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KERNBOODSCHAPPEN 

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

Begin 2020 bevinden de elektriciteitsprijzen zich op een niveau dat we als normaal kunnen 
beschouwen. De COVID-19 pandemie en de daaruit volgende lock down met een belangrijke terugval 
van de (economische) activiteit tot gevolg, drukken de elektriciteitsprijzen aanzienlijk lager. De eerste 
versoepelingen van de lock down vanaf eind april zijn de voorbode van een gestage herneming van de 
economische activiteit en een zich herstellende vraag naar elektriciteit in het derde kwartaal wat zich 
weerspiegelt in de prijzen. Bij de aanvang van het vierde kwartaal zien we een algemene stijging van 
de elektriciteitsprijzen. 

De eerste helft van 2020 bleef, net als in 2019, het overaanbod aan aardgas bestaan, mede door de 
LNG-leveringen naar Europa die gestaag groeien. De winterperiode was ook (nog) zachter dan de 
voorgaande jaren. Midden 2020 hebben de gasnoteringen dan, mede door de hoge vullingsgraad van 
de gasopslagsites in Europa (circa 20 % hoger dan het 5-jarig gemiddelde) en in zeer beperkte mate 
door voormelde COVID-19 pandemie, hun bodempeil bereikt. Bij de aanvang van het vierde kwartaal 
bevinden de noteringen op de groothandelsmarkt zich terug op een als normaal beschouwd niveau, 
wat zich uit in de aardgasprijzen voor de consument. 

Wat het aantal actieve leveranciers betreft, noteren we voor de drie regio’s ten opzichte van 2019 een 
zo goed als status quo, met een kleine uitzondering van Wallonië waar in 2020 de leverancier Bolt is 
toegetreden. Voorheen was deze leverancier enkel actief in Vlaanderen. 

Het productaanbod voor gezinnen en kleine professionelen breidt zich ook in 2020 verder uit. Steeds 
meer leveranciers bieden producten gelinkt aan spot noteringen aan. Wat het aantal indexeringen 
betreft, stellen we een toename vast aan producten die op maandbasis geïndexeerd worden. Een 
beperkt aantal leveranciers wisselt van maand tot maand voor nieuwe contracten tussen maand- en 
kwartaalindexering van dezelfde indexeringsparameter waarbij  alle andere kenmerken (naam, 
looptijd, abonnement, …) van het product ongewijzigd blijven. Ze gebruiken deze commerciële vrijheid 
om zo hoog mogelijk te eindigen in de resultaten van de prijsvergelijkers maar op het vlak van 
transparantie van een al complexe energiemarkt is dit geen ideale situatie. 

Het energielandschap, niet in het minst vanuit het standpunt van de consument, zal er in de toekomst 
grondig anders gaan uitzien. Met de verdere realisatie van de energietransitie zullen digitale meters 
en dynamische prijzen een onmisbaar puzzelstuk gaan vormen in het globale verhaal. Veel zal ook 
afhangen van de honger van de consument naar dit soort nieuwe producten, wetende dat de 
gemiddelde consument eerder ‘conservatieve’ keuzes maakt op de energiemarkt en nog vaak kiest 
voor producten met een vaste prijs. 

Elektriciteit zal voor gezinnen in de toekomst niet enkel het licht doen branden, maar kan ook op het 
vlak van mobiliteit en van verwarming een rol spelen. Het spreekt voor zich dat de gezinnen in het 
toekomstig energielandschap met digitale meters en uur afhankelijke elektriciteitsprijzen er alles 
zouden aan (moeten) doen om het verbruik waar mogelijk te gaan spreiden en verschuiven naar de 
‘goedkope’ uren. We moeten er hier echter ook rekening mee houden dat een (aanzienlijk) deel van 
de consumenten door tal van redenen (energiearmoede, technische beperkingen installatie, …) deze 
evolutie niet (onmiddellijk) zal volgen. Het hebben van zonnepanelen kan hier zeker een troef 
betekenen. Flexibiliteit dus, zowel naar oorsprong van de energie als naar het moment van afname of 
verbruik ervan. Een belangrijk element is de uitrolplanning van de digitale meter die verschilt van regio 
tot regio. De vervanging van de elektriciteitsmeter beoogt prioritair de prosumer-klanten die in 
Vlaanderen en Wallonië geconfronteerd worden met een prosumer-tarief dat momenteel in woelige 
waters verkeert. 
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Er zal moeten op toegezien worden dat alle gezinnen, ook de meest kwetsbaren, voldoende duidelijk 
geïnformeerd worden over deze nieuwe ontwikkelingen zodat alle gezinnen er kunnen van genieten. 
Voldoende transparantie en duidelijke en begrijpbare informatie zullen hier van groot belang zijn zodat 
consumenten weloverwogen keuzes kunnen maken. 

De CREG volgt al een aantal jaar de problematiek van de slapende producten van zeer nabij. Van de 
drie types die we onderscheiden vormen de eerste twee (vorige versies van vaste producten en 
producten die door de leverancier op een bepaald moment van de markt gehaald worden) geen 
fundamenteel probleem voor de consument. Het derde type vormt dat wel: de ‘slapende 
verlengingsproducten’. Het gaat om producten waarop bestaande klanten waarvan het lopend 
contract de einddatum bereikt, verlengd worden. Dit type wordt niet actief aangeboden voor nieuwe 
klanten en verschijnt ook niet in de resultaten van prijsvergelijkers (uitgezonderd in de CREG Scan). 
Het gaat in 2020 nog steeds over meer dan 500.000 vaak oudere contracten op vaste producten met 
een langere looptijd (tot 3 jaar) en dure prijzen. De CREG is voorstander om dit derde type naar de 
toekomst toe niet langer mogelijk te maken. 

De CREG Scan, die ondertussen al ruim vier jaar beschikbaar is, speelt voor de consument een 
belangrijke rol bij het maken van robuuste keuzes wanneer hij van product dan wel van leverancier wil 
veranderen. Het is nog steeds de enige tool op de Belgische energiemarkt voor gezinnen en kleine 
professionele verbruikers die alle bestaande producten bevat, met inbegrip van de slapende producten 
en de gerealiseerde groepsaankopen. Naar aanleiding van een informatiecampagne over de CREG Scan 
in oktober 2019 noteren we tot op vandaag zo’n 160.000 voltooide sessies. De CREG zal in de toekomst 
deze tool verder (maandelijks) up to date houden en verfijnen waar mogelijk of noodzakelijk. 

In april 2020 kent de CREG een kwaliteitslabel toe aan Pricewise bv als tussenpersoon inzake 

groepsaankopen . Door deze accreditatie en binnen de grenzen ervan heeft Pricewise bv het recht om 

het logo van het CREG-charter gedurende twee jaar te gebruiken. De CREG moedigt ook andere 

organisatoren van groepsaankopen en online prijsvergelijkers aan om het charter te onderschrijven. 

Bij de opmaak van deze monitoring studie waren nog drie dossiers van dienstverleners die het CREG-

kwaliteitslabel willen behalen in behandeling. 

  



 

Niet-vertrouwelijk  5/35 

1. INLEIDING 

1. 2020 kenmerkt zich zowel voor elektriciteit als voor aardgas, elk om hun eigen redenen, door 
relatief lagen prijzen in vergelijking met de voorgaande jaren, een dalende trend die zich zo goed als 
het hele jaar doorzet, met uitzondering van het vierde kwartaal waar we duidelijk een herstelbeweging 
van de prijzen noteren begin oktober, zowel bij vaste als bij variabele producten. Vooral tijdens het 
tweede maar ook het derde kwartaal speelden de gevolgen (lock down, verminderde economische 
activiteit, …) van de COVID-19 pandemie zeker een rol wat van 2020 toch een uitzonderlijk jaar maakte. 

2. Toch beweegt er ook in 2020 wel wat op de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas. Zo 
stellen we net als in 2019 een verdere diversificatie vast van het productaanbod, met vaste producten, 
variabele spot en forward producten, maandelijks dan wel per kwartaal geïndexeerd, met een veelheid 
aan verschillende indexeringsparameters. Deze evolutie verdient zeker onze aandacht. 

3. In deze studie lichten we enerzijds de meest recente ontwikkelingen, in 2020, op de 
kleinhandelsmarkt toe, maar kijken we anderzijds ook al even voorbij de horizon van 2020 naar het 
toekomstige energielandschap voor gezinnen en kleine professionele verbruikers (zelfstandigen en 
kmo’s) in het licht van de energietransitie. 

4. Het directiecomité van de CREG keurde deze studie goed tijdens zijn vergadering van 
22 oktober 2020. 

2. WERKING KLEINHANDELSMARKT 

2.1. ACTIEVE LEVERANCIERS 

5. Eind september 2020 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 12 leveranciers actief voor elektriciteit. 11 leveranciers bieden 
producten aan voor de levering van aardgas. 

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

6. Figuur 1 toont alle actieve leveranciers per regio. De leveranciers staan alfabetisch gerangschikt 
volgens hun commerciële naam.  De groene kleur geeft aan in welke regio een leverancier actief is. We 
maken ook een onderscheid tussen het aanbod voor elektriciteit en aardgas. Niet alle leveranciers 
bieden immers zowel elektriciteit als aardgas aan. 

7. 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 gezinnen. In 
Brussel kunnen gezinnen slechts uit 7 leveranciers kiezen voor elektriciteiten aardgas.  

8. Er staan een aantal kruisjes in wit aangeduid. Dit betekent dat deze leveranciers enkel producten 
aanbieden aan gezinnen. In onderstaande tabel is dit het geval voor Elegant. Deze leverancier biedt in 
Brussel en Wallonië alleen producten aan voor gezinnen in het kader van een groepsaankoop voor het 
personeel van de Colruyt Group.  
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Figuur 1: Aantal actieve leveranciers per regio in september 2020 

 

 

9. Voor de drie regio’s noteren we ten opzichte van 2019 een zo goed als status quo, met 
uitzondering van Wallonië waar in 2020 de leverancier Bolt is toegetreden. Voorheen was deze 
leverancier enkel actief in Vlaanderen. 

2.2. MARKTAANDELEN 

10.  Het tijdstip waarop de kleinhandelsmarkt voor energie volledig werd vrijgemaakt is voor de drie 
regio’s verschillend. In Vlaanderen gebeurde dit op 1 juli 2003. In Brussel en Wallonië was er een 
volledig vrijgemaakte markt vanaf 1 januari 2007. 

11. 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 2020 hebben Electrabel en Luminus nog een gezamenlijk marktaandeel 
in Vlaanderen van ongeveer 58 % voor elektriciteit en 54 % voor aardgas, in Wallonië 64 % voor 
elektriciteit en 61 % voor aardgas en in Brussel 73 % voor elektriciteit en 72 % voor aardgas. Voormelde 
marktaandelen evolueren zo goed als niet ten opzichte van dezelfde periode in 2019. 

12. Wat Brussel betreft, is Lampiris zowel voor elektriciteit als voor aardgas duidelijk de tweede 
belangrijkste speler op de markt, met voor beide vectoren een marktaandeel dat meer dan het dubbele 
bedraagt dan dat van Luminus. 

13. We geven de marktaandelen van de leveranciers per regio weer in figuren 2 tot en met 4. 
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Figuur 2: Marktaandelen leveranciers voor elektriciteit en aardgas in Brussel  

  

 
Figuur 3: Marktaandelen leveranciers voor elektriciteit en aardgas in Vlaanderen 

  

  



 

Niet-vertrouwelijk  8/35 

Figuur 4: Marktaandelen leveranciers voor elektriciteit en aardgas in Wallonië 

  

 

14. De C3-index geeft de gezamenlijke marktaandelen van de drie grootste leveranciers weer. Op 
30 juni 2020 bedraagt deze index in Vlaanderen 69 %, in Brussel 91 % en in Wallonië 77 %. Dit betekent 
een lichte daling (telkens 1 à 2 %) ten opzichte van vorig jaar. De C3-index loopt in de drie regio’s zo 
goed als 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-index1 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. 

15. Figuur 5 toont de HHI-indexen, berekend op 30 juni 2020, voor de drie regio’s. In Vlaanderen en 
Wallonië staat de HHI-index nog net boven de 2.000. We zien in de drie regio’s een daling van de index 
ten opzichte van vorig jaar wat erop duidt dat de concurrentie op de kleinhandelsmarkt in positieve 
zin blijft evolueren. Ook al is de daling in Brussel belangrijker dan in Vlaanderen en Wallonië, blijft er 
wel een hogere marktconcentratie dan in de andere twee regio’s. 

  

 

1 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.) 
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Figuur 5: Concentratie-index (HHI) 

 

16. De analyse van de marktaandelen en de marktconcentratie toont aan dat de toenemende 
concurrentie tussen de leveranciers ervoor zorgt dat de marktaandelen van de vroegere 
standaardleveranciers, ondanks een lichte stijging van het marktaandeel van Engie Electrabel in 2020, 
onder druk blijven staan. Het marktaandeel van Luminus blijft verder afbrokkelen, vaak in het voordeel 
van Lampiris en Mega. Jongere leveranciers gaan ook met elkaar in concurrentie en proberen 
marktaandeel van elkaar 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. 

2.3. PRODUCTAANBOD 

2.3.1. Een vaste of een variabele prijs kiezen? 

2.3.1.1. Vaste of variabele rentevoet voor je woning? 

17. Een van de keuzes die de consument maakt bij afsluiten van een energiecontract: ga je voor een 
product met een vaste prijs of verkies je een variabele (geïndexeerde) prijs? Blijkbaar niet altijd een 
eenvoudige keuze. Nochtans maakt de consument die keuze ook bij het afsluiten van een lening voor 
de aankoop van een woning waar het toch om aanzienlijk meer €’s gaat. Zijn er gelijkenissen?  

18. Op de website van Wikifin2 vinden we volgende informatie: 

 “… Je hebt de keuze tussen 2 types rentevoeten: 

• vaste rentevoet: … blijft van toepassing zolang het krediet loopt. ... Je hebt de 
zekerheid …; 

• variabele rentevoet: … wordt op contractueel bepaalde tijdstippen aangepast in 
functie van ...  

… schommelingen van de intrestvoeten op de markt. … 

  

 

2 WIKIFIN, het programma financiële educatie van de FSMA, de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Het 
is een autonome openbare instelling die onder andere als wettelijke opdracht heeft de consument op het vlak van financiële 
dienstverlening te beschermen. 
https://www.wikifin.be/nl/themas/lenen/hypothecaire-krediet/hoe-best-kiezen/vaste-variabel 

2211 2041 4526 4478 2646 2396

VLAANDEREN BRUSSEL WALLONIE

https://www.wikifin.be/nl/themas/lenen/hypothecaire-krediet/hoe-best-kiezen/vaste-variabel
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VASTE RENTEVOET 
 

VARIABELE RENTEVOET 
 

 

… Een stijging van de rentevoeten heeft immers 
geen gevolgen voor jouw hypothecair krediet. 

… Daalt de rente, dan moet je minder intresten 
betalen. Precies daarom wordt vaak voor deze 
formule gekozen wanneer de rente hoog staat, 
in de hoop dat ze tijdens de looptijd van de 
lening zal dalen.  
… 

 

Kies je voor een vaste rentevoet terwijl de rente 
hoog is, dan hang je aan die hoge rentevoet vast 
zolang de lening loopt, zelfs als de rente op de 
markt daalt … 

Stijgen de intrestvoeten op de markt, dan 
heeft dat gevolgen op de contractueel 
vastgelegde data waarop jouw intrestvoeten 
kunnen worden herzien. … 

 

DE WIKIFIN-TIPS 

Als de rente laag staat, kies je beter voor een krediet met vaste rentevoet. Zolang jouw lening 
loopt, geniet je dan van een voordelige rentevoet. 

Als de rente hoog staat, opteer je beter voor een krediet met variabele rentevoet ...” 

 

19. Bij een energiecontract zijn dezelfde principes ook 1 op 1 van toepassing op de prijs van je 
energie. Bij een lening zijn er echter wettelijke beschermingen over hoeveel een variabel product 
maximaal mag stijgen en kan je ook je lening, mits betaling van een aanzienlijke kost, vervroegd 
terugbetalen om nadien een betere deal te sluiten. Ook hier goed nieuws in het geval van 
energiecontracten: hier is de uitstapregeling eenvoudiger en gratis, je hoeft enkel een opzegtermijn 
van vier weken te respecteren. 

2.3.1.2. Een variabel stapje verder 

20. Binnen de groep van de variabele producten kunnen we nog het onderscheid maken tussen 
forward producten en spot producten. 

21. Algemeen kunnen we stellen dat forward producten gebaseerd zijn op de prijzen op de 
groothandelsmarkt voor energie die in de toekomst (volgende maand, volgend trimester of de 
volgende jaren) zal geleverd worden. 

22. Spot producten daarentegen baseren zich op de huidige, (zeer) korte termijn, prijzen op de 
groothandelsmarkt voor energie die nu (morgen) wordt geleverd. In dit laatste geval ligt het prijsrisico 
(negatief en positief) zo goed als volledig bij de consument. Bij forward producten verschuift dit deels 
naar de leverancier die dat vertaalt in een (hogere) risicopremie die de consument betaalt. 
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Figuur 6: Impact prijsrisico leverancier op energieprijs consument 

 

23. De tegenhanger van een spot product is een vast product waarbij het prijsrisico zo goed als 
volledig door de leverancier gedragen wordt. Hij garandeert immers een prijs voor de hele loopduur 
van het contract, onafhankelijk van wat er op de energiemarkt gebeurt. Die garantie vertaalt hij in een 
risicopremie en verrekent deze in de eindprijs aan de consument. Meer algemeen kunnen we stellen 
dat spot producten goedkoper zijn dan forward producten die op hun beurt voordeliger zijn dan vaste 
producten. Het risico voor de leverancier of de zekerheid voor de consument uit zich dus doorgaans 
ook in de prijs. Het risicoprofiel (mogelijks genieten van dalende prijzen tegenover zekerheid) van de 
consument zal dus een rol spelen bij de keuze van product. 

24. Een aantal situaties op de energiemarkten maar ook daarbuiten (bijvoorbeeld: uitzonderlijke 
weersomstandigheden, onbeschikbaarheid van productie-eenheden, geopolitieke gebeurtenissen, …) 
kunnen ertoe leiden dat de prijzen op de groothandelsmarkten gaan reageren, kortstondig of over een 
langere periode. Deze reacties kunnen zich uiten in al dan niet tijdelijke hogere/lagere prijsnoteringen 
op deze markten. 

25. Aangezien de prijzen van producten op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt voor 
gezinnen en kleine professionelen gelinkt zijn aan de noteringen op de groothandelsmarkten, zullen 
fluctuaties op voormelde markten via de indexeringsparameter een impact hebben op de prijs aan de 
consument. Afhankelijk van de samenstelling van de parameter (welke noteringen worden hoe lang in 
rekening genomen) zal de impact heviger en/of langer dan wel korter doorwegen op de eindprijs aan 
de consument voor een bepaald product. 

26. Tot slot dienen we toch ook te vermelden dat de strategische en/of commerciële keuzes van 
leveranciers ook een impact kunnen hebben op het prijsniveau, waardoor het best mogelijk is dat hun 
vaste producten (tijdelijk) goedkoper zijn dan forward en/of spot producten. Dit kan bijvoorbeeld door 
te spelen met de markup en/of het abonnement. 
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2.3.1.3. Toch nog enkele kanttekeningen 

- Bovenop de energie betaalt de consument eveneens een abonnement, ook bij variabele 
producten. Belangrijk element hier is enerzijds de hoogte van dit bedrag (kan schommelen van 
0 tot een paar honderd € op jaarbasis) en anderzijds of het volledig verschuldigd is per 
begonnen jaar, geproratiseerd wordt volgens de verbruiksperiode, dan wel een combinatie 
van beiden is. 

- Veel consumenten nemen elektriciteit en aardgas bij dezelfde leverancier, en liefst nog met 
dezelfde naam (bijv.: ‘easy gas’ en ‘easy elektriciteit’) en dezelfde kenmerken (vast of variabel). 
De realiteit toont aan dat deze combinatie geen garantie vormt om voor beide energieën de 
beste deal te hebben. Wanneer de consument er voor kiest om beide energieën aan elkaar te 
koppelen, kan het interessant zijn om eerst het aardgasgedeelte te bekijken, het aandeel3 van 
de energie in de jaarfactuur, en bijgevolg ook het besparingspotentieel, is voor aardgas 
doorgaans belangrijker dan voor elektriciteit. 

- Data over vaste en variabele producten op de Belgische energiemarkt komen aan bod in de 
CREG Scan en de infografieken de we op onze website publiceren (zie ook 2.5.1). 

2.4. ENERGIETRANSITIE EN DYNAMISCHE PRIJZEN VOOR CONSUMENTEN 

2.4.1. Energietransitie 

27. Het ultieme doel van de energietransitie is de overgang van elektriciteit geproduceerd 
uit fossiele brandstoffen naar volledig groene, hernieuwbare energiebronnen en een CO2-arme 
energieproductie. De energietransitie vindt haar oorsprong in het Akkoord van Parijs4, dat op 
22 april 2016 in New York werd ondertekend en op 5 oktober 2016 door de Europese Unie 
geratificeerd. De gemaakte afspraken moeten ervoor zorgen dat de klimaatopwarming de grens van 
2°C niet  overschrijdt. 

28. Zowel het ‘Clean energy for all Europeans package’ als de 'Europese Green Deal' streven er voor 
Europa naar om het regelgevend kader van het Akkoord van Parijs effectiever te maken en de 
vooropgestelde klimaatdoelstellingen te kunnen realiseren. Het komt elke lidstaat toe om de 
gemaakte afspraken te vertalen in federale en/of regionale regelgeving. 

29. Tot op heden ligt in België in voormelde context de focus hoofdzakelijk op de aanbodkant. Zo 
gebeurden er al niet onbelangrijke inspanningen in de verdere ontwikkeling van (lokale) productie van 
elektriciteit op basis van hernieuwbare energiebronnen, zoals daar zijn zonne- en windenergie, 
waterkracht, biomassa … De verdere toename van lokale productie maar ook afname en verbruik van 
energie zal zo leiden tot minder belasting van de transport- en distributienetten. 

30. Door de toename van productie uit duurzame energiebronnen en de afname van ‘klassieke’ 
energieproductie, zal de elektriciteitsprijs steeds sterker gaan variëren (tot op uurbasis) onder andere 
afhankelijk van seizoenseffecten, momenten met veel of weinig wind en of zon, ... De stijgende 
flexibiliteit aan de aanbodzijde en de inherente volatiliteit van de elektriciteitsprijzen vereisen echter 
ook een duurzame gedragsverandering aan de vraagkant. 

  

 

3 Grootteordematig voor elektriciteit een kwart en voor aardgas zo’n 40% van een jaarfactuur. 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=NL 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=NL
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31. De consument moet evolueren van twee piekverbruiksmomenten per dag (in de ochtend en 
’s avonds) naar een gespreide afname van het net door het slim gebruiken van toestellen op 
momenten dat de elektriciteitsprijzen zo laag mogelijk zijn. Digitale meters en een aangepaste 
productaanbod door de leveranciers spelen hier een cruciale rol. Producten met dynamische prijzen 
zijn, naast een financiële prikkel voor de consument die zijn gedrag duurzaam en structureel dient aan 
te passen aan de gewijzigde aanbodzijde, ook essentieel voor het al dan niet slagen van de 
energietransitie. 

32. Een betere spreiding van het energieverbruik zal ertoe leiden dat piekcentrales minder vaak 
moeten ingeschakeld worden om (onverwachte) pieken in het verbruik op te vangen. Het 
elektriciteitsnet moet sowieso aangepast worden aan de nieuwe realiteit, maar dynamische prijzen 
kunnen de belasting van het net enigszins temperen wat een positief effect zal hebben op de nodige 
investeringen. 

33. Het nieuwe energielandschap, niet in het minst vanuit het standpunt van de consument, zal er 
in de toekomst grondig anders gaan uitzien. Digitale meters in combinatie met producten met  
dynamische prijzen zullen de consument de mogelijkheid bieden om een rol te spelen in deze nieuwe 
realiteit.  

34. De consument kan een prosument worden die deels zijn eigen productie verbruikt, opslaat in 
een batterij, teruglevert aan het net of deelt in een lokale energiegemeenschap (de zogenaamde 
energy communities).  We moeten er hier echter ook rekening mee houden dat een (aanzienlijk) deel 
van de consumenten enerzijds vaak ‘conservatieve’ keuzes maakt en anderzijds door tal van redenen 
(energiearmoede, technische beperkingen installatie, …) deze evolutie niet (onmiddellijk) zal volgen. 
Voormelde energy communities zullen in hun gebied de lokaal geproduceerde hernieuwbare energie 
gaan beheren, via kanalen zoals daar zijn coöperatieven, aggregatoren of andere vormen, door het 
leveren aan lokale consumenten, het opslaan in gemeenschappelijke batterij-units of het terugleveren 
op het net om zo de ’klassieke’ leveranciers van elektriciteit, die mogelijks meer en meer als back-up 
leverancier zullen fungeren voor de eindafnemer, mee te ondersteunen op momenten van schaarste 
langs de centrale productie- of aanbodzijde. Dit zal per definitie resulteren in prijzen die afhankelijk 
zijn van veel meer externe factoren dan in het ‘oude’ energielandschap, prijzen die veel sneller zullen 
reageren op de werkelijke marktomstandigheden van het moment,  wat er ongetwijfeld zal toe leiden 
dat alle stakeholders (eindafnemers, leveranciers, producenten, …) een actievere rol toebedeeld 
krijgen in het energielandschap van morgen. 

35. De ‘klassieke’ leveranciers zoals we die vandaag kennen, zullen ongetwijfeld een belangrijke rol 
blijven spelen, maar hun aanbod in dit veel dynamischer energielandschap zal zich moeten aanpassen 
aan de nieuwe snel evoluerende omstandigheden. Producten met prijzen die van kortbij de 
marktomstandigheden volgen zullen de consumenten ook toelaten, lees aanzetten, om hun 
verbruikspatroon af te stemmen op wisselende prijsniveaus enerzijds en op een gediversifieerde 
aanbodzijde anderzijds. 
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Uitgelicht: Zal het gemiddeld gezin meer elektriciteit gaan verbruiken in de toekomst? 

We evolueren naar een energielandschap waar de fossiele brandstoffen aan belang zullen inboeten, 
niet alleen bij de productie van elektriciteit maar meer in het algemeen ook bij de mobiliteit van de 
consument en bij alles wat verwarming betreft. Hierna twee theoretische voorbeelden die een idee 
geven van de mogelijke impact. 

Elk gezin zijn elektrische wagen 

Het zal nog wel zijn tijd duren vooraleer het wagenpark volledig elektrisch is, maar in het straatbeeld 
moet je minder en minder zoeken om elektrische voertuigen tegen te komen. Maar wat verbruikt zo’n 
voertuig? Een eenvoudige rekenoefening leert ons dat een gemiddelde gezinswagen rond de 
20kWh/100km verbruikt. Wanneer we dit op jaarbasis bekijken en rekening houden met 
15.000 gereden km’s, komen we afgerond uit op een bijkomend elektriciteitsverbruik van 
3.000kWh/jaar. Dit betekent bijna een verdubbeling van het jaarverbruik van een gemiddeld gezin. 
Twee kanttekeningen bij deze theoretische oefening zijn het feit dat niet elk gezin zich een elektrische 
wagen kan en/of wil veroorloven en dat niet alle laadbeurten per definitie thuis gebeuren. Zodra de 
gebruiker van een elektrische wagen kan beschikken over een digitale meter en kan inspelen op 
prijsprikkels van dynamische elektriciteitsprijzen, zal het laden waarschijnlijk overwegend gebeuren 
op de momenten dat de elektriciteitsprijs laag is, waardoor de impact op de bevoorradingszekerheid 
beperkt of zelfs positief kan zijn door een meer gespreide afname of zelfs injectie van elektriciteit.  

Elk gezin een warmtepomp 

Ook wat de verwarming van onze woningen betreft, zullen warmtepompen meer en meer hun intrede 
doen, ten nadele van mazout, aardgas, … Ook hier kunnen we ons de vraag stellen, welke impact het 
gebruik van een warmtepomp op ons jaarlijks elektriciteitsverbruik heeft. Er bestaan verschillende 
types warmtepompen (grond-water, water-water, lucht-water, lucht-lucht, boiler) waarbij elk type 
afhankelijk van het type woning (nieuwbouw, renovatie, …) voor- en nadelen heeft. Bij het gebruik van 
eender welke warmtepomp, is het wel van belang dat de woning goed geïsoleerd is. 

Om het verbruik te vergelijken met een gemiddeld gezin dat zo’n 15.000 kWh nodig heeft om de 
woning te verwarmen, dienen we dit verbruik te delen door de SPF (seizoenprestatiefactor of 
rendement dat rekening houdt met seizoenseffecten) van de warmtepomp. Een goede warmtepomp 
met een SPF van 3,5 verbruikt zo op jaarbasis een kleine 4.300 kWh. Het gebruik van een warmtepomp 
kan dus meer dan een verdubbeling betekenen van het jaarverbruik voor een gemiddeld gezin. 

Ook hier willen we er echter op wijzen dat zeker niet alle consumenten deze technologie onmiddellijk 
zullen gaan gebruiken. Het gaat bij aanvang om een belangrijke investering die, zeker in het kader van 
energiearmoede, voor vele consumenten niet is weggelegd. Bovendien kan verwacht worden dat de 
woningen energiezuiniger worden, zeker indien een warmtepomp wordt geïnstalleerd, gezien dit vaak 
bij nieuwbouw of grondige renovatie gebeurt. 

Conclusie: Het antwoord is dus ja, maar. Een verdrievoudiging van het aantal kWh op jaarbasis voor 
een gezin met een elektrische wagen en een warmtepomp is geen onrealistische raming. Het spreekt 
voor zich dat dit gezin in het toekomstig energielandschap met digitale meters en uur afhankelijke 
elektriciteitsprijzen er alles zal aan (moeten) doen om het verbruik waar mogelijk te gaan spreiden en 
verschuiven naar de ‘goedkope’ uren. Het hebben van zonnepanelen kan hier zeker een troef 
betekenen. Flexibiliteit dus, zowel naar oorsprong van de energie als naar het moment van afname of 
verbruik ervan. 
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Maar, naast het feit dat het om een theoretische oefening gaat, zijn er ook andere belangrijke 
elementen die zeker ook nog onze aandacht moeten krijgen. We geven er hier een drietal belangrijke 
mee: 

1. De problematiek van de energiearmoede en mogelijks zelfs de uitbreiding ervan, het gaat immers 
vaak om belangrijke investeringen voor de consument, moet in deze context zeker in de gaten 
gehouden worden. 

2. Het hele proces naar het nieuwe energielandschap zal niet van vandaag op morgen realiteit zijn, 
met op verschillende niveaus belangrijke investeringen en last but not least een mentaliteitsshift bij 
de consument door een modulering van zijn verbruiksprofiel.  

3. De uitrol van de zogenaamde digitale meter is hier ook van belang. De uitrolplanning is daarvan 
verschillend per regio : Vlaanderen wil de uitrol, voor zowel de elektriciteits- als de gasmeter, voor 
80 % afgerond hebben tegen 2024 en een volledige uitrol tegen 2029. In Wallonië is een 80 % uitrol 
voorzien tegen eind 2029 voor elektriciteitsmeters bij verbruikers met een verbruik hoger dan 
6.000 kWh/jaar. Brussel voorziet voorlopig enkel de vervanging van de elektriciteitsmeter en dit stap-
per-stapsgewijs. De vervanging van de elektriciteitsmeter beoogt prioritair de prosumer-klanten, die 
in Vlaanderen en Wallonië, geconfronteerd worden met een prosumer-tarief dat momenteel in 
woelige waters verkeert. 

2.4.2. Contracten met een dynamische elektriciteitsprijs 

2.4.2.1. Algemeen 

36. Contracten met een dynamische elektriciteitsprijs moeten de consument aanzetten zijn verbruik 
actiever aan te passen aan de gewijzigde aanbodzijde in het algemeen en aan prijsvariaties op de 
spotmarkt in het bijzonder.  

Artikel 2 (15) van de Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit definieert een contract op basis van een dynamische elektriciteitsprijs als volgt: 

“15) "contract op basis van een dynamische elektriciteitsprijs": een 
elektriciteitsleveringscontract voor de levering van elektriciteit tussen een leverancier en een 
eindafnemer waarin de prijsvariatie op de spotmarkten, waaronder de dayahead- en 
intraday-markten, wordt weerspiegeld in intervallen die ten minste overeenkomen met de 
marktvereffeningsperiode;”. 

37. Waar op de spotmarkt5 zowel prijsnoteringen voor day ahead (DAM) als intraday (CIM) 
beschikbaar zijn, is de verwachting dat in een eerste fase dergelijke contracten zullen gelinkt worden 
aan prijsnoteringen op day ahead (DAM), onder andere omdat deze prijzen één dag vooraf voor de 
consument gekend zijn en dus makkelijker op te volgen zijn. 

38. Figuur 7 geeft een overzicht van de gemiddelde BelpexDAM-dagprijzen voor de periode van 
1 januari 2015 tot en met 30 september 2020.  

  

 

5 https://www.epexspot.com/en 

https://www.epexspot.com/en
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Figuur 7: Gemiddelde BelpexDAM-dagprijs over de periode 01/01/2015 tot 30/09/2020 
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39. We stellen een grote volatiliteit in prijsnoteringen vast, met daarbij ook een aantal negatieve 
prijzen. 

2.4.2.2. Aanbod leveranciers 

40. Op dit moment vinden we in het aanbod van de energieleveranciers producten terug met een 
variabele energieprijs en een indexeringsparameter gebaseerd op Belpex DAM-noteringen. De 
consument wordt, wanneer hij op een dergelijk product is gecontracteerd, wel degelijk afgerekend aan 
prijsnoteringen op de spotmarkt, maar dit gebeurt op basis van SLP-gewogen volumes.  

41. Voor producten met een dynamische elektriciteitsprijs is het nodig dat de consument via zijn 
contract de mogelijkheid heeft om zijn verbruik aan te passen aan de prijsnoteringen op de spotmarkt6. 
Daarvoor zijn gedetailleerde verbruiksgegevens nodig die met een digitale meter ter beschikking 
worden gesteld. Via een digitale meter krijgt de consument een zicht op zijn werkelijk verbruik per 
verbruiksperiode. 

42. In haar nieuwsbrief van september 2020 wijdt Febeg7 een artikel aan de ‘Omzetting van richtlijn 
2019/944, meer bepaald haar bepaling aangaande contracten met dynamische prijzen’. In het artikel 
pleit Febeg voor een markt gedragen implementatie van contracten met dynamische prijzen, waarvoor 
twee voorwaarden moeten vervuld zijn: 

1) uitrol digitale meters waarbij de consument kiest voor een slim meetregime 
(verbruiksoverzicht per kwartier); 

2) gegevensuitwisseling tussen distributienetbeheerders en leveranciers via de 
implementatie van MIG6 die is voorzien in september 2021. 

Concreet betekent dit dat Febeg op korte termijn niet verwacht dat haar leden contracten met 
dynamische prijzen in de markt zullen aanbieden.  

2.4.2.3. Effect op prijsvergelijkingen 

43. Van zodra contracten met een dynamische elektriciteitsprijs worden gecommercialiseerd door 
de energieleveranciers zullen deze een niet te onderschatten uitdaging vormen voor prijsvergelijkers. 
Het verschaffen van correcte en duidelijke informatie aan de consument staat daarbij centraal. Vooral 
het positioneren van contracten met een dynamische elektriciteitsprijs tegenover contracten met een 
prijs die een zekere voorspelbaarheid inhouden, zoals contracten met een variabele energieprijs op 
basis van forward prijsnoteringen en contracten met een vaste energieprijs, vormt een hele uitdaging. 

Het is immers zeer moeilijk zo niet onmogelijk om voor contracten met een dynamische 
elektriciteitsprijs de toekomstige evolutie van de prijzen te voorspellen. De CREG opteert er daarom 
bij aanvang voor om in haar publicaties maar ook in de resultaten van de CREG Scan voor dergelijke 
contracten te werken met een maandgemiddelde Belpex DAM-prijs. Een dergelijke werkwijze is in 
overeenstemming met het CREG Charter8 voor goede informatieverschaffing bij prijsvergelijking van 
elektriciteit en gas. Daarnaast zal de CREG maandelijks, om de consument te wijzen op de mogelijke 
volatiliteit van uur tot uur in de Belpex DAM-prijzen, voor de voorbije twaalf maanden de 
maandgemiddelde Belpex DAM-prijzen publiceren op haar website, met per maand de aanduiding van 

 

6 De spotmarkt werkt met een marktvereffeningsperiode van één uur. 
7 https://www.febeg.be/nieuwsbrieven 
8 https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1614 

https://www.febeg.be/nieuwsbrieven
https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b1614
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de laagste en hoogste notering van de respectievelijke maand (zie bijvoorbeeld onderstaande Figuur 
8). 

Figuur 8: Gemiddelde BelpexDAM-maandprijs (blauwe punten) over de periode 09/2019 tot 09/2020 met aanduiding van 
laagste (oranje curve) en hoogste (grijze curve) uurnotering 

 

44. Tariefkaarten van leveranciers houden noodzakelijkerwijs rekening met BelpexDAM-noteringen 
van de voorgaande maand, bijvoorbeeld: de elektriciteitsprijs op de tariefkaarten van oktober 2020 
houdt rekening met BelpexDAM-noteringen van de maand  september 2020. 

45. Voor de periode 09.2019 tot 09.2020 zien we in Figuur 8 een laagste (oranje curve) notering van 
- € 115,31 /MWh in april 2020 en een hoogste (grijze curve) notering van € 200,04 /MWh in 
september 2020.  

46. In Figuur 9 identificeren we deze laagste notering in het 15de uur9 van 13 april 2020 en in Figuur 
10 de hoogste notering in het 20ste uur10 van 21 september 2020. 

47. Het effect van deze uiterste waarden op het maandgemiddelde is eerder beperkt aangezien het 
telkens gaat om één uur over een maandtotaal van telkens 720 uren in beide voorbeelden. Bijgevolg 
zal ook de consument hier zo goed als geen effect van ondervinden op zijn jaarlijks afrekening die in 
de meeste gevallen over een periode van 12 maand (8760 uren) gaat. 

  

 

9 Prijs tussen 14 en 15 uur. 
10 Prijs tussen 19 en 20 uur. 



 

Niet-vertrouwelijk  19/35 

Figuur 9: Belpex DAM-uurprijzen voor 13.04.2020  

 

Figuur 10: Belpex DAM-uurprijzen voor 21.09.2020  

 

2.4.2.4. Specifieke monitoringtaken voor de CREG 

48. Artikel 11 van de Richtlijn (EU) 2019/944 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor elektriciteit gaat over het recht voor de consument op een contract op basis van een 
dynamische elektriciteitsprijs en de specifieke monitoringtaken voor de regulatoren: 

“1. De lidstaten zorgen ervoor dat het nationale regelgevingskader leveranciers in staat stelt 
een contract op basis van een dynamische elektriciteitsprijs aan te bieden. De lidstaten 
zorgen ervoor dat eindafnemers bij wie een slimme meter is geïnstalleerd, kunnen verzoeken 
om een contract op basis van een dynamische elektriciteitsprijs met ten minste één 
leverancier te sluiten en met elke leverancier die meer dan 200 000 eindafnemers heeft.  
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2. De lidstaten zorgen ervoor dat eindafnemers door de leveranciers volledig geïnformeerd 
worden over de mogelijkheden, kosten en risico's van 'dergelijke contracten op basis van een 
dynamische elektriciteitsprijs, en zorgen ervoor dat leveranciers de eindafnemers 
dienovereenkomstig informeren, waaronder betreffende de noodzaak om een passende 
elektriciteitsmeter te laten installeren. De regulerende instanties monitoren de 
marktontwikkelingen en beoordelen de risico's die de nieuwe producten en diensten met 
zich mee kunnen brengen, en pakken gevallen van misbruik aan.  

3. Elke eindafnemer moet altijd toestemming geven aan de leverancier voordat wordt 
overgeschakeld op een contract op basis van een dynamische elektriciteitsprijs. 

4. Gedurende een periode van ten minste tien jaar nadat contracten op basis van 
dynamische elektriciteitsprijs beschikbaar worden, monitoren de lidstaten of hun 
regulerende instanties de voornaamste ontwikkelingen van dergelijke contracten, met 
inbegrip van het aanbod op de markt en de effecten op de facturen van de consument en, 
specifiek, de prijsvolatiliteit, en stellen daarover een jaarverslag op.” 

De CREG neemt de monitoringtaak zoals vermeld in punt 4 van bovenstaand artikel op van zodra 
contracten met een dynamische elektriciteitsprijs op de Belgische markt worden aangeboden. 

49. In haar publicatie ‘Recommendation on Dynamic Price Implementation’11 vermeldt CEER12 een 
aantal indicatoren die de nationale regulatoren kunnen gebruiken bij hun specifieke monitoringtaken 
inzake contracten met een dynamische elektriciteitsprijs, zoals: 

- vergelijking van producten met een dynamische prijs en producten met een vaste prijs 
en/of de meest voorkomende producten in de markt; 

- prijsevoluties in producten met dynamische prijzen, met een specifieke focus op 
prijsvolatiliteit. 

2.4.2.5. Producten met dynamische prijzen: de toekomst? 

50. Met de verdere realisatie van de energietransitie, lijkt het er meer en meer op dat dynamische 
prijzen een onmisbaar puzzelstuk gaan vormen in het globale verhaal.  

51. Twee belangrijke opmerkingen dringen zich hier wel onmiddellijk op. Eerst en vooral staat of 
valt de invoering van dynamische producten met de verdere uitrol van de digitale meters, lees slimme 
digitale meters. Zonder dit gegeven is de kans op succes nihil. Daarnaast zal ook veel afhangen van de 
honger van de consument naar dit soort nieuwe producten, wetende dat de gemiddelde consument 
eerder ‘conservatieve’ keuzes maakt op de energiemarkt en nog vaak kiest voor producten met een 
vaste prijs voor de energiecomponent (op vandaag kiezen 6 op de 10 voor producten met een vaste 
energieprijs). 

Nochtans weten we uit ervaring dat producten met een vaste energieprijs in de regel duurder zijn 

dan alle andere producten op de energiemarkt (zie 2.3.1.2). Veel heeft hier te maken met het 

risicoprofiel van de consument. Hoe meer hij het prijsrisico schuwt en kiest voor zekerheid hoe 

duurder hij zijn energie betaalt. Het omgekeerde is echter ook waar, namelijk hoe kleiner het risico 

voor de leverancier, hoe scherper de prijzen die deze laatste kan aanbieden. Bij dynamische 

producten gaan we er wel van uit dat de consument zo efficiënt mogelijk omgaat met de 

prijssignalen op de groothandelsmarkten. Bij wijze van theoretisch voorbeeld voegen we hierbij een 

aangepaste versie toe van   

 

11 https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/2cc6dfac-8aa7-9460-ac19-4cdf96f8ccd0 
12 CEER = Council of European Energy Regulators https://www.ceer.eu/# 

https://www.ceer.eu/documents/104400/-/-/2cc6dfac-8aa7-9460-ac19-4cdf96f8ccd0
https://www.ceer.eu/
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52. Figuur 6 (zie 2.3.1.2) waaraan we het producttype met dynamische prijzen hebben toegevoegd. 

Figuur 11: Impact prijsrisico leverancier op energieprijs consument inclusief dynamische producten 

 

53. Een beetje in de marge maar toch een niet onbelangrijk voordeel van dit type producten in 
combinatie met een (slimme) digitale meter is de eenvoudigere en minder omslachtige afrekening van 
het jaarlijks verbruik van de consument. Elke kWh zal gekoppeld aan het juiste verbruiksmoment en 
de daarbij horende eenheidsprijs kunnen afgerekend worden door de leverancier. Bijgevolg zal de SLP-
weging13 van het verbruik niet langer nodig zijn. Dit heeft tot gevolg dat het risico voor de leverancier 
verder afneemt wat voor de consument op zijn beurt een positief effect kan hebben op de prijs die hij 
voor zijn energie moet betalen. Ook voor de andere types van producten (spot, forward en vast) zal 
het loslaten van het principe van de ‘jaargemeten consument’ de SLP-weging overbodig maken maar 
blijft wel het risico dat inherent is aan het type van product voor de leverancier bestaan. 

54. In een aantal Europese landen, waaronder Duitsland, Italië, Spanje en Nederland, zijn 
dynamische producten al een realiteit. Bij wijze van voorbeeld tonen we hierna een tariefkaart van een 
dynamisch product op de Nederlandse elektriciteitsmarkt voor gezinnen. Dit geeft een idee van een 
potentiële voorstellingswijze van dit type van product op de Belgische elektriciteitsmarkt. Wat opvalt 
naast de eenvoudige voorstelling van de prijsformule is de bijkomende transparante toelichting bij de 
prijzen naar de consument toe. 

  

 

13 ‘Synthetic Load Profiles’ (SLP’s), worden in de vrije elektriciteits- en gasmarkt gebruikt voor de verrekening van de afname 
van verbruikers die niet uitgerust zijn met telemeting.  
http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=16896&language_code=NED 

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


 

Niet-vertrouwelijk  22/35 

Figuur 12: Uittreksel tariefkaart14 aanbod dynamisch product van Nederlandse aanbieder easyEnergy.com 

 

 

2.5. DUIDELIJKE INFORMATIEVERSCHAFFING AAN DE CONSUMENT 

55. We blijven er naar streven om de consument op de Belgische energiemarkt duidelijke en 
begrijpbare informatie ter beschikking te stellen. Op die manier trachten we hem voldoende 
elementen te geven om weloverwogen keuzes te maken zowel bij het afsluiten als evalueren en 
opvolgen van energiecontracten. 

56. Hierna volgt een kort overzicht van twee informatiebronnen die we ter beschikking stellen van 
de consument: de infografieken en de CREG Scan. Maandelijks15 houden we beiden up to date nadat 
we van de leveranciers de nodige data ontvangen en verwerkt hebben in de databanken die we onder 
andere daar voor lieten ontwikkelen. 

 

14 https://www.easyenergy.com/media/1152/tarievenblad-stroom-en-gas-onbepaalde-tijd-2020.pdf 
15 Met uitzondering van de maand augustus. 

https://www.easyenergy.com/media/1152/tarievenblad-stroom-en-gas-onbepaalde-tijd-2020.pdf
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2.5.1. Infografieken 

57. We publiceren een versie voor gezinnen en een versie voor kleine professionelen. De gegevens 
betreffen alle bestaande standaardproducten, zowel het actieve aanbod als alle oude bestaande 
versies waarvoor nog contracten kunnen bestaan. Het gaat om het klassieke aanbod van de 
leveranciers dat ze aan de hand van tariefkaarten publiceren op hun website en dat je als consument 
kan vergelijken op de verschillende doorgaans online prijsvergelijkers. 

Hierna een overzicht van de belangrijkste hoofdrubrieken met de beschikbare data voor 
september 2020. 

2.5.1.1. Aantal bestaande producten met vaste of variabele energieprijs 

58. Per regio een overzicht van de vaste en variabele producten, het actieve aanbod, dat je in 
september 2020 kon onderschrijven, en de slapende versies (grijze kleur), zijnde alle oude versies, die 
je in september 2020 niet meer als nieuwe klant kon onderschrijven, waarvoor nog lopende contracten 
kunnen bestaan. 

59. Twee zaken springen in het oog: eerst is er voor het Brussel het veel beperkter aanbod dan voor 
de andere regio’s. De Brusselse regulator (Brugel) volgt het beperkt aanbod op de energiemarkt van 
dichtbij op en doet in een ontwerpadvies16 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. 

60. Een tweede zaak is het relatief groter aantal slapende vaste producten dan variabele. Vaste 
producten wijzigen maandelijks van prijs (maar niet van naam) waardoor er veel versies zijn die voor 
de rest van hun looptijd niet meer verschijnen in de prijsvergelijkers. Variabele producten daarentegen 
wijzigen in regel niet elke maand van formule waardoor een bepaalde versie meerdere maanden in de 
prijsvergelijkers kan opgevolgd worden er bijgevolg minder slapende versies bestaan. 

  

 

16 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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Figuur 13: Infografiek voor particulieren - september 2020: Aantal bestaande producten 

 
Bron: CREG: https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken 

 

2.5.1.2. Goedkoopste een duurste aanbod van de huidige maand (september 2020) 

61. Deze rubriek van de infografiek toont per regio en per energie het aantal actieve leveranciers. 
De vermelde bedragen zijn exclusief btw en betreffen de energiecomponent (abonnement + kWh + 
groene stroom en WKK) met aanduiding van de leverancier, de productnaam, de looptijd en/of het 
gaat om een vast dan wel een variabel product. 

62. Bij het actieve aanbod noteren we aanzienlijke prijsverschillen, zowel tussen de groep van vaste 
en variabele producten als binnen één groep op zich. Dit heeft zeker ook te maken met de strategische 
keuze(s) van de leveranciers om verschillende producten met een ander prijsniveau in de markt te 
plaatsen, gaande van low cost online producten tot producten met een of meerdere opties en/of 
bijkomende diensten. Het komt de consument toe om hier een keuze te maken en na te gaan of de  
bijkomende diensten de meerprijs voor hem waard zijn.  

https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken
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63. De prijsverschillen tussen de regio’s kunnen we onder andere verklaren door het feit dat niet 
alle leveranciers in alle regio’s aanwezig zijn, door de regionale verschillen van de verplichtingen inzake 
groene stroom en WKK en in uitzonderlijke gevallen ook door verschillen in abonnementen en 
eenheidsprijzen van de energie. 

Figuur 14: Infografiek voor particulieren - september 2020: Goedkoopste en duurste aanbod 
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Bron: CREG: https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken 

2.5.1.3. Besparingspotentieel en de CREG Scan 

Figuur 15: Infografiek voor particulieren - september 2020: Besparingspotentieel en de CREG Scan 

  
Bron: CREG: https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken 

  

https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken
https://www.creg.be/nl/consumenten/prijzen-en-tarieven/infografieken
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64. Deze rubriek geeft het maximaal besparingspotentieel per regio voor de energiecomponent. Dit 
is de enige component waar je als consument een besparingspotentieel kan realiseren. 

65. Het duurste bestaand product kan theoretisch gezien ook een actief product zijn maar in de 
meeste gevallen gaat het om een slapend product met een vaste prijs en een langere looptijd dat in 
de bestaande prijsvergelijkers niet getoond wordt. Enkel via de CREG Scan kan de consument dit zien. 

66. Bovenvermelde slapende producten kunnen we opdelen in drie hoofdtypes. Een eerste zijn de 
producten met een vaste energiecomponent of de vaste producten: maand na maand behouden zij 
dezelfde naam, maar elke maand krijgen ze een nieuwe prijs, geldig gedurende de hele looptijd van 
het contract. Een tweede type zijn producten die door de leverancier op een bepaald moment van de 
markt gehaald worden (in een of meer regio’s), met andere woorden, ze worden niet meer 
aangeboden voor nieuwe contracten. Deze twee types zijn inherent aan de bestaande energiemarkt 
en vormen geen fundamenteel probleem voor de consument. 

67. Het derde type vormt dat wel: de ‘slapende verlengingsproducten’. Het gaat om producten 
waarop bestaande klanten waarvan het lopend contract de einddatum bereikt, verlengd worden. Dit 
type wordt niet actief aangeboden voor nieuwe klanten en verschijnt ook niet in de resultaten van 
prijsvergelijkers (uitgezonderd in de CREG Scan). In de praktijk gebruikt slechts een zeer beperkt aantal 
leveranciers dit type van producten, maar het gaat in 2020 nog wel over meer dan 500.000 vaak oudere 
contracten op vaste producten met een langere looptijd (tot 3 jaar) en dure prijzen, zeker in 
vergelijking met het lagere prijsniveau van het huidige actieve aanbod. 

68. De CREG Scan, die ondertussen al ruim vier jaar beschikbaar is, speelt voor de consument dus 
een belangrijke rol bij het maken van robuuste keuzes wanneer hij van product dan wel van leverancier 
wil veranderen. Het is nog steeds de enige tool op de Belgische energiemarkt voor gezinnen en kleine 
professionele verbruikers die alle bestaande producten bevat, met inbegrip van de slapende producten 
en de gerealiseerde groepsaankopen. Naar aanleiding van een informatiecampagne over de CREG Scan 
in oktober 2019 noteren we tot op vandaag zo’n 160.000 voltooide sessies. De CREG zal in de toekomst 
deze tool verder (maandelijks) up to date houden en verfijnen waar mogelijk of noodzakelijk. 

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

Figuur 16: CREG-kwaliteitslabel prijsvergelijker 

 

69. Dit charter wil de consument objectieve en kwaliteitsvolle informatie garanderen wanneer hij 
bij het vergelijken van elektriciteits- en aardgasprijzen gebruikmaakt van een online prijsvergelijker. Na 
onderzoek van het accreditatiedossier, en de uitgevoerde controles op basis van het charter en 
logische en rekenkundige testen van de resultaten van de prijsvergelijking, beslist de CREG of de 
prijsvergelijker aan alle bepalingen van het charter voldoet en het kwaliteitslabel mag gebruiken. In 
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september 2019 was het de online prijsvergelijker “Energie-vergelijker.be” (beheerd door Wikipower) 
die als eerste het kwaliteitslabel toegekend kreeg.  

Figuur 17: CREG-kwaliteitslabel groepsaankopen 

 

70. Op 23 april 2020 kent de CREG kent een kwaliteitslabel toe aan Pricewise bv als tussenpersoon 
inzake groepsaankopen17. Het gaat om de toekenning van een tweede kwaliteitslabel sinds de 
aanpassing van haar charter. Door deze accreditatie en binnen de grenzen ervan heeft Pricewise bv 
het recht om het logo van het CREG-charter gedurende twee jaar te gebruiken. 

71. Naar aanleiding van het persbericht18 in dit kader nodigt de CREG ook andere organisatoren van 
groepsaankopen uit om het charter te onderschrijven. De CREG moedigt ook andere online 
prijsvergelijkers om het charter te onderschrijven. Bij de opmaak van deze monitoring studie waren 
nog drie dossiers van dienstverleners die het CREG-kwaliteitslabel willen behalen in behandeling. 

3. PRIJSEVOLUTIE 

3.1. ALGEMEEN 

72. Tot op vandaag, en dit sinds 2013, houden alle producten die de leveranciers op de Belgische 
kleinhandelsmarkt van energie aanbieden rekening met prijzen en prijsevoluties op de 
groothandelsmarkten. De prijzen op de groothandelsmarkten komen tot stand op energiebeurzen of 
handelsplaatsen.  

73. Het vangnetmechanisme zorgde er tot eind 2017 voor dat de leveranciers in hun producten met 
een variabele energieprijs indexeringsparameters op kwartaalbasis gebruikten die enkel gebaseerd 
waren op noteringen op de groothandelsmarkt.  

74. Vanaf 1 januari 2018 hadden alle leveranciers die actief zijn binnen de kleinhandelsmarkt het 
gebruik van bovenvermelde indexeringsparameters op kwartaalbasis gewoon verdergezet. 

75. In 2019 stelden we een andere trend vast. Steeds meer leveranciers lieten voor een of meer van 
hun variabele producten het principe van de kwartaalindexeringen, al dan niet gedeeltelijk, los. 

  

 

17 https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2073 
18 https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Press/PR200428NL.pdf 

https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2073
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Press/PR200428NL.pdf
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76. Indexeringsparameters op maandbasis, die in 2018 nog de uitzondering waren, wonnen in 2019 
aan belang voor het aardgas- en elektriciteitsaanbod, zowel voor forward als voor spot producten. De 
leveranciers benutten hier hun commerciële vrijheid om, afhankelijk van de marktomstandigheden, 
maandelijks andere indexeringsmechanismen (bijvoorbeeld: de ene maand een product met een 
kwartaalparameter voor nieuwe contracten en de volgende maand hetzelfde product qua naam, 
looptijd, …, maar met een maandparameter voor nieuwe contracten) te gebruiken in hun aanbod aan 
de consument. 

77. In 2020 stellen we een verdere verschuiving vast van kwartaal- naar maandindexeringen, en dit 
zowel voor forward als voor spot producten. Een beperkt aantal leveranciers maakt van de ene maand 
naar de andere zelfs de shift tussen een maand- of kwartaal geïndexeerd aanbod voor nieuwe klanten 
waarbij alle andere variabelen (bijvoorbeeld: markup, abonnement) en kenmerken (bijvoorbeeld: 
naam en looptijd van het product) ongewijzigd blijven. Deze verdere diversificatie van het 
geïndexeerde aanbod houdt ook een potentieel gevaar in, namelijk een consument die dreigt te 
verdrinken in een veelheid aan soms weinig verschillende variabele producten die onderling nog zeer 
moeilijk vergelijkbaar zijn. Binnen het kader van haar monitoring bevoegdheid blijft de CREG al deze 
parameters en hun achterliggende noteringen opvolgen. 

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

Prijsformule variabele energieprijs =     [(Index x B19 + 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 
abonnementskost aan. Waardoor de totale prijs van energie20 er zo uitziet:  

Prijs energiecomponent =          A     +   [(Index x B + C) * kWh]  

 

     abonnement  indexeringsformule 

     €/jaar   verbruik  

        €/kWh 

79. Omdat de prijzen op de kleinhandelsmark zo sterk gelinkt zijn aan de prijzen op de 
groothandelsmarkten, tonen we hierna de prijsevolutie van zes typeproducten: twee producten met 
een vaste prijs, twee spot producten en twee forward producten. De variabele producten gebaseerd 
op  bestaande indexeringsparameters. 

 

19 Deze vermenigvuldigingscomponent wordt niet door alle leveranciers toegepast. 
20 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. 
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80. De focus ligt op het type en evolutie van de indexeringsparameters en dus niet op de andere 
elementen van de prijsformule die om die reden bij alle producten werden gelijkgesteld. Voor de vaste 
prijzen gebruiken we twee bestaande representatieve producten van verschillende leveranciers. 

3.2. AARDGAS 

81. 2018 kenmerkte zich voor aardgas door een zo goed als permanente stijging van de prijzen, 
aanvankelijk enerzijds door de koude temperaturen die zorgden voor een grotere vraag. Anderzijds 
zorgden de op dat moment beperkte opgeslagen gasvoorraden in België voor zenuwachtigheid op de 
markt met stijgende prijzen tot gevolg. In de tweede helft van 2018 zorgde een hogere vraag naar gas 
op de internationale markten, ten koste van het duurdere steenkool door de stijging van de CO2-prijs, 
voor een stijgend effect op de gasprijs. 

82. 2019 was een ander verhaal. Op wereldvlak was er een overaanbod aan LNG onder andere door 
een mindere vraag vanuit Azië en als gevolg van een minder strenge winterperiode. Dit heeft als 
resultaat gehad dat de markt in 2019 zo goed als permanent daalde wat zich ook vertaalde in lagere 
prijzen voor de consumenten. 
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Figuur 18: Aardgas: jaarbedragen energiecomponent spot (ZTPQ-S41 en ZIGDAQ), forward (TTF103 en TTF101) en vaste producten 
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83. De eerste helft van 2020 bleef voormeld overaanbod aan aardgas bestaan, mede door de LNG-
leveringen naar Europa die gestaag groeien. De winterperiode was ook (nog) zachter dan de 
voorgaande jaren.  

84. Midden 2020 hebben de gasnoteringen dan, mede door de hoge vullingsgraad van de 
gasopslagsites in Europa (circa 20 % hoger dan het 5-jarig gemiddelde) en in zeer beperkte mate door 
voormelde COVID-19 pandemie21, hun bodempeil bereikt. Bij de aanvang van het vierde kwartaal 
bevinden de noteringen op de groothandelsmarkt zich terug op een als normaal beschouwd niveau, 
wat zich uit in de aardgasprijzen voor de consument. 

85. We stellen, net als aan het einde van 2019, een prijsverschil vast tussen vaste en variabele 
producten. Een reden hiervoor kunnen de hogere forward noteringen zijn op de groothandelsmarkt, 
noteringen die vaak als basis dienen voor de prijszetting van vaste producten (zie Figuur 18). 

3.3. ELEKTRICITEIT 

86. De jaren 2017 en 2018 kenden een vergelijkbaar verloop van de prijzen. Alleen werden we vanaf 
de maand september 2018 geconfronteerd met de onbeschikbaarheid van een aantal nucleaire 
eenheden, wat een opwaarts effect had op de prijzen. Hoofdzakelijk de variabele producten 
ondervinden in het vierde kwartaal van 2018 hiervan de gevolgen: aanzienlijke prijsstijgingen ten 
aanzien van het vorige kwartaal (waar ook september bij hoort) dient als basis voor de berekening van 
de indexeringsparameter in de prijsformules voor de consument. Het hoge prijsniveau blijft, mede 
door de onzekerheid over de bevoorradingszekerheid gedurende de winterperiode, ook in 
oktober 2018 gehandhaafd. Vanaf november 2018 zien we een voorzichtige daling van het prijsniveau. 

87. De prijzen voor de consument droegen begin 2019, vooral het eerste en tweede kwartaal, nog 
steeds de gevolgen van de situatie op de groothandelsmarkt in de maanden september en oktober 
van het voorgaande jaar. De tweede helft van 2019 noteerden we terug een vergelijkbaar prijsniveau 
met de vorige jaren voor de consument. 

88. Begin 2020 blijven de elektriciteitsprijzen op een niveau dat wel als normaal kunnen 
beschouwen voor de periode van het jaar en in vergelijking met voorgaande jaren. Echter met het 
toeslaan van de COVID-19 pandemie22 en de daaruit volgende lock down op 18 maart 2020 is er een 
aanzienlijke terugval van de (economische) activiteit in ons land. Een sterk verminderde vraag naar 
elektriciteit is een logisch gevolg wat op zich dan weer een neerwaarts effect heeft op de prijzen voor 
de consument. 

89. In april bereiken de prijzen hun laagste niveau in jaren. De eerste versoepelingen van de lock 
down vanaf 18 april en in de loop van de maand mei zijn de voorbode van een gestage herneming van 
de economische activiteit en een zich herstellende vraag naar elektriciteit wat zich uiteraard na verloop 
van tijd weerspiegelt in de prijzen (zie Figuur 19). 

90. De opwaartse herstelbeweging van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten krijgt in 
de maand september een extra boost, hoofdzakelijk merkbaar aan de Belpex-noteringen. 
Onbeschikbaarheid van meerdere nucleaire eenheden in Frankrijk, waardoor België zelfs tijdelijk 
stroom exporteert naar hen, een beperkte productie van de windmolenparken en een terugval van 
zonne-energie productie in deze periode van het jaar zijn de belangrijkste onderliggende oorzaken. 
Bijkomend heeft het extreem warme weer in september met temperaturen rond de 30°C de vraag 
naar elektriciteit voor airconditioning de hoogte in gejaagd wat uiteraard gevolgen heeft gehad voor 
de Belpex-prijzen. Aangezien het aanbod voor consumenten rechtstreeks gelinkt is aan de evoluties 
op groothandelsmarkten, is het niet onwaarschijnlijk dat de prijzen voor gezinnen en kleine 
professionelen deze evolutie zullen volgen in de laatste maanden van 2020. 

 

21 https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z2079 
22 https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z2079 

https://www.creg.be/nl/publicaties/nota-z2079
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Figuur 19: Elektriciteit: jaarbedragen energiecomponent spot (BelpexbaseloadM en BelpexbaseloadQ), forward (Endex103 en Endex101) en vaste producten 
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4. CONCLUSIES 

De volledige vrijmaking van de energiemarkt ligt ondertussen al meer dan 13 jaar achter ons. De 
consument die van product en/of leverancier wenst te veranderen ondervindt nog steeds 
moeilijkheden om voldoende toegankelijke en begrijpbare informatie te vinden om objectieve en 
robuuste keuzes te maken. 

Het is niet omdat de concurrentie op de kleinhandelsmarkt toeneemt, dat dit de keuze voor de 
consument vereenvoudigt. Ook in 2020 is het de verdere diversificatie van het productaanbod waar 
de concurrentie zich afspeelt. Zo moet de consument onder andere keuzes maken over volgende 
zaken: 

- verschillende types van producten: 

• vast (biedt zekerheid, maar in het algemeen duurder); 

• variabel forward (afhankelijk van marktevoluties, prijsrisico (- en +) deels bij de 
consument); 

• variabel spot (prijsrisico (- en +) volledig bij consument, in het algemeen 
goedkoper); 

- indexeringen bij variabele producten: 

• maandelijks; 

• kwartaal; 

• ruim aanbod van verschillende indexeringsparameters; 

- bijkomende diensten: 

• al dan niet tegen betaling; 

• met aparte contracten; 

- abonnement (al dan niet pro rata); 

- looptijd (1 tot 3 jaar). 

Ook externe factoren spelen een rol: 

- klimaatinvloeden; 

- evoluties op groothandelsmarkten; 

- beschikbare productiecapaciteit; 

- geopolitieke beslissingen; 

- uitzonderlijke omstandigheden of gebeurtenissen (bijvoorbeeld: pandemie als gevolg van 
COVID-19) 

- … 

Om aan deze vaststellingen het hoofd te bieden, heeft de CREG de CREG Scan ontwikkeld, een 
eenvoudig controle hulpmiddel voor de consument om het relatieve prijsniveau van zijn lopend 
contract te kunnen inschatten. Daarnaast heeft de CREG haar charter voor prijsvergelijkers en 
publiceert ze op regelmatige basis de nodige informatie die de consument moet toelaten om deze 
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complexiteit beter te beheren en goede keuzes te maken. De CREG zal verder blijven ijveren om de 
consument duidelijke en eenvoudige informatie ter beschikking te stellen. In die optiek zullen we onze 
monitoring activiteiten verder uitbouwen en verfijnen. 

Om de informatie sneller en gemakkelijker bij de consument te krijgen, zal de CREG meerdere kanalen 
gebruiken: rechtstreeks (bijvoorbeeld: publicaties, nieuwsbrieven, persberichten of andere 
communicatiekanalen) dan wel via organisaties (bijvoorbeeld: OCMW, professionele federaties, …) die 
dichter bij bepaalde consumenten(groepen) staan. 

Voorliggende studie gaat in op de energietransitie die tot op het niveau van de gezinnen en kleine 
professionelen, met andere woorden de vraagzijde van de energiemarkt, meer en meer haar intrede 
doet. Onlosmakelijk verbonden met de verdere uitrol van digitale meters zal ze het energielandschap 
voor de consument danig veranderen. Onder andere door middel van dynamische producten zal de 
consument en actieve prosument kunnen worden en  zijn gedrag aanpassen aan een steeds flexibelere 
aanbodzijde. Een betere spreiding van zijn verbruik, dat door de verdere elektrificatie (bijvoorbeeld: 
warmtepompen, elektrische voertuigen) zeker zal toenemen, zal op termijn niet alleen een sleutelrol 
gaan spelen bij het realiseren van een maximaal besparingspotentieel maar zal ook mee 
verantwoordelijk zijn voor het welslagen van de energietransitie op zich. Er zal moeten op toegezien 
worden dat alle gezinnen, ook de meest kwetsbaren, voldoende duidelijk geïnformeerd worden over 
deze nieuwe ontwikkelingen zodat alle gezinnen er kunnen van genieten. Voldoende transparantie en 
duidelijke en begrijpbare informatie zullen hier van groot belang zijn zodat consumenten 
weloverwogen keuzes kunnen maken. 

De snelle evolutie en de toenemende complexiteit van de energiemarkt voor gezinnen en kleine 
professionelen is een problematiek die we als regulator  van nabij blijven opvolgen. De CREG zal 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: 
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