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KERNBOODSCHAPPEN 

Wat zijn de belangrijkste evoluties op de kleinhandelsmarkt in het voorbije jaar? 

Dit is de eerste studie van de CREG over dit onderwerp sinds de stopzetting van het 
vangnetmechanisme. Onze analyse toont aan dat, ondanks het verdwijnen van het 
vangnetmechanisme, tot vandaag alle leveranciers voor producten met een variabele 
energiecomponent prijsparameters op kwartaalbasis blijven gebruiken die gelinkt zijn aan 
beursnoteringen voor elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juni 2018 gebruikt Mega als enige leverancier 
een maandelijkse indexeringsparameter. 

De stijging van de energieprijzen, vooral in het laatste kwartaal van 2018, zal een impact hebben op de 
eindfacturen van de consumenten die een contract met een variabele energieprijs hebben. Op dit 
moment is het echter niet mogelijk om hierover een correcte inschatting te maken. Consumenten die 
beschikken over een lopend contract met een vaste energieprijs zullen geen impact ondervinden tot 
aan het einde van hun contract: iets meer dan 60 % van de gezinnen en 70 % van de kleine 
professionele verbruikers.  

In 2018 daalt voor het eerst licht het aantal actieve leveranciers op de kleinhandelsmarkt. Deze daling 
heeft vooral te maken met de effecten van een consolidatiegolf in de sector die al vanaf 2016 werd 
ingezet. 

De toegenomen concurrentie tussen de leveranciers zorgt voor een duidelijk effect op de evolutie van 
de marktaandelen van de verschillende leveranciers. Niet alleen de marktaandelen van de vroegere 
standaardleveranciers staan onder druk, maar ook nieuwe leveranciers gaan meer en meer met elkaar 
in concurrentie. 

Gemiddeld heeft elke leverancier een aanbod van 3 tot 5 verschillende producten voor de levering van 
respectievelijk elektriciteit en aardgas. In Brussel zijn er minder leveranciers actief dan in Vlaanderen 
en Wallonië. Vooral het aanbod aan gezinnen is beperkt in Brussel en bedraagt ongeveer de helft van 
de andere regio’s.  

Bovenop een kost voor het verbruik van energie rekenen de leveranciers ook meestal een abonnement 
aan om, volgens hen, de administratieve kosten te dekken. De facturatie verschilt van leverancier tot 
leverancier: sommigen factureren pro rata het aantal dagen waarop effectief geleverd is, anderen 
factureren per begonnen leveringsjaar. De CREG stelt voor om alle leveranciers te verplichten het 
abonnement te factureren pro rata het aantal dagen waarop geleverd werd om te vermijden dat deze 
vaste kost een rem vormt om van leverancier te veranderen 

Het beschikbaar stellen van voldoende duidelijk en begrijpbare informatie voor de consument wint 
alleen maar aan belang. Voorbeelden hiervan zijn de tariefkaarten en de facturen die nog te vaak 
moeilijk te begrijpen zijn voor de consument. Al dan niet betalende bijkomende diensten onder de 
noemer van ‘ontzorging’ van de consument kennen ook een sterke opgang waardoor het voor de 
consument almaar complexer wordt om te vergelijken en een juiste keuze te maken. 

We onderkennen als regulator deze problematiek en zullen volop verder blijven inzetten op het 
duidelijk en begrijpelijk informeren van de consument (Bijvoorbeeld: publicatie van infografieken met 
gegevens over leveranciers, hun producten en de prijzen. Het maandelijks updaten van de CREG Scan). 
We streven naar een maximum aan consumenten met de grootst mogelijke betrokkenheid die op de 
vrije energiemarkt bewuste keuzes kunnen en willen maken. 

 

  



 

Niet-vertrouwelijk  4/20 

1. INLEIDING 

Er beweegt heel wat in de energiemarkt. Naast de discussie over de beschikbaarheid van de nucleaire 
centrales komende winter en het effect hiervan op de groothandelsprijzen, stellen we ook op de 
kleinhandelsmarkt een aantal interessante evoluties vast. 

In deze studie lichten we de meest recente ontwikkelingen, in 2018, op de kleinhandelsmarkt toe. Met 
de kleinhandelsmarkt van energie bedoelen we heel specifiek de levering van elektriciteit en aardgas 
aan gezinnen en kleine professionele verbruikers (zelfstandigen en kmo’s). 

We voegen in bijlage een overzicht toe van handige tools die we via onze website aan consumenten 
aanbieden. De consument vindt er ook studies terug waarin we meer in detail een aantal onderwerpen 
bespreken, zoals: evolutie van prijzen, vergelijking van energieprijzen met onze buurlanden, aanbod 
van de leveranciers, enz. 

Het Directiecomité van de CREG keurde deze studie goed tijdens zijn vergadering van 
15 november 2018. 

2. WERKING KLEINHANDELSMARKT 

2.1. EINDE VANGNETMECHANISME 

1. Tot eind 2017 bestond er binnen de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas een 
zogenaamd vangnetmechanisme (artikel 20bis van de Elektriciteitswet1 en artikel 15/10bis van de Gaswet2). 
Dit vangnetmechanisme zorgde er onder andere voor dat: 

- leveranciers in hun producten met een variabele prijs alleen indexeringsparameters 
mochten gebruiken die een rechtstreekse link hebben met beursnoteringen3. De 
bijkomende criteria waaraan de indexeringsparameters moesten voldoen waren: een 
duidelijke naamgeving en een link met de bevoorradingskosten van de leverancier 
(Koninklijke Besluiten van 21 december 2012); 

- de indexering van variabele energieprijzen beperkt werd tot maximaal vier keer per jaar, 
aan het begin van elk kwartaal.   

2. Op 1 januari 2018 trad het vangnetmechanisme buiten werking. Sindsdien hebben alle 
leveranciers die actief zijn binnen de kleinhandelsmarkt het gebruik van indexeringsparameters die 
gelinkt zijn aan beursnoteringen voor elektriciteit en aardgas verdergezet. Ze blijven op die manier 
deze verplichting uit het vangnetmechanisme respecteren.  

 

                                                           

1 Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 
2 Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 
3 Beursnoteringen van de Centraal West-Europese (CWE) elektriciteits- en aardgasmarkt. CWE-zone = België (BE), Nederland 
(NL), Duitsland (DE) en Frankrijk (FR). 
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2.2. ACTIEVE LEVERANCIERS 

3. Eind september 2018 kan de Vlaamse consument bij 18 verschillende leveranciers terecht voor 
de levering van elektriciteit. Voor aardgas heeft hij keuze uit 15 leveranciers.  

In Wallonië zijn er op dat moment 14 leveranciers actief voor elektriciteit. 13 leveranciers bieden 
producten aan voor de levering van aardgas. 

In Brussel bieden 10 leveranciers producten aan voor de levering van elektriciteit en aardgas. 

4. Figuur 1 toont alle actieve leveranciers per regio. De leveranciers staan alfabetisch gerangschikt 
volgens hun commerciële naam.  Het kruisje (x) geeft aan in welke regio een leverancier actief is. We 
maken ook een onderscheid tussen het aanbod voor elektriciteit en aardgas. Immers niet alle 
leveranciers bieden zowel elektriciteit als aardgas aan. 

5. Er staan een aantal kruisjes in rood aangeduid. Dit betekent dat deze leveranciers enkel 
producten aanbieden aan professionele klanten (zelfstandigen en kmo’s) en dus niet aan particulieren. 
In Brussel kunnen gezinnen slechts uit 6 leveranciers kiezen voor elektriciteit. Aardgas wordt maar 
door 5 leveranciers aan Brusselse gezinnen aangeboden. De voornaamste reden voor dit eerder 
beperkt aanbod zijn de openbare dienstverplichtingen die de Brusselse regelgeving aan de leveranciers 
oplegt, zoals bijvoorbeeld: een standaardaanbod van contracten voor 3 jaar, de onmogelijkheid om 
klanten met betalingsproblemen door te sturen naar de distributienetbeheerder, enz. 

Figuur 1 - Aantal actieve leveranciers per regio in september 2018 

 

6. De voorbije jaren zagen we het aantal actieve leveranciers jaar na jaar toenemen. Er kwamen 
nieuwe leveranciers bij, maar ook de bestaande leveranciers breidden hun aanbod uit naar 
verschillende regio’s.  

  

Elektriciteit Aardgas Elektriciteit Aardgas Elektriciteit Aardgas

Antargaz x x x

Aspiravy Energy x

Cociter x

Comfort Energy x x x x

Ebem x x

Ecopower x

Electrabel x x x x x x

Elegant x x

Eneco x x x x x x

Energie 2030 x x x

Energy People x x

Essent x x x x x x

Join x x

Lampiris / Total x x x x x x

Luminus x x x x x x

Mega x x x x x x

Octa+ x x x x x x

Poweo x x x x x x

Trevion x x

Wase Wind x

Watz x x x x x x

Zéno x x

x   geen aanbod voor gezinnen

BRUSSEL

Productaanbod

VLAANDEREN

Productaanbod

WALLONIE

Productaanbod
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7. In 2018 worden we voor het eerst geconfronteerd met een dalend aantal actieve leveranciers. 
De consolidatiegolf waarvan in 2018 sprake is, werd eigenlijk in 2016 al in gang gezet.  

8. In juni 2016 kondigt Total aan dat zij Lampiris overnemen. Lampiris wordt onderdeel van de 
groep Total, maar blijft als commerciële naam wel bestaan op de Belgische energiemarkt. Vanaf april 
2017 krijgen zelfstandigen en kmo’s enkel nog producten aangeboden via de merknaam Total, 
waardoor de producten van Lampiris voorbehouden blijven voor gezinnen. 

9. In april 2018 doet de groep Total een tweede overname die een effect heeft op de Belgische 
kleinhandelsmarkt. Total neemt de Franse stroomleverancier Direct Energie over. Direct Energie is in 
België actief onder de merknaam Poweo. Vandaag hebben we nog geen zicht op de manier waarop de 
verdere integratie van Poweo in de groep Total zal gebeuren. 

10. Op 10 juli 2017 wordt Eneco België officieel eigenaar van Eni Gas & Power. Eneco wordt door 
deze overname de derde grootste speler op de energiemarkt. Eneco rondt de volledige integratie van 
Eni af in mei 2018. Vanaf juni 2018 verdwijnt de commerciële naam Eni en verandert voor alle Eni-
klanten de merknaam in Eneco. 

11. Join (Enovos) biedt sinds maart 2017  producten aan voor de levering van elektriciteit en aardgas 
aan gezinnen in Wallonië. Eind mei 2018 kondigt Mega aan dat zij deze contracten overneemt van Join. 
Mega is als leverancier zowel voor de levering van elektriciteit als aardgas actief in de drie Belgische 
regio’s. Enovos wenst zich op de Belgische energiemarkt verder te focussen op de levering aan 
professionele en industriële klanten. 

12. Vanaf juni 2018 stopt Belpower als leverancier van elektriciteit. Belpower leverde elektriciteit 
aan klanten in de drie regio’s. Omdat Belpower in vereffening gaat, werken de drie regionale 
regulatoren4 elk een procedure uit om ervoor te zorgen dat de klanten van Belpower niet worden 
afgesloten en dus verder van stroom voorzien worden. Onafhankelijk van de procedures die de 
regionale regulatoren voorzien, maakt Mega op 11 juni 2018 bekend dat zij alle Belpower klanten een 
contractvoorstel zullen overmaken. 

13. Half oktober maakt Energy People bekend dat de leveringsactiviteiten worden stopgezet. Energy 
People raadt zijn klanten aan om klant te worden bij Mega. 

2.3. MARKTAANDELEN 

14.  Het tijdstip waarop de kleinhandelsmarkt voor energie volledig werd vrijgemaakt is voor de drie 
regio’s verschillend. In een vrijgemaakte energiemarkt kunnen consumenten vrij hun elektriciteits- 
en/of aardgasleverancier kiezen. In Vlaanderen gebeurde dit op 1 juli 2003. In Brussel en Wallonië was 
er een volledig vrijgemaakte markt vanaf 1 januari 2007. 

15. Net na de vrijmaking van de markt hadden de twee standaardleveranciers (Electrabel en 
Luminus) een gezamenlijk marktaandeel van ongeveer 97 %. De mogelijkheid voor de consument om 
zelf een energieleverancier te kiezen heeft een belangrijk effect op de evolutie van de marktaandelen 
van de leveranciers. Op 30 juni 2018 hebben Electrabel en Luminus nog een gezamenlijk marktaandeel 
van 60 % tot 65 % in Vlaanderen en Wallonië en 82 % in Brussel.  

We geven de marktaandelen van de leveranciers per regio weer in figuur 2. 

  

                                                           

4 VREG (Vlaanderen), Brugel (Brussel), CWaPE (Wallonië). 
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Figuur 2 - Marktaandelen leveranciers (3 regio’s) 

   

   

   



 

Niet-vertrouwelijk  8/20 

16. De C3-index geeft de gezamenlijke marktaandelen van de drie grootste leveranciers weer. Op 
30 juni 2018 bedraagt deze index in Vlaanderen 75 %, in Brussel 93 % en in Wallonië 79 %. De C3-index 
loopt in de drie regio’s gelijk voor elektriciteit en aardgas. De C3-index wordt beschouwd als een goede 
indicatie voor marktconcentratie, maar zegt niets over de onderlinge verhouding van de 
marktaandelen van de drie grootste leveranciers. De HHI-index5 houdt rekening met de relatieve 
verhouding van de marktaandelen van de leveranciers. Er wordt algemeen aangenomen dat op een 
concurrentiële markt de HHI-index 2.000 of lager is. 

17. Figuur 3 toont de HHI-indexen, berekend op 30 juni 2018, voor de drie regio’s. In Vlaanderen en 
Wallonië staat de HHI-index nog net boven de 2.000. Deze gunstige evolutie wijst op een verbetering 
van de concurrentie op de kleinhandelsmarkt. In Brussel is er een hogere marktconcentratie dan in de 
andere twee regio’s. 

Figuur 3 - Concentratie-index (HHI)  

 

18. De analyse van de marktaandelen en de marktconcentratie toont aan dat de toenemende 
concurrentie tussen de leveranciers ervoor zorgt dat niet alleen de marktaandelen van de vroegere 
standaardleveranciers onder druk staan maar dat ook nieuwe leveranciers met elkaar in concurrentie 
gaan en marktaandeel van elkaar proberen te veroveren. In hun strijd om de consument gebruiken de 
leveranciers verschillende verkoopkanalen: de eigen website, fysieke verkooppunten in winkelketens 
of via verkoopkiosken, televerkoop, deur-aan-deurverkoop, de commerciële prijsvergelijkers, 
deelnemen aan groepsaankopen, enz. Door met verschillende verkoopkanalen te werken hopen de 
leveranciers zoveel mogelijk potentiële klanten te bereiken. 

2.4. PRODUCTAANBOD 

19. De CREG houdt een gegevensbank bij met daarin per leverancier6 de aangeboden producten7 op 
de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas.  

20. Figuren 4 en 5 geven het aantal leveranciers en hun productaanbod weer. We maken hierbij een 
onderscheid tussen enerzijds gezinnen en anderzijds zelfstandigen en kmo’s. Het aantal aangeboden 
producten zijn de producten die de leveranciers actief aan nieuwe klanten aanbieden. 

  

                                                           

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

 
De maximale score is 1, hetgeen bereikt wordt bij de situatie waarin er slechts een aanbieder is die dus 100 % van de markt 
bestrijkt. Bij een groot aantal aanbieders, met ongeveer gelijke marktaandelen, nadert deze index tot 0. (In de praktijk wordt 
de uitkomst soms met 10.000 vermenigvuldigd, maar dat is slechts een kwestie van weergave.) 
6 Het gaat om alle actieve leverancier zonder de coöperatieve vennootschappen. 
7 Het gaat om alle publiek aangeboden producten. Dus geen groepsaankopen. 

Elektriciteit Aardgas Elektriciteit Aardgas Elektriciteit Aardgas

2.458 2.313 4.684 4.627 2.810 2.504

VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIE
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Figuur 4 - Aantal leveranciers en hun productaanbod elektriciteit (3 regio’s) 
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21. Tussen 2016 en 2017 stijgt het aantal leveranciers dat producten voor de levering van 
elektriciteit aanbiedt. Op 1 juli 2018 stellen we een daling van het aantal leveranciers vast. Deze daling 
heeft te maken met de consolidatiegolf van leveranciers die we in randnummer 6 beschrijven. 
Gemiddeld worden per leverancier 3 tot 5 producten aangeboden. 

22. In Brussel zijn er minder leveranciers actief dan in de andere twee regio’s. In april 2018 maakt 
Luminus, de derde grootste leverancier in Brussel, bekend dat ze haar productaanbod aan gezinnen 
volledig stopzet. 

23. Op 1 juli 2018 hebben Brusselse gezinnen de keuze uit 6 leveranciers die in totaal 23 producten 
voor de levering van elektriciteit aanbieden. Voor zelfstandigen en kmo’s is de keuzevrijheid iets 
ruimer. Negen leveranciers bieden hen 44 verschillende producten aan. 

24. Voor aardgas zijn de vaststellingen vrij gelijklopend als voor elektriciteit. Ook hier valt het 
beperkt aanbod in Brussel op. 

25. De Brusselse regulator (Brugel) volgt het beperkt aanbod op de energiemarkt van dichtbij op en 
doet in een recent ontwerpadvies8 hierover volgende vaststellingen: 

- Er is maar een beperkt aantal leveranciers actief in Brussel. Dit zorgt voor een 
verminderde concurrentie en een verminderd aanbod aan de consumenten. 

- Minder concurrentie zorgt er mogelijk voor dat consumenten in Brussel producten met 
een minder interessante prijs aangeboden krijgen. Een aantal leveranciers bieden ook 
andere (hogere) prijzen aan in Brussel dan in Vlaanderen en Wallonië. 

- Een verminderd aanbod beperkt de mogelijkheid voor consumenten in Brussel om ten 
volle van de voordelen van een vrijgemaakte energiemarkt te kunnen genieten. 

Figuur 5 - Aantal leveranciers en hun productaanbod aardgas (3 regio’s) 

 

                                                           

8 Voor een meer gedetailleerde analyse van de situatie op de Brusselse kleinhandelsmarkt verwijzen we naar een recente 

publicatie van Brugel (Brugel-Advies-20180628-265) 

https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2018/nl/Ontwerpadvies-eigen-initiatief-265-toestand-

energiemarkt.pdf  

https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2018/nl/Ontwerpadvies-eigen-initiatief-265-toestand-energiemarkt.pdf
https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2018/nl/Ontwerpadvies-eigen-initiatief-265-toestand-energiemarkt.pdf
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26. Het productaanbod op de markt geldt op één bepaald moment. Het is een momentopname die 
echter van maand tot maand kan verschillen. 

27. Leveranciers passen soms hun productaanbod aan en halen daarbij bepaalde producten van de 
markt of passen de prijs(formule) van bestaande producten aan zonder de naamgeving te wijzigen. 
Deze producten worden vanaf dat moment ‘slapende’ producten. Slapende producten worden niet 
meer aangeboden aan nieuwe klanten maar de nog lopende contracten blijven wel bestaan. 

28. Het aantal slapende contracten werd recent nog veel groter toen Eneco sectorgenoot Eni 
overnam. Op 1 juni 2018 verdween de commerciële naam Eni uit de energiemarkt voor gezinnen en 
kleine professionele verbruikers waardoor de klantenportefeuille van Eni (ongeveer 800.000 klanten) 
sindsdien samengesteld is uit slapende contracten. De klanten van Eni kregen immers van Eneco de 
melding dat er voor hen niets zou veranderen en dat Eneco de lopende contracten gewoon zou 
verderzetten, zonder dat Eneco deze contracten actief in de markt bleef aanbieden. Het komt de 
consument toe, zowel de klanten van Eneco als deze van alle andere leveranciers, om via de CREG Scan 
na te zien of zijn contract nog interessant is. 
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29. Consumenten met een slapend product kunnen niet langer de prijsevolutie van hun contract 
volgen omdat het product niet meer verschijnt in de resultaten van de prijsvergelijkers. Via de CREG 
Scan9 is het wel mogelijk om dergelijke producten verder op te volgen. 

3. PRIJSEVOLUTIE 

30. Sinds 2013 houden alle producten die de leveranciers op de kleinhandelsmarkt van energie 
aanbieden rekening met prijzen en prijsevoluties op de groothandelsmarkten. De prijzen op de 
groothandelsmarkten komen tot stand op energiebeurzen.  

31. De introductie van het vangnetmechanisme zorgde ervoor dat de leveranciers werden verplicht 
om in hun producten met een variabele energieprijs, indexeringsparameters te gebruiken die enkel 
gebaseerd waren op beursnoteringen. Het vangnetmechanisme stopte op 31 december 2017. 

32. Sinds 1 januari 2018 hebben alle leveranciers die actief zijn binnen de kleinhandelsmarkt het 
gebruik van indexeringsparameters die gelinkt zijn aan beursnoteringen voor elektriciteit en aardgas 
gewoon verdergezet. 

33. Ook wanneer de leveranciers de prijzen voor producten met een vaste energieprijs vastleggen, 
gebeurt dit op basis van prijzen en prijsevoluties op de groothandelsmarkten. 

34. De prijsformules voor producten met een variabele energieprijs zien er als volgt uit: 

Prijsformule variabele energieprijs =     [(Index x B10 + C) * kWh]  
 
 
         Indexeringsformule 
         Verbruik  
         €/kWh 

Deze prijsformule wordt enkel toegepast op het werkelijk verbruik van de consument. 

Bovenop een kost voor het verbruik van energie rekenen de leveranciers ook meestal een vaste kost 
aan. Waardoor de totale prijs van energie11 er zo uitziet:  

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

  

                                                           

99 Tool op de CREG)-website: http://www.creg.be/nl/cregscan#/. Gevoed vanuit de gegevensbank van de CREG die alle 

bestaande producten (zowel het actieve aanbod als alle slapende versies) sinds 1 januari 2014 bevat. 
10 Deze vermenigvuldigingscomponent wordt niet door alle leveranciers toegepast. 
11 Deze studie focust enkel op de kost van energie (= de energiecomponent op de factuur). De energiefactuur aan de 

consument bevat ook andere kosten: netvergoedingen, heffingen, taksen en BTW. Deze worden vastgelegd door de 
regulatoren en de overheid en hebben geen invloed op de keuze van een energiecontract door de consument. 

http://www.creg.be/nl/cregscan#/
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35. Omdat de prijzen op de kleinhandelsmark zo sterk gelinkt zijn aan de prijzen op de 
groothandelsmarkten, gaan we hierna dieper in op de evolutie van de indexeringsparameters die de 
leveranciers gebruiken. De focus ligt op de samenstelling en evolutie van de indexeringsparameters en 
dus niet op de andere elementen van de prijsformule. 

3.1. INDEXERINGSPARAMETERS 

36. Er is een seizoenseffect in de evolutie van elektriciteits- en aardgasprijzen. We zien lagere prijzen 
in de zomer en hogere prijzen in de winter. Naast dit algemeen seizoenseffect reageren de prijzen die 
tot stand komen op energiebeurzen ook op signalen uit de markt. 

37. Figuren 6 en 7 geven de evolutie weer van de indexeringsparameters die tussen 2016 en 2018 
door de leveranciers werden gebruikt en die rechtstreeks gelinkt zijn aan beursnoteringen. 

38. Het vangnetmechanisme, dat bestond tot 31 december 2017, beperkte het aantal indexeringen 
door de leveranciers tot vier per jaar. Dit verklaart waarom de figuren 6 en 7 per kwartaal eenzelfde 
waarde van de indexeringsparameter tonen. 

Figuur 6 - Evolutie indexeringsparameters elektriciteit 

 

39. Sinds 1 januari 2018 geldt de beperking voor de aanpassing van de indexeringsparameters niet 
meer. In juni 2018 gebruikt één leverancier (Mega) een indexeringsparameter voor elektriciteit 
(Belpex) die maandelijks wordt aangepast. De andere leveranciers blijven werken met parameters die 
per kwartaal worden aangepast. 

40. Wanneer we kijken naar de evolutie van de elektriciteitsprijzen, in figuur 6, zien we dat: 

- in 2016 de prijzen laag waren; 

- eind 2016, begin 2017 is er een prijsstijging omdat we in de winterperiode zijn, maar ook 
omdat er een verminderde beschikbaarheid is van zowel nucleaire centrales in België als 
in Frankrijk; 
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- de eerste helft van 2017 de spotprijzen (Belpex12) hoger noteren dan de forwardprijzen 
(Endex13). Vanaf juli 2017 komen beide prijzen terug dichter naar elkaar. In het laatste 
kwartaal van 2017 zijn de spotprijzen (Belpex) lager dan de forwardprijzen (Endex). 

- in 2018 de prijzen een vergelijkbaar verloop kennen als in 2017. De verminderde 
beschikbaarheid van nucleaire eenheden heeft ook in 2018 een effect op de prijzen. De 
spot- en forward prijzen blijven dichter bij elkaar in de buurt. In september 2018 wordt 
gesproken van een mogelijk elektriciteitstekort tijdens de winter 2018/2019. De 
elektriciteitsprijzen voor het laatste kwartaal 2018 stijgen aanzienlijk. Voor de 
verschillende indexeringsparameters zien we stijgingen van 26 % tot 97 %. 

41. Deze grote verschillen in percentages komen voor omdat de leveranciers een zeer divers gamma 
aan indexeringsparameters gebruiken. 

Bijvoorbeeld: 

- De parameter EMarketCWE van Luminus (+26 %) houdt rekening met prijsnoteringen die 
gespreid zijn over een periode van 2 jaar. Dit zorgt ervoor dat plotse prijsstijgingen of 
dalingen worden uitgevlakt. 

- De parameter Endex(0dpe, 0,3) van Octa+ (+97 %) betreft één enkele notering op de 
laatste handelsdag voor het volgend kwartaal. Voor de prijs vanaf oktober 2018 was de 
laatste handelsdag 27 september 2018. Voor deze parameter gebeurt er dus geen enkele 
uitvlakking van de hoge prijsnoteringen die eind september voorkwamen omwille van een 
mogelijk stroomtekort. 

Figuur 7 - Evolutie indexeringsparameters aardgas 

 

  

                                                           

12 Belpex Day Ahead Market (DAM) = dagelijkse referentieprijzen voor contracten met fysische levering van elektriciteit op 
het Belgische hoogspanningsnet in de daaropvolgend dag. 
13 Endex Year ahead (Y+1) en Quarter ahead (Q+1) = dagelijkse referentieprijzen voor contracten met fysische levering van 
elektriciteit op het Belgische hoogspanningsnet in het daaropvolgend kwartaal of jaar. 
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42. Wanneer we kijken naar de evolutie van de aardgasprijzen, in figuur 7, zien we dat: 

- in 2016 de prijzen laag waren; 

- eind 2016, begin 2017 is er een prijsstijging omdat we in de winterperiode zijn. De eerste 
helft van 2017 de spotprijzen (ZTP14, TTF15, ZIG16) hoger noteren dan de forwardprijzen 
(TTF, HUB17). Vanaf juli 2017 komen beide prijzen terug dichter naar elkaar.  

- in 2018 stijgen de aardgasprijzen verder. Begin 2018 heeft deze prijsstijging eerder te 
maken met koude temperaturen die zorgen voor een grotere vraag naar verwarming en 
dus aardgas. Daarbij bleken begin 2018 de gasopslaginstallaties slechts beperkt te zijn 
gevuld, wat voor zenuwachtigheid op de markt zorgde en de prijs deed stijgen.  

- De verdere stijging in de tweede helft van 2018 hangt samen met een hogere vraag naar 
gas op de internationale markten.  Door een stijging van de steenkoolprijzen en de recente 
stijging van de CO2-uitstootrechten (EUA - European Emission Allowances) worden 
steenkoolcentrales minder ingezet voor de productie van elektriciteit. Er is een stijgende 
vraag naar aardgas om via aardgascentrales elektriciteit te produceren, wat een stijgend 
effect heeft op de prijs. Ook de stijgende prijzen van aardolie hebben een effect op de 
prijs van aardgas. De stijgende aardgasprijzen ondersteunen op hun beurt ook de stijging 
van de elektriciteitsprijzen. 

- de aardgasprijzen voor het laatste kwartaal 2018 stijgen. Voor de verschillende 
indexeringsparameters zien we stijgingen van 16 % tot 31 %. 

43. De stijging van de energieprijzen, vooral in het laatste kwartaal van 2018, zal een impact hebben 
op de eindfacturen van de consumenten die een contract met een variabele energieprijs hebben. Op 
dit moment is het echter niet mogelijk om hierover een correcte inschatting te maken. De eindfactuur 
van de consumenten loopt in de meeste gevallen over één jaar. In de weging die de leveranciers 
toepassen voor de aanrekening van de volumes vertegenwoordigt het vierde kwartaal 2018 ongeveer 
27 % voor elektriciteit en ongeveer 36 % voor aardgas. 

44. De stopzetting van het vangnetmechanisme betekende ook de stopzetting van de controle door 
de CREG op de indexeringsparameters en de correcte toepassing van de indexeringsformules. We 
volgen deze zaken wel nog verder op via onze algemene bevoegdheden rond prijsmonitoring. 

3.2. ABONNEMENT 

45. Bovenop een kost voor het verbruik van energie (€/kWh) rekenen de leveranciers ook meestal 
een vaste kost of abonnement (€/jaar) aan. Volgens de leveranciers dekt dit abonnement hun 
administratieve kosten, bijvoorbeeld: de administratiekosten, de facturatiekosten of de kosten voor 
hun klantendienst. De hoogte van het abonnement kan sterk verschillen en varieert van 0 € tot 100 € 
per contract.  

46. Afhankelijk van leverancier wordt dit abonnement op een andere manier aangerekend. 
Sommige leveranciers factureren pro rata het aantal dagen waarop effectief geleverd is. Andere 
factureren per begonnen leveringsjaar. Hierdoor betalen hun klanten het volledige abonnement, ook 
al beslissen ze om in de loop van het contract van leverancier te veranderen. 

                                                           

14 ZTP = Zeebrugge Trading Platform = virtuele marktplaats voor aardgas in België (Zeebrugge). 
15 TTF= Title Transfer Facility = virtuele marktplaats voor aardgas in Nederland. 
16 ZIG = Zeebrugge Index Gas =  virtuele marktplaats voor aardgas in België (Zeebrugge). 
17 HUB = virtuele marktplaats voor aardgas in België (Zeebrugge). 
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47. De CREG stelt voor om alle leveranciers te verplichten het abonnement te factureren pro rata 
het aantal dagen waarop geleverd werd om te vermijden dat deze vaste kost een rem vormt om van 
leverancier te veranderen 

4. CONCLUSIES 

De volledige vrijmaking van de energiemarkt ligt ondertussen al meer dan 10 jaar achter ons. Toch 
heeft tot op vandaag een belangrijk deel van de consumenten de stap nog niet gezet om actief deel te 
nemen aan de energiemarkt en bestaat ook het risico dat zij die reeds initiatieven namen om van 
product en/of leverancier te veranderen, mogelijks afhaken. De (toenemende) complexiteit van de 
energiemarkt en het schijnbaar ontbreken van voldoende toegankelijk en begrijpbare informatie om 
goede keuzes te kunnen maken op de energiemarkt spelen hier zeker een belangrijke rol. 

Ongeveer 18 % van de consumenten zijn nog nooit van elektriciteitscontract veranderd, voor gas is dit 
ongeveer 13 %. Ondanks een hoog aantal consumenten dat van leverancier verandert, blijkt dat deze 
consumenten zeker niet altijd de voor hen beste en meest voordelige keuze maken. 

4.1. TARIEFKAARTEN 

De consument actief laten deelnemen aan de energiemarkt. Dit kan alleen wanneer deze consument 
over alle nuttige informatie kan beschikken. Dit begint bij het aanbod dat de consument van de 
leverancier(s) ontvangt. Leveranciers maken hun aanbod o.a.. bekend via tariefkaarten waarvoor 
momenteel geen strikte regels bestaan. Dit zowel naar vorm als naar inhoud.  Een vereenvoudigde en 
gelijkaardige lay-out van de tariefkaarten zou volgens de CREG een belangrijke verbetering zijn van de 
manier waarop de leveranciers hun aanbod aan de consumenten communiceren. 

4.2. ENERGIEFACTUUR 

In de loop van 2017 en 2018 werkte de CREG actief mee aan een werkgroep om te komen tot een 
eenvoudigere energiefactuur. Ze zal beperkt moeten worden tot twee bladzijden. Om vergelijkingen 
makkelijker te maken, zullen de leveranciers de verplichte gegevens moeten weergeven in 
samenhorende rubrieken. De energieministers van ons land en federaal minister van 
Consumentenzaken Kris Peeters hebben daarover afspraken gemaakt met de energiesector. De 
leveranciers behouden wel de commerciële vrijheid om eigen logo’s en kleuren te gebruiken. 

4.3. VASTE EN VARIABELE ENERGIECONTRACTEN 

Meer dan 60 % van de gezinnen en 70 % van de zelfstandigen en kmo’s hebben een 
elektriciteitscontract met een vaste energieprijs. Voor aardgas is dit 50 % van de gezinnen en 55 % van 
de kleine professionele verbruikers. Voor contracten met een vaste energieprijs blijft de prijs per 
verbruikte kWh dezelfde voor de volledige looptijd van het contract, zelfs als dat meerdere jaren loopt. 

Contracten met een variabele energieprijs volgen de evolutie op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Dit 
betekent dat consumenten met zo een contract bij stijgende prijzen deze onmiddellijk (gedeeltelijk) 
aangerekend krijgen, wat natuurlijk ook geldt bij dalende prijzen. 
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Bij de keuze tussen een contract met vaste of variabele energieprijs moet de consument beslissen of 
hij bereid is om een prijsrisico te nemen. Het is in de verscheidenheid aan aangeboden producten - 
vaste energieprijs, variabele energieprijs met spot prijzen, variabele energieprijs met forward prijzen - 
en de daarbij horende risicoprofielen18, dat de consument het voor hem meest geschikte product moet 
kunnen kiezen. 

Voor contracten met een variabele energieprijs werken de leveranciers met een prijsformule en een 
indexeringsparameter. Maandelijks publiceren de leveranciers hun nieuw aanbod met bijhorende 
tariefkaarten. We stellen vast dat aan het begin van een maand een aantal leveranciers op hun 
tariefkaarten prijzen vermelden die niet correct zijn omdat ze nog geen rekening houden met de 
nieuwe waarde van de indexeringsparameter. De definitie en de berekeningswijze van de 
indexeringsparameters worden nochtans vastgelegd door de leveranciers zelf.  

Normaal gezien zijn er vanaf de vijfde dag van de maand voor alle leveranciers tariefkaarten met 
correcte prijzen ter beschikking. Deze manier van werken maakt het onder andere voor de 
prijsvergelijkers, maar natuurlijk ook voor de consumenten, bijzonder moeilijk om op elk moment en 
zeker de eerste week van elke maand correcte prijsinformatie te verzamelen. 

4.4. CHARTER VOOR EEN GOEDE INFORMATIEVERSCHAFFING BIJ DE 
PRIJSVERGELIJKING VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS 

Recent keurden we een nieuwe versie van het charter voor een goede informatieverschaffing bij de 
prijsvergelijking van elektriciteit en aardgas goed. Het bevat een nieuwe richtlijn voor de berekening 
van de geraamde jaarlijkse kost per contract. Bedoeling is dat de prijsvergelijkers voor contracten met 
een variabele energieprijs rekenen met de meest recente waarde van de gebruikte 
indexeringsparameters. Omdat er een seizoenseffect is in de evolutie van elektriciteits- en 
aardgasprijzen zullen de prijzen hierdoor in de winter meestal hoger liggen dan in de zomer. Dit 
betekent dat in de zomer contracten met een variabele energieprijs goedkoper zijn dan in de winter. 
De gemiddelde prijs op de eindfactuur zal daarom hoger liggen dan de prijs die in de zomer wordt 
getoond op de prijsvergelijkers. Voor de winter geldt net het omgekeerde. 

Dit nieuwe charter richt zich tot dienstverleners van prijsvergelijkingen in de meest ruime zin. We 
zullen in de komende maanden met alle betrokken partijen contact opnemen om een zo groot mogelijk 
aantal onderschrijvers te realiseren. Dit brede draagvlak moet ervoor zorgen dat consumenten op elk 
moment over correcte en coherente informatie beschikken bij een prijsvergelijking. 

4.5. ELEMENTEN VAN DE ENERGIECOMPONENT 

De energiecomponent is het onderdeel waar de consument keuzevrijheid19 heeft. Hier kan hij een 
besparingspotentieel realiseren door op de energiemarkt het voor hem of haar voordeligste product 
te kiezen. We onderscheiden een vijftal elementen.   

  

                                                           

18 Vooral risico naar volatiliteit van de prijsnoteringen toe. 
19 Op alle andere elementen heeft de consument geen impact: netkosten, heffingen, taksen en btw. 
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Vooreerst is er de volume gerelateerde energieprijs (€/kWh). Dit is het onderdeel dat vast of variabel 
kan zijn (zie punt 4.3), maar in beide gevallen wordt de prijs vermenigvuldigd met de verbruikte kWh-
en. 

Naast de volume gerelateerde energieprijs  rekenen de leveranciers ook meestal een vaste vergoeding 
(abonnement) (€/jaar) aan. Afhankelijk van leverancier wordt dit abonnement op een andere manier 
aangerekend. Sommige leveranciers factureren pro rata het aantal dagen waarop effectief geleverd is 
(zie randnummers 45 tot 47). 

Kosten voor groene stroom (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) en wkk (alleen Vlaanderen) worden ook 
via de energiecomponent aangerekend en zijn eveneens volume gerelateerd. Dit element wordt in 
andere publicaties uitvoeriger besproken, we onthouden dat de CREG hier voorstander is om het op 
te nemen, zoals dit ook voor andere kosten het geval is, in de bovenvermelde volume gerelateerde 
energieprijs. 

Als voorlaatste element is er de optie groen die bij heel wat producten als een volume gerelateerd 
element staat. De consument kan bij het aangaan van zijn contract vrij beslissen om deze optie al dan 
niet te nemen. 

Tot slot stellen we een toenemende trend vast van bijkomende diensten (bijvoorbeeld: slimme 
thermostaten, plaatsing en/of onderhoud verwarmingsketels, …). Al dan niet optioneel, al dan niet 
betalend. Hier komt het de consument toe om het nut of de noodzaak ervan zelf te bepalen. Er bestaan 
zowel forfaitaire prijzen (€/maand, €/jaar) als volume gerelateerde prijzen.   

“Ontzorgen” is een nieuwe tendens op de energiemarkt door het aanbieden van gebundelde 
producten. Meerdere marktpartijen zijn bezig met het ontzorgen van de consument door o.a. 
voormelde bijkomende diensten. We kunnen ons echter de vraag stellen of de consument hierop zit 
te wachten en of de energiemarkt met alle mogelijke vormen van bijkomende diensten niet te complex 
wordt gemaakt met alle mogelijke potentiële gevolgen (zie punt 4, §§ 1 en 2). 

Sinds kort een nieuw zesde element op de factuur? In oktober 2018 lanceert Zéno een aantal 
producten waarbij uitdrukkelijk op de tariefkaarten staat vermeld dat ondanks de ondertekening van 
een contract in oktober, de eigenlijke levering van elektriciteit en aardgas pas kan starten in januari 
2019. Als de klant toch wenst dat de levering vroeger start dan moet er een bijkomende vaste kost van 
50 € per contract worden betaald. Deze 50 € per contract wordt bij de eerste factuur aan de klant in 
één keer volledig aangerekend. 

Zéno introduceert hiermee een extra prijscomponent die de consument bij een prijsvergelijking in 
rekening moet brengen. Dit betekent ook een bijkomende vaste kost voor de consument, en dus 
mogelijks een extra drempel om van contract te veranderen.  

4.6. COMPLEXITEIT VAN DE ENERGIEMARKT 

De evolutie op de markt maakt de keuze voor de consument steeds moeilijker: extra vaste kosten, 
voorwaardelijke kortingen, verbruiksschijven met afzonderlijke prijzen, procentuele verschuivingen 
van verbruiken (dag/nacht), contracten van onbepaalde duur met een vaste energieprijs die na verloop 
van tijd (bijvoorbeeld: na 1 jaar, 3 jaar)van prijs kunnen veranderen, etc. De energiemarkt wordt op 
die manier onnodig complex, waardoor de consumenten die de stap naar actieve participatie op de 
energiemarkt nog niet zetten of zij die toch al voorzichtige stappen ondernamen, dreigen af te haken. 
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We onderkennen als regulator deze problematiek en zullen volop verder blijven inzetten op het 
duidelijk en begrijpelijk informeren van de consument. We streven naar een maximum aan 
consumenten met de grootst mogelijke betrokkenheid die op de vrije energiemarkt bewuste keuzes 
kunnen en willen maken. 

 

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

 

 

 

 

 

Laurent JACQUET  Koen LOCQUET 
Directeur  Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Tools en publicaties over de werking van en de prijsevolutie op de 

kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas 

- CREG Scan  

http://www.creg.be/nl/cregscan#/ 

- Maandelijkse Infografieken over de energieprijzen - Maandelijkse boordtabel - Semestrieel 
overzicht van de energieprijzen 

https://www.creg.be/nl/professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel-infografieken-
en-internationale-nota#h2_1 

- Gezamenlijk rapport over de ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België - 
Jaar 2017 

https://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-verslag-2017 

- Beslissing over de aanpassing van het charter voor een goede informatieverschaffing bij de 
prijsvergelijking van elektriciteit en gas 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1614  

- A European comparison of electricity and natural gas prices for residential and small professional 
consumers 

https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f20180628  

- Energieprijzen voor huishoudelijke afnemers van elektriciteit en aardgas - zesmaandelijks 
overzicht april 2018 

https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z1749  

- Studie over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen 

https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f1738   

- Verslag over de monitoring van mogelijke marktverstorende effecten, voor de periode 2013-
2017, in het kader van het vangnetmechanisme ingevoerd via artikel 20bis, §§ 1 tot 5 van de 
Elektriciteitswet en artikel 15/10bis, §§ 1 tot 5 van de Gaswet 

https://www.creg.be/nl/publicaties/verslag-z1676  

- Samenstelling van de productportefeuilles per leveranciers en het besparingspotentieel voor 
kmo’s en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt 

https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f1639  

- Samenstelling van de productportefeuilles per leveranciers en het besparingspotentieel voor 
particulieren op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt 

https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f1626 
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