter. 

Aangezien het om jaargemeten klanten gaat, is het aan de leveranciers om de verbruikte volumes zo 
correct mogelijk toe te wijzen aan de verschillende verbruiksperiodes (seizoen, moment van de dag) 
en hun respectievelijke prijzen. Synergrid stelt jaarlijks en na overleg met de leveranciers SLP’s ter 
beschikking om voormelde theoretische toewijzing uit te voeren.  

Een eerste belangrijke vaststelling is dat er verschillende methodes toegepast worden voor de 
spreiding van voormelde volumes. Bij aardgas zijn de verschillen belangrijker dan bij elektriciteit. Het 
aan te rekenen volume en de spreiding van dit volume is een hoeksteen binnen de toegepaste 
facturatiemethode. Een heel aantal onderdelen van de energiecomponent en andere elementen op 
de eindfactuur worden hierdoor bepaald. Een verschuiving van dit volume kan een andere kostprijs 
met zich meebrengen. Gelet op de verscheidenheid van de toegepaste methoden en het belang van 
de spreiding van het volume stelt de CREG voor om het aantal methodes te beperken, waarbij enkel 
gebruik wordt gemaakt van publiek consulteerbare gegevens, met als doel de transparantie van de 
toegepaste spreiding te bevorderen. 

Een tweede vaststelling betreft een timing-probleem met de tijdige beschikbaarheid van de 
facturatiegegevens bij spot-producten (waarden van de indexeringsparameter) en de theoretische 
uiterste facturatietermijnen die regionaal bepaald zijn. Bij het gebruik van kwartaalparameters voor 
spot-producten zijn alle waarden/noteringen pas gekend aan het einde van het desbetreffende 
kwartaal. In het geval van de stopzetting van een contract in de beginperiode van een kwartaal is het 
mogelijk dat de uiterste facturatiedatum de beschikbaarheid van de kwartaalwaarde van de 
indexeringsparameter voorafgaat, waardoor de leverancier de facto niet in staat is om binnen de 
voorziene termijnen te factureren. Op basis van deze vaststelling is de CREG van oordeel dat de 
toegepaste energieprijs bij een product gekoppeld aan een spot-indexeringsparameter in lijn moet 
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worden gebracht met de facturatietermijnen binnen de diverse regio’s. Het gebruik van een 
voortschrijdend gemiddelde op dagbasis geniet dan ook de voorkeur.  

Verschillende methoden bij de aanrekening van de abonnementskosten is een derde vaststelling. 
Gangbaar is dat vanaf het tweede beleveringsjaar het abonnement geproratiseerd wordt bij een 
vroegtijdige stopzetting van een contract. Bij een aantal leveranciers wordt het abonnement echter 
voor elk gestart beleveringsjaar integraal aangerekend, wat deze contracten mogelijks aanzienlijk 
duurder maakt. De CREG verwijst inzake deze vaststelling naar het consumentenakkoord1, waar 
volgende bepalingen werden voorzien voor de aanrekening van de forfaitaire vaste vergoeding per 
begonnen contractjaar. De energieleverancier zal: 

- ofwel het forfaitaire gedeelte van de vaste vergoeding per begonnen contractjaar laten dalen 
vanaf het tweede contractjaar; 

- ofwel vanaf het tweede contractjaar de vaste vergoeding volledig pro rata temporis 
aanrekenen; 

- ofwel vanaf het tweede contractjaar de vaste vergoeding forfaitair en gedeeltelijke pro rata 
temporis aanrekenen. 

Een laatste vaststelling binnen deze studie betreft de verschillende methoden en de hieruit vloeiende 
kostprijsevolutie van doorrekening van de kosten voor groene stroom en warmtekrachtkoppeling bij 
elektriciteitsproducten. Slechts bij twee leveranciers werd de geafficheerde kostprijs op de tarieffiche 
toegepast op de volledige beleveringsperiode. De overige leveranciers wijzigen de kostprijs doorheen 
de beleveringsperiode conform de vermelde frequentie op de tarieffiche. Kostprijsstijgingen van 30% 
tot 108% voor de certificatenverplichtingen werden vastgesteld tijdens de onderzochte periode. Deze 
prijsstijgingen worden zowel toegepast op elektriciteitsproducten met een vaste als variabele 
energiecomponent. Op basis van de uiteenlopende intensiteit van de kostprijsstijgingen tussen de 
leveranciers adviseert de CREG de incorporatie van de kosten voor de certificatenverplichtingen in de 
energiecomponent. Vandaag gebeurt dit slechts bij een klein aantal leveranciers. Deze incorporatie 
zorgt ervoor dat ook deze kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met een leveringsactiviteit in een 
geliberaliseerde energiemarkt op een correcte manier een impact hebben op de vorming van 
concurrentiële elektriciteitsprijzen op de Belgische elektriciteitsmarkt voor huishoudelijke afnemers. 
Door de incorporatie in de energiecomponent worden consumenten niet langer blootgesteld aan een 
extra complicerende factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de vergelijking van de 
elektriciteitsprijzen. De kosten verbonden aan de certificatenverplichtingen vertegenwoordigen 4% tot 
13% van de totale bestudeerde elektriciteitskosten.2 

Op basis van het voorgaande formuleert de CREG de volgende vier concrete aanbevelingen:  

1) Met betrekking tot de toegepaste methoden voor de spreiding van het aan te rekenen 
volume beveelt de CREG aan om enerzijds bij elektriciteit enkel gebruik te maken van SLP-
waarden en anderzijds bij aardgas gebruik te maken van de SLP-waarden in combinatie 
met de klimaatcorrectiefactoren (=KCF).  

2) Om mogelijke timingproblemen bij spot-producten te vermijden, dient gebruik te worden 
gemaakt van het voortschrijdend gemiddelde van de energieprijs op dagbasis bij de 
stopzetting van een contract.  

  

                                                           

1 Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”- de bepalingen in verband met de forfaitaire, vaste 

vergoeding worden uiterlijk tegen 1 september 2018 toegepast. 
2 Brussel: 4%, Vlaanderen 10% en Wallonië 13% (gebaseerd op cijfers aangeleverd in het kader van de diverse scenario’s). 
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3) Bij de abonnementsvergoeding dient een methode te worden gebruikt waarbij: 

a) ofwel de vergoeding over de volledige contractduur pro rata temporis wordt 
aangerekend; 

b) ofwel de vergoeding voor het eerste contractjaar forfaitair wordt aangerekend en 
vanaf het tweede contractjaar volledig pro rata temporis. Hierbij verzekert de 
leverancier zich ervan dat de eventuele gemaakte kosten die gepaard gaan met de 
aanmaak van een nieuwe klant worden vergoed (bijvoorbeeld administratieve 
kosten, kosten verbonden aan de klantendienst). 

4) De incorporatie van kosten verbonden aan de certificaatverplichtingen in de 
energiecomponent - dit bij alle leveranciers terwijl dit nu slechts bij een aantal het geval 
is - zorgt ervoor dat ook deze kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met een 
leveringsactiviteit in een geliberaliseerde energiemarkt op een correcte manier een 
impact hebben op de vorming van concurrentiële elektriciteitsprijzen op de 
kleinhandelsmarkt. Door incorporatie in de energiecomponent worden huishoudelijke 
afnemers niet langer blootgesteld aan een extra complicerende factor waarmee rekening 
moet worden gehouden bij de vergelijking van de elektriciteitsprijzen. 
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1. INLEIDING 

Deze studie kadert in de wettelijke taak van de CREG tot het uitvoeren van studies in verband met de 
elektriciteits- en gasmarkt, meer bepaald de toepassing van artikel 23, §2, 2° van de wet van 
29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna: de Elektriciteitswet) en 
artikel 15/14, §2, 2° van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 
en andere door middel van leidingen (hierna: de Gaswet). Aanvullend kadert deze studie ook in het 
toezien op de essentiële belangen van de consument en op de correcte toepassing van de openbare 
dienstverplichtingen (art. 23, § 2, 20° Elektriciteitswet en art. 15/14, § 2, 13° Gaswet). 

De studie biedt een overzicht en analyse van de verschillende facturatiemethodes die leveranciers 
actief binnen België toepassen bij hun afnemers. De studie heeft betrekking op de energiecomponent 
(incl. abonnement en extra diensten (optionele en verplichte diensten)) en de kosten verbonden aan 
groenestroom- en warmtekrachtcertificaten (per regio) en dit voor de volgende producttypes: 

- vaste energieprijs; 

- variabele energieprijs gelinkt aan een forward-index; 

- variabele energieprijs gelinkt aan een spot-index. 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 
19 april 2018. 

2. DOELSTELLING EN METHODE 

2.1. DOELSTELLING 

Doelstelling van de studie is een overzicht te bieden en een analyse te doen van de facturatie van de 
energiecomponent op de eindfactuur van de huishoudelijke afnemer. Volgende elementen zijn van 
belang: 

- het volume (aantal kWh) en de spreiding ervan over de gefactureerde periode; 

- de toegepaste energieprijs en indexeringsparameter; 

- het abonnement; 

- optionele en verplichte diensten. 

Per component brengt de studie enerzijds de toegepaste methode in kaart en gaat ze na of deze 
afhankelijk is van de regio of het producttype. Anderzijds geeft de studie een analyse van de 
verschillende effecten van de toegepaste methode op de afzonderlijke componenten en op de 
eindfactuur voor de huishoudelijke afnemer. 

2.2. METHODE 

Via een schriftelijke bevraging van alle leveranciers actief op de huishoudelijke Belgische 
energiemarktmarkt werden de nodige data omtrent de toegepaste facturatiemethode verzameld. De 
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bevraging gebeurde door middel van 3 uitgewerkte scenario’s. Per producttype  gaat de studie na hoe 
de diverse componenten worden aangerekend aan de huishoudelijke klant en dit per gewest. De 
bevraagde leverancier selecteerde voor elk producttype een referentieproduct met een significant 
aantal klanten. Aan de hand van deze referentieproducten werden de vooropgestelde scenario’s 
uitgewerkt.  

Het vertrekpunt van de scenario’s is een huishoudelijke klant met een enkelvoudige teller. Om het 
verbruikspatroon van deze klant te modelleren, maakt de studie gebruik van type-verbruiksprofielen 
opgesteld door Synergrid. Voor het elektriciteitsverbruik wordt gebruik gemaakt van het 
verbruiksprofiel S213 met een totaal jaarlijks verbruik van 3.500 kWh en een S414 verbruiksprofiel voor 
gas met een totaal jaarlijks verbruik van 23.260 kWh5.  

Voor de uitvoering van deze schriftelijke bevraging beroept de CREG zich, zoals hierboven aangegeven, 
op de toepassing van de artikelen 26, § 1 van de Elektriciteitswet en 15/16, § 1 van de Gaswet. Bij het 
niet verstrekken van de opgevraagde informatie kan de CREG overgaan tot het opleggen van een 
administratieve geldboete. De maximale geldboete per kalenderdag bedraagt 10% van de in gebreke 
gestelde leverancier op de Belgische elektriciteitsmarkt- c.q. gasmarkt (artikel 20/2 Gaswet, artikel 31 
Elektriciteitswet)6. 

2.3. SCENARIO’S 

Zoals hierboven aangehaald, werkt de studie met duidelijk afgelijnde scenario’s om een inzicht te 
verwerven in de toegepaste facturatiemethode. De toegepaste facturatiemethode werd uitgewerkt 
aan de hand van theoretische voorbeelden per gekozen referentieproduct. Hierbij werd de volgende 
informatie opgevraagd: 

- geselecteerd referentieproduct per producttype en de daaraan gekoppelde tarieffiche(s); 

- gefactureerd verbruik; 

- gefactureerde periode; 

- toegepaste prijsformules: 

• toegepaste prijs en de hieraan gekoppelde prijsindexeringsparameters; 

• facturatiemethode van abonnementskosten en kosten verbonden aan optionele en 
verplichte diensten (bv. slimme thermostaat, groene stroom als optie, enz.); 

                                                           

3 S21: Elektriciteit – Huishoudelijk met verhouding nachtverbruik/dagverbruik <1,3 (of netgebruiker zonder exclusief 

nachttarief indien geen verbruikshistoriek) 
4 S41: Aardgas - Huishoudelijk 
5 Gemiddeld verbruik van een gezin dat aardgas ook aanwendt voor verwarming (EUROSTAT) 
6 Artikel 20/2, eerste lid Gaswet: Onverminderd de andere door deze wet voorziene maatregelen, kan de Commissie elke in 

België gevestigde natuurlijke of rechtspersoon verplichten tot naleving van specifieke bepalingen van deze wet, de 
uitvoeringsbesluiten ervan, van latere wetten betreffende de tarieven of betreffende de bijdrage bedoeld in artikel 15/11, of 
van alle andere bepalingen op de toepassing waarvan ze toeziet krachtens artikel 15/14, § 2, tweede lid, 5°, en 5° bis binnen 
de termijn bepaald door de Commissie. Indien deze persoon bij het verstrijken van de termijn in gebreke blijft, kan de 
Commissie, op voorwaarde dat de persoon werd gehoord of naar behoren werd opgeroepen, in aanwezigheid van zijn 
raadsman een administratieve geldboete opleggen. De geldboete mag, per kalenderdag, niet lager zijn dan 1.240 €, noch 
hoger zijn dan 10 procent van de omzet die de betrokken persoon heeft gerealiseerd op de nationale aardgasmarkt en/of 
elektriciteitsmarkt tijdens het laatste afgesloten boekjaar. 

 



 

Niet-vertrouwelijke versie  10/45 

- Toegepaste SLP7 methode:  

• Hoe wordt omgegaan met de SLP weging? Welke waarden worden aangewend en 
wanneer?  

• Wordt het volume of de prijs onderworpen aan een SLP weging en wat met de 
abonnementskosten en extra diensten?  

• De eerste en laatst toegepaste SLP wegingsfactor voor elke maand. 

Scenario’s werden opgesteld om een inzicht te krijgen in de algemene toegepaste facturatiemethode 
bij de verschillende types van producten. 

Een eerste scenario betreft het beleveren van een klant gedurende een volledig jaar. De termijn loopt 
over het jaareinde heen met als bedoeling een zicht te krijgen in de verwerking van eventuele 
prijswijzigingen voor groenestroomcertificaten en/of warmtekrachtkoppeling. 

Daarnaast werden twee scenario’s toegevoegd om inzicht te krijgen in de gehanteerde methode bij 
vroegtijdige beëindiging van het contract. Hier werd geopteerd voor een einddatum in het begin van 
het kwartaal enerzijds en een einddatum in de 2de helft van het kwartaal anderzijds.  

Beleveringsperiode van de scenario’s: 

- scenario 1: 15/09/2015 – 14/09/2016; 

- scenario 2A: 15/09/2015 – 08/01/2016; 

- scenario 2B: 15/09/2015 – 21/03/2016. 

2.4. DATA 

Onderstaande tabellen 1 en 2 geven de in de studie opgenomen leveranciers weer en de relevante 
referentieproducten die zij selecteerden, ingedeeld per producttype. 

                                                           

7 Synthetic Load Profiles: theoretische spreiding van het volume van jaargemeten klanten (moment van de dag, seizoen) met 

als doel de overeenstemmende prijzen aan de bekomen volumes per verbruiksmoment toe te wijzen.  
http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896
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Tabel 1: Referentieproducten elektriciteit per leverancier 

Leverancier Product 
Vaste 
energieprijs 

Variabele 
energieprijs 
(forward) 

Variabele 
energieprijs 
(spot) 

Aspiravi 
Energy 

Eco Plus Fix X   

Eco Plus Flex   X 

Belpower  Belpower exclusief groen 3 jaar X   

Comfort 
Energy 

Plus Variabel  X  

Plus Vast 1 jaar X   

Ebem  

Ebem B@sic   X 

Ebem Groen 12  X  

Ebem Vast 1.0 X   

EDF Luminus 

Ecofix Elektriciteit (3 jaar) X   

Ecofix Elektriciteit (2 jaar) X   

Ecoflex Elektriciteit (2 jaar)  X  

ENGIE 
Electrabel 

Easy Fixed X   

Easy Indexed  X  

Elegant 

Lokale Groene Stroom  X  

Lokale Groene Stroom BX   X 

Lokale Groene Stroom TA X   

Eneco Vast elektriciteitsproduct X   

Energy People 

BP Elektriciteit Groen   X 

EP Elektriciteit Groen  X  

EP Elektriciteit Groen 1 jaar X   

Eni  

Flex 1 jaar   X  

Go Flex    X 

Link 1 jaar  X   

Enovos Power@Home8 X   

Essent 
Elektriciteit Variabel Groen 1 jaar  X  

Elektriciteit Vast Groen 1 jaar X   

Klinkenberg  Classic Mini9 X   

Lampiris 
Tip  X  

Top X   

Mega 

Free 1 jaar   X 

Free 3 jaar   X 

Safe 1 jaar X   

Safe 3 jaar X   

Octa+ 

EnergyBox Vast X   

EnergyBox Variabel  X  

Web Variabel   X 

Poweo Poweo fix X   

Watz 100% Belgisch Groen X   

Trevion Groene energie van hier “vast” X   

 

  

                                                           

8 Product niet actief tijdens opgestelde scenario’s 
9 Product niet actief tijdens opgestelde scenario’s 
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Tabel 2: Referentieproducten aardgas per leverancier 

Leverancier Product 
Vaste 
energieprijs 

Variabele 
energieprijs 
(forward) 

Variabele 
energieprijs 
(spot) 

Antargaz Gas Variabel  X  

Ebem Ebem Aardgas 12  X  

ENGIE Electrabel Easy Fixed X   

Easy Indexed  X  

EDF Luminus Ecofix Gas 3 jaar X   

Ecofix Gas 2 jaar X   

Ecoflex Gas 2 jaar  X  

Elegant Aardgas TA 3 jaar X   

Aardgas  X  

Aardgas BX   X 

Eneco Variabel Gasproduct  X  

Eni Flex 1 jaar  X  

Go Flex10   X 

Link gas 1 jaar  X   

Enovos Gas@Home11  X  

Essent Aardgas Variabel 1 jaar  X  

Aardgas Vast 1 jaar X   

Klinkenberg Hello12   X 

Lampiris Tip  X  

Top X   

Mega Free 1 jaar  X  

Free 3 jaar  X  

Octa+ EnergyBox Vast X   

EnergyBox Variabel  X  

Poweo Vast Aardgas X   

Watz Aardgas  X  

3. SPREIDING EN AANREKENING VOLUME 

Met het begrip volume wordt het aangerekende volume voor het volledige scenario bedoeld, uitgaand 
van een huishoudelijke klant met het type-verbruiksprofiel S21 voor elektriciteit met een totaal 
jaarlijks verbruik van 3.500 kWh met een enkelvoudige meter en het S41 type-verbruiksprofiel met 
betrekking tot gas met een totaal jaarlijks verbruik van 23.260 kWh. 

Daar de energieafname door een huishoudelijke eindafnemer slechts jaarlijks manueel wordt 
gemeten, gebruikt de studie type-verbruiksprofielen om tot een spreiding te komen van het verbruik 
over de gemeten periode. Type-verbruiksprofielen SLP’s, worden in de vrije elektriciteits- en gasmarkt 
gebruikt voor de verrekening van de afname van verbruikers die niet uitgerust zijn met telemeting.   

                                                           

10 Product actief sinds 06/2016 
11 Product niet actief tijdens opgestelde scenario’s 
12 Product niet actief tijdens opgestelde scenario’s 
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Voor de modellering van de SLP-waarden houdt de studie rekening  met de belangrijkste variabelen 
die het energieverbruik beïnvloeden. Deze waarden zijn enerzijds afgestemd op de jaarkalender, die 
rekening houdt met het tijdstip van zonsopgang en -ondergang, werk-, weekend-, feest- en brugdagen, 
en met schoolvakanties en specifieke verlofdagen, en houden anderzijds rekening met klimatologische 
invloeden (wordt jaarlijks aangepast)13. 

Naast het gebruik van de type-verbruiksprofielen, SLP’s, gebruiken leveranciers  voor de spreiding van 
het volume frequent correctiefactoren. Bijvoorbeeld  de ‘Klimaat Correctie Factor’ (hierna: KCF) 
toegepast op de SLP-waarden bij de spreiding van het aardgasverbruik. De KCF coëfficiënt neemt de 
werkelijke klimaatomstandigheden in aanmerking en corrigeert de SLP-waarden. 

3.1. TOEGEPASTE SPREIDING: ELEKTRICITEIT 

Hoe worden de SLP-type verbruiksprofielen concreet toegepast in de drie scenario’s, m.a.w. hoe 
gebeurt de verdeling van het totale volume over de beleveringsperiode?  

Een eerste vaststelling is het verschillende start-uur van de dag. Dit is een gevolg van het gebruik van 
verschillende tijdsindelingen (en het al dan niet toepassen van zomer- en wintertijd).  

De leveranciers gebruiken  de CET (Central European Time).  De studie maakt een onderscheid naar 
gelang de leverancier al dan niet  zomer- en wintertijd toepast. De omschakeling naar het zomeruur 
tijdens de bestudeerde scenario’s vond plaats op 27 maart 2016.14 Onderstaande tabel geeft de 
verschillende indelingen weer, hierbij worden de begin- en eindtijden van de verschillende scenario’s 
afgezet ten opzichte van de UTC-tijdsindeling (Coordinated Universal Time). 

- CEST: Central European Summer Time 

- CET: Central European Time 

Alle leveranciers kiezen ervoor om de dag van levering te starten met het uur 0 in de lokale tijd. Het 
merendeel past de zomer- en wintertijd toe (76,47% van de leveranciers). 

Tabel 3: Verschillende tijdsindeling 

[UTC]15 CEST16 CET 

14/09/2015 22:00 15/09/2015 0:00 14/09/2015 23:00 

14/09/2015 23:00 15/09/2015 1:00 15/09/2015 0:00 

15/09/2015 0:00 15/09/2015 2:00 15/09/2015 1:00 

   

7/01/2016 23:00 8/01/2016 0:00 8/01/2016 0:00 

8/01/2016 0:00 8/01/2015 1:00 8/01/2016 1:00 

   

21/03/2016 23:00 22/03/2016 0:00 22/03/2016 0:00 

22/03/2016 0:00 22/03/2016 1:00 22/03/2016 1:00 

   

14/09/2016 22:00 15/09/2016 0:00 14/09/2016 23:00 

14/09/2016 23:00 15/09/2016 1:00 15/09/2016 0:00 

15/09/2016 0:00 15/09/2016 2:00 15/09/2016 1:00 

                                                           

13 Voor de verbruiksprofielen elektriciteit worden waarden op kwartierbasis gebruikt, voor aardgas op uurbasis 
14 Toepassing zomeruur op 27 maart 2016, 2:00 werd 3:00 [CEST] 
15 Weergegeven uren, zijn uren conform UTC. 
16 Zomeruur wordt binnen deze methode toegepast op 27 maart 2016 1:00 [UTC]  
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Op basis van de gebruikte tijdsindeling en de hieraan gekoppelde SLP-waarden kan de spreiding van 
het toegewezen volume worden opgesteld, zie  

Tabel 4. De tabel geeft de spreiding weer op basis van het geselecteerde start- en einduur van de 
scenario’s. Het onderscheid tussen de verschillende tijdsverdelingen is gering.  

Tabel 4: Spreiding elektriciteit op basis van gekozen tijdsindeling 

Scenario & Kwartaal 
Spreiding van het volume 

UTC CEST CET 

Scenario 1: 15/09/2015 tem 14/09/2016    

Q3 2015 4,0236% 4,0232% 4,0234% 

Q4 2015 27,2621% 27,2640% 27,2556% 

Q1 2016 28,0882% 28,0859% 28,0945% 

Q2 2016 22,6230% 22,6232% 22,6230% 

Q3 2016 18,0032% 18,0037% 18,0034% 

Scenario 2A: 15/09/2015 tem 08/01/2016    

Q3 2015 11,8666% 11,8673% 11,8637% 

Q4 2015 80,4030% 80,3916% 80,3970% 

Q1 2016 7,7304% 7,7411% 7,7393% 

Scenario 2B: 15/09/2015 tem 21/03/2016    

Q3 2015 7,1124% 7,1092% 7,1112% 

Q4 2015 48,1903% 48,1592% 48,1910% 

Q1 2016 44,6973% 44,7316% 44,6977% 

 

Hierna volgt een overzicht en analyse van de verschillende spreidingsmethodes: 

5) Methode 1: Zuivere SLP spreidingsmethode: 

De leveranciers gebruiken de SLP-waarden integraal en onaangepast  om de spreiding van het 
volume te bepalen. Hierbij dient een onderscheid  te worden gemaakt tussen de leveranciers 
die gebruik maken van de SLP-waarden conform de tijdsindeling CET en deze die gebruik maken 
van de tijdsindeling CEST, zie hierboven. 

Tabel 5: Start en einde scenario's in SLP kalender 

[UTC] 
CEST17 CET 

Start Einde Start Einde 

Scenario 1: 15/09/2015 tem 
14/09/2016 

14/09/2015 
22:00 

14/09/2015 
22:00 

14/09/2015 
23:00 

14/09/2016 
23:00 

Scenario 2A: 15/09/2015 tem 
08/01/2016 

14/09/2015 
22:00 

08/01/2016 
23:00 

14/09/2015 
23:00 

08/01/2016 
23:00 

Scenario 2B: 15/09/2015 tem 
21/03/2016 

14/09/2015 
22:00 

21/03/2015 
23:00 

14/09/2015 
23:00 

21/03/2015 
23:00 

 

6) Methode 2: Gebruik van een interne correctiefactor: 

De spreiding van het verbruik op basis van de SLP-waarden wordt aangepast door het gebruik 
van een intern bepaalde methode.  Het doel van deze aanpassing bestaat erin om de spreiding 
van het verbruik op basis van de vooraf bepaalde SLP-waarden beter in lijn te brengen met het 

                                                           

17 Zomeruur wordt binnen deze methode toegepast op 27 maart 2016 1:00 [UTC]  
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werkelijke verbruik. De SLP-waarden worden immers door Synergrid ex-ante aangeleverd op 
basis van voorspellingen. Gelet op het niet publieke karakter van deze interne correctiefactor, 
maakt het gebruik hiervan de controle door de consument op de toegepaste spreiding 
onmogelijk. Twee leveranciers passen deze methode toe binnen de onderzochte periode van 
deze studie (interne correctiefactor A en B). 

 

7) Methode 3: Lineaire spreiding: het te factureren volume wordt pro-rata temporis over de 
beleveringsperiode verdeeld. 

Onderstaande figuur geeft het gebruik van de diverse spreidingsmethodes weer. Het gebruik 
van zuivere SLP-waarden (CET en CEST) wordt hoofdzakelijk toegepast. 83% van de bevraagde 
leveranciers maakt enkel gebruik van de door Synergrid gepubliceerde SLP-waarden. De 
leveranciers wenden geen onderscheid aan in methode tussen de verschillende producttypes 
binnen hun productgamma. 

Figuur 1: Toepassing van de diverse spreidingsmethodes: elektriciteit 

 

Onderstaande figuur en tabel geeft de spreiding van het volume weer voor scenario 1. Hierbij 
vallen de geringe verschillen op tussen de methoden CET en CETS. De methode lineaire 
spreiding, wijkt daarentegen sterk af. 

Tabel 6: Spreiding van het volume: elektriciteit scenario 1 

Methode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 

CEST 4,02% 27,26% 28,09% 22,62% 18,00% 

CET 4,02% 27,26% 28,09% 22,62% 18,01% 

Interne correctiefactor A 4,06% 27,71% 29,31% 22,34% 16,57% 

Interne correctiefactor B 4,05% 28,01% 29,38% 22,00% 16,56% 

Lineaire spreiding 4,37% 25,14% 24,86% 24,86% 20,77% 
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Figuur 2: Spreiding volume: elektriciteit: scenario 1 

 

Het onderscheid tussen de verschillende spreidingsmethodes is ook terug te vinden bij de 
scenario’s met een beperktere duurtijd, zie onderstaande tabellen. 

Tabel 7: Spreiding van het volume: elektriciteit scenario 2A 

Methode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

CEST 11,87% 80,38% 7,76% 

CET 11,87% 80,39% 7,74% 

Interne correctiefactor A 11,80% 80,63% 7,56% 

Interne correctiefactor B 11,68% 80,74% 7,59% 

Lineaire spreiding 13,79% 79,310% 6,90% 
 

Tabel 8: Spreiding van het volume: elektriciteit scenario 2B 

Methode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

CEST 7,11% 48,15% 44,74% 

CET 7,11% 48,16% 44,73% 

Interne correctiefactor A 6,97% 47,60% 45,44% 

Interne correctiefactor B 6,91% 47,80% 45,29% 

Lineaire spreiding 8,47% 48,68% 42,86% 
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3.2. TOEGEPASTE SPREIDING: AARDGAS 

Gelijkaardig aan de verschillende toegepaste spreidingsmethodes bij elektriciteit zijn er ook voor 
aardgas verschillende spreidingsmethodes. Gelet op het mogelijk gebruik van KCF, zie hierboven, is het 
aantal spreidingsmethodes groter: 

1) Methode 1: Zuivere SLP-spreidingsmethode: 

De leverancier gebruikt de SLP-waarden integraal en onaangepast om de spreiding van het 
volume te bepalen. Het aanvangsuur (en de hieraan gekoppelde SLP-waarde) dat wordt gebruikt 
om de spreiding van het volume te bepalen is (mogelijk) verschillend voor de verschillende 
leveranciers, zie tabellen hieronder. 

2) Methode 2: Gebruik van een correctiefactor KCF (klimaatcorrectiefactor): 

De leverancier bepaalt de SLP-fracties voor de toekomst met als één van de parameters een 
gemiddelde temperatuur van het verleden. Ex-post wordt de werkelijke temperatuur in 
rekening gebracht in het gehanteerde SLP-berekeningsmodel. Dit effect (reële 
temperatuurcorrectie) wordt door middel van de KCF in de berekeningen gebracht, en dit voor 
de processen settlement gas18. Fluxys staat in voor de bepaling van deze correctiefactor. 

3) Methode 3: Interne correctiemethode: 

Naast het bepalen van de spreiding op basis van de SLP-waarden en het al dan niet toepassen 
van de KCF kiezen bepaalde leveranciers voor het gebruik van een intern bepaalde methode van 
spreiding met een bijkomende correctiefactor. 

4) Methode 4: Lineaire spreiding:  

Hierbij wordt het te factureren volume pro rata temporis over de beleveringsperiode gespreid. 

Onderstaande tabellen geven weer welke spreidingswaarden werden toegepast voor elk product 
binnen de studie en zodoende gecategoriseerd. Daar de leveranciers geen verschillende 
spreidingswaarden toepasten voor de verschillende regio’s, werd dit onderscheid niet weergegeven. 
Geen onderscheid in spreidingswaarden werd aangewend binnen het productgamma van eenzelfde 
leverancier. 

De toegepaste spreidingsmethodes en de daaruit komende volumespreiding zijn voor de 
aardgasproducten minder homogeen dan voor de elektrictiteitsproducten. Niettegenstaande dat vele 
leveranciers kiezen voor een start die gelijklopend is met de start van de ‘gas-dag’ op de gasmarkt 
gebruiken vele leveranciers voor een verschillend start -en eind uur ter bepaling van hun toegepaste 
spreiding.19 Daarbij komt dat bepaalde leveranciers een KCF toepassen. Deze verscheidenheid aan 
toegepaste starturen en spreidingswaardenmethodes leidt tot grotere verschillen qua spreiding dan 
bij de onderzochte elektriciteitsproducten.  

Onderstaande figuur biedt een overzicht van de toegepaste spreidingsmethodes weer. Het gebruik van 
zuivere SLP-waarden wordt hoofdzakelijk toegepast, zij het minder uitgesproken dan bij 
elektriciteitsproducten. 

                                                           

18 Bij elektriciteit is de KCF gelijkgesteld aan 1 
19 De gas dag begint om 6u lokale tijd, zomertijd: 4u [UTC]op 21 september – wintertijd: 5u [UTC] 
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Figuur 3: Toepassing van de diverse spreidingsmethodes: aardgas 

 

Zoals bij de spreiding van het volume bij elektriciteitsproducten leidt de lineaire spreiding tot grote 
afwijkingen ten opzichte van de andere toegepaste methodes. Dit zowel bij scenario 1 als bij de kortere 
scenario’s 2A en 2B, zie onderstaande tabellen.  

Tabel 9: Spreiding van het volume: aardgas: scenario 1 

Methode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 

Zuiver SLP 1,74% 36,45% 46,25% 11,78% 3,78% 

Gebruik correctiefactor KCF 2,44% 30,16% 47,66% 15,48% 4,26% 

Interne correctiefactor A 2,37% 30,37% 48,25% 15,19% 3,81% 

Interne correctiefactor B 2,33% 30,66% 48,53% 14,78% 3,71% 

Lineaire spreiding 4,37% 25,14% 24,86% 24,86% 20,77% 

 

Tabel 10: Spreiding van het volume: aardgas scenario 2A 

Methode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

Zuiver SLP 4,05% 84,92% 11,03% 

Gebruik correctiefactor KCF 6,67% 82,38% 10,96% 

Interne correctiefactor A 6,49% 83,03% 10,48% 

Interne correctiefactor B 6,32% 83,17% 10,51% 

Lineaire spreiding 13,79% 79,31% 6,90% 

 

Tabel 11: Spreiding van het volume: aardgas scenario 2B 

Methode Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

Zuiver SLP 2,15% 45,06% 52,79% 

Gebruik correctiefactor KCF 3,19% 39,39% 57,42% 

Interne correctiefactor A 3,07% 39,35% 57,58% 

Interne correctiefactor B 3,00% 39,45% 57,56% 

Lineaire spreiding 8,47% 48,68% 42,86% 
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Figuur 4: Spreiding volume aardgas: scenario 1 

 

3.3. ONDERSCHEID SPREIDING BIJ ELEKTRICITEITS- EN 
AARDGASPRODUCTEN 

Daar waar  bij de elektriciteitsproducten in scenario 1 de verschillen in spreiding van het volume over 
de tijdspanne op basis van de toegepaste methode, beperkt blijven : tot maximaal 4,52% in het eerste 
kwartaal van 2016, zijn de verschillen voor de gelijkaardige periode bij aardgasproducten wel 
significant, zie Tabel 12. Het grootste verschil in spreiding situeert zich bij aardgas producten tijdens 
het 1ste kwartaal van 2016: 23,66%.  

Bij kortere beleveringsperiodes, zoals scenario 2A en 2B, zie tabel 13, zijn gelijklopende verschillen te 
bemerken. 

Tabel 12: Volumespreiding elektriciteit en aardgas: scenario 1 

 

Volume spreiding elektriciteit Volume spreiding aardgas 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Q1 
2016 

Q2 
2016 

Q3 
2016 

Q3 
2015 

Q4 
2015 

Q1 
2016 

Q2 
2016 

Q3 
2016 

Max 4,37% 28,01% 29,38% 24,86% 20,77% 4,37% 36,45% 48,53% 24,86% 20,77% 

Min 4,00% 25,14% 24,86% 22,00% 16,56% 1,72% 25,14% 24,86% 11,77% 3,71% 

Verschil 0,37% 2,87% 4,52% 2,86% 4,21% 2,65% 11,32% 23,66% 13,10% 17,06% 

 

Tabel 13: Volumespreiding elektriciteit en aardgas: scenario 2A & 2B 

 Volume spreiding elektriciteit Volume spreiding aardgas 

 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 

Scenario 2A   

Max 13,79% 81,16% 7,80% 13,79% 84,92% 11,05% 

Min 11,68% 79,31% 6,87% 4,05% 79,31% 6,90% 

Verschil 2,12% 1,85% 0,93% 9,75% 5,61% 4,15% 

Scenario 2B   

Max 8,47% 48,68% 45,44% 8,47% 48,68% 57,58% 

Min 6,91% 47,60% 42,86% 2,06% 39,35% 42,86% 

Verschil 1,55% 1,02% 2,58% 6,40% 9,33% 14,72% 
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3.4. CONCLUSIE VOLUME EN SPREIDING 

Het aan te rekenen volume is een hoeksteen binnen de toegepaste facturatiemethode. Het aan te 
rekenen volume bepaalt immers een heel aantal onderdelen van de energiecomponent en andere 
elementen op de eindfactuur, zo o.a. de energieprijs, de extra diensten en de kosten voor 
groenestroom- en warmtekrachtcertificaten. 

De leveranciers bepalen het aan te rekenen volume aan de hand van de jaarlijks opgenomen 
meterstanden of van de meterstanden opgenomen in kader van een leveranciers- en/of meterwissel.20 
De spreiding van dit volume over een tijdsperiode is afhankelijk van de door de leverancier toegepaste 
methode. De leverancier beschikt over de keuzevrijheid betreffende de toegepaste 
spreidingsmethode. De spreiding van het volume heeft een significante invloed op de toegepaste 
energieprijs, meer bepaald bij producten met een variabele energieprijs daar deze elk kwartaal een 
andere energieprijs kunnen hebben, zie hoofdstuk 4. Gezien het grotere volume aan energie en de 
grotere verschillen tussen de toegepaste spreidingsmethodes zijn de mogelijke verschillende effecten 
op de eindfactuur voor de afnemer groter bij aardgasproducten dan bij elektriciteitsproducten. De 
leveranciers vermelden de toegepaste methode niet op de tarieffiche. 

Het merendeel van de leveranciers passen een spreidingsmethode toe waarvan de SLP-waarden 
aangereikt door Synergrid, de basis vormen. Toch is de spreiding van het volume over de kwartalen 
heen verschillend voor de bestudeerde leveranciers. Bij aardgasproducten zijn de verschillen meer 
uitgesproken. Dit door enerzijds het toepassen van een ander begin -en eind uur van de beleveringsdag 
en anderzijds door het al dan niet toepassen van bijkomende correctiefactoren (bijvoorbeeld KCF en/of 
andere parameters). 

De SLP-profielen worden door sommige leveranciers bijgewerkt aan de hand van correctiefactoren. In 
de meeste gevallen gaat het om KCF en/of RF. Bepaalde leveranciers doen aanvullende correcties op 
basis van bijkomende eigen inschattingen. Deze aanpassingen zorgen volgens de betrokken 
leveranciers  voor een meer realiteitsgetrouwe spreiding van het volume. Voor de afnemer betekent 
dit een meer waarheidsgetrouwe spreiding van zijn verbruik en dito aanrekening hiervan. Aan 
leverancierszijde zorgt deze methode ervoor dat de productie/acquisitie van elektriciteit en/of aardgas 
enerzijds en de verkoop/facturatie ervan anderzijds op elkaar afgestemd kunnen worden. 

Gelet op de grote verscheidenheid van de toegepaste methoden en het belang van de spreiding van 
het volume stelt de CREG voor om het aantal methodes te beperken, waarbij enkel gebruik wordt 
gemaakt van de publiek consulteerbare SLP-profielen en voor aardgas aangevuld met het gebruik van 
correctiefactor KCF21. Het doel is om de transparantie van de toegepaste spreiding te bevorderen en 
het onderscheid tussen de verschillende leveranciers te reduceren. 

 

                                                           

20 Bij het ontbreken van telemeting. De distributienetbeheerder is hiervoor bevoegd. 
21 Waarbij de eerste toegepaste SLP-waarde gelijkstaat met de start van de eerste dag van de beleveringsperiode om 0u00 
(lokale tijd) voor elektriciteit en om 6u00 (lokale tijd) voor aardgas. De laatste toegepast SLP-waarde staat gelijk met 23u00 
van de laatste dag van de beleveringsperiode voor elektriciteit en met 5u00 (lokale tijd) van de dag volgend op de laatste dag 
van de beleveringsperiode voor aardgas. 
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4. ENERGIEPRIJS 

Onder de component energieprijs wordt de prijs voor de commodity energie verstaan. De 
verschillende producttypes dienen als vertrekpunt voor de analyse van deze component.  

4.1. PRODUCTTYPE: VASTE ENERGIEPRIJS 

Bij een product met een vaste energieprijs kan de energieprijs niet gewijzigd worden tijdens de duur 
van het contract. Andere elementen zoals nettarieven, taksen of heffingen kunnen echter wel wijzigen. 
Ook de kosten verbonden aan de certificaatverplichtingen kunnen worden gewijzigd, zie hoofdstuk 5. 

De toegepaste prijzen voor de energiecomponent blijven constant voor alle referentieproducten en 
alle scenario’s.  

4.2. PRODUCTTYPE: VARIABELE ENERGIEPRIJS 

Bij een product met een variabele energieprijs kan de energieprijs van de producten in het kader van 
deze studie tijdens de duur van het contract driemaandelijks gewijzigd worden op basis van een 
indexeringsparameter. De indexeringsparameter heeft een duidelijke link met gegevens of noteringen 
die worden gepubliceerd door energiebeurzen.22 Het aantal indexeringen wordt beperkt tot maximaal 
vier keer per jaar.23 Deze trimestriële indexering is onderworpen aan de controle van de CREG. Deze 
beperkingen werden opgelegd als onderdeel van het vangnetmechanisme.24 Het vangnetmechanisme 
werd stop gezet op 31 december 2017. 

Deze trimesteriele aanpassing van de energieprijs is duidelijk terug te vinden in de evolutie van de 
energieprijs die werd toegepast voor de verschillende variabele aardgasproducten in de bestudeerde 
periode september 2015 – september 2016, zie onderstaande figuur. 

Op basis van de gebruikte indexeringsparameter onderscheiden we twee groepen van variabele 
contracttypes: 

- Variabele energieproducten gelinkt aan een forward-indexeringsparameter; 

- Variabele energieproducten gelinkt aan een spot-indexeringsparameter. 

Beide producttypes hebben dezelfde indexeringsformule: 

𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑏𝑟𝑢𝑖𝑘 =  [(𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥 ∗  𝐴 + 𝐵) ∗ 𝑘𝑊ℎ] 

Waarbij  𝐴 = Vermenigvuldigingscomponent (wordt niet door alle leveranciers toegepast) 

  𝐵 = Vaste prijsmarge bovenop de index 

  

                                                           

22 Een lijst van criteria werd opgenomen in de Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve 
lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteits- en gasprijzen door leveranciers. 
23 Artikel 20bis, §2, van de Elektriciteitswet voorziet dat de indexering van variabele contracttypes beperkt wordt tot 

maximaal vier keer per jaar (steeds aan het begin van een trimester) 
24 Koninklijk besluit tot verlenging van het mechanisme ingesteld door artikel 20bis van de wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt en ingesteld door artikel 15/10bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het 
vervoer van gasachtige producten en  andere door middel van leidingen 
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Figuur 5: Evolutie variabele energieprijs gedurende scenario 1 

 

4.2.1. Producttype: Variabele energieprijs (gelinkt aan forward-indexeringsparameter) 

Zoals hierboven aangehaald, heeft de leverancier de vrijheid om zowel de indexeringsparameter te 
bepalen conform de toegelaten criteria zoals de samenstelling van de gebruikte indexeringsformule. 
Deze vrijheid leidt tot een breed spectrum van gebruikte indexeringsparameters voor de variabele 
producten. 

Tabel 14: Productlijst: Variabele energieprijs gelinkt aan forward-indexeringsparameter: Elektriciteit25 

Leverancier Product Indexeringsformule [€/MWh]26 

Comfort Energy Plus Variabel (Endex 6wd,0,3 * 1,10 + 9) 

Ebem  Ebem Groen 12 (Endex103 +8,50) 

ENGIE Electrabel Easy Indexed [(1/3 CWE121212+ 1/3 CWE303 + 1/3 CWE12012) * 
1,238 + 5,750] tem 31/03/2016 
(Endex303 *1,071 +11,240) vanaf 01/04/2016 

Elegant Lokale Groene Stroom (Endex15d,03 +0,8) 

Energy People EP Elektriciteit Groen Endex6wd,0,3 *1,08 + 2) 

Eni Flex 1 jaar (Endex213 * 0,42365*2,36+9,044620)  

Essent Elektriciteit Variabel Groen (Endex20d1,0,3  +1,088) 

Lampiris Tip (Endex103 +15,9) 

Octa+ EnergyBox Variabel (Endex0dpe,0,3) * 1,07 +4,35) 

EDF Luminus Ecoflex Elektriciteit (3 jaar) [(1/3 Endex121212 + 1/3 Endex12012 + 1/3 
Endex303)*1,09 +0,594] 

                                                           

25 Beschrijving van de verschillende indexeringsparameters is terug te vinden in bijlage 1 
26 Zoals toegepast tijdens de scenario’s 
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Tabel 15: Productlijst: Variabele energieprijs gelinkt aan forward-indexeringsparameter: Aardgas 

Leverancier Product Indexeringsformule [€/MWh]  

Antargaz Gas Variabel TTF103 + 3,27 

Ebem Ebem Aardgas 12 TTF103 +4,78 

ENGIE Electrabel Easy Indexed TTF103 + 7,980  

Elegant Aardgas TTF15d,03 +5,92 

Eneco Variabel gasproduct TTF103 + 6,16 

Eni  Flex 1 jaar TTF103 + 7,304 

Enovos Power@Home TTF103 +5,86 

Essent Aardgas Variabel 1 jaar TFF103 + 6,95 

Lampiris Tip TTF103 + 8,50 

EDF Luminus Ecoflex Gas (2 jaar) HUB303 + 8,81 

Mega Free 1 jaar TTF103 + 3,54 

Octa+ EnergyBox Variabel TTF103 + 4,89 

Watz Aardgas TTF103 + 6,437 

 

4.2.2. Producttype: Variabele energieprijs (gelinkt aan spot-indexeringsparameter) 

Tabel 16: Indexeringsformules spot-producten: Elektriciteit 

Leverancier Product Indexeringsformule [€/MWh] 

Aspiravi Eco Plus Flex (Belpex *1,08 + 4,50) 

Ebem B@sic (Belpex * 1,03822 + 6) 

Elegant Lokale Groene Stroom BX (Belpex S21 * 1,08) 

Energy People BP Elektriciteit Groen (Belpex *1,08 + 3) 

Eni Go Flex (Belpex + 1,457) 

Mega Free 1 jaar & Free 3 jaar (Belpex * 1,1 +3,5) 

Octa+ Web Variabel (Belpex * 1,07 + 3,35) 

 

De verschillende leveranciers gaven slechts drie aardgasproducten van het producttype variabele 
energieprijs op voor de bestudeerde periode: september 2015 – september 2016, zie onderstaande 
tabel. 

Tabel 17: Indexeringsformules spot-producten: Aardgas 

Leverancier Product Indexeringsformule [€/MWh] 

Elegant Aardgas BX ZTPS41 + 3 

Eni Go Flex TTF-DAHW + 0,434 

Klinkenberg Hello (ZTPS41 *1,03)+4,5 

 

Daar waar de indexeringsparameter bij een variabel product gelinkt aan een forward-
indexeringsparameter op elk tijdstip binnen het beleveringscontract gekend is, is dit niet zo bij een 
variabele energieprijs gelinkt aan een spot-indexeringsparameter. Een spot-product maakt gebruik van 
indexeringsparameters op basis van korte termijncontracten (day-ahead) (bv. Belpex Day-Ahead 
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Market (DAM))27. De waarde van de indexeringsparameter voor een bepaald kwartaal is dus pas 
gekend nadat het kwartaal afgelopen is. Deze vorm van prijszetting heeft onder meer de volgende 
effecten: 

1) De indexeringsparameter is niet gekend voor het huidige/lopende kwartaal. Prijzen op de 
aangeleverde tarieffiches geven de prijs weer van het voorgaande kwartaal ter indicatie. De prijs 
voor een bepaald kwartaal is dus pas gekend nadat het kwartaal afgelopen is. Bij de publicatie 
van een tarieffiche van een spot-product is de prijs van het eerste te beleveren kwartaal nog 
niet gekend. Leveranciers geven de prijs van het vorige, afgelopen kwartaal weer ter indicatie28. 
De indexeringsparameter vertoont mogelijks aanzienlijke schommelingen doorheen de tijd, zie 
onderstaande figuur. Daardoor treedt mogelijk een verschil op tussen de energieprijs op de 
tarieffiche en de werkelijk toegepaste prijs. 

Figuur 6: Evolutie indexeringsparameter Belpex 

 

Voor de bepaling van de energieprijs voor het eerste aangerekende kwartaal onderscheiden we 
twee facturatiemethodes: 

• gebruik van het rekenkundig gemiddelde van het volledige kwartaal;  

• gebruik van het voortschrijdend gemiddelde vanaf beleveringsmoment tot einde 
kwartaal.  

De keuze van gebruikte methode kan aanleiding geven tot grote prijsverschillen, zie 
prijsverschillen voor de uitgewerkte scenario’s in onderstaande tabel. Het verschil tussen beide 
methodes is afhankelijk van de prijsevolutie op de markt tijdens het betrokken kwartaal. 

                                                           

27 Belpex Day-Ahead Market (DAM) is het rekenkundig gemiddelde in €/MWh van de dagelijkse (end of day) baseload 
referentieprijzen (contracten voor de fysieke levering van elektriciteit op het Belgische hoogspanningsnet in de 
daaropvolgende dag), zoals gepubliceerd op http://www.belpex.be 
28 Op de tarieffiche van het aardgasproduct Eni Go Flex worden ter indicatie van de energieprijs zowel de laatst gekende prijs, 

zijnde het vorig kwartaal, weergegeven, als een geschatte annualisatie van de waarde van de indexeringsparameter conform 

het CREG charter. 
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Tabel 18: Rekenkundig gemiddelde Belpex: bij de start van de scenario’s 

Periode 

Rekenkundig 
gemiddelde Belpex 
[€/MWh] 

Verschil t.o.v. 
rekenkundig 
gemiddelde op 
kwartaal basis 

15/09/2015 tem 30/09/2015 55,2359 20,67% 

01/07/2015 tem 30/09/2015 
(volledig kwartaal) 

45,7753 0,00% 

 

2) Welke waarde voor de indexeringsparameter tijdens het kwartaal van stopzetting: Bij het 
stopzetten/beëindigen van het beleveringscontract gedurende een kwartaal is de 
indexeringsparameter van het betreffende kwartaal nog niet gekend. Leveranciers passen 
verschillende methodes toe: 

- Gebruik van het rekenkundig gemiddelde op het einde van het betrokken kwartaal. Deze 
methode werd het meest toegepast in de bestudeerde periode. In dat geval maakt de 
leverancier pas een finale afrekening op  bij het verstrijken van het betrokken kwartaal. Voor 
het voorbeeld van scenario 2A waarbij het contract en de belevering wordt beëindigd op 8 
januari, impliceert dit dat de volledige afrekening ten vroegste kan gebeuren op 1 april 2016. 
Mogelijke implicaties van deze handelswijze worden behandeld in 4.2.3. 

- Gebruik van het voortschrijdend gemiddelde van het lopend kwartaal. Hierbij wordt het 
rekenkundige gemiddelde van de indexeringsparameter voor de periode gebruikt: het begin 
van het betrokken kwartaal t.e.m. de laatste beleveringsdag. Binnen deze categorie kan een 
bijkomend onderscheid worden gemaakt: 

o Maandelijks gemiddelde: het voortschrijdend gemiddelde wordt berekend op basis 
van de dagelijkse notering van de parameter het voortschrijdend gemiddelde wordt 
slechts berekend bij het verstrijken van een maand. Bij scenario 1 betekent deze 
methode dat het gemiddelde van het vorige kwartaal wordt toegepast daar nog geen 
maand was verstreken binnen het nieuwe kwartaal. Voor het einde van scenario 2B, 
21/03/2015, impliceert deze methode dat het gemiddelde van januari en februari zal 
worden toegepast, zie tabel 21; 

o Voortschrijdend gemiddelde: het voortschrijdend gemiddelde berekend t.e.m. de 
laatste beleveringsdag. Hierbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen enerzijds 
een voortschrijdende gemiddelde dat gebruik maakt van de gemiddelde dagprijs en 
anderzijds een voortschrijdend gemiddelde waarbij deze gemiddelde dagprijs wordt 
afgetoetst ten opzichte van de SLP-waarden (enkel toegepast door Klinkenberg).  

Bij de bepaling van de indexeringsparameter gebruiken leveranciers hoofdzakelijk het rekenkundig 
gemiddelde van het kwartaal en dit zowel voor het eerste kwartaal van de belevering als voor het 
laatste kwartaal. Onderstaande tabel geeft de toegepaste methodes weer voor de verschillende 
referentieproducten binnen deze studie. 
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Tabel 19: Gebruikte methode bij variabele producttype gelinkt aan spot-parameter (elektriciteit) 

Leverancier Product Methode 1ste kwartaal Methode laatste kwartaal 

Aspiravi Eco Plus Flex Gemiddelde v/h kwartaal Gemiddelde v/h kwartaal 

Ebem B@sic Gemiddelde v/h kwartaal Voortschrijdend 
gemiddelde 

Elegant Lokale Groene 
Stroom BX 

Gemiddelde v/h kwartaal Gemiddelde v/h kwartaal 

Energy People BP Elektriciteit 
Groen 

Gemiddelde v/h kwartaal Maandelijks gemiddelde 

Eni  Go Flex Gemiddelde v/h kwartaal Voortschrijdend 
gemiddelde 

Mega Free 1 & Free 3 jaar Gemiddelde v/h kwartaal Gemiddelde v/h kwartaal 

Octa+ Web Variabel Maandelijks gemiddelde Maandelijks gemiddelde 

 

Tabel 20: Gebruikte methode bij variabele producttype gelinkt aan spot-parameter (aardgas) 

Leverancier Product Methode 1ste kwartaal Methode laatste kwartaal 

Elegant Aardgas BX Maandelijks gemiddelde Maandelijks gemiddelde 

Eni  Go Flex Gemiddelde v/h kwartaal Voortschrijdend gemiddelde 

Klinkenberg Hello Gemiddelde v/h kwartaal Voortschrijdend gemiddelde 
(SLP gewogen) 

 

Voor een bepaalde indexeringsparameter kunnen de verschillende methodes leiden tot aanzienlijke 
prijsverschillen.  Deze mogelijke verschillen zijn afhankelijk van de prijsevolutie op de day-ahead 
markten tijdens het betrokken kwartaal, zie prijsverschillen voor de uitgewerkte scenario’s in 
onderstaande tabel en figuur. Waarbij het voortschrijdend gemiddelde in de tabel wordt vergeleken 
met het gemiddelde over het ganse 1ste kwartaal van 2016.  

Het gewogen gemiddeld gefactureerd volume voor het 1ste kwartaal van 2016 in scenario 2B bedraagt 
894,98 kWh. Het gebruik van het maandelijks gemiddelde bij de facturatie leidt in dit scenario tot een 
meerprijs van €0,61 ten opzichte van het gebruik van het gemiddelde van het ganse kwartaal.29 

  

                                                           

290,89498 MWh x 0,6841 €/MWh (29,1184 €/MWh – 28,4343 €/MWh) 
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Tabel 21: Rekenkundig gemiddelde Belpex: einde scenario 2B 

Methode Gebruikte periode 
Resultaat 
[€/MWh] 

Verschil 
t.o.v. 

kwartaal 
gemiddeld 

Gemiddelde v/h kwartaal 01/01/2016 t.e.m. 31/03/2016  28,4343 0,00% 

Maandelijks gemiddelde 01/01/2016 t.e.m. 29/02/2016 29,1184 2,41% 

Voortschrijdend gemiddelde 01/01/2016 t.e.m. 21/03/2016 28,9137 1,69% 

 

Figuur 7: Dagwaarden Belpex 1ste kwartaal 2016 

 

4.2.3. Gebruikte prijs versus facturatietermijn 

Zoals boven reeds aangehaald is de prijs bij een product gekoppeld aan een spot-parameter niet altijd 
gekend op het moment van de stopzetting van belevering. De toegepaste prijs is afhankelijk van de 
door de leveranciers gekozen methode, zie 4.2.2. De keuze voor een bepaalde methode heeft zijn 
gevolgen voor de facturatietermijn, meer bepaald voor de termijn tussen het stopzetten van de 
belevering en het doorgeven van de meterstanden en het factureren aan de huishoudelijke afnemer. 

Bij toepassing van de facturatiemethode die gebruik maakt van het voortschrijdend gemiddelde is de 
te factureren energieprijs gekend op de laatste beleveringsdag. Bij de facturatiemethoden die werken 
met een maandelijks gemiddelde en een gemiddelde van het kwartaal moet daarentegen het einde 
van de maand of het kwartaal worden afgewacht. Deze laatste methodes kunnen conflicteren met de 
termijnen die gelden voor het factureren aan de huishoudelijke afnemer. 
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De drie gewesten leggen termijnen op aan de leveranciers waarbinnen zij de cliënt moeten factureren: 

- Binnen het Vlaams Gewest geldt een te respecteren termijn van 6 weken na meteropname.30 
Daarnaast geldt een termijn van 30 dagen bij een opzegging van het leveringscontract door de 
leverancier (heeft geen betrekking op het veranderen van leverancier).31 Bij niet naleving kan 
een administratieve boete worden opgelegd.32 

- Binnen het Brussels Gewest geldt een te respecteren termijn van 6 weken bij het veranderen 
van leverancier.33 Er zijn geen andere  bepalingen met betrekking tot de te respecteren 
termijnen in het Brusselse wettelijke kader. De raad van bestuur van Brugel34 kan een 
administratieve geldboete opleggen bij niet naleving. 

- Binnen het Waals gewest geldt een termijn van 60 dagen voor het sturen van een 
afsluitingsrekening na meteropname.35 

Gelet op bovenstaande regelgeving stellen we vast dat een facturatiemethode die gebruik maakt van 
de gemiddelde prijs van het volledige kwartaal kan leiden tot een conflict met de door de gewesten 
opgelegde facturatietermijn. De facturatie bij stopzetting van de belevering in het begin van een 
kwartaal, zoals in scenario 2A: op 8 januari, conflicteert met de regelgeving in de 3 gewesten. 

4.3. CONCLUSIE ENERGIEPRIJS 

De totale energieprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal verbruikte kWh. Alle leveranciers 
geven de eenheidsprijs dan ook als volgt weer voor al hun huishoudelijke producten: c€/kWh. 

Bij producten met een vaste energieprijs passen alle leveranciers consequent de energieprijs toe zoals 
weergegeven op de bijhorende tarieffiche, en dit voor de hele beleveringsperiode.  

Voor producten met een variabele energieprijs is er wel een onderscheid tussen de verschillende 
leveranciers voor wat betreft de toegepaste facturatiemethode. Meer bepaald verschilt de toegepaste 
energieprijs bij variabele energieproducten gekoppeld aan een spot-parameter. De energieprijs bij een 
spot-product is niet gekend bij de start en einde van de beleveringsperiode. De energieprijs 
weergegeven op de tarieffiche van een spot-product is slechts een indicatie van de prijs.  

Bij de afrekening van het laatste, al dan niet volledige, beleveringskwartaal zijn er enerzijds 
leveranciers die het einde van het kwartaal afwachten om tot afrekening te gaan. Anderzijds zijn er 
leveranciers die gebruik maken van een vorm van voortschrijdend gemiddelde. Dit alles leidt ertoe dat 
de toegepaste energieprijs verschillend kan zijn voor dezelfde beleveringsperiode afhankelijk van het 
gekozen gemiddelde. 

Bij aardgasproducten zijn de verschillen in spreiding van het volume tussen de leveranciers groter dan 
bij elektriciteitsproducten. Het verschil in spreiding is van belang bij de variabele producten daar de 
toegepaste energieprijs kan verschillen van kwartaal tot kwartaal, onderstaande figuur geeft het 
prijsverloop weer van de indexeringsparameters TTF103 en TTF303. 

  

                                                           

30Artikel V.3.9.9 van het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit in het Vlaamse Gewest 
31 Art. 5.2.3, §2 van het Energiebesluit 
32Conform Art. 13.3.1 en 13.3.2 2 van het Energiedecreet 
33Art. 25quattuordecies, § 1, 8° Elektriciteitsordonnantie en 20undecies, § 1, 8° Gasordonnantie 
34 De Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt: https://www.brugel.brussels/nl_BE/ 
35Art. 7, § 3-4 Besluiten Openbaredienstverplichtingen Gas en Elektriciteit) 
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Figuur 8: Prijsevolutie TTF103 en TTF303 

 

Het effect van een volumeverschuiving van 3% op een totaal verbruik van 23.260 kWh (=697,8 kWh) 
van het 3de kwartaal 2017 naar het 4de kwartaal 2017 bedraagt €1,75 op de eindfactuur van de 
huishoudelijke afnemer (het betreft een product dat gebruik maakt van de indexatieparameter 
TTF103, zie onderstaande tabel).36 

Tabel 22: TTF103 Q3 en Q4 2017 

[€/MWh] Q3 2017 Q4 2017 

TTF103 14,97 17,54 

 

Het gebruik van een facturatiemethode die gebruik maakt van het gemiddelde van het volledige laatste 
kwartaal kan potentieel in conflict komen met de  door de gewesten opgelegde facturatietermijnen. 
Het is meer bepaald zo dat wanneer de maximale facturatietermijn korter is dan een volledig kwartaal 
een stopzetting in het begin van het kwartaal kan leiden tot de niet naleving van de gewestelijke 
regelgeving. 

5. DOORREKENING VAN KOSTEN 
CERTIFICATENVERPLICHTING 

Om in België de EU-doelstellingen inzake energie uit hernieuwbare bronnen te halen, werden zowel 
op federaal niveau als op gewestelijk niveau ondersteuningsmechanismen geïmplementeerd, deze 
hebben enkel betrekking op de energiedrager elektriciteit.  

                                                           

36 0,6978 MWh x 2,52 €/MWh 
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Zowel Vlaanderen als Wallonië en Brussel kennen een (verschillend) systeem van 
groenestroomcertificaten (of GSC en WKK). Deze systemen hebben de volgende 2 pijlers 
gemeenschappelijk: 

- de producenten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen krijgen een 
groenestroomcertificaat op basis van hun productie (facturatiemethode verschillend per 
gewest); 

- de certificatenverplichting voor de leveranciers, verschillende quota’s toegepast door de 
verschillende gewesten. 

De leveranciers factureren de kosten voor hun certificatenverplichtingen door aan hun eindklanten. 
De bepaling van kosten gebeurt op basis van: 

𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑛𝑣𝑒𝑟𝑝𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

= [𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑤𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑒𝑛 (𝑏𝑣. 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡𝑝𝑟𝑖𝑗𝑠)

×  𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎𝑣𝑒𝑟𝑝𝑙𝑖𝑐ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 × 𝐵𝑡𝑜𝑡
37] + 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 (𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑒)𝑘𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛 

5.1. VOORSTELLINGSWIJZE EN FACTURATIEMETHODE 

Op basis van de aangeleverde tarieffiches blijkt dat leveranciers drie voorstellingswijzen toepassen om 
de kosten van de certificatenverplichting weer te geven en aan te rekenen: 

- leveranciers tonen GSC- en WKK-verplichtingen als afzonderlijk bedrag in c€/kWh; 

- leveranciers tonen GSC- en WKK-verplichtingen als gesommeerd bedrag c€/kWh; 

- leveranciers tonen GSC- en WKK-verplichtingen niet en rekenen ze door als onderdeel van de 
energiecomponent (weergegeven als c€/kWh). Binnen deze studie paste alleen de leverancier 
Trevion deze voorstellingswijze toe. 

Centraal binnen de aangewende facturatiemethodes is het gebruikmaken van het aangerekende 
volume als startbasis voor de doorrekening van de kosten voor de certificatenverplichting.  

5.2. FREQUENTIE KOSTPRIJSHERZIENING 

De aangereikte gegevens tonen aan dat de kostprijs voor groenestroomcertificaten en 
warmekrachtkoppeling, ongeacht het producttype, veelal wordt aangepast gedurende de looptijd van 
de belevering/het contract. Het toegepaste tijdsinterval tussen de verschillende prijsaanpassingen is 
verschillend:  

1) herziening op jaarbasis; 

2) herziening op kwartaalbasis; 

3) herziening op maandbasis; 

4) geen herziening. 

Het toegepaste tijdstip van de herziening voor de kostprijs voor groenestroomcertificaten en 
warmekrachtkoppeling is binnen elke leverancier identiek ongeacht het type product.  

                                                           

37𝐵𝑡𝑜𝑡: Enkel van toepassing op GSC binnen Vlaanderen. 
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Tabel 23: Kostprijsaanpassingen GSC & WKK: tijdsintervallen 

Leverancier Herzieningstijdstip 

Aspiravi Energy Herziening op jaarbasis 

Belpower Herziening op jaarbasis 

Comfort Energy Herziening op jaarbasis 

Ebem Herziening op jaarbasis 

ENGIE Electrabel Herziening op jaarbasis 

Elegant Herziening op kwartaal basis 

Eneco Herziening op jaarbasis 

Energy People Herziening op maandbasis 

Eni Herziening op jaarbasis38 

Enovos Geen Herziening 

Essent Herziening op jaarbasis 

Klinkenberg Herziening op jaarbasis 

Lampiris Herziening op jaarbasis 

EDF Luminus Herziening op kwartaal basis 

Mega Herziening op jaarbasis 

Octa+ Herziening op jaarbasis 

Poweo Herziening op jaarbasis 

Trevion Geen herziening 

Watz Herziening op jaarbasis 

 

Omdat de certificatenverplichting verschillend is per gewest (zie hierboven), geeft de studie hierna een 
overzicht per gewest van de frequentie van kostprijsherzieningen en kostenevolutie. 

5.3. KOSTPRIJSHERZIENINGEN GROENE 
STROOM/WARMTEKRACHTKOPPELING BINNEN VLAANDEREN 

Het gebruik van verschillende tijdsintervallen om een eventuele herziening van de kostprijs door te 
factureren leidt tot een verschil in de kostenevolutie tussen de verschillende leveranciers voor de 
bestudeerde periode, zie onderstaande figuur. 

De evolutie van de kostprijs voor groenestroomcertificaten en warmekrachtkoppeling in Vlaanderen 
kent een uitgesproken stijging bij het jaarbegin bij alle leveranciers, zie onderstaande figuur. Deze 
uitgesproken stijging valt samen met de verhoging van het opgelegde certificaten quota voor 
leveranciers.39  

Gelet op de verplichting die leveranciers binnen Vlaanderen hebben in het kader van het inleveren van 
warmtekrachtkoppeling certificaten, kan er een verschil zijn voor wat betreft het moment van 
prijsaanpassing voor de kosten van groenestroomcertificaten enerzijds en de kosten 

                                                           

38 De initiële kostprijs, zoals vermeld op de tariefkaart, wordt toegepast over de ganse contractperiode, tenzij er wijzigingen 

zijn aan het reglementaire kader, zoals quotum aanpassing. 
39 Dit quotum wordt op jaarbasis vastgelegd. 
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warmtekrachtkoppeling anderzijds. Deze verschillende jaarlijkse wijziging van GSC en WKK wordt 
toegepast door Ebem en ENGIE Electrabel, zie onderstaande tabel. 

Tabel 24: Herziening GSC/WKK-kosten: Ebem en ENGIE Electrabel 

 Herziening GSC kosten Herziening WKK kosten 

Ebem Jan 2016 Okt 2015 

ENGIE Electrabel Jan 2016 Juni 2016 

Daarnaast verschilt de intensiteit sterk op het vlak van de doorgevoerde kostenverhogingen tussen de 
verschillende leveranciers. Er werden kostprijsverhogingen  vastgesteld tussen 21,9% en 63,22% ten 
opzichte van kostprijs bij het begin van de leveringsperiode (=kostprijs op de tarieffiche). 
Onderstaande figuur geeft de relatieve prijsevolutie weer van de kostprijs voor 
groenestroomcertificaten en warmtekrachtkoppeling waarbij de kostprijs bij aanvang van het scenario 
gelijkgesteld is aan 100. 

Figuur 9: Relatieve kostprijsevolutie kosten GSC/WKK Vlaanderen 4041 

 

  

                                                           

40 Hierbij werd een selectie gemaakt in het aantal opgenomen referentieproducten voor Vlaanderen. 
41 Waarbij september 2015 = 100. 
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De verschillende intensiteit in kostprijsstijgingen voor groenestroomcertificaten en 
warmtekrachtkoppeling komt ook tot uiting in de absolute kostprijs aangerekend in c€/kWh, zie 
onderstaande figuur. Waarbij de grotere spreiding van de kostprijs opvalt in september 2016 ten 
opzichte van september 2015. De leveranciers binnen Vlaanderen zijn onderworpen aan dezelfde 
quota verplichting en banding factor voor GSC (=𝐵𝑡𝑜𝑡). Zodoende kunnen deze elementen niet 
bijdragen tot de verklaring van deze grotere spreiding van de kostprijs voor groenestroomcertificaten 
en warmtekrachtkoppeling tussen de leveranciers onderling. Een verandering in 
onderhandelingspositie en/of verwervingskosten is gelet het korte tijdsbestek moeilijk als verklaring 
aan te nemen voor deze spreiding. 

Figuur 10: Spreiding kostprijs GSC/WKK: Vlaanderen 

 

5.4. KOSTPRIJSHERZIENINGEN GROENE STROOM BINNEN WALLONIË 

De evolutie van de kostprijs binnen Wallonië vertoont gelijkaardige kenmerken als deze binnen het 
Vlaamse gewest, zie onderstaande figuur. De quota-aanpassing begin 2016 gaat eveneens gepaard 
met een krachtige stijging in de kostprijs van groene stroom, deze wordt eveneens doorgerekend 
binnen alle producttypes. Kostprijsstijgingen waarneembaar tot 33,2%. Het verschil in de sterkte van 
de kostprijs stijging tussen de verschillende leveranciers kan ook hier niet verklaard worden door een 
wijziging van het opgelegde quotum. Deze zijn voor elke leverancier immers identiek.  
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Figuur 11: Relatieve kostprijsevolutie GSC Wallonië 

 

Figuur 12: Spreiding kostprijs GSC: Wallonië 
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5.5. KOSTPRIJSHERZIENINGEN GROENE STROOM BINNEN BRUSSEL 

De leveranciers passen geen ander tijdstip van kostprijsherziening toe binnen de Brusselse regio dan 
in de andere regio’s binnen België. De herziening op jaarbasis is binnen deze regio de meest courant 
toegepaste methode. Echter, de Brusselse regio kenmerkt zich eerder door het significant kleinere 
aanbod van producten tijdens de onderzochte periode.  

Zoals in de andere gewesten onderwerpen de meeste leveranciers  de aangerekende kostprijs inzake 
groenestroomcertificaten op jaarbasis aan een mogelijke herziening. Twee leveranciers doen het 
anders: Eni en EDF Luminus. Waarbij Eni aangeeft geen herziening toe te passen tenzij er wijzigingen 
worden doorgevoerd aan het regelgevend kader zoals bijvoorbeeld een quotumaanpassing. Dit 
impliceert in de praktijk een jaarlijkse herziening gezien de opgelegde quota jaarlijks veranderen. De 
leverancier EDF Luminus past een mogelijke herziening elk kwartaal toe. 

Onderstaande figuur toont duidelijk dat het herzieningstijdstip voor de verschillende producten 

meestal hetzelfde is. Waarbij het effect van de stijging van de quotaverplichtingen voor leveranciers 

bij de jaarovergang 2015-2016 duidelijk zichtbaar is.42 Er werden kostprijsverhogingen vastgesteld 

tussen 80,00% en 108,00%. Niettegenstaande er onderlinge verschillen waarneembaar zijn in de 

gefactureerde kostprijs, zie figuur 13. Deze figuur geeft de aangerekende kostprijs weer in absolute 

termen (c€/kWh) en toont aan dat leveranciers een verschillende kostprijs factureren. 

Figuur 13: Relatieve kostprijsevolutie GSC Brussel 

 

  

                                                           

42 Quotaverplichtingen groenestroomcertificaten 2015: 4,50%, 2016: 5,10% 
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Figuur 14: Spreiding kostprijs GSC: Brussel 

 

5.6. CONCLUSIES DOORREKENING KOSTEN 
CERTIFICATENVERPLICHTING 

De facturatie van de kosten verbonden aan de certificatenverplichting gebeurt op basis van verbruik. 
Deze kostprijs wordt ook zo aangegeven op de tarieffiche (c€/kWh). De leveranciers passen de 
gefactureerde kostprijs tijdens de looptijd van het contract aan, Trevion en Enovos vormen een 
uitzondering hierop. Deze aanpassingen worden zowel toegepast op producten met een vaste 
energieprijs als producten met een variabele energieprijs. 

De frequentie van deze herziening van de kostprijs is hoofdzakelijk jaarlijks. Andere toegepaste 
herzieningsfrequenties zijn: maandelijks of op kwartaalbasis. Dit leidt tot een verschillende evolutie 
van de kostencertificaatverplichtingen.  Op basis van de kostprijs vermeld op de tarieffiche is het 
moeilijk, of zelfs onmogelijk voor de huishoudelijke afnemers om een inschatting te maken van de 
toekomstige gefactureerde kostprijs. 

Naast een verschillende herzieningsfrequentie is de sterkte van de kostenstijging, ten gevolge van de 
quotastijging tijdens de verschillende scenario’s, sterk verschillend van leverancier tot leverancier in 
de regio’s Vlaanderen en Wallonië. Het opgelegde quota is nochtans voor alle leveranciers hetzelfde 
en kan dus niet worden aangewend ter verklaring van de uiteenlopende prijsstijgingen, van 30% tot 
108%.  

Gelet op de hogere gefactureerde prijs voor de certificaatverplichtingen in 2016 en de facturatie op 
basis van volume [€/kWh] heeft de toegepaste spreiding van het volume consequenties op de totale 
kostprijs voor de certificaatverplichtingen. Onderstaande figuur geeft de spreiding weer van het 
gefactureerde volume voor scenario 1 volgens de besproken methoden. Bij toepassing van de lineaire 
methode wordt een groter deel van het totale volume gefactureerd in 2016 dan bij toepassing van 
andere methodes, zijnde 89,26 kWh hoger dan bij de methode die gebruik maakt van interne 
correctiefactor B. Bij een kostprijsstijging voor de certificaatverplichtingen van bijvoorbeeld 0,50 
c€/kWh in 2016 ten opzichte van 2015 betekent de facturatie van dit volume in 2016 in plaats van in 
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2015 een verschil van €0,45 op de eindfactuur43. De kosten verbonden aan de 
certificatenverplichtingen vertegenwoordigen 4% tot 13% van de totale bestudeerde 
elektriciteitskosten.44 

Figuur 15: Spreiding volume: gefactureerd volume in 2016: scenario 1 (elektriciteit) 

 

6. ABONNEMENT EN VASTE KOSTEN 

Via een vaste vergoeding of abonnementskost dekt de energieleverancier zijn administratieve kosten, 
bijvoorbeeld voor het opmaken van een factuur of het organiseren van een klantendienst. 

Alle leveranciers rekenen abonnementskosten aan voor al hun opgenomen referentieproducten  
onafhankelijk van de hoeveelheid afgenomen kWh.45 De abonnementskosten worden door alle 
leveranciers gefactureerd per tijdseenheid (per dag, maand of jaar). Hiermee zijn de 
abonnementskosten de enige component binnen de energiekosten die niet wordt bepaald door het 
verbruik maar enkel door de duurtijd. 

De leveranciers bepalen de hoogte van de abonnements- en vaste kosten vrij . Daarnaast beschikken 

zij over de mogelijkheid om een verschil in abonnementsvergoeding te introduceren tussen de 

verschillende producttypes die zij aanbieden op de markt. Het al dan niet aanrekenen van een 

verschillende abonnementskost is vrij verdeeld over de verschillende leveranciers, zie tabel 25. 

.Als een leverancier differentiatie van de hoogte van de abonnements- en vaste kosten introduceert 

op basis van het producttype, wordt het producttype met een energieprijs gelinkt aan een spot- 

indexeringsparameter meestal duurder dan het producttype met een vaste energieprijs. 

  

                                                           

43 0,50 c€/kWh * 89,26 kWh 
44 Brussel: 4%, Vlaanderen 10% en Wallonië 13% (gebaseerd op cijfers aangeleverd in het kader van de diverse scenario’s) 
45 Een beperkt aantal leveranciers laat het bedrag van het abonnement wel afhangen van de verbruiksschijf waarin de 
consument valt. 
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Tabel 25:Differentiatie abonnementskosten en vaste kosten bij elektriciteitsproducten 

Interne differentiatie facturatiemethode elektriciteitsproducten  

Geen onderscheid tussen de producttypes 33% 

Slechts 1 producttype binnen producten portofolio 20% 

Differentiatie tussen de producttypes 47% 

     Waarvan de abonnementskosten:  

     Vaste energieprijs > Energieprijs gelinkt aan spot-indexeringsparameter 14% 

     Vaste energieprijs < Energieprijs gelinkt aan spot-indexeringsparameter 43% 

 

Binnen de toegepaste facturatiemethodes wordt er onderscheid gemaakt tussen 2 methodes: 

1) Pro rata aanrekening per beleverde dag. Het aantal beleverde dagen bepaalt de hoogte 
van de abonnementskosten. Onderscheid wordt gemaakt tussen: 

a) pro rata aanrekening die rekening houdt met het aantal dagen van het betrokken 
jaar (effect schrikkeljaar: 365 of 366 dagen); 

b) pro rata aanrekening waarbij standaard wordt uitgegaan van een jaar van 
365 dagen. 

2) Aanrekening per gestart beleveringsjaar. De leverancier rekent de 
abonnementsvergoeding volledig aan bij het starten van een beleveringsjaar, ongeacht 
de uiteindelijke beleveringstermijn. Binnen deze categorie kan nog een onderscheid 
gemaakt worden tussen: 

a) aanrekening per gestart beleveringsjaar waarbij de volledige 
abonnementsvergoeding wordt aangerekend bij de start van elk beleveringsjaar. 
Bijvoorbeeld: de abonnementsvergoeding van leverancier X bedraagt 50 €/jaar, dit 
impliceert bij een belevering van 1,5 jaar een totale abonnementsvergoeding van 
€100; 

b) aanrekening per gestart beleveringsjaar met correctie. Deze methode past een 
correctie toe op de totale aangerekende abonnementsvergoeding. De 
facturatiemethode wijzigt bij aanvang van het 2de beleveringsjaar in een pro-rata 
aanrekening. Bijvoorbeeld: als de abonnementsvergoeding van leverancier Y 
50€/jaar bedraagt, dan impliceert dit bij een belevering van 1,5 jaar een totale 
vergoeding van €75 (=€50+(1/2*€50)). 

Tabel 26 geeft de toegepaste facturatiemethode op de diverse producten door de verschillende 
leveranciers weer. De door de leverancier gekozen methode wordt toegepast op het volledige 
productgamma binnen deze studie en kent geen onderscheid op het vlak van regio. Slechts een 
minderheid van de leveranciers, ongeveer 1/3, past een methode toe die onder de categorie 
Aanrekening per gestart beleveringsjaar valt. 
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Tabel 26: Facturatiemethode abonnement & vaste kosten46 

Leverancier Facturatiemethode 

Antargaz Pro rata aanrekening per beleverde dag (365) 

Aspiravi Energy Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Belpower Aanrekening per gestarte beleveringsmaand 

Comfort Energy Pro rata aanrekening per beleverde dag (365) 

Ebem Pro rata aanrekening per beleverde dag 

ENGIE Electrabel Pro rata aanrekening per beleverde dag (365) 

Elegant Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Eneco Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Energy People Pro rata aanrekening per beleverde dag (365) 

Eni Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Enovos Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Essent Aanrekening per gestart beleveringsjaar 

Klinkenberg Aanrekening per gestart beleveringsjaar met correctie 

Lampiris Pro rata aanrekening per beleverde dag 

EDF Luminus Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Mega Aanrekening per gestart beleveringsjaar 

Octa+ Aanrekening per gestart beleveringsjaar met correctie 

Poweo Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Watz Pro rata aanrekening per beleverde dag 

Trevion Pro rata aanrekening per beleverde dag 

 

Naast de hoogte van de abonnementskost per jaar heeft de facturatiemethode een duidelijke impact 
op wat uiteindelijk wordt aangerekend. Onderstaande tabel geeft de fictieve abonnementskosten 
weer per type facturatiemethode en dit per scenario. Het uitgangspunt is een fictieve 
abonnementskost van 100 €/jaar. Binnen scenario 1 vallen de geringe verschillen in de aangerekende 
kost op.  

Binnen de scenario’s 2A en 2B is er een uitgesproken verschil tussen de facturatiemethodes die gebruik 
maken van een pro rata methode en  deze die gebruik maken van een aanrekening per beleveringsjaar. 
Deze laatste methode leidt tot een significant hogere abonnementskost in beide scenario’s.  

De kennis van de toegepaste facturatiemethode is naast de hoogte van de abonnements- en/of vaste 
kost van essentieel belang bij de afweging om van leverancier te veranderen. De methode aanrekening 
per gestart beleveringsjaar kan mogelijk een drempel vormen in de zoektocht naar een goedkopere 
leverancier en product. 

Tabel 27: Effect facturatiemethode abonnementskost 

Facturatiemethode Scenario 1 Scenario 2A Scenario 2B 

Pro rata (365) 
€ 100,00 € 31,78 € 51,51 

Pro rata (366) 
€ 100,00 € 31,69 € 51,64 

Aanrekening per gestart 
beleveringsjaar  

€ 100,00 € 100,00 € 100,00 

Aanrekening per gestart 
beleveringsjaar met correctie  

€ 100,00 € 100,00 € 100,00 

                                                           

46 Voor een update (maart 2018) van de toegepaste facturatiemethoden zie: Nota: Energieprijzen voor huishoudelijke 
afnemers van elektriciteit en aardgas. 

https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z1749
https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z1749
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6.1. CONCLUSIES ABONNEMENT EN VASTE KOSTEN 

De abonnements- en vaste kosten worden niet gefactureerd op basis van verbruik, dit in tegenstelling 
tot de andere opgenomen componenten binnen de studie. De leveranciers factureren de 
abonnements- en vaste kosten op basis van verbruikte en of gestarte tijdseenheid (per dag, maand of 
per jaar). 

De gehanteerde tijdseenheid voor de facturatie heeft een belangrijke impact op de eindfactuur. Bij de 
scenario’s waarbij het beleveringsjaar onderbroken wordt na x aantal maand, levert een 
facturatiemethode waarbij wordt gefactureerd per gestart beleveringsjaar de eindafnemer een hogere 
kost op dan bij een methode waarbij een kost wordt gefactureerd per beleverde dag. Inzake de 
gehanteerde tijdseenheid verwijst de CREG naar het consumentenakkoord47, waar volgende 
bepalingen werden voorzien voor de aanrekening van de forfaitaire vaste vergoeding per begonnen 
contractjaar. De energieleverancier zal: 

- ofwel het forfaitaire gedeelte van de vaste vergoeding per begonnen contractjaar laten dalen 
vanaf het tweede contractjaar; 

- ofwel vanaf het tweede contractjaar de vaste vergoeding volledig pro rata temporis 
aanrekenen; 

- ofwel vanaf het tweede contractjaar de vaste vergoeding forfaitair en gedeeltelijke pro rata 
temporis aanrekenen. 

Niettegenstaande de belangrijke impact van de facturatiemethode op de eindfactuur, zeker in geval 
van vroegtijdige beëindiging van de belevering, vermeldt de leverancier de gehanteerde methode 
zelden of nooit op de tarieffiche. De onderzochte tarieffiches geven de prijs weer per jaar [€/jaar].  

7. OPTIONELE EN VERPLICHTE DIENSTEN 

Onder optionele diensten worden de diensten begrepen waarvan de huishoudelijke afnemer de 
vrijheid heeft deze al dan niet op te nemen. Bij verplichte diensten daarentegen beschikt de 
huishoudelijke afnemer niet over deze vrijheid, deze diensten zijn inherent verbonden aan het 
product. 

Slechts twee producten werden opgenomen in de studie, zie onderstaande tabel. Beide producten 
hebben de facturatiemethode gemeenschappelijk: de basis waarop de kostprijs van de dienst wordt 
verrekend is het aangerekend volume. De kostprijs van de diensten is vast over de ganse looptijd van 
de beleveringsperiode. Deze bijkomende diensten zijn met andere woorden niet gevoelig voor de 
toegepaste spreidingsmethodes voor het volume. 

  

                                                           

47 Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”- de bepalingen in verband met de forfaitaire, vaste 
vergoeding worden uiterlijk tegen 1 september 2018 toegepast. 
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Tabel 28: Overzicht optionele en verplichte diensten 

Type Leverancier Beschrijving Facturatiemethode 

Verplichte dienst Aspiravi Energy Bijdrage goede doel. In de 
energieprijs zit een 
bijdrage voor een goed 
doel verrekend. 

€/MWh48 x aangerekend 
volume 

Optionele dienst ENGIE Electrabel 100% groen – 100% 
Belgisch is een optie die in 
combinatie met Easy Fix 
kan gekozen worden sinds 
01/04/2016. 

€/MWh x aangerekend 
volume 

8. CONCLUSIE 

Bij de facturatie van de energiecomponent en de kosten verbonden aan groenestroom- en 
warmtekrachtcertificaten onderscheiden zich enerzijds de kosten die worden gefactureerd op basis 
van het verbruik en anderzijds de kosten aangerekend op basis van de duurtijd. Energie, kosten 
verbonden aan de certificatenverplichtingen en de optionele/verplichte diensten worden gefactureerd 
op basis van het verbruik. Abonnements- en vaste kosten worden daarentegen gefactureerd op basis 
van de duurtijd. 

Gezien een groot deel van de kosten verbonden is aan het volume en de spreiding hiervan, vormen 
deze twee elementen dan ook een hoeksteen binnen de toegepaste facturatiemethodes. Het volume 
wordt bepaald door de jaarlijks opgenomen meterstanden of door de meterstanden opgenomen in 
het kader van een leveranciers- en/of meterwissel. De spreiding van dit volume wordt bepaald door 
de spreidingsmethode die de leverancier toepast. 

Niettegenstaande het merendeel van de leveranciers de door Synergrid aangereikte SLP-waarden 
gebruikt als basis om het volume te spreiden, werden belangrijke verschillen opgemerkt. Zo zijn er, 
afhankelijk van de toegepaste spreidingsmethode, verschillen in de spreiding over de kwartalen heen 
van maximaal 4,52% (elektriciteit) en 23,66% (aardgas) tussen de bestudeerde leveranciers49. Deze 
verschillen in spreiding hebben een significante invloed op de toegepaste energieprijs bij variabele 
producten, daar de prijs per kwartaal kan verschillen bij een product met een variabele energieprijs. 

De energieprijs wordt toegepast op het verbruik. Deze wordt ook zo weergegeven op de tarieffiche, 
c€/kWh. Bij een product met een vaste energieprijs blijft de energieprijs constant over de volledige 
beleveringsperiode. Bij variabele energieproducten kan deze prijs variëren over de verschillende 
kwartalen heen. Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen producten gekoppeld aan een 
forward-indexeringsparameter en producten gekoppeld aan een spot-indexeringsparameter. Er is een 
verschil tussen beide producten voor wat betreft de toegepaste facturatiemethode, meer bepaald is 
de toegepaste energieprijs bij variabele energieproducten gekoppeld aan een spot-parameter. De 
energieprijs bij een product gekoppeld aan een spot-product is niet gekend bij de start en op het einde 
van de beleveringsperiode. Dit in tegenstelling tot de producten gekoppeld aan een forward-
indexeringsparameter waar de energieprijs ten alle tijde is gekend. De energieprijs weergegeven op 

                                                           

48 Afhankelijk van de meetinstallatie: voor meters die jaarlijks worden opgemeten, bedraagt de bijdrage 1€/MWh excl. BTW. 
49 Dit geldt voor scenario 1 
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de tarieffiche van een spot-product is slechts een indicatie van de prijs. De definitieve energieprijs is 
slechts gekend na afloop van het eerste kwartaal. 

Met betrekking tot het laatste beleveringskwartaal is er een verschil tussen de leveranciers in de 
toegepaste energieprijs. Bij de afrekening van het laatste, al dan niet volledige, beleveringskwartaal 
zijn er enerzijds leveranciers die het einde van het kwartaal afwachten en de gemiddelde prijs van het 
volledige kwartaal toepassen. Anderzijds zijn er leveranciers die gebruik maken van een vorm van 
voortschrijdend gemiddelde tot en met de laatste beleveringsdag. Dit alles leidt tot een verschillende 
toegepaste energieprijs. 

Daarnaast kan het toepassen van een facturatiemethode die gebruik maakt van het gemiddelde van 
het volledige laatste kwartaal potentieel in conflict komen met de door de gewesten opgelegde 
facturatietermijnen. Daar de maximale facturatietermijn korter is dan een volledig kwartaal, kan een 
stopzetting in het begin van het kwartaal leiden tot een niet-naleving van de gewestelijke regelgeving. 

De facturatie van de kosten verbonden aan de certificaatverplichtingen gebeurt op basis van verbruik, 
deze kostprijs wordt dan ook zo aangegeven op de tarieffiche. Deze kostprijs wordt aangepast op basis 
van wijzigingen in het regelgevend kader. Dit wordt ook zo weergegeven op de tarieffiches.50 Slechts 
twee leveranciers vormen een uitzondering op deze regel, Trevion en Enovos. Zij passen de kostprijs 
niet aan tijdens de volledige beleveringsperiode. 

De frequentie van deze wijzigingen is hoofdzakelijk jaarlijks. Andere toegepaste herzieningsfrequenties 
zijn: maandelijks of op kwartaalbasis. Dit leidt tot een verschillende evolutie van de kosten voor 
certificaatverplichtingen tussen de leveranciers.  

Naast een verschillende herzieningsfrequentie zijn er ook verschillen voor wat betreft de sterkte van 
de kostenstijging, ten gevolge van de quotastijging. Deze zijn sterk verschillend tussen de leveranciers. 
Vermits de opgelegde quota voor alle leveranciers dezelfde zijn, kan dit dus niet worden aangewend 
ter verklaring van de uiteenlopende prijsstijgingen.  

Optionele en verplichte diensten worden gefactureerd op basis van het verbruik en kennen een vaste 
kostprijs over de ganse beleveringsperiode. Deze diensten zijn met andere woorden niet gevoelig voor 
de toegepaste spreidingsmethoden voor het volume. Dit in tegenstelling tot de energieprijs en de 
kosten verbonden aan de certificaatverplichtingen, die beide immers een variabel prijsverloop kunnen 
kennen. Doordat elk kwartaal een mogelijk verschillende kostprijs heeft, heeft een verschillende 
spreiding van het volume over de kwartalen van hetzelfde volume gevolgen voor de totale kostprijs. 
Op basis van de informatie vermeld op de tarieffiche is het als huishoudelijke afnemer niet mogelijk 
de spreidingsmethode die de leveranciers gebruiken na te gaan. 

In tegenstelling tot de andere componenten in deze studie factureren de leveranciers de 
abonnements- en vaste kosten niet op basis van het verbruik maar op basis van de verbruikte en/of 
gestarte tijdseenheid (per dag, maand of per jaar). De tarieffiche vermeldt de prijs op jaarbasis. De 
toegepaste tijdseenheid die wordt aangewend bij de facturatie wordt slechts vermeld als een 
facturatiemethode op basis van gestarte tijdseenheid wordt toegepast. 

De impact van de toegepaste facturatiemethode voor de abonnementskosten is significant, zeker bij 
scenario’s waarbij de beleveringsperiode minder dan 1 jaar betreft. Het potentieel verschil tussen een 
facturatiemethode waarbij de kostprijs voor een volledig jaar wordt gefactureerd in tegenstelling tot 
een methode op dagbasis is significant. 

  

                                                           

50 Wijzigingen in de te behalen quota. 
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Bij de facturatie van de energiecomponent en de kosten verbonden aan groenestroom- en 
warmtekrachtcertificaten is er geen onderscheid tussen de verschillende regio’s bij één en dezelfde 
leverancier. Leveranciers passen eenzelfde facturatiemethode toe voor heel het Belgische 
grondgebied. Dit sluit prijsverschillen van de verschillende componenten al naargelang de regio of het 
producttype niet uit. Zo kan er een verschil zijn in kosten voor groenestroom- en 
warmtekrachtcertificaten ten gevolge van verschillende opgelegde quota. Een energieprijsverschil 
tussen regio’s vormt tijdens de onderzochte periode een uitzondering. 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 
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BIJLAGE 1 

Beschrijving van de gebruikte indexeringsparameters 

Tabel 29: Beschrijving indexeringsparameters: Elektriciteit 

Indexeringsparameter Beschrijving 

Endex(-6wd,0,3) De slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 6de werkdag 
voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 

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

Endex(20d1,0,3) 
 

De slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de eerste 
handelsdag na de 19de van de maand die het kwartaal van levering 
voorafgaat 

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

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

Endex103 Rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base 
Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 

Endex121212 
Rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base 
Load Futures gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y 

Endex12012 
Rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base 
Load Futures gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y 

Endex213 
Rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base 
Load Futures van de eerste twee maanden die het kwartaal van levering 
voorafgaan 

Endex303 
Rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base 
Load Futures tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q 

CWE121212 
Rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, 
Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-2 voor levering 
in jaar Y 

CWE12012 
Rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, 
Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-1 voor levering 
in jaar Y 

CWE303 
Rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, 
Nederlandse en Belgische beurzen tijdens het kwartaal Q-1 voor levering 
in kwartaal Q 
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Tabel 30: Beschrijving indexeringsparameters: Aardgas forward-producten 

Indexeringsparameter Beschrijving 

TTF103 Rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load 
Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van  
levering 

TTF103(Engie Electrabel) rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas van de maand 
voorafgaand aan het kwartaal van levering 

TTF(15d1,0,3) De slotnotering TTF Gas Base Load Futures van de eerste handelsdag na 
de 14de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 

HUB303 Rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen te  
Zeebrugge van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van levering 

 

Tabel 31:Beschrijving indexeringsparameters: Aardgas spot-producten 

Indexeringsparameter Beschrijving 

TTF-DAHW Rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse noteringen (Bid en Offer) 
TTF Day Ahead (voor weekdagen) en Weekend (voor weekend) van het 
kwartaal van levering 

ZTPS41 Rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse Day Ahead ZTP prijzen van 
het kwartaal van levering, S41 geprofileerd (S41 = SLP Aardgas - 
Huishoudelijk) 

 

 


