
 

CREG - Nijverheidsstraat 26-38, 1040 Brussel, België 
T +32 2 289 76 11 - F + 32 2 289 76 09 - www.creg.be  

(F)2289 
24 september 2021 

Studie over de stijging van de elektriciteits- en 
aardgasprijzen in België 

Artikel 23, § 2, 2° en 19° van de elektriciteitswet en artikel 15/14, § 2, 
2° en 12° van de gaswet 

Niet-vertrouwelijke versie 



 

Niet-vertrouwelijke versie  2/92 

INHOUDSOPGAVE 

INHOUDSOPGAVE .................................................................................................................................... 2 

EXECUTIVE SUMMARY ............................................................................................................................. 4 

INLEIDING ................................................................................................................................................ 6 

1. EVOLUTIE VAN DE AARDGAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN OP DE GROOTHANDELS-MARKTEN OP 
INTERNATIONAAL NIVEAU.......................................................................................................... 7 

1.1. Evolutie van de aardgasprijzen op de groothandelsmarkten ............................................... 7 

1.1.1. De termijnmarkten voor aardgas ..................................................................................... 7 

1.1.2. De spotmarkten voor aardgas ........................................................................................ 15 

1.2. Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten ...................................... 17 

1.2.1. De termijnmarkten voor elektriciteit ............................................................................. 17 

1.2.2. De spotmarkten voor elektriciteit .................................................................................. 23 

2. GEVOLGEN VAN DE STIJGING VAN DE AARDGAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN OP DE 
EINDAFNEMERS ........................................................................................................................ 29 

2.1. De gezinnen en kleine zelfstandigen ................................................................................... 29 

2.1.1. Analyse van de stijging van de elektriciteits- en aardgasfactuur betaald door de Belgische 
gezinnen in 2021 (energiecomponent) .......................................................................... 29 

2.1.2. Vergelijking van de gemiddelde all-in prijzen in België en in de buurlanden ................ 33 

2.1.3. Overzicht van de historische evolutie van de all-in factuur en haar componenten, van 
mei 2012 tot en met september 2021 ........................................................................... 37 

2.2. De consumenten die genieten van sociale tarieven ........................................................... 43 

2.2.1. Herinnering aan de berekeningsmethodologie van de sociale tarieven ....................... 43 

2.2.2. Analyse van de stijging van de evolutie van het sociaal tarief ten gevolge van de stijging 
van de prijzen ................................................................................................................. 43 

2.3. De industriële verbruikers ................................................................................................... 45 

2.3.1. Grote industriële verbruikers met een contract tegen vaste prijs ................................. 45 

2.3.2. Grote industriële verbruikers met een contract tegen vaste prijs op basis van “clicks” 46 

2.3.3. Grote industriële aardgasverbruikers met een contract tegen variabele prijs .............. 47 

3. CONCURRENTIENIVEAU OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT ................................................... 47 

3.1. Evolutie van het aantal leveranciers ................................................................................... 47 

3.1.1. Actieve leveranciers ....................................................................................................... 47 

3.1.2. Marktaandelen ............................................................................................................... 48 

3.2. Evolutie van de tariefstructuren van de leveranciers ......................................................... 51 

3.3. Pistes ter bevordering van de concurrentie tussen de leveranciers ten voordele van de 
consumenten ....................................................................................................................... 53 

3.4. Lopen sommige marktspelers risico’s door de stijging van de marktprijzen? .................... 54 

4. WELKE MARKTSPELERS ZOUDEN KUNNEN PROFITEREN VAN DE STIJGING VAN DE AARDGAS- 
EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN? ..................................................................................................... 57 



 

Niet-vertrouwelijke versie  3/92 

4.1. Elektriciteitsproducenten .................................................................................................... 57 

4.1.1. Inleiding .......................................................................................................................... 57 

4.1.2. De nucleaire productie-eenheden ................................................................................. 58 

4.1.3. De offshore windparken ................................................................................................. 60 

4.1.4. De onshore windparken ................................................................................................. 61 

4.1.5. Productie door waterkracht ........................................................................................... 61 

4.1.6. Flexibele eenheden ........................................................................................................ 61 

4.2. Aardgasmarkt ...................................................................................................................... 62 

4.2.1. Voordelen voor de producenten .................................................................................... 62 

4.2.2. Opportuniteiten voor het ontwikkelen van biogas ........................................................ 62 

5. AANBEVELINGEN M.B.T. TE NEMEN MAATREGELEN TOT BEPERKING VAN DE IMPACT VAN DE 
PRIJSSTIJGING OP DE EINDVERBRUIKER ................................................................................... 63 

5.1. Maatregelen genomen in Europese landen ........................................................................ 63 

5.1.1. Maatregelen genomen ten gunste van de eindverbruiker ............................................ 63 

5.1.2. Maatregelen genomen ter vermindering van het verbruik van de eindverbruiker ....... 67 

5.1.3. Maatregelen genomen over de taksering om de groothandelsprijzen op de nationale 
markt te verlagen ........................................................................................................... 67 

5.1.4. Maatregelen genomen op regulatoir vlak ..................................................................... 67 

5.1.5. Maatregelen genomen om de uitzonderlijke inkomsten van bepaalde marktspelers op 
te vangen ........................................................................................................................ 67 

5.1.6. Verzoeken geformuleerd aan de Europese Unie ........................................................... 68 

5.1.7. Maatregelen genomen ten aanzien van de petroleumsector die naar de energiesector 
zouden kunnen worden omgezet .................................................................................. 68 

5.2. Geanalyseerde maatregelen voor België ............................................................................ 68 

5.2.1. Maatregelen ten voordele van kwetsbare verbruikers .................................................. 68 

5.2.2. Maatregelen ten gunste van de gezinnen ...................................................................... 73 

5.2.3. Plafonnering van de energieprijzen ............................................................................... 76 

5.2.4. Regulerende maatregelen ten aanzien van de leveranciers .......................................... 76 

5.2.5. Maatregelen ten voordele van een vermindering van het verbruik .............................. 76 

5.2.6. Communicatie van de leveranciers over de aanpassing van maandelijkse voorschotten .... 76 

5.2.7. Organisatie van een grote campagne op federaal niveau voor het vergelijken van de 
prijzen ............................................................................................................................. 77 

BIJLAGE 1 ............................................................................................................................................... 78 

BIJLAGE 2 ............................................................................................................................................... 79 

BIJLAGE 3 ............................................................................................................................................... 81 

BIJLAGE 4 ............................................................................................................................................... 84 

BIJLAGE 5 ............................................................................................................................................... 85 

  



 

Niet-vertrouwelijke versie  4/92 

EXECUTIVE SUMMARY 

Deze studie analyseert de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen op de groothandelsmarkten 
tot en met de maand september 2021. De studie toont aan dat de prijzen historisch hoge niveaus 
behalen op alle groothandelsmarkten (termijn- en spotmarkten, aardgas en elektriciteit). Op de 
spotmarkt voor aardgas overschrijdt het niveau zelfs ruimschoots het historisch hoogste niveau van 
2007-2008 voor de financiële crisis. 

Er zijn verschillende oorzaken voor de actuele stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen.  

Op de aardgasmarkt zijn de toename van de economische activiteit in China, de stijging van de CO2-
prijs die de vraag naar aardgas voor het opwekken van elektriciteit vergroot, opslagniveaus onder 
seizoensnormen en een vermindering van het aanbod van aardgas via de aardgaspijplijn (vanuit 
Rusland hoofdzakelijk, maar ook in mindere mate vanuit Noorwegen) de belangrijkste factoren die de 
stijging van de prijzen verklaren. Op middellange termijn zouden bepaalde structurele factoren 
bovendien een blijvende invloed kunnen hebben op de aardgasprijzen. De vraag naar aardgas zal dus 
wellicht niet afnemen, maar eerder toenemen in een context waarin de Europese reserves afnemen 
en Europa meer afhankelijk maken van de Russische export van aardgas en LNG-bevoorrading. 

Op de elektriciteitsmarkt zijn het voornamelijk de prijsstijgingen van aardgas en steenkool die de 
actuele verhoging van de prijzen verklaren en, in mindere mate, de stijging van de prijs per ton CO2. 
De prijs van CO2 blijft echter stijgen en zal een structurele factor blijven bij de stijging van de 
elektriciteitsprijzen op middellange termijn. 

Deze prijsstijgingen op de groothandelsmarkten zijn niet typisch voor België, integendeel, ook onze 
buurlanden zijn betrokken. De prijsstijgingen hebben daarentegen een verschillende weerslag op de 
facturen van de eindverbruikers naargelang het land. 

In België is de impact op de residentiële markt verschillend in functie van het contract dat de gezinnen 
met hun leverancier hebben afgesloten. 68 % van de Belgische gezinnen hebben een vast contract voor 
elektriciteit en 64 % voor aardgas. Voor de professionele klanten zijn de cijfers van dezelfde 
grootteorde. De verbruikers die een contract tegen vaste prijs met een lange looptijd hebben 
afgesloten voor het tweede trimester van 2021 ondervinden niets zolang hun contract niet afloopt. 
Maar voor de andere verbruikers is de stijging consequent. Op basis van de gemiddelde prijzen van de 
maand september 2021 en rekening houdend met het feit dat deze onveranderd blijven in het 
vierde trimester van 2021 en het eerste trimester van 2022 heeft de CREG de impact geraamd op € 116 
op de jaarfactuur elektriciteit (3.500 kWh/jaar) en op € 598 op de jaarfactuur aardgas (voor een 
verbruik van 23.260 kWh/jaar). Op basis van de termijnprijzen voor het vierde trimester van 2021 en 
het eerste trimester van 2022 zouden deze bedragen nog hoger kunnen liggen.  

Met een gemiddelde all-in prijs van € 1.739 in de maand september 2021 heeft de gemiddelde 
aardgasprijs voor de gezinnen vandaag het hoogste niveau sinds mei 20121 met 2 %, in nominale 
waarde, overschreden. Rekening houdend met de inflatie blijft de gemiddelde all-in prijs van de maand 
september 2021 dus 11 % lager dan de all-in prijs van mei 2012. Als we hem gaan vergelijken met de 
laagste prijs van 2020 (in de maand september), bedraagt de stijging 111 % in nominale waarde. 

Met een gemiddelde all-in prijs van € 1.017 in de maand september 2021 heeft de gemiddelde 
elektriciteitsprijs voor de gezinnen in nominale waarde bijna de hoogste gemiddelde all-in prijs van de 
beschouwde periode bereikt die in maart 2019 werd vastgesteld op € 1.055 (onbeschikbaarheid van 

 

1 De oudste historische gegevens waarover de CREG beschikt in het kader van haar databank met betrekking tot de 

internationale vergelijking van de elektriciteits- en aardgasprijzen. 
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de kernreactoren). Ten opzichte van de all-in prijs van de maand mei 2012 is de gemiddelde prijs voor 
de gezinnen met 34 % gestegen in nominale waarde. Rekening houdend met de inflatie is de 
gemiddelde all-in prijs van de maand september 2021 met 17 % gestegen ten opzichte van de all-in 
prijs van mei 2012. 

Dankzij het systeem van de plafonnering heeft de prijsstijging minder invloed op de begunstigden van 
het sociaal tarief. In de maand september 2021 betalen de begunstigden van het sociaal tarief hun 
aardgas 67 % goedkoper dan de gemiddelde prijs die aan niet-beschermde klanten wordt aangeboden 
en blijft hij onder het niveau van voor de Covid-crisis. Evenzo betalen de begunstigden van het sociaal 
tarief in de maand september 2021 hun elektriciteit 29 % goedkoper dan de gemiddelde prijs 
aangeboden aan verbruikers die niet van het sociaal tarief genieten, maar sinds het eerste 
trimester van 2021 overschrijdt het wel het niveau van voor de crisis. 

De studie onderzoekt ook de problemen waarmee de leveranciers geconfronteerd kunnen worden in 
de huidige context van prijsstijgingen op de energiemarkten. Ze formuleert eveneens bepaalde pistes 
ter bevordering van de concurrentie tussen leveranciers ten gunste van de eindverbruikers. 

Tenslotte herneemt de studie de belangrijkste maatregelen die in de Europese landen werden 
ingevoerd in het kader van de sterke prijsstijgingen. Op basis hiervan maar ook op basis van de 
belangrijkste maatregelen die in België worden besproken, analyseert de studie verschillende pistes 
ter bescherming van de verbruikers, vooral de meest kwetsbare. Zij onderzoekt voor elk van hen de 
belangrijkste voor- en nadelen. De CREG stelt bovendien vast dat bepaalde maatregelen beter geschikt 
zijn voor het inspelen op problemen van verbruikers dan andere. Voor meer informatie over dit 
onderwerp verwijst de CREG de lezer naar hoofdstuk 5 van de studie. 
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INLEIDING 

De laatste maanden zijn de prijzen sterk gestegen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en 
aardgas. Deze stijgingen beginnen zeer aanzienlijk door te wegen in de prijzen betaald door de 
verbruikers. 

De CREG werd op 9 september 2021 door de Minister van Energie verzocht om een bepaald aantal 
elementen te onderzoeken die verband houden met deze prijsstijgingen. Deze studie is het antwoord 
op dat verzoek. 

Het eerste hoofdstuk analyseert de evolutie van de aardgas- en elektriciteitsprijzen op de 
groothandelsmarkten. Aangezien deze evolutie voornamelijk haar oorsprong vindt in een 
internationale context, schenkt deze studie een bijzondere aandacht aan de analyse van elementen 
die de laatste maanden op internationaal niveau hebben plaatsgevonden.  

Vervolgens onderzoekt de CREG in het tweede hoofdstuk in welke mate deze prijsstijging op de 
groothandelsmarkten gevolgen heeft op de facturen van de consumenten: de gezinnen, met inbegrip 
van de begunstigden van het sociaal tarief, de (kleine) zelfstandigen en de industriële verbruikers. 

Het derde hoofdstuk analyseert meer specifiek de levering. Na een kort overzicht van de concurrentie 
op het gebied van elektriciteits- en aardgaslevering in België worden de risico’s vastgesteld waarmee 
de leveranciers geconfronteerd worden in een context van stijgende energieprijzen. Er worden ook 
voorstellen opgenomen met het oog op het vergroten van de concurrentie op de markt. 

Het vierde hoofdstuk onderzoekt meer specifiek of bepaalde marktspelers van “uitzonderlijke” marges 
genieten tijdens de huidige periode waarin de prijzen op de groothandelsmarkten zeer hoog liggen. 

Tenslotte behandelt het vijfde hoofdstuk verschillende maatregelen die zouden kunnen worden 
voorgesteld in de huidige context van prijsstijgingen. Het geeft een beknopte samenvatting van de 
maatregelen die in andere EU-landen werden genomen of overwogen en waarvan de CREG op de 
hoogte is. Vervolgens worden, voornamelijk op basis van de maatregelen die in de Europese landen 
worden overwogen, de pistes onderzocht die op Belgisch niveau kunnen worden overwogen. 

De CREG vestigt de aandacht op het feit dat deze studie in een zeer korte tijdspanne werd uitgevoerd. 
Bijgevolg zouden bepaalde punten in de komende weken nog dieper geanalyseerd kunnen worden. De 
CREG volgt al van in het begin, maar in de huidige context nog meer, de evolutie van de prijzen van 
zeer dichtbij en zij zal dat blijven doen in de komende weken en maanden. 
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1. EVOLUTIE VAN DE AARDGAS- EN 
ELEKTRICITEITSPRIJZEN OP DE GROOTHANDELS-
MARKTEN OP INTERNATIONAAL NIVEAU 

1.1. EVOLUTIE VAN DE AARDGASPRIJZEN OP DE 
GROOTHANDELSMARKTEN  

1.1.1. De termijnmarkten voor aardgas 

De termijnmarkten vertegenwoordigen verkoops- en aankoopcontracten van aardgas voor een 
levering in de dagen, weken, maanden, trimesters of jaren die nog komen, aan een prijs onderhandeld 
op de datum van het afsluiten van het contract. De prijzen van termijnproducten zijn minder volatiel 
dan de spotprijzen omdat ze over een langere periode lopen en a priori overeenkomen met het 
gemiddelde van de verwachte spotprijzen voor een beschouwde periode. Ze maken het voor de 
leveranciers mogelijk om de risico’s in te dekken en dienen meestal als referentie voor het opstellen 
van het vaste prijsaanbod voor de eindafnemers: wanneer een leverancier een contract tegen een 
vaste prijs afsluit met een klant, dekt hij zich meestal in voor het grootste deel van de leveringen die 
hij zal moeten uitvoeren door de nodige termijnproducten te kopen. 

Nadat de prijzen op de termijnmarkten voor aardgas bijzonder laag waren in mei 2020 door de Covid-
crisis zijn zij vanaf juni 2020 weer licht beginnen stijgen. Vanaf januari 2021 is de prijsstijging versneld 
met een terugkeer naar een prijsniveau gelijkaardig aan dat van voor de Covid-crisis in februari 2021. 
Vanaf februari 2021 is de stijging van de aardgasprijzen echter sterk versneld, voornamelijk voor de 
leveringen in 2021, 2022 en 2023. De stijging van de prijzen voor een levering in 2024 is meer beperkt 
gebleven maar heeft ondanks alles het termijncontract 2024 toch boven het niveau van de 
aardgasprijzen van voor de Covid-crisis gebracht. De markt lijkt ervan uit te gaan dat de huidige stijging 
van de aardgasprijzen tijdelijk is. De markt gaat ervan uit dat de aardgasprijzen zouden beginnen dalen 
vanaf de zomer van 2022 (figuur 2) en rond 2024 weer terugkeren naar een niveau dat het niveau van 
voor de Covid-crisis benadert (figuur 1). 

Figuur 1: Evolutie van de TTF aardgasprijzen per leveringsjaar (maandelijks gemiddelde) 

 

Bron : analyse CREG 
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Figuur 2 : Evolutie van de TTF aardgasprijzen per leveringstrimester (maandelijks gemiddelde) 

 

 

Bron : analyse CREG 

Hierna zetten we de belangrijkste elementen uiteen die de stijging van de prijzen op de termijnmarkten 
verklaren, alsook de perspectieven op middellange en lange termijn. 

1.1.1.1. De vraag naar LNG in Azië 

Een belangrijke oorzaak van de stijging van de aardgasprijzen op de Europese markten houdt verband 
met het post-covid economische herstel in Azië2. Dit economische herstel heeft immers een 
verhoogde vraag naar aardgas in Azië tot gevolg en impliceert een stijging van de aardgasprijzen op de 
Aziatische markten. Figuur 3 toont het hoge niveau van het aardgasverbruik in China in 2021 in 
vergelijking met de verbruiksniveaus vastgesteld in 2019 en 2020. De stijging van de prijzen op de 
Aziatisch markten heeft tot gevolg dat een aanzienlijk deel van de levering van vloeibaar aardgas (LNG) 
naar Azië gaat. De LNG-markt wordt gekenmerkt door een grote flexibiliteit op het vlak van 
bestemming. De LNG cargo’s gaan naar de markt met de hoogste prijs. Deze aantrekking van LNG-
leveringen door Azië heeft een vermindering van de LNG-bevoorrading in Europa als rechtstreeks 
gevolg, hetgeen de aardgasprijzen op de Europese markten doet stijgen. 

  

 

2 De vraag naar aardgas in China is reeds sinds enkele jaren aan het stijgen, het post-Covid herstel heeft deze toename 
versterkt 
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Figuur 3: Evolutie van het aardgasverbruik in China 

 

Bron : I.C.I.S op basis van gegevens van National Development and Reform Commission (NDRC) 

1.1.1.2. De vulratio van opslagfaciliteiten 

Plaatselijke conjuncturele oorzaken beïnvloeden ook de actuele stijging van de aardgasprijzen op de 
Europese termijnmarkten. 

Allereerst bedraagt de vulratio van de opslagfaciliteiten in Europa 74 % (85 % voor Loenhout3) in deze 
maand september 20214, zoals aangetoond in figuur 4. Dit is het laagste niveau in de afgelopen zes 
jaar voor deze periode van het jaar. De aardgasprijzen op de Europese markten steunen op deze 
opslagniveaus die, in Europa, onder de normale niveaus liggen. De vraag naar aardgas om de 
opslagcapaciteit te vullen hield de aardgasprijzen tijdens de zomer van 2021 over het algemeen onder 
druk. Bovendien lijkt de markt te denken dat het lage niveau van aardgas in stock een risico kan vormen 
voor de winter van 2021-2022: het zou kunnen dat het huidige niveau van Europese opslag de hoge 
vraag naar aardgas in het geval van een koude winter niet kan compenseren. De markt rekent dit risico 
dan ook door in de hoge prijzen die zijn vastgesteld voor een levering in de winter van 2021-2022. 

  

 

3 Loenhout is een grondwaterlaag type van opslag (aquifer) voor hoogcalorisch gas van 770 miljoen m³ aan gas in België. Op 

19 september 2021 bedroeg de vulratio van Loenhout 81 %. 
4 Vulratio op 27 september 2021 
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Figuur 4: Evolutie van de vulratio van opslag in Europa 

 

Bron : analyse CREG op basis van gegevens van GIE 

Figuur 5 toont bovendien dat de waargenomen vulratio zeer verschillend is voor de ene Europese 
opslagfaciliteit dan voor de andere. Meerdere verklaringen zijn mogelijk, waaronder de verschillende 
vulverplichtingen naargelang het land. 

Figuur 5: Evolutie van de vulratio van opslag in Europa waar Gazprom actief is5 

 

Bron: analyse CREG op basis van gegevens van GIE 

 

5 Bergermeer, Rehden, Haidach, Katharina, Jemgum 
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Naast de hoge aardgasprijzen op de markten kan het actuele opslagniveau van aardgas verklaard 
worden door twee andere oorzaken. De eerste houdt verband met een herstel van het 
aardgasverbruik in Europa. Het aardgasverbruik van de EU6 is in het eerste trimester van 2021 met 
7,6 % (10 miljard m³) gestegen  in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar, na een 
quasi stagnatie in het derde trimester van 2020 en een lichte stijging (2,4 %) in het vierde trimester 
van 2020. De evolutie van het aardgasverbruik in Europa kan onder andere verklaard worden door de 
volgende redenen: 

- op het niveau van elektriciteitsproductie is de vraag naar aardgas gestegen door de 
stijging van de CO2-prijs in Europa (ten nadele van steenkool dat minder competitief is 
geworden). De vraag naar aardgas in Europa voor het opwekken van elektriciteit is zo op 
jaarbasis met 3,4 % gestegen; 

- de weersomstandigheden in Europa waren in het algemeen warmer dan normaal in het 
eerste trimester van 2021, maar in januari en februari hebben occasionele koudegolven 
ook een impact gehad op de residentiële verwarmingsbehoeften. 

Zoals figuur 6 hieronder aantoont, was het aardgasverbruik in de EU in de loop van het eerste trimester 
van 2021 groter dan dat van dezelfde maanden in 2020. Bovendien lag het Europese aardgasverbruik 
in maart 2021 dichter bij de hoogste waarde van de laatste vijf jaren. 

Figuur 6: Aardgasverbruik in Europa 

 

Bron: Market Observatory for Energy – DG Energy: Quarterly Report Energy on European Gas Markets op basis van Eurostat 

In het 2de trimester werd het herstel van het aardgasverbruik in de EU van haar kant ondersteund 
door een lange koude lente.  

De tweede oorzaak houdt verband met een verminderd aanbod van aardgas via de pijplijnen. 

De Noorse fluxen werden verminderd door de combinatie van geplande en niet-geplande 
onderhoudsbeurten. Sinds juli 2021 is de Noorse export echter teruggekeerd naar een hoger niveau 
en heeft Noorwegen de publieke groep Equinor en zijn partners toegestaan om de uitvoer van aardgas 
vanuit twee offshore gebieden te vergroten voor het aardgasjaar 2022 (oktober 2021 – oktober 2022).   

De Russische gasfluxen zijn langs hun kant onder hun maximumcapaciteit met een 20 % zwakkere 
Russische export naar Continentaal Europa ten opzichte van het niveau van voor de pandemie, zoals 
aangetoond in figuur 7. De evolutie verschilt echter naargelang de route. De fluxen door Oekraïne zijn 

 

6 Market Observatory for Energy - DG Energy : Quarterly Report Energy on European Gas Markets 
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quasi stabiel gebleven, de Yamal fluxen door Polen zijn aanzienlijk gezakt (ongeveer 40 %) terwijl de 
Nord Stream 1 fluxen aanzienlijk gestegen zijn (ongeveer 50 %). De Russische aardgasexport was 
bovendien onderbroken na een brand in een behandelingsstation nabij de stad Novy Ourengoï in West-
Siberië. Op 21 september 2021 heeft het Internationale Energie Agentschap (IEA) Rusland bovendien 
opgeroepen om meer aardgas te leveren in Europa. 

Figuur 7: Evolutie van de export van Russisch aardgas naar Europa 

 

Bron : ENTSOG, Eurstream, Gascade 

1.1.1.3. De CO2-prijs in Europa 

De sterke stijging van de CO2-prijs in Europa, die de € 60/ton heeft overschreden, heeft eveneens 
bijgedragen tot de stijging van de aardgasprijzen op de termijnmarkten in het eerste semester van 
2021. De sterke stijging van de CO2-prijs heeft immers de vraag naar aardgas op de termijnmarkten 
voor het opwekken van elektriciteit doen toenemen, ten nadele van steenkool dat minder competitief 
is geworden. Figuur 8 toont immers dat de Clean Spark Spread7 hoger was dan de Clean Dark Spread8 
op de termijncontracten jaar+1 tot het einde van het 2de trimester van 2021. Dit betekent dat het voor 
een jaarlijks termijncontract 2022 interessanter was om elektriciteit op te wekken uit aardgas dan uit 
steenkool. Door de constante stijging van de termijnprijzen van aardgas, is deze tendens omgekeerd 
in het derde trimester van 2021 waarin steenkool op de termijnmarkten weer competitiever is 
geworden dan aardgas voor het opwekken van elektriciteit voor een levering in het 3de trimester 2021, 
de winter 2021-2022 en voor een jaarlijks termijncontract 2022. Vanaf de zomer van 2022 wordt 
aardgas echter opnieuw competitiever dan steenkool voor de productie van elektriciteit. 

  

 

7 De Clean Spark Spread, uitgedrukt in €/MWh, vertegenwoordigt het verschil tussen de verkoopprijs van elektriciteit en de 

productiekost met inbegrip van de aankoop van de brandstof (gas) en de aankoop van de overeenstemmende CO2-
emissierechten. De andere kosten (werking en onderhoud, kapitaal en andere financiële kosten) zijn niet in de berekening 
inbegrepen. 
8 De Clean Dark Spread, uitgedrukt in €/MWh, vertegenwoordigt het verschil tussen de verkoopprijs van elektriciteit en de 
productiekost met inbegrip van de aankoop van de brandstof (steenkool) en de aankoop van de overeenstemmende CO2-
emissierechten. De andere kosten (werking en onderhoud, kapitaal en andere financiële kosten) zijn niet in de berekening 
inbegrepen. 
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Figuur 8: Evolutie van de clean spark spread (efficiëntie PCS 50 %) en van de clean dark spread (efficiëntie van 42 %) voor de 
termijncontracten jaar+1 ( Cal +1) 

 

Bron: analyse CREG 

1.1.1.4. Het gebruik van exportcapaciteiten van aardgas naar Europa 

Tenslotte draagt de onzekerheid over het gebruik van exportcapaciteiten van aardgas naar Europa 
vanaf oktober 2021 bij tot de bezorgdheden die verband houden met het lage opslagniveau van 
aardgas in Europa voor het rechtvaardigen van de stijging van de aardgasprijzen waargenomen op de 
termijnmarkten, in het bijzonder voor een levering in Q4 2021 en Q1 2022. Slechts 90 % van de 
beschikbare capaciteit voor het vervoer van aardgas door Oekraïne werd immers onderschreven voor 
Q4 2021 maar vooral slechts 10 %9 van de beschikbare capaciteit op Yamal werd onderschreven voor 
Q4 2021. Nieuwe capaciteitsonderschrijvingen op korte termijn zouden de aardgasprijzen voor de 
winter 2021-2022 kunnen doen dalen. 

Het beschikken over nieuwe aardgasbevoorrading naar Europa zou een manier kunnen zijn om de 
sterke stijging van de prijzen op de aardgasmarkten tegen te houden. Zoals aangetoond, heeft 
Noorwegen reeds aangegeven dat zij haar uitvoer van aardgas zal verhogen. Bovendien zou de 
gaspijplijn Nord Stream 2 met een capaciteit van 55 miljard m³ per jaar, een nieuwe 
aardgasbevoorradingsroute in Europa kunnen vormen. Hoewel het Russische bedrijf Gazprom in 
augustus 2021 echter heeft verklaard dat zij 5,6 miljard m3 aardgas zou kunnen vervoeren via Nord 
Stream 2 in 2021 is het effectieve gebruik van deze nieuwe gaspijplijn echter nog niet mogelijk. Hoewel 
de constructiewerken van Nord Stream 2 op 10 september 2021 volledig werden afgerond, moet zijn 
operator echter nog door Bundesnetzagentur, de Duitse regulator, gecertificeerd worden als 
netwerkoperator. De gaspijplijn moet ook technisch als volledig afgerond gecertificeerd worden en 
een verzekering onderschrijven vooraleer de commerciële fluxen kunnen beginnen. 
Bundesnetzagentur beschikt over vier maanden vanaf 8 september 2021 om een ontwerpbeslissing te 

 

9 35 % van de beschikbare capaciteit op yamal werd onderschreven voor oktober 2021 (bron: Interfax News Agency) 
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schrijven en die aan de Europese Commissie over te maken. Wanneer de Europese Commissie die 
ontwerpbeslissing ontvangt, beschikt zij over twee maanden om haar advies aan Bundesnetzagentur 
over te maken. Deze termijn zou met twee bijkomende maanden kunnen worden verlengd onder 
bepaalde voorwaarden. Vervolgens zal de Duitse regulator een eindbeslissing kunnen nemen. Dat 
betekent dat deze nieuwe gaspijplijn slechts vanaf de zomer van 2022 zal kunnen worden gebruikt, als 
deze procedures afgelopen zijn. Deze situatie kan worden beschouwd als een belangrijke factor in de 
actuele prijszetting van aardgas in Europa. 

1.1.1.5. Schematische voorstelling 

Figuur 9 stelt de verschillende elementen schematisch voor. 

Figuur 9: Belangrijkste elementen die de prijsstijging verklaren op de termijnmarkten voor aardgas in Europa (januari tot en 
met september 2021) 

 

 

1.1.1.6. De perspectieven op middellange en lange termijn 

Naast de conjuncturele factoren die werden uiteengezet ter verklaring van de actuele stijging van de 
prijzen en waarvoor een normalisatie van de markt wordt verwacht vanaf de zomer van 2022, moeten 
bepaalde structurele factoren benadrukt worden die een blijvende invloed zouden kunnen hebben op 
de aardgasprijzen in de komende jaren. De vraag naar aardgas voor het opwekken van elektriciteit in 
Europa zou kunnen toenemen in het licht van de beslissingen van de landen met betrekking tot hun 
energieproductie de komende jaren. Aardgas is immers een substituut voor verschillende brandstoffen 
in de elektriciteitsproductie, zowel voor steenkool als voor nucleair, en verschillende Europese landen 
vervangen (of zullen) hun elektriciteitsproductie uit nucleaire of steenkoolindustrie door gascentrales 
(vervangen). In afwachting van een energietransitie kan aardgas ook een substituut zijn voor 
petroleum in verschillende toepassingen: verwarming, mobiliteit,… hetgeen de vraag naar aardgas zou 
kunnen doen stijgen. 

Hoewel er nog belangrijke aardgasreserves bestaan, nemen de Europese reserves op middellange 
termijn af en maken ze Europa meer afhankelijk van Russische export van aardgas en LNG-
bevoorrading. Europa zal slechts op LNG-bevoorrading kunnen rekenen als de vraag in Azië dat toelaat. 
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LNG prijzen zullen sterk gelinkt zijn aan de groei die in China wordt waargenomen. Wat de Russische 
export betreft, toont de huidige situatie ons dat de aardgasbevoorrading uit Rusland afhangt van 
beslissingen die niet op Europees niveau genomen worden. De Russische export kan verminderd 
worden en de aardgasprijzen op de Europese markten optrekken tot het niveau dat voor LNG wordt 
waargenomen in Azië. 

Op langere termijn kunnen we eerder een overschot dan een tekort aan aardgas verwachten, want de 
vraag wordt ontmoedigd. We kunnen verwachten dat de Europese Unie haar energietransitiebeleid 
om hernieuwbare energie rendabel te maken verderzet. De huidige prijs van koolstof, € 60/ton, zal dus 
niet dalen, maar zal eerder stijgen om de vraag naar fossiele aardgas geleidelijk af te schaffen ten 
gunste van hernieuwbare energie.   

Het aardgasverbruik zal steeds minder hoog zijn door het aangenomen energietransitiebeleid. De 
Europese energiemix zou 100 % hernieuwbaar moeten worden. In die zin zullen de Russische en 
Noorse aardgasexport minder belangrijk worden voor de bevoorrading van Europa. Het is echter niet 
uitgesloten dat de hernieuwbare energie zelf zal worden geïmporteerd, maar de afhankelijkheid van 
Europa ten aanzien van derde landen zal verminderen. 

Bovendien zijn de financiële steunmaatregelen voor aardgasprojecten op Europees niveau stopgezet 
en wordt het hergebruiken van aardgasinfrastructuren voor hernieuwbaar gas momenteel onderzocht. 
In het licht van de Europese verbintenissen zal het moment komen waarop geen enkele Europese klant 
via fossiel aardgas zal kunnen worden bevoorraad, en dat binnen een termijn van 30 jaar, wat relatief 
kort is in de kapitaalintensieve energiesector. 

1.1.2. De spotmarkten voor aardgas 

De spotmarkten vertegenwoordigen verkoops- en aankoopcontracten van aardgas voor een levering 
de volgende dag (day ahead) of dezelfde dag (intraday). De day ahead spotprijzen dienen meestal als 
referentie voor de indexering van het aanbod tegen variabele prijs aan de eindklanten. 

Zoals aangetoond in figuur 10 zijn de prijzen op de spotmarkten voor aardgas vanaf juli 2020 opnieuw 
licht beginnen stijgen, na uitzonderlijk laag te hebben gestaan in juni 2020 door de Covid-crisis, om in 
september 2020 op een niveau te komen dat te vergelijken is met het niveau van voor de Covid-crisis. 
Vanaf december 2020 zijn de prijzen sneller beginnen stijgen met in januari 2021 een terugkeer naar 
een prijsniveau dat gelijkaardig is aan dat van de periode 2015-2019. Na een nieuwe prijsdaling in 
februari 2021 is de spotprijs van aardgas snel beginnen toenemen vanaf maart 2021 om een 
hoogtepunt te bereiken midden september 2021. Zoals aangetoond in bijlage 1 overschrijdt het niveau 
(zeer sterk) het historisch hoogste niveau dat in 2007-2008 werd bereikt, een periode waarin 
petroleumprijzen uiterst hoog waren met een vat Brent aan gemiddeld 122,80 dollar in mei 2008. 
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Figuur 10: Evolutie van de TTF aardgasprijzen : vergelijking van de DAM spotprijzen en de termijnprijzen voor levering in 2022 
(maandelijkse gemiddelde prijzen) 

 

 
Bron : analyse CREG 

Net zoals de termijnprijzen, is de stijging van de spotprijzen van aardgas te verklaren door verschillende 
elementen. Eerst en vooral het post-Covid economische herstel in Azië. Dit economische herstel heeft 
immers een grote vraag naar aardgas in Azië tot gevolg en impliceert een stijging van de 
aardgasprijzen in Azië. De stijging van de prijzen op de Aziatische markten heeft tot gevolg dat een 
aanzienlijk deel van de leveringen van vloeibaar aardgas (LNG) naar Azië gaat en daardoor stijgen de 
prijzen op de Europese markten. 

In het eerste trimester van 2021 heeft de stijging van de spotmarktprijs bovendien de competitiviteit 
van het verbruik van aardgas uit opslagfaciliteiten vergroot waar voordien tegen lagere kosten aardgas 
werd geïnjecteerd in 2020. De opslagniveaus van aardgas in de EU zijn teruggevallen tot 30 % op het 
einde van de maand maart 2021, hetzij 24 % minder dan aan het einde van de maand maart 2020. Dit 
impliceert een grotere vulbehoefte in de loop van de twee volgende trimesters aangezien deze 
bijkomende vraag een verhogende impact heeft op de groothandelsprijs van aardgas in de loop van de 
lentemaanden van 2021. 

Het herstel van het aardgasverbruik in Europa heeft vervolgens ook de prijzen onder druk gezet met 
onder andere een lange, koude lente en ongunstig weer voor hernieuwbare productie (zon en wind) 
wat heeft geleid tot een hoger verbruik van aardgas voor verwarming en voor de productie van 
elektriciteit. Net zoals op de termijnmarkt heeft de sterke stijging van de CO2-prijs in Europa 
bijgedragen aan de stijging van aardgasprijzen op de spotmarkten in het eerste semester van 2021. De 
sterke stijging van de CO2-prijs heeft immers geleid tot een verhoging van de vraag naar aardgas op de 
spotmarkten, ten nadele van koolstof, dat minder competitief werd, voor de productie van 
elektriciteit. Door de constante stijging van de termijnprijzen voor aardgas, is deze tendens omgekeerd 
in het derde trimester van 2021. Koolstof werd competitiever dan aardgas voor de productie van 
elektriciteit op de spotmarkten. 
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Een verminderd aanbod van aardgas via de gaspijplijn, zoals beschreven in het hoofdstuk over de 
termijnmarkten heeft tenslotte ook een (zeer) belangrijke rol gespeeld bij de stijging van de 
spotprijzen. 

Figuur 11 stelt deze verschillende elementen schematisch voor. 

Figuur 11: Belangrijkste elementen die de prijsstijging verklaren op de spotmarkten voor aardgas in Europa (januari tot en 
met september 2021) 

 

1.2. EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJZEN OP DE 
GROOTHANDELSMARKTEN 

1.2.1. De termijnmarkten voor elektriciteit 

De termijnmarkten vertegenwoordigen verkoops- en aankoopcontracten van elektriciteit voor een 
levering in de dagen, weken, maanden, trimesters of jaren die nog komen, aan een prijs onderhandeld 
op de datum van het afsluiten van het contract. De prijzen van termijnproducten zijn minder volatiel 
dan de spotprijzen omdat ze over een langere periode lopen en a priori overeenkomen met het 
gemiddelde van de verwachte spotprijzen voor een beschouwde periode. Ze maken het voor de 
leveranciers mogelijk om zich tegen de risico’s in te dekken en dienen meestal als referentie voor het 
opstellen van het vaste prijsaanbod aan eindafnemers: wanneer een leverancier een contract tegen 
een vaste prijs afsluit met een klant, dekt hij zich meestal in voor het grootste deel van de leveringen 
die hij zal moeten uitvoeren door de nodige termijnproducten te kopen. 

Nadat de prijzen op de termijnmarkten voor elektriciteit bijzonder laag stonden in maart 2020 door de 
Covid-crisis zijn zij vanaf april 2020 weer licht beginnen stijgen. 

Hoewel de stijging van de elektriciteitsprijzen kan worden verklaard door het herstel van de 
economische activiteit dat zich vertaalt in een herstel van de vraag naar elektriciteit, worden de hoge 
prijzen die op de Europese elektriciteitsmarkten worden waargenomen voornamelijk verklaard door 
het mechanisme van de prijszetting op de groothandelsmarkten. De elektriciteitsprijs op de Europese 
markten wordt bepaald volgens een tarifering aan de marginale kost die overeenkomt met de 
productiekost van de laatste geproduceerde kWh. In de huidige context waarin het niveau van de vraag 
naar elektriciteit dicht bij het niveau gekomen is van voor de Covid-crisis komt de productiekost van 
de laatste geproduceerde kWh in de meeste gevallen in Europa overeen met de aardgas- of 
steenkoolcentrales. De productiekosten van elektriciteit in een aardgas- of steenkoolcentrale 
omvatten zowel de kost van de brandstof (aardgas of steenkool) als de kost van de CO2-uitstoot 
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waarvoor zij emissierechten moeten aankopen. Hoe hoger de prijs van aardgas of steenkool en de prijs 
van CO2, hoe hoger de kosten van deze centrales en dus hoe hoger de prijzen op de groothandelsmarkt 
voor elektriciteit. 

In eerste instantie hield de stijging van de elektriciteitsprijzen hoofdzakelijk verband met de verhoging 
van de CO2-prijs waarvan de evolutie is opgenomen in figuur 12. Vanaf eind 2020 was de verdere 
stijging van de prijzen tot op die dag hoofdzakelijk gelinkt aan de stijging van de termijnprijzen van 
fossiele brandstoffen op de markt (aardgas en steenkool) (figuur 12). Door een hervatting van de 
opwaartse tendens van de CO2 prijs, maar vooral door de sterke stijging waargenomen op de aardgas- 
en steenkoolmarkten (figuur 12), zijn de futures prijzen van elektriciteit in januari 2021 opnieuw 
gedaald (figuur 12) tot het niveau van voor de crisis en zijn daarna sterk blijven stijgen. 

Figuur 12: Evolutie van de termijnprijs van elektriciteit voor een levering in 2022 in België in vergelijking met de evolutie van 
de CO2-emissieprijzen, de TTF aardgasprijs en de steenkoolprijs 

 

Bron : analyse CREG 

Zoals beschreven in punt 1.1.1 was het in het eerste trimester van 2021, gelet op de sterke stijging van 
de CO2-prijs in Europa, interessanter om elektriciteit op te wekken in een aardgascentrale dan in een 
steenkoolcentrale voor een jaarlijks termijncontract 2022. Door de constante stijging van de 
termijnprijzen van aardgas, is deze tendens omgekeerd in het derde trimester van 2021 toen steenkool 
competitiever werd dan aardgas voor de productie van elektriciteit op de termijnmarkten voor een 
levering in het 3de trimester van 2021, de winter 2021-2022 en voor een jaarlijks termijncontract 2022. 
Vanaf de zomer van 2022 wordt aardgas echter opnieuw competitiever dan steenkool voor de 
productie van elektriciteit. 

Net zoals bij aardgas heeft steenkool een historisch hoge prijs (figuur 13). Deze hoge prijs van steenkool 
wordt door meerdere parameters beïnvloed: 

- een grote vraag in Azië en in Duitsland; 

- een zwakkere productie in China en problemen in de bevoorradingsketen van steenkool 
in Indonesië; 

- lage opslagniveaus in Azië, de USA en Europa ; 
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- een commerciële oorlog tussen China en Australië. China weigert Australische steenkool 
aan te kopen en wil die vervangen door steenkool van een andere origine. 

Figuur 13: Evolutie van de steenkoolprijs : termijnprijs month ahead en year ahead 

 

Bron : analyse CREG 

Figuur 14 toont bovendien de waargenomen correlaties tussen de evolutie van de aardgasprijzen, van 
CO2 en van steenkool enerzijds en de evolutie van de elektriciteitsprijzen van termijncontracten voor 
een levering in 2022 anderzijds. 

Figuur 14: correlaties tussen de evolutie van de aardgasprijzen, van CO2 en van steenkool en de evolutie van de 
elektriciteitsprijzen van termijncontracten voor een levering in 2022 

 

Bron : analyse CREG 
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De stijging van de elektriciteitsprijzen wordt voornamelijk waargenomen op termijncontracten 
voor 2021 en 2022 en in mindere mate voor 2023 en 2024 (figuur 15). Zoals reeds waargenomen op 
de termijnmarkten voor aardgas is de prijsstijging voor een levering in 2024 beperkter gebleven, maar 
heeft hij het termijncontract 2024 toch boven het niveau gebracht van de elektriciteitsprijzen van voor 
de Covid-crisis. Bovendien is deze stijging van de termijncontracten voor 2024, hoewel gedeeltelijk 
gekoppeld aan de prijsstijging op de termijnmarkten voor aardgas, voornamelijk te wijten aan de 
stijging van de prijs van CO2. 

Gelet op de correlatie met de aardgasprijzen beschouwt de markt dat de elektriciteitsprijzen vanaf de 
zomer van 2022 zouden moeten dalen (figuur 16). De stijging van de CO2-prijs zal de 
elektriciteitsprijzen echter blijven beïnvloeden. De prijs van CO2 blijft momenteel stijgen.  

Figuur 15: Evolutie van de elektriciteitsprijs voor elke jaarlijkse leveringsperiode in België (maandelijks gemiddelde) 

 

Bron : analyse CREG 
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Figuur 16: Evolutie van de elektriciteitsprijs voor elke trimestriële leveringsperiode in België (maandelijks gemiddelde) 

 

Bron : analyse CREG 

Na de crisis van 2008 waren er tot in 2018 te veel emissierechten op de Europese CO2-markt. 
Tussen 2012 en 2018 werd de prijs per ton CO2 vastgelegd op minder dan € 10, wat absoluut 
onvoldoende is om elektriciteitsproducenten aan te zetten hun productiepark te laten evolueren. In 
2018-2019 heeft de Europese Unie deze situatie rechtgezet door haar koolstofmarkt te voorzien van 
een “stabiliteitsreserve”. Concreet worden de emissierechten die niet zijn opgevraagd tijdens de 
veilingen opzijgezet en kunnen zij na verloop van tijd geannuleerd worden. Dit mechanisme maakt het 
mogelijk om een ton CO2 opwaarts te herwaarderen. In 2019-2020 werd een ton CO2 vastgelegd aan 
€ 25-30. 

Op dit prijsniveau werden bepaalde gascentrales competitiever dan bepaalde steenkoolcentrales. 
Door de verhoging van de capaciteit van wind- en zonne-energie is dit een van de factoren die de 
achteruitgang van steenkool tussen 2019 en 2020 in Europa verklaart. 

Op 14 juli 2021 heeft de Europese Unie beslist haar klimaatdoelstellingen te verstrengen om 
koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050 en haar CO2-uitstoot met 55 % te verminderen tegen 2030 
tegenover 1990 (deze doelstelling vervangt de oude – minder ambitieuze – doelstelling van een 
vermindering van 40 % uitstoot tegen die datum)10. 

Om deze nieuwe doelstellingen te behalen, zal de Europese Unie de daling van het aantal CO2-
emissierechten dat elk jaar op de markt wordt gebracht moeten versterken. Aangezien de rechten niet 
vergaan, heeft een anticipatie/speculatiefenomeen de prijs per ton CO2 naar € 60 gedreven sinds eind 
augustus 2021. Concreet hebben een aantal spelers een stijging van de prijs per ton CO2 geanticipeerd 

 

10 Het wetgevend pakket « Fit for 55 » zou de volgende wijzigingen aanbrengen aan het huidige systeem : een afzwakking 

van het plafond van de CO2-uitstoot van 4,2% per jaar en een jaarlijkse vermindering van de rechten op de markt, een 
vermindering van de gratis rechten vanaf 2026 en hun afschaffing tegen 2036 voor de industriële sector en de luchtvaart, een 
dekking van nieuwe sectoren (maritiem transport tegen 2023, wegtransport en bouwsector tegen 2026) en de invoering van 
een aanpassingsmechanisme voor steenkool aan de grenzen vanaf 2026. 
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door de te verwachten daling van het aantal op de markt gebrachte emissierechten. Deze 
“geanticipeerde” verhoging van de vraag heeft een opwaartse druk gezet op de prijs per ton CO2. 

We stellen momenteel vast dat de termijnprijzen op de Belgische elektriciteitsmarkt lager zijn dan de 
prijzen waargenomen in de buurlanden, ook al liggen de prijzen zeer dicht bij elkaar (figuur 17). In 
vergelijking met de buurlanden profiteren de termijnprijzen in België van de sterke nucleaire 
beschikbaarheid die het aantal periodes waarin de aardgasprijzen de marginale prijs van de 
elektriciteitsproductie bepalen vermindert. In Duitsland liggen de prijzen hoger dan in België, gelet op 
de marginale prijs van haar elektriciteitsproductie uit steenkool. In Nederland liggen de prijzen hoger 
dan in België gelet op de marginale prijs van haar elektriciteitsproductie uit aardgas en Frankrijk wordt 
waarschijnlijk benadeeld door een mindere beschikbaarheid van haar nucleair park. 

Figuur 17: Vergelijking van de evolutie van de elektriciteitsprijs op de termijnmarkten voor de contracten jaar+1 tussen België, 
Frankrijk, Duitsland en Nederland 

 

Bron: analyse CREG 

Figuur 18 stelt de belangrijkste elementen met een invloed op de stijging van de elektriciteitsprijzen 
op de termijnmarkten voor de periode januari tot en met september 2021 schematisch voor. 

Figuur 18: Belangrijkste elementen die de prijsstijging verklaren op de termijnmarkten voor elektriciteit in Europa (januari tot 
en met september 2021) 
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1.2.2. De spotmarkten voor elektriciteit 

De spotmarkten vertegenwoordigen verkoops- en aankoopcontracten van elektriciteit voor een 
levering de volgende dag (day ahead) of dezelfde dag (intraday). De day ahead spotprijzen dienen 
meestal al referentie voor de indexering van het aanbod tegen variabele prijs aan de eindklanten. In 
Europa worden de day ahead prijzen (en de netto-uitvoerposities) vastgelegd in een eenvormig 
koppelingsproces tussen de deelnemende biedzones. De optimalisatie van de prijzen en de 
uitvoerposities gebeurt aan de hand van het Euphemia-algoritme. 

Zoals aangetoond in figuur 19 zijn de prijzen op de spotmarkt voor elektriciteit vanaf mei 2020 opnieuw 
beginnen stijgen nadat zij door de Covid-crisis een dieptepunt kenden in april 2020. Net zoals op de 
termijnmarkten worden de spotmarkten voor elektriciteit de laatste maanden geconfronteerd met 
een aanzienlijke stijging van de prijzen. 

Figuur 19: Evolutie van de spotprijs voor elektriciteit in België in vergelijking met de evolutie van de TTF spotprijzen voor 
aardgas en de CO2-prijs  

 

Bron : analyse CREG 

Net zoals op de termijnmarkten voor elektriciteit worden de hoge prijzen die op de day ahead 
elektriciteitsmarkten worden waargenomen voornamelijk verklaard door het mechanisme van de 
prijszetting op de elektriciteitsbeurzen. De elektriciteitsprijs wordt bepaald volgens een tarifering aan 
de marginale kost die overeenkomt met de productiekost van de laatste geproduceerde kWh. In de 
huidige situatie waarin het niveau van de vraag naar elektriciteit opnieuw het niveau benadert van de 
vraag voor Covid, gaat het in de meeste gevallen over de kWh geproduceerd uit centrales van fossiele 
brandstoffen (aardgas/steenkool: invoer Duitsland). Bijgevolg worden de marginale productiekosten 
van aardgas- en steenkoolcentrales rechtstreeks beïnvloed door de stijging van de prijzen van het 
aardgas, de steenkool en de prijs per ton CO2. Figuur 20 toont aldus de evolutie van de variabele kosten 
van een gascentrale en het relatieve belang van de aardgasprijs en de prijs per ton CO2 in de variabele 
kosten van januari 2019 tot en met september 2021. Zodoende is de voornaamste oorzaak van de 
stijging van de spotprijzen van elektriciteit dus de stijging van de aardgas- en de steenkoolprijs op de 
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spotmarkten, gevolg door de stijging van de CO2-prijs. Zoals waargenomen op de termijnmarkten van 
elektriciteit was het in het eerste trimester van 2021, gelet op de sterke stijging van de CO2-prijs in 
Europa, interessanter om op de spotmarkten elektriciteit op te wekken uit gascentrales dan uit 
steenkoolcentrales. Door een constante stijging van de aardgasprijzen op de spotmarkten is deze 
tendens omgekeerd in het tweede trimester van 2021 wanneer steenkool competitiever werd dan 
aardgas voor de productie van elektriciteit op de spotmarkten. De stijgende trend is echter blijven 
doorgaan met een stijging van de steenkoolprijs op de internationale markten. 

Figuur 20: Variabele kosten van een gascentrale op de DAM spotmarkten met een efficiëntie van 50 % (PCS)  

 

Bron : analyse CREG 
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Figuur 21 toont de waargenomen correlatie tussen de evolutie van de aardgasprijzen en van de CO2-
prijs en de evolutie van de elektriciteitsprijzen in België  

Figuur 21: Correlatie tussen de evolutie van de aardgasprijs en de CO2-prijs en de evolutie van de elektriciteitsprijs in België  

 

Bron : analyse CREG  

De spotmarkt voor elektriciteit wordt echter gekenmerkt door een grotere volatiliteit van de prijzen 
dan de termijnmarkt. Deze grotere volatiliteit van de prijzen wordt verklaard door de eventuele niet-
geprogrammeerde onbeschikbaarheden van productie-eenheden, maar ook door de intermitterende 
hernieuwbare productie. We moeten bovendien opmerken dat 2021 wordt gekenmerkt door een 
relatief zwakke productie uit wind in België en in Duitsland, zoals aangetoond in figuur 22.  
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Figuur 22: Evolutie van de gemiddelde productie uit wind in België en in Duitsland in 2020 en in 2021 ten opzichte van het 
gamma geobserveerd tussen 2016 en 2020 (in % van de geïnstalleerde capaciteit) 

 

Bron : analyse CREG 

Dit lage productieniveau van windenergie heeft het effect van de prijsstijging van aardgas, steenkool 
en CO2 op de spotprijzen voor elektriciteit benadrukt door het gestegen aandeel van productie-
eenheden op basis van fossiele brandstoffen om aan de piekvraag te voldoen. Dit wordt aangetoond 
in figuur 23.   

Figuur 23: Evolutie van de DAM spotprijzen ten opzichte van termijnprijzen voor levering in 2022 in België 

 

Bron : analyse CREG 
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Figuur 24 toont bovendien de correlatie tussen de day ahead elektriciteitsprijzen in België en de 
elektriciteitsproductie uit windeenheden in Duitsland en België. Zoals we kunnen vaststellen is de 
impact minder sterk dan van de aardgas- en steenkoolprijzen, maar ze is evenwel aanwezig. 

Figuur 24: Correlatie tussen productie uit wind in België en Duitsland en de spotprijzen voor elektriciteit in België  

 

Bron : analyse CREG 

 

Tenslotte toont figuur 25 aan dat er bij de buurlanden een gelijkaardige evolutie is van de day ahead 
spotprijzen  in vergelijking met de Belgische day ahead markt. De spotprijzen in België profiteren 
echter van de grote nucleaire beschikbaarheid, die de periodes vermindert waarin de aardgasprijzen 
de marginale prijs van de elektriciteitsproductie bepalen. Ten gevolge van de post-Brexit 
onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk werd het Verenigd Koninkrijk 
verplicht de enkelvoudige koppeling te verlaten, wat een negatief effect heeft gehad op de 
elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten. Om day ahead energie in en uit te voeren werd de 
impliciete enkelvoudige koppeling vervangen door een expliciete toekenningsmethode, die – in 
theorie – minder efficiënt is. Bovendien zijn de kabels, die elektriciteit invoeren van Frankrijk naar het 
Verenigd Koninkrijk, beschadigd in een brand midden september 2021. National Grid heeft verklaard 
dat de interconnector IFA tot oktober 2021 buiten dienst zou zijn en dat tot 27 maart 2022 slechts de 
helft van haar capaciteit van twee gigawatt beschikbaar zou zijn. 
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Figuur 25: Evolutie van de day ahead prijzen in België en in de buurlanden 

 

Bron: analyse CREG 

Figuur 26 stelt de belangrijkste elementen met een invloed op de stijging van de elektriciteitsprijzen 
op de spotmarkten voor de periode januari tot en met september 2021 schematisch voor. 

Figuur 26: Belangrijkste elementen die de prijsstijgingen verklaren op de spotmarkten voor elektriciteit in Europa (januari tot 
en met september 2021) 
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2. GEVOLGEN VAN DE STIJGING VAN DE AARDGAS- EN 
ELEKTRICITEITSPRIJZEN OP DE EINDAFNEMERS  

Dit hoofdstuk onderzoekt in welke mate de stijging van de aardgas- en elektriciteitsprijzen op de 
groothandelsmarkten de all-in prijzen beïnvloed die de gezinnen en kleine zelfstandigen 
(hoofdstuk 2.1.), begunstigden van het sociaal tarief (hoofdstuk 2.2.) en tenslotte industriële 
verbruikers (hoofdstuk 2.3.) betalen. 

2.1. DE GEZINNEN EN KLEINE ZELFSTANDIGEN 

2.1.1. Analyse van de stijging van de elektriciteits- en aardgasfactuur betaald door de 
Belgische gezinnen in 2021 (energiecomponent) 

Het is belangrijk om op voorhand het volgende op te merken : 

De gezinnen met een energiecontract met vaste prijs omvatten 65 % van de gezinnen wat elektriciteit 
betreft en 55 % van de gezinnen wat aardgas betreft.  

De gezinnen met een energiecontract met variabele prijs omvatten 35 % van de gezinnen wat 
elektriciteit betreft en 45 % van de gezinnen wat aardgas betreft. 

De CREG heeft de impact berekend van de prijsstijging (energiecomponent, inclusief btw) op de factuur 
van de gezinnen met een elektriciteitscontract aan variabele prijs. 

Midden augustus 2021 had de CREG de impact berekend van de prijsstijging op de twee trimesters 
van 2021 die beïnvloed zijn door de prijsniveaus die hoger liggen dan de niveaus geobserveerd voor 
de Covid-crisis (Q2 en Q3 2021). De prijsstijging bedroeg op dat moment € 133 (waarvan € 4911 voor 
elektriciteit en € 8412 voor aardgas) voor de twee beschouwde trimesters ten aanzien van Q2 en Q3 
201913, waarbij 2019 als een “normaal” jaar kan worden beschouwd14. 

Wat de komende herfst- en winterperiode betreft, beschikt de CREG nog niet over de werkelijke prijzen 
voor de consumenten. Momenteel verwachten wij zeker ook geen prijsdalingen voor de consument. 
De CREG kan niet voorspellen wat er in de herfst en winter zal gebeuren (dat hangt immers af van de 
evolutie op de internationale markten, de beschikbaarheid van de installaties, enz.). 

We weten dat bij aardgas de herfst en de winter veel zwaarder doorwegen (82,80 %) in de jaarrekening 
dan de lente en de zomer (17,20 %). Bij elektriciteit zijn de vier kwartalen ongeveer gelijk verdeeld 
(lente 22,20 %, zomer 21,40 %, herfst, 27,90 %, winter 28,50 %)15. Hieronder heeft de CREG de impact 
geraamd op de factuur van de gezinnen die beschikken over een product aan variabele prijs, rekening 

 

11 Voor een jaarverbruik van 3.500 kWh/jaar 
12 Voor een jaarverbruik van 23.260 kWh/jaar 
13 Referentietarief van de maand augustus 2019 : jaarlijkse kost verdeeld over Q2 en Q3 2019 op basis van SLP-profielen 
14 De CREG heeft eveneens de impact berekend van de stijging van de prijzen in Q2 en Q3 op basis van de cijfers van 

september 2021, de stijging bedraagt € 50,5 voor elektriciteit en € 102,84 voor aardgas. 
15 De grafieken in bijlage 2 illustreren voor elektriciteit en aardgas bovenvermelde aandelen van de verschillende kwartalen 
en de evolutie van de jaarfactuur voor wat betreft de energiecomponent van variabele producten t.o.v. vaste producten. Bij 
aardgas valt op dat periodes die zwaarder doorwegen (herfst en winter) vaak ook gepaard gaan met hogere prijzen, wat 
uiteraard een dubbel effect heeft op de jaarfactuur. 
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houdend met de prijsstijging over vier trimesters. In deze raming wordt ook de impact ten opzichte 
van het jaar 201916 berekend. 

Op basis van het referentietarief van september 2021 kunnen we het effect van april 2021 t.e.m. 
maart 2022 op de jaarfactuur simuleren17:  

 Geraamde gemiddelde stijging van de jaarfactuur voor elektriciteit voor een gezin met een 
jaarlijks verbruik van 3.500 kWh/jaar, met een contract tegen variabele prijs, april 2021 t.e.m. 
maart 2022:  

 

 Geraamde gemiddelde stijging van de jaarfactuur voor aardgas voor een gezin met een jaarlijks 
verbruik van 23.260 kWh/jaar, met een contract tegen variabele prijs, april 2021 t.e.m. 
maart 2022:  

18 
 Geraamde gemiddelde stijging van de jaarfactuur voor elektriciteit en aardgas voor een gezin 

met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh/jaar en een jaarlijks aardgasverbruik van 
23.260 kWh/jaar, met een contract tegen variabele prijs, april 2021 t.e.m. maart 2022: 

19 

Op basis van de termijnprijzen voor Q4 2021 en Q1 2022 kunnen deze bedragen nog hoger zijn en is 
de kans dan ook niet ondenkbaar dat dit zal worden bevestigd wanneer de werkelijke eindprijzen voor 
consumenten bekend zullen zijn. 

Voor producten met een vaste prijs stellen we vast dat de contracten die vóór april 2021 zijn afgesloten 
nog steeds op een vergelijkbaar niveau liggen als vóór de gezondheidscrisis20. De contracten die daarna 
zijn afgesloten, vertonen een opwaartse trend, zeker tot september 2021, meestal met een 
maandelijkse evolutie vergelijkbaar aan die van contracten met variabele prijzen. Bij een bepaald 
aantal vaste producten is de evolutie van de prijsstijging aanzienlijker dan die van de variabele 
producten. Dit kan er mogelijks op wijzen dat de leveranciers hier hun risicopremie hebben verhoogd 
wat uiteraard te maken heeft met de hoge volatiliteit en onzekerheid op de energiemarkt.  

Consumenten met een vast product betalen de initiële vaste prijs gedurende de gehele contractduur, 
wat voordelig is in een stijgende markt. Maar in het geval van een dalende markt zullen deze 
consumenten niet automatisch profiteren van de lagere prijzen. Zij zullen op dat moment hun contract 
moeten wijzigen, wat in België kostenloos kan mits het respecteren van een opzegtermijn van vier 
weken. 

Onderstaande figuren geven bij wijze van voorbeeld de prijsevolutie van de energiecomponent voor 
aardgas en elektriciteit voor Belgische gezinnen van 2019 tot 2021, opgesplitst over vaste en variabele 
producten. 

  

 

16 Het jaar 2020 is immers een zeer uitzonderlijk jaar en maakt het niet mogelijk om een representatief beeld te geven van 
een jaar dat als “normaal” kan worden beschouwd. De jaarlijkse kost die in aanmerking wordt genomen is gebaseerd op het 
referentietarief van de maand september 2019.  
17 De jaarfactuur voor 2021 van een klant met een variabele prijs wordt vergeleken met het in 2019 waargenomen niveau. 
De consumenten hebben in 2020, tijdens de Covid19 -periode, immers geprofiteerd van (aanzienlijk) lagere prijzen. Q4 2021 
et Q1 2022 werden geraamd op basis van de jaarlijkse kost van het referentietarief van de maand september 2021, verdeeld 
volgens de SLP-profielen. 
18 € 437,00 bij een jaarverbruik aan aardgas van 17.000 kWh i.p.v. 23.260 kWh 
19 € 552,82 bij een jaarverbruik aan aardgas van 17.000 kWh i.p.v. 23.260 kWh 
20 Tijdens de Covid19-periode hebben de consumenten kunnen genieten van (aanzienlijk) lagere prijzen. 

09/2021 t.o.v. 09/2019 € 115.82

09/2021 t.o.v. 09/2019 € 597.92

09/2021 t.o.v. 09/2019 € 713.74
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Figuur 27: Gewogen prijsniveau op maandbasis voor gezinnen met een variabel product op de Belgische aardgasmarkt in 
2019, 2020 en 2021 (23.260 kWh/jaar) 

 

Bron: analyse CREG 

Figuur 28: Gewogen prijsniveau op maandbasis voor gezinnen met een vast product op de Belgische aardgasmarkt in 2019, 
2020 en 2021 (23.260 kWh/jaar) 

 

Bron: analyse CREG 
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Figuur 29: Gewogen prijsniveau op maandbasis voor gezinnen met een variabel product op de Belgische elektriciteitsmarkt 
in 2019, 2020 en 2021 (3.500 kWh/jaar)  

 

Bron: analyse CREG 

Figuur 30: Gewogen prijsniveau op maandbasis voor gezinnen met een vast product op de Belgische elektriciteitsmarkt in 
2019, 2020 en 2021 (3.500 kWh/jaar)  

 

Bron : analyse CREG 
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Conclusies: 

- Voor contracten met een vaste prijs afgesloten vóór het derde trimester van 2021 en die 
nog niet zijn afgelopen, is het raadzaam om niets te doen. 

- Het is raadzaam om vóór de verlenging of het aangaan van een (nieuw) contract via een 
online prijsvergelijkingssite (CREG label) of een prijsvergelijkingssite van de regionale 
regulatoren het aanbod van de leveranciers grondig te vergelijken. 

- Bij een contract met vaste prijs is het cruciaal om de marktontwikkelingen te volgen, 
aangezien de prijzen momenteel bijzonder hoog zijn. De CREG Scan is hiervoor een 
handige tool. 

- Ongeacht het type contract: kostenloos van product veranderen kan op elk moment, met 
inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. 

- De consument kan anticiperen op potentieel hogere afrekeningsfacturen door het 
maandelijkse voorschot te verhogen. 

- Een niet verbruikte kWh dient niet betaald te worden: tracht indien mogelijk het verbruik 
te verminderen. 

2.1.2. Vergelijking van de gemiddelde all-in prijzen in België en in de buurlanden 

Dit hoofdstuk vergelijkt de evolutie van de gemiddelde all-in prijzen voor gezinnen en kleine 
zelfstandigen in België en in de buurlanden. 

Zoals weergegeven in de figuren 32 tot 35, zien we de laatste maanden een stijgende evolutie van de 
gemiddelde all-in prijzen in de buurlanden, hoewel deze stijging meer uitgesproken is in België, vooral 
voor aardgas.  

De redenen die deze verschillen verklaren worden onderzocht. We kunnen wel al opmerken dat de 
manier waarop en de mate waarin prijsstijgingen op de groothandelsmarkten gevolgen hebben voor 
de gemiddelde all-in prijzen van de gezinnen en kleine zelfstandigen van verschillende factoren 
afhangen, namelijk: 

- de manier waarop de leveranciers hun prijzen bepalen : 

• vaste of variabele producten (maandelijkse of trimestriële indexeringen, etc.); 

• de basis van de indexen (in België zijn die enkel gebaseerd op groothandelsmarkten 
voor aardgas en elektriciteit); 

- de mate van de liberalisering van de markt. In Frankrijk wordt bijvoorbeeld een groot deel 
van het aanbod op de retailmarkt nog bepaald door het gereglementeerde tarief (behalve 
voor kmo’s); 

- het aandeel van de energiecomponent in de totaalfactuur (zie figuur 31). 

Voor het Verenigd Koninkrijk wordt erop gewezen dat de wisselkoers eveneens een rol speelt (zie 
grafiek in bijlage 4).  
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Figuur 31: Aandeel van de « energiecomponent » in de totaalfactuur van de maand september 2021 

 Aardgas Elektriciteit 

 gezinnen kmo’s gezinnen Kmo’s 

België 58% 72% 32% 38% 

Duitsland 46% 57% 27% 34% 

Frankrijk 46% 59% 34% 48% 

Nederland 37% 45% 57% 43% 

Verenigd 
Koninkrijk 67% 68% 68% 65% 

Bron : analyse CREG 

In België wordt de stijging van de laatste maanden, die de periode van bijzonder lage prijzen 
veroorzaakt door de gezondheidscrisis heeft opgevolgd en waarvan de Belgische consumenten 
geprofiteerd hebben, verklaard door de stijging van de noteringen op de groothandelsmarkten. Sinds 
2013 (het jaar waarin de indexering van de elektriciteits- en aardgasprijzen hervormd werd en 
omkaderd door onder meer het “vangnetmechanisme”21) houden alle variabele producten, die door 
de leveranciers op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt worden aangeboden aan gezinnen en 
kleine zelfstandigen, rekening met de prijzen en hun evolutie op de groothandelsmarkten. Aangezien 
de prijzen van producten op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkten voor gezinnen en kleine 
zelfstandigen volledig gelinkt zijn met de noteringen op de groothandelsmarkten, zullen de fluctuaties 
op voormelde markten een snelle impact hebben op de prijs voor de consument via de 
indexeringsparameter. De impact op de eindprijs van de consument voor een bepaald product zal meer 
uitgesproken zijn en/of trager of sneller in functie van de indexeringsparameter (met welke noteringen 
wordt er rekening gehouden en de indexeringsfrequentie). De vaste prijzen die door de leveranciers 
worden aangeboden, worden elke maand aangepast in functie van de evolutie van de termijnprijzen 
op de groothandelsmarkten. Zij kunnen van de ene op de andere maand eveneens door het 
commerciële beleid van de leverancier beïnvloed worden. De concrete situatie op de Belgische markt 
wordt meer in detail onderzocht in hoofdstuk 3. 

De onderstaande grafieken tonen de evolutie van de aardgas- en elektriciteitsprijzen op kwartaalbasis 
voor België en de buurlanden in de 8 laatste kwartalen (met inbegrip van de sterke daling in 2020 door 
de gezondheidscrisis en de recente stijgingen in 2021)22. De figuren met betrekking tot de evolutie van 
de prijzen in de laatste 6 maanden in dezelfde landen zijn eveneens beschikbaar in bijlage 3. 

  

 

21 Zie bijlage 5 voor meer informatie over het vangnetmechanisme. 
22 In het kader van de internationale prijsvergelijking is het zo dat de energiecomponent wordt bepaald door een selectie van 

producten (deze selectie is gemaakt op basis van de methodologie zoals uitgewerkt in de studie van PwC “A European 

comparison of electricity and natural gas prices for residential and small professional consumers” d.d. 28 juni 2018), waarin 

zowel vaste als variabele producten kunnen zijn opgenomen. De methodologie hanteert evenwel geen specifieke regels m.b.t. 

de selectie van vaste dan wel variabele producten. Aan de hand van het jaarlijkse monitoringverslag voor België weten we 

dat de aard van het product (vast dan wel variabel) een belangrijke invloed heeft op de prijs. Voor elektriciteit beschikken 

+/- 68 % van de contracten over een vaste prijs en +/- 32 % over een variabele prijs; voor aardgas is dat +/- 64 % met een 

vaste prijs en +/- 36 % met een variabele prijs. 
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Figuur 32: Evolutie van de gemiddelde all-in aardgasfactuur voor gezinnen op kwartaalbasis  

 

Bron : analyse CREG 

Figuur 33: Evolutie van de gemiddelde all-in elektriciteitsfactuur voor gezinnen op kwartaalbasis  

 

Bron : analyse CREG 
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Figuur 34: Evolutie van de gemiddelde all-in aardgasfactuur voor kleine zelfstandigen op kwartaalbasis  

 

Bron : analyse CREG 

Figuur 35: Evolutie van de gemiddelde all-in elektriciteitsfactuur voor kleine zelfstandigen op kwartaalbasis  

 
Bron : analyse CREG 
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2.1.3. Overzicht van de historische evolutie van de all-in factuur en haar componenten, van 
mei 2012 tot en met september 2021 

De onderstaande figuren 36 tot 39 geven een maandelijks historisch overzicht van de gemiddelde all-
in prijs van mei 201223 tot en met september 2021 voor een gezin en een kleine zelfstandige, voor 
aardgas en voor elektriciteit.   

Zij tonen ook de verschillende componenten van de gemiddelde prijs, nl. energie in het groen, 
netwerkkosten (transport en distributie) in het blauw, de toeslagen in het rood en de btw in het geel. 
De toeslagen omvatten alle lasten, hetzij de lasten die door de leveranciers via distributie en transport 
worden gerecupereerd. 

2.1.3.1. Aardgas 

De all-in prijs voor aardgas kende een globale daling tussen 2012 en juni 2016, vooraleer een stijgende 
tendens te tonen tot in december 2018. In januari 2019 begonnen de prijzen weer te dalen tot op het 
laagste niveau in september 2020 (€ 824,77 voor een jaarlijks verbruik van 23.260 kWh). Sindsdien 
stijgen de aardgasprijzen opnieuw omdat de leveranciers de stijging van de prijzen op de 
groothandelsmarkten doorrekenen via hun tariefaanbod.  

Met een gemiddelde all-in prijs van € 1.739 in de maand september 2021 heeft de gemiddelde 
aardgasprijs voor gezinnen het hoogst behaalde niveau sinds mei 2012 overschreden met 2 % in 
nominale waarde.  

Rekening houdend met de inflatie blijft de gemiddelde all-in prijs van de maand september 2021 dus 
11 % lager dan de all-in prijs van mei 2012. Als we hem gaan vergelijken met de laagste prijs van 2020 
(die werd behaald in de maand september), bedraagt de stijging 111 % in nominale waarde. 

2.1.3.2. Elektriciteit 

Op het vlak van elektriciteit merken we volgende belangrijke evoluties : 

- aanzienlijke stijging van de toeslagen; 

- impact van de btw-verlaging (van 21 % naar 6 %) voor de levering van elektriciteit aan 
huishoudelijke klanten van 1 april 2014 tot 30 september 2015;  

- impact van de verhoging van de CO2-emissiekost en de onzekere situatie van de nucleaire 
productie in de herfst van 2018, met een impact tot het eerste kwartaal van 201924 ; 

 

23 De oudste historische gegevens waarover de CREG beschikt in het kader van haar databank met betrekking tot de 
internationale vergelijking van de elektriciteits- en aardgasprijzen. 
24 We stellen een stijging vast vanaf het 2de semester van 2018, die vanaf het 4de trimester voor de meeste producten zeer 

sterk is. Dit laat zich verklaren door verschillende factoren: de stijging van de aardgasprijs op de groothandelsmarkt ten 

gevolge van, onder andere, de stijging van de kostprijs van CO2-emissies, de onzekere situatie van de nucleaire productie. 

Voor producten met een “vaste prijsformule” stellen we eind 2018 opnieuw een daling vast die de prijzen op de 

groothandelsmarkten volgt. In 2019, na de stijging van het 2de semester van 2018, stellen we vast dat de prijzen opnieuw 

dalen en de loop van de groothandelsmarkten volgen. 



 

Niet-vertrouwelijke versie  38/92 

- impact van Covid-19 vanaf het tweede trimester van 202025 ; 

- de actuele stijging van de groothandelsprijzen vanaf het derde trimester van 2020 zoals 
vastgesteld in het eerste hoofdstuk.  

Met een gemiddelde all-in prijs van € 1.017 in de maand september 2021 heeft de gemiddelde 
elektriciteitsprijs voor de gezinnen bijna de hoogste gemiddelde all-in prijs van de beschouwde periode 
behaald in nominale waarde die € 1.055 bedroeg in de maand maart 2019 (onbeschikbaarheid van 
kernreactoren). 

Ten opzichte van de all-in prijs van de maand mei 2012 is de gemiddelde prijs voor gezinnen met 34 % 
gestegen in nominale waarde. Rekening houdend met de inflatie is de gemiddelde all-in prijs van de 
maand september 2021 met 17 % gestegen ten opzichte van de all-in prijs van mei 2012.  

 

 

25 Begin 2020 liggen de energieprijzen op een niveau dat we als normaal kunnen beschouwen. De Covid-19 pandemie en de 

lockdown die daaruit volgde en die een belangrijke daling van de (economische) activiteit veroorzaakte, deden de 
energieprijzen aanzienlijk dalen. De eerste versoepeling van de lockdown vanaf eind april 2020 kondigt een gestaag herstel 
van de economische activiteit aan en een herstel van de vraag naar elektriciteit in het derde en vierde trimester van 2020, 
wat zich weerspiegelt in de prijzen. 
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Figuur 36: Gemiddelde jaarfactuur (all-in) aardgas voor huishoudelijke klant (23.260 kWh/jaar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: analyse CREG 
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Figuur 37: Gemiddelde jaarfactuur (all-in) aardgas voor professionele klant (100.000 kWh/jaar) 

 

Bron: analyse CREG 
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Figuur 38: Gemiddelde jaarfactuur (all-in) elektriciteit voor huishoudelijke klant (3.500 kWh/jaar) 

 

Bron: analyse CREG 
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Figuur 39: Gemiddelde jaarfactuur (all-in) elektriciteit voor een professionele klant 50.000 kWh/jaar) 

 

Bron : analyse CREG
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2.2. DE CONSUMENTEN DIE GENIETEN VAN SOCIALE TARIEVEN 

2.2.1. Herinnering aan de berekeningsmethodologie van de sociale tarieven  

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is een commercieel verminderd tarief voorbehouden 
aan bepaalde categorieën van mensen of gezinnen (beschermde klanten)26. Het is identiek bij alle 
energieleveranciers. Het sociaal tarief omvat de energiecomponent, de distributiecomponent (tarief 
voor distributienet) en de transmissiecomponent (tarief voor transmissienet). 

Elke 3 maanden legt de CREG het bedrag van het sociaal tarief vast op basis van de geldende 
regelgeving:  

- de energiecomponent van het sociaal tarief wordt bepaald op basis van het laagste 
commerciële tarief dat door de energieleveranciers wordt aangeboden in de loop van de 
maand die het kwartaal voorafgaat; 

- de distributiecomponent van een bepaald kwartaal wordt bepaald op basis van het 
laagste tarief voor het distributienet dat wordt aangeboden in de Belgische 
distributiezones in de loop van de maand die het kwartaal voorafgaat, voor zover ten 
minste 1 % van de Belgische bevolking in deze zone woont; 

- de transmissiecomponent van een bepaald kwartaal houdt rekening met de 
transmissienettarieven van Elia/Fluxys. 

Het berekende resultaat wordt geplafonneerd wanneer: 

- het sociaal tarief meer dan 10 % (15 % voor gas) hoger is dat het sociaal tarief van de 
voorgaande periode; 

- het sociaal tarief meer dan 20 % (25 % voor gas) hoger is dan het gemiddelde van de 
sociale tarieven van de vier voorgaande kwartalen. 

De plafonnering impliceert dat het sociaal tarief gelimiteerd wordt op het laagste niveau van deze twee 
plafonds. 

2.2.2. Analyse van de stijging van de evolutie van het sociaal tarief ten gevolge van de 
stijging van de prijzen 

2.2.2.1. Evolutie van het sociaal tarief voor aardgas 

Zoals aangetoond in figuur 39 is het sociaal tarief voor aardgas sterk gedaald in 2020 ten gevolge van 
de daling van het laagste commerciële tarief aangeboden op de markt. Het laagste niveau voor het 
sociaal tarief werd bereikt in de maanden juli 2020 tot september 2020 (€ 377/jaar voor 
23.260 kWh/jaar) vooraleer het weer geleidelijk begon te stijgen. 

Ten gevolge van het plafonneringsmechanisme was de stijging van het sociaal tarief minder 
uitgesproken dan de evolutie van de gemiddelde all-in aardgasprijs. 

In de maand oktober 2021 blijft het sociaal tarief onder zijn niveau van de maand januari 2020. 

 

26 Meer informatie over de begunstigden is beschikbaar op https://www.creg.be/nl/consument/prijzen-en-tarieven/sociaal-
tarief   

https://www.creg.be/nl/consument/prijzen-en-tarieven/sociaal-tarief
https://www.creg.be/nl/consument/prijzen-en-tarieven/sociaal-tarief
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Het sociaal tarief maakt het mogelijk de stijging van de energieprijzen, die de laatste maanden werd 
vastgesteld, te beperken dankzij het plafonneringsmechanisme. Door het sociaal tarief betalen de 
begunstigden in de maand september 2021 hun aardgas 67 % minder duur dan de gemiddelde prijs 
die aan niet-begunstigde consumenten wordt aangeboden. 

We moeten wel de aandacht vestigen op het feit dat er geen onmiddellijke daling van het sociaal tarief 
zal zijn wanneer de all-in prijzen voor de residentiële klanten zullen beginnen dalen omwille van twee 
redenen. Eerst en vooral wordt het sociaal tarief, zoals voorzien in de geldende regelgeving, bepaald 
op basis van het laagste commerciële tarief aangeboden door de energieleveranciers in de loop van 
de maand die voorafgaat aan het kwartaal waarin het van toepassing is. Bijgevolg, wanneer de prijzen 
zullen beginnen dalen, wordt dat slechts doorgerekend in de berekening van het sociaal tarief met een 
vertraging van 1 tot 3 maanden.  

Bovendien zal de “carry forward” bepaling, ingevoerd in 2020 als gevolg van de plafonneringen, de 
impact van de daling van de prijzen op de sociale tarieven verminderen. In functie van de omvang van 
de vermindering zouden de sociale tarieven zelfs kunnen blijven stijgen binnen de grenzen van de 
plafonneringen. 

Figuur 40: Evolutie van de gemiddelde all-in aardgasprijzen en van het sociaal tarief (verbruik van 23.260 kWh/jaar) 

 

Bron : analyse CREG 

2.2.2.2. Evolutie van het sociaal tarief voor elektriciteit 

De "ontkoppeling" tussen de evolutie van het sociaal tarief en de evolutie van de gemiddelde all-in 
prijs is minder uitgesproken voor elektriciteit, zoals blijkt uit figuur 41. In september 2021 zullen de 
begunstigden dankzij het sociaal tarief 29 % minder betalen voor hun elektriciteit dan de gemiddelde 
prijs voor niet-begunstigde verbruikers.  

In het eerste kwartaal van 2021 heeft het sociaal tarief zijn niveau van voor de Covid-crisis 
overschreden. Zoals uitgelegd voor het sociaal tarief gas, vestigt de CREG de aandacht op het feit dat 
de er geen onmiddellijke impact zal zijn op het sociaal tarief wanneer de all-in prijzen voor residentiële 
verbruikers zullen beginnen dalen. 
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Figuur 41: Evolutie van de gemiddelde all-in elektriciteitsprijs en van het sociaal tarief (verbruik van 3.500 kWh/jaar)  

 

Bron : analyse CREG 

2.3. DE INDUSTRIËLE VERBRUIKERS 

In tegenstelling tot een residentiële klant of een kmo wordt voor het tariefaanbod voor grote 

industriële verbruikers geen reclame gemaakt: een industriële verbruiker krijgt een tariefofferte nadat 

hij daarom gevraagd heeft bij een leverancier van zijn keuze. Een onderhandelingsronde op basis van 

de individueel ontvangen offertes gaat vooraf aan het afsluiten van het leveringscontract waarvoor 

geen reclame gemaakt wordt. Aangezien de CREG nog niet over actieve leveringscontracten vanaf het 

jaar 2021 beschikt, raamt de CREG hierna de impact van de stijging van de beursnoteringen op de 

eindprijs die aan grote industriële verbruikers zal worden gefactureerd op basis van haar analyse van 

hun actieve leveringscontracten tot en met het jaar 2020. 

Vooraf herinnert de CREG eraan dat de energiekost een groter deel van de factuur van industriële 

verbruikers vertegenwoordigt dan voor andere verbruikerstypes (gezinnen en kmo’s), vooral voor 

grote industriële verbruikers die geen distributienettarief betalen en voor wie verminderingen en/of 

vrijstellingen op alle andere kosten worden toegepast27. Een stijging op de groothandelsmarkten heeft 

dus proportioneel een grotere impact op hun factuur (niettegenstaande de hiernavolgende 

verduidelijkingen over de verschillende contracttypes).  

2.3.1. Grote industriële verbruikers met een contract tegen vaste prijs 

Bij de grote industriële verbruikers heeft ongeveer één klant op tien een vaste prijs in zijn contract. 
Aangezien een leverancier zijn vaste prijsofferte berekent op basis van de notering van de belangrijkste 
Futures Calendar noteringen van de dag waarop hij zijn offerte indient, is de timing gekozen door zijn 
klanten voor het afsluiten van een dergelijk contract tegen vaste prijs de belangrijkste factor die de 
prijs bepaalt die tijdens de leveringsperiode zal worden gefactureerd. 

 

27 Voor meer informatie over dit onderwerp, zie de studie uitgevoerd door de 4 regulatoren: “A European comparison of 

electricity and natural gas prices for residential, small professional and large industrial consumers”, mei 2021, beschikbaar op 
het volgende adres: https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f20210517  

https://www.creg.be/nl/publicaties/studie-f20210517
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2.3.1.1. Impact op de prijzen gefactureerd in 2021 

Aangezien bijna alle leveringscontracten betrekking hebben op een levering die begint op 1 januari van 
een jaar en een looptijd van meerdere volledige jaren hebben, zullen de grote industriële verbruikers 
die momenteel een contract tegen vaste prijs hebben, op een enkele uitzondering na, geen prijsstijging 
kennen tijdens de laatste maanden van het jaar 2021. 

2.3.1.2. Impact op de prijzen gefactureerd in 2022 (en latere boekjaren) 

De klanten die vóór de maand januari 2021 een contract tegen vaste prijs hebben afgesloten voor de 
leveringsperiode 2022 (en latere jaren) zullen tijdens het jaar 2022 (en de latere jaren) geen 
prijsstijging kennen. Enkel de klanten die vanaf de maand januari 2021 een contract tegen vaste prijs 
hebben afgesloten voor de leveringsperiode 2022 (en/of latere jaren) zullen in de loop van 2022 (en/of 
latere jaren) een prijsstijging kennen. De omvang van deze prijsstijging zal afhangen van het moment 
waarop het contract werd afgesloten. 

2.3.2. Grote industriële verbruikers met een contract tegen vaste prijs op basis van “clicks” 

Bij de grote industriële elektriciteitsverbruikers hebben ongeveer negen op de tien klanten een 
contract met een prijs die door de klant wordt vastgelegd op basis van “clicks” op de Futures Endex 
noteringen na afsluiten van het contract, maar voor het begin van de leveringsperiode. We moeten 
benadrukken dat er veel verschillende “clicks” mechanismen bestaan die voornamelijk afhangen van 
de noteringen waarop de verbruiker zijn clicks kan uitvoeren. Het zijn meestal clicks op Calendar (Y+1, 
Y+2 en Y+3) contracten, maar bij bepaalde contracten ook clicks op Quarterly, Monthly alsook op 
noteringen op de Epex spot Belgium markt (vroeger: Belpex). De laatste jaren is de notering waarop 
het merendeel van de geleverde volumes werd “geclickt” (cfr. tussen de 80 % en 90 % van het totaal 
van de “geclickte” volumes) het Calendar contract. De dag waarop de klant denkt dat de « settlement » 
notering op het einde van de dag van het weerhouden Futures contract (Calendar of Quarterly of 
Monthly) het laagst is, zal hij aan zijn leverancier vragen om deze notering te nemen voor het 
vastleggen van de prijs van een deel of het geheel aan volumes dat aan hem zal worden gefactureerd 
tijdens de periode die overeenstemt met het weerhouden Futures contract (kalenderjaar, of kwartaal, 
of maand). Deze vrijheid op het vlak van “clicks” gaat echter meestal gepaard met voorwaarden die 
verbonden zijn met “deadline dagen”, dat zijn de dagen vóór wanneer deze clicks moeten worden 
uitgevoerd.  

2.3.2.1. Impact op de prijzen gefactureerd in 2021 

Overwegende dat in de loop van de voorgaande jaren tussen 80 % en 90 % van het totale volume werd 
“geclickt” op de noteringen van het Futures Calendar contract, werd de prijs van het grote merendeel 
aan volumes dat in 2021 werd geleverd aan klanten, die voor dit contracttype hebben gekozen, reeds 
vastgelegd in de loop van de noteringsperiode van Calendar 2021, hetzij in de loop van de 
periode 2018-2020, en zal dus niet beïnvloed worden door de actuele stijgingen van de 
beursnoteringen. 

Een minderheid van verbruikers, die gekozen hebben voor een bevoorrading voornamelijk op basis 
van de noteringen van de Monthly en Quarterly contracten, zullen echter waarschijnlijk een impact 
van de stijging van deze noteringen ondervinden vanaf het jaar 2021. 
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2.3.2.2. Impact op de prijzen gefactureerd in 2022 (en latere boekjaren) 

Verbruikers die het merendeel van de volumes, die hen in de loop van het jaar 2022 zullen geleverd 
worden, niet “geclickt” hebben vóór het begin van de stijging van de beursnoteringen én voor zover 
deze stijging van de noteringen zich verder zet tot het einde van het jaar 2021, zouden de impact van 
de stijging van de noteringen van de Futures Calendar contracten op hun elektriciteitsfactuur 
voornamelijk moeten ondervinden in de loop van het boekjaar 2022. De verbruikers die contractueel 
over de mogelijkheid beschikken om “clicks” uit te voeren op Monthly en/of Quarterly noteringen 
zouden natuurlijk kunnen beslissen om hun “clicks” uit te stellen naar volgend jaar, in de hoop dat de 
noteringen tegen dan opnieuw zullen gedaald zijn. 

Voor zover deze stijging van de noteringen niet wordt verder gezet tijdens het jaar 2022 zou de stijging 
van de beursnoteringen minder impact hebben op de prijs die hen zal worden gefactureerd in de latere 
boekjaren. 

2.3.3. Grote industriële aardgasverbruikers met een contract tegen variabele prijs 

83,6 % van de grote industriële gasverbruikers hebben een contract tegen variabele prijs (16,4 % van 
de grote industriële verbruikers hebben een contract tegen vaste prijs). 0,6 % van de verbruikers 
hebben een contract tegen variabele prijs geïndexeerd op aardolieprijzen. 83,0 % van de verbruikers 
hebben een contract tegen variabele prijs geïndexeerd op aardgasnoteringen. Deze laatste verbruikers 
worden rechtstreeks getroffen door de stijging van de aardgasnoteringen op de internationale 
markten want het gaat meestal over contracten met day ahead noteringen. A contrario, de 
toekomstige daling van de noteringen zal ook rechtstreeks worden doorgerekend op de factuur. 

3. CONCURRENTIENIVEAU OP DE BELGISCHE 
ENERGIEMARKT 

3.1. EVOLUTIE VAN HET AANTAL LEVERANCIERS 

3.1.1. Actieve leveranciers 

In september 2021 kan de Vlaamse consument bij 20 verschillende leveranciers terecht voor de 
levering van elektriciteit. Voor aardgas heeft hij keuze uit 16 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. 

Figuur 42 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. Er 
wordt ook een onderscheid gemaakt tussen het aanbod voor elektriciteit en aardgas omdat niet alle 
leveranciers zowel elektriciteit als aardgas aanbieden.  
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Een rood kruisje betekent dat deze leverancier enkel producten aanbiedt aan professionele klanten 
(zelfstandigen en kmo’s) en dus niet aan gezinnen. In Brussel28 kunnen gezinnen slechts uit 
respectievelijk 6 en 5 leveranciers kiezen voor elektriciteit en aardgas. Brugel publiceerde recent een 
advies29 over de continue afname van de concurrentie op de Brusselse energiemarkt. 

Een wit kruisje betekent dat deze leveranciers enkel producten aanbieden aan gezinnen.  

Figuur 42: Aantal actieve leveranciers per regio in september 2021 

 

Bron: CREG 

3.1.2. Marktaandelen 

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. 

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 

 

28 Octa+ en Mega kondigden in juli 2021 aan dat zij niet langer actief producten zullen aanbieden in Brussel. Voor bestaande 

klanten verandert er niets. 
29https://www.brugel.brussels/publication/document/adviezen/2021/nl/ADVIES-327-AFNAME-CONCURRENTIE-BHG.pdf    
https://www.brugel.brussels/publication/document/avis/2021/fr/AVIS-327-BAISSE-CONCURRENCE-MARCHE-ENERGIE-EN-
RBC.pdf  
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energieleverancier te kiezen heeft een belangrijk effect op de evolutie van de marktaandelen van de 
leveranciers. Op 30 juni 2021 hebben Electrabel en Luminus nog een gezamenlijk marktaandeel in 
Vlaanderen van ongeveer 57 % voor elektriciteit en 54 % voor aardgas, in Wallonië 63 % voor 
elektriciteit en 59 % voor aardgas en in Brussel 71 % voor elektriciteit en aardgas. Voormelde 
marktaandelen evolueren zo goed als niet ten opzichte van dezelfde periode in 2019. 

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. 

Figuren 43 tot en met 45 geven de marktaandelen van de leveranciers per regio op 30 juni 2021 weer. 

Figuur 43: Marktaandelen leveranciers voor elektriciteit en aardgas in Brussel 

  

Bron: website CREG 

Figuur 44: Marktaandelen leveranciers voor elektriciteit en aardgas in Vlaanderen 

  

Bron: website CREG 
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Figuur 45: Marktaandelen leveranciers voor elektriciteit en aardgas in Wallonië  

  

Bron: website CREG 

De C3-index geeft de gezamenlijke marktaandelen van de drie grootste leveranciers weer. Op 30 
juni 2021 bedraagt deze index in Vlaanderen 68 %, in Brussel 90 % en in Wallonië 75 %. 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-index30 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. 

Figuur 45 toont de HHI-indexen, berekend op 30 juni 2021, voor de drie regio’s. In Vlaanderen en 
Wallonië staat de HHI-index nog net boven de 2.000. In Brussel blijft er wel een hogere 
marktconcentratie dan in de andere twee regio’s. 

Figure 46: Concentratie-index (HHI) 

 

Bron: CREG 

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, 
onder druk blijven staan. Jongere leveranciers gaan ook met elkaar in concurrentie en proberen 
marktaandeel van elkaar te veroveren.  

 

30 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.) 

2132 2003 4506 4508 2555 2335
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3.2. EVOLUTIE VAN DE TARIEFSTRUCTUREN VAN DE LEVERANCIERS 

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.  

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. 

Vanaf 1 januari 2018 zetten alle leveranciers, die actief zijn binnen de kleinhandelsmarkt, het gebruik 
van bovenvermelde indexeringsparameters op kwartaalbasis gewoon verder. 

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

In 2020 en 2021 stelden 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: mark-up, 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. 

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

Prijsformule variabele energieprijs =     [(Index x B31 + 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 energie32 er als volgt uitziet:  

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

 

     abonnement  indexeringsformule 

     €/jaar   verbruik  

        €/kWh 

 

31 Deze vermenigvuldigingscomponent wordt niet door alle leveranciers toegepast. 
32 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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Omdat de prijzen op de kleinhandelsmarkt 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 zijn 
gebaseerd op bestaande indexeringsparameters. 

De focus ligt op het type en de 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. 

Figuur 47: Aardgas: jaarbedragen energiecomponent spot (ZTPQ-S41 en ZIGDAQ), forward (TTF103 en TTF101) en vaste 
producten  

 

Bron: analyse CREG 
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Figuur 48: Elektriciteit: jaarbedragen energiecomponent spot (BelpexbaseloadM en BelpexbaseloadQ), forward (Endex103 
en Endex101) en vaste producten 

 

Bron: analyse CREG 

 

3.3. PISTES TER BEVORDERING VAN DE CONCURRENTIE TUSSEN DE 
LEVERANCIERS TEN VOORDELE VAN DE CONSUMENTEN  

Bij de belevering van huishoudelijke klanten en kleine zelfstandigen stelt de CREG een veelvoud vast 
van de tariefformules van de leveranciers. Dit veelvoud aan tariefformules maakt het voor de 
eindverbruiker steeds moeilijker om het aanbod te begrijpen. Dit is nog meer het geval bij het aanbod 
tegen variabele prijzen. 

Eerst en vooral, wanneer de groothandelsprijzen op de groothandelsmarkten voor energie stijgen, kan 
een prijsaanbod dat op kwartaalbasis geïndexeerd wordt interessanter zijn dan een aanbod dat 
maandelijks wordt geïndexeerd. De raming door de energievergelijkers van de jaarlijkse kost van een 
aanbod tegen variabele prijs is immers gebaseerd op de laatste beschikbare notering van de 
indexeringsparameters van de formule tegen variabele prijs. Zo zal in september een aanbod met een 
prijs die op kwartaalbasis wordt geïndexeerd, gebaseerd zijn op de groothandelsprijzen die zijn 
waargenomen in het voorgaande kwartaal (april – mei – juni), terwijl een aanbod met een prijs 
geïndexeerd op maandbasis zal gebaseerd zijn op de groothandelsprijzen waargenomen tijdens de 
voorgaande maand (augustus). Wanneer de groothandelsprijzen op de markten stijgen, zullen de 
prijzen die over het laatste kwartaal zijn waargenomen over het algemeen lager liggen dan de prijzen 
waargenomen in de laatste maand. Een prijsformule, die op kwartaalbasis geïndexeerd wordt, zou 
aldus interessanter kunnen zijn dan een aanbod met een prijs die maandelijks wordt geïndexeerd, 
terwijl in de realiteit de kwartaalformule duurder kan zijn dan de maandelijkse formule. De redenering 
is gelijkaardig voor een groothandelsmarkt waarin de prijzen dalen. Een aanbod met een prijs die 
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maandelijks wordt geïndexeerd kan artificieel interessanter zijn dan een aanbod met een prijs die op 
kwartaalbasis wordt geïndexeerd. De CREG heeft zo kunnen vaststellen dat bepaalde leveranciers 
beslist hebben om hun indexeringsparameter te wijzigen wanneer de prijzen begonnen te stijgen op 
de groothandelsmarkten door van een maandelijkse indexeringsfactor over te stappen naar een 
indexeringsfactor op kwartaalbasis. 

Hetzelfde geldt voor de vergelijking van het geïndexeerde prijsaanbod van het type X * “marktindex” 
+ Y (c€/kWh) + “jaarlijkse of maandelijkse vaste vergoeding”. Het feit dat de X factor meer doorweegt 
of de jaarlijkse of maandelijkse vaste vergoeding minder doorweegt kan een aanbod artificieel 
interessanter maken in een situatie waarbij op een groothandelsmarkt de prijzen stijgen.  

Tenslotte is het voor een consument uiterst moeilijk om een aanbod tegen vaste prijs te vergelijken 
met een aanbod tegen variabele prijs. Zeker wanneer de groothandelsprijzen op de markten 
aanzienlijk dalen of stijgen. In de huidige context van constante prijsstijging op de markten kan een 
aanbod tegen geïndexeerde prijs, gebaseerd op de prijzen waargenomen in de voorgaande maand of 
in het voorgaande kwartaal immers artificieel interessanter zijn dan een aanbod tegen vaste prijs dat 
rekening houdt met de marktprijzen voor de komende leveringsperiode. Hetzelfde geldt tijdens de 
zomer, wanneer de prijzen op de aardgasmarkten over het algemeen lager liggen. Een aanbod met 
een prijs geïndexeerd op basis van de zomerprijzen kan artificieel voordeliger zijn dan een aanbod met 
vaste prijs gebaseerd op het gemiddelde van de prijzen over de totale komende leveringsperiode. 

Om de concurrentie te bevorderen en het voor de eindverbruiker mogelijk te maken om een 
weloverwogen keuze te maken, is de CREG in deze context van mening dat de formules van het 
geïndexeerde prijsaanbod zouden moeten worden beperkt. Het is echter belangrijk om de noodzaak 
ervan te analyseren met inachtneming van het kader van de geliberaliseerde markt. Idealiter zouden 
de geïndexeerde prijsformules slechts van één enkele parameter mogen afhangen, “marktindex” + Y 
(c€/kWh), dezelfde indexeringsfrequentie vertonen, liefst op kwartaalbasis om prijsafvlakking voor de 
eindverbruiker mogelijk te maken en tenslotte liefst een zelfde marktreferentie voor de indexering 
(bijvoorbeeld voor elektriciteit: gemiddelde prijs op Epex spot). Tenslotte wordt er binnen Forbeg 
nagedacht om de geraamde jaarlijkse kost van een variabel prijsaanbod zo dicht mogelijk bij de realiteit 
te brengen zodat de consument dit kan vergelijken met de jaarlijkse kost van een aanbod tegen vaste 
prijs. 

3.4. LOPEN SOMMIGE MARKTSPELERS RISICO’S DOOR DE STIJGING 
VAN DE MARKTPRIJZEN? 

In de huidige context van prijsstijgingen op de energiemarkten zullen de leveranciers geconfronteerd 
worden met een reeks problemen die de kleinste onder hen in economische problemen zouden 
kunnen brengen. 

Eerst en vooral gaat de actuele stijging van de energieprijzen samen met een stijging van de facturen 
van de eindklanten (gezinnen, kleine zelfstandigen en de grootste industriële verbruikers). De 
energieleveranciers kunnen zich dus potentieel verwachten aan een stijging van het risico van 
onbetaalde facturen. Deze stijging zou een weerslag kunnen hebben op het aantal onbetaalde 
facturen, maar vooral op het vlak van financiële gevolgen voor de leveranciers. Doordat het bedrag 
van de facturen stijgt, zal elke onbetaalde factuur een grotere kost genereren voor de leverancier. 

In deze situatie van stijgende marktprijzen zullen de leveranciers die hun verkopen tegen vaste prijs 
willen dekken belangrijke onderpanden33 moeten storten.  

 

33 Een onderpand is een belofte van zekerheid die dient om het kredietrisico te dekken bij financiële operaties in het geval 
dat de begunstigde van deze laatste niet aan de betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. 
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Bovendien moeten de leveranciers, die hun totale verkopen tegen vaste prijzen niet hadden gedekt, 
momenteel aan zeer hoge prijzen energie kopen op de markten. Over het algemeen dekken de 
leveranciers slechts een gedeelte van hun verkoop tegen vaste prijzen. De leveranciers houden immers 
rekening met een verwacht klantenverlies. In België beschikken huishoudelijke verbruikers immers 
over de mogelijkheid om hun energiecontract op te zeggen mits een opzegperiode van één maand. In 
de huidige context van stijgende prijzen kunnen we verwachten dat klanten met een contract tegen 
vaste prijs, getekend voor de prijsstijging, hun contract zullen laten lopen tot aan de vervaldatum. De 
leveranciers zullen dus het verbruik van klanten die zij dachten te verliezen aan veel duurdere prijzen 
moeten aankopen op de markt. Deze energieaankopen aan hogere prijzen zullen een verlies genereren 
voor de leveranciers. 

Naast de stijging van de prijzen vastgelegd op de spotmarkten en de termijnmarkten voor elektriciteit 
stellen we eveneens een hogere volatiliteit vast op de balanceringsmarkten, zoals aangetoond in 
figuur 49. De evenwichtsverantwoordelijken moeten immers het evenwicht behouden tussen het 
verbruik van hun klanten en hun elektriciteitsinjecties op het net. In geval van onevenwicht zal de 
verantwoordelijke zijn elektriciteit aankopen of verkopen op de balanceringsmarkt naargelang hij te 
weinig of te veel energie heeft geïnjecteerd ten opzichte van het verbruik van zijn klanten. De 
prijsverschillen tussen deze aan- en verkopen van energie op de balanceringsmarkten en de day ahead 
spotprijs vormt de balanceringskost van de leveranciers. De CREG stelt vast dat deze kost toeneemt. 
De evenwichtsverantwoordelijken moeten hun overschot aan energie aan zeer negatieve prijzen 
verkopen en hun tekort aan energie aan prijzen aankopen die veel hoger liggen dan de prijzen 
vastgesteld op de day ahead spotmarkten. Deze stijging van de balanceringskosten zal een verlies aan 
inkomsten zijn voor de leveranciers of voor hun evenwichtsverantwoordelijken aan wie zij het beheer 
van hun balancering hebben toevertrouwd. De CREG onderzoekt momenteel hoe het “real time 
market design” kan worden herzien zodat de balanceringskost kan dalen mits behoud van de 
stimulansen zodat de marktspelers elkaar in evenwicht houden.  

Figuur 49: Evolutie van de prijzen op de onevenwichtsmarkt van Elia 

 

Bron : analyse CREG 
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Bovendien stellen de leveranciers die momenteel contracten tegen vaste prijzen aanbieden zich bloot 
aan een belangrijk economisch risico als de prijzen zouden dalen. Zoals hiervoor uiteengezet, 
beschikken de huishoudelijke klanten immers over de mogelijkheid om hun energiecontract op te 
zeggen mits een opzegtermijn van één maand. Als de prijzen op de markt dalen, zullen de verbruikers 
die momenteel kiezen voor een nieuw contract tegen vaste prijs er alle baat bij hebben om dat op te 
zeggen. In dat geval zou het klantenverlies voor de leveranciers belangrijker zijn dan het klantenverlies 
dat zij hadden voorzien en zouden de leveranciers de energie die zij hadden aangekocht om hun 
verkopen tegen vaste prijzen te dekken op de markten moeten verkopen tegen een lagere prijs dan de 
aankoopprijs. Deze energieverkopen aan lagere prijzen zouden een verlies kunnen genereren voor de 
leveranciers. In deze context die inherent is aan de Belgische geliberaliseerde markt hebben wij al 
reacties van meerdere leveranciers kunnen vaststellen die een antwoord zouden kunnen zijn op dit 
toegenomen risico. Eerst en vooral zijn bepaalde leveranciers gestopt met hun aanbod aan vaste 
prijzen voor huishoudelijke klanten. Andere leveranciers hebben hun vaste prijzen méér verhoogd dan 
de prijsstijging vastgesteld op de groothandelsmarkten (figuur 50). Het zal nodig zijn om na te gaan dat 
deze verhogingen geen buitensporige marges voor de leverancier vormen. 

Figuur 50: Evolutie van het aanbod tegen vaste prijzen voor 1 jaar in vergelijking met de TTF termijnprijzen  

 

Bron : analyse CREG 

Tenslotte zouden de leveranciers die contracten tegen variabele prijzen aanbieden financiële 
moeilijkheden kunnen ondervinden als de beslissing zou worden genomen om de energietarieven te 
bevriezen en de prijzen blijven doorstijgen op de markten. De huidige marksituatie kan een verhoogd 
risico tot in gebreke blijven van de leveranciers met zich meebrengen, zelfs nog meer voor de kleinste 
leveranciers. Zoals uiteengezet, stellen wij echter vast dat bepaalde spelers erover waken om de 
negatieve impact te beperken door bijvoorbeeld geen vaste prijzen meer aan te bieden aan 
huishoudelijke afnemers. De ervaring heeft geleerd dat er snel een cascadereactie kan ontstaan, wat 
ervoor kan zorgen dat de evenwichtsverantwoordelijke van deze leverancier in de problemen komt. 
Het in gebreke blijven van een evenwichtsverantwoordelijke kan er zeer snel voor zorgen dat alle 
leveranciers voor wie zij de evenwichtsportefeuille beheren en, in sommige gevallen, de energie-
aankopen, zich niet meer in de mogelijkheid bevinden om hun klanten te bevoorraden. Het dringend 
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op zoek gaan naar een nieuwe evenwichtsverantwoordelijke (BRP34) (/leverancier) blijkt evenwel 
moeilijk, vooral als de klantenportefeuille aanzienlijk is en deze leveranciers in een zwakke 
onderhandelingspositie plaatst. Als deze zoektocht geen succes kent, leidt de activatie van de 
procedure van de standaardleverancier (indien van toepassing) tot de overdracht van klanten voor wie 
zij toegangshouder zijn naar de standaardleverancier en, de facto, tot het verlies van deze commerciële 
activiteit. Voor de klanten kan het in gebreke blijven van hun leverancier of van hun BRP tot financiële 
moeilijkheden leiden als hun leveringsprijs onverwacht naar boven werd herzien. De netbeheerders 
kunnen ook financiële verliezen leiden als facturen onbetaald blijven. 

Een strikte opvolging van de onbetaalde facturen en een goede informatieoverdracht vooral tussen de 
Belgische energieregulatoren werd ingevoerd om te trachten dit cascade-effect te beperken. 

In het Verenigd Koninkrijk heeft de sterke prijsstijging reeds bijgedragen tot de recente ondergang van 
kleine energieleveranciers. Zeven kleine Britse energiebedrijven, waaronder Avro Energy die bijna 
600.000 klanten had, zijn reeds failliet gegaan omwille van de hoge energieprijzen. Meer bedrijven 
overleven de huidige situatie misschien niet. Ten gevolge van deze faillissementen hebben meer dan 
1,5 miljoen Britse gezinnen een andere energieleverancier moeten zoeken. In het Verenigd Koninkrijk 
is er een bepaling die het voor andere energiebedrijven mogelijk maakt om klanten van failliete 
sectorgenoten over te nemen. De kost van de aankoop van aardgas en elektriciteit op de spotmarkt 
om een gemiddeld gezin te bevoorraden, wordt echter geraamd op ongeveer £ 1.600 per jaar, terwijl 
de maximumprijs voor de energiefacturen vastgelegd door Ofgem momenteel £ 1.277 bedraagt, nadat 
hij vorige maand met £ 139 werd verhoogd. Het is voor de leveranciers dus niet intéressant om klanten 
over te nemen. De grootste energieleveranciers van het Verenigd Koninkrijk vragen een noodhulpplan 
aan de regering van meerdere miljarden ponden om hen te helpen deze crisis getriggerd door de hoge 
aardgasprijzen te overleven, met inbegrip van het oprichten van een “bad bank” voor het opnemen 
van de potentieel onrendabele klanten van hun rivalen die zijn failliet gegaan. 

4. WELKE MARKTSPELERS ZOUDEN KUNNEN 
PROFITEREN VAN DE STIJGING VAN DE AARDGAS- 
EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN? 

4.1. ELEKTRICITEITSPRODUCENTEN 

4.1.1. Inleiding 

De stijging van de aardgasprijs en van CO2 hebben weliswaar geen invloed op de productiekosten van 
álle elektriciteitsproducenten. Sommige elektriciteitsproducenten zouden er een voordeel uit kunnen 
halen en kunnen hun marge zien stijgen dankzij de stijging van de verkoopprijzen van elektriciteit op 
de groothandelsmarkten. 

Zoals vermeld in hoofdstuk 5 heeft de regering in Spanje een wetsontwerp ingediend met het oog op 
het opvangen van uitzonderlijke winsten bij waterkracht- en nucleaire producenten, maar ook bij alle 
producenten (die geen CO2 uitstoten) die profiteren van de hoge elektriciteitsprijzen zonder benadeeld 
te worden op het gebied van hun kostenstructuur. 

 

34 Elke leverancier duidt zijn BRP (evenwichtsverantwoordelijke) aan bij Elia. De BRP is verantwoordelijk voor de portefeuille 

van toegangspunten van de leverancier en moet alle redelijke maatregelen voorzien en nemen om het evenwicht te 
behouden tussen de injecties, de afnames en de commerciële uitwisselingen binnen deze portefeuille. 
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Dit hoofdstuk onderzoekt of bepaalde elektriciteitsproducenten in België zouden kunnen profiteren 
van uitzonderlijke inkomsten dankzij de stijging van de elektriciteitsprijzen.   

De belangrijkste productie-eenheden, die mogelijk betrokken zijn in België, zijn de kerncentrales en de 
productie-eenheden van hernieuwbare elektriciteit. De vraag is dan ook of de eigenaars van nucleaire 
productie-eenheden of de producenten van hernieuwbare elektriciteit profiteren van een 
uitzonderlijke stijging van hun inkomsten en/of bestaande mechanismen de stijging van hun inkomsten 
– geheel of gedeeltelijk – kunnen compenseren.  

4.1.2. De nucleaire productie-eenheden 

De inkomsten van elektriciteitsproducenten uit de nucleaire industrie zouden in theorie moeten 
genieten van de stijging van de elektriciteitsprijzen. Aangezien de productiekosten van deze industrie 
niet onmiddellijk beïnvloed worden door de actuele prijsstijging van CO2 en van aardgas35, zou de 
rentabiliteit voor deze industrie moeten toenemen. 

Deze toename van de rentabiliteit van de Belgische nucleaire industrie moet echter geanalyseerd 
worden in het kader van “vergoedingen” en “repartitiebijdragen”36 die de exploitanten van de 
nucleaire centrales aan de Belgisch staat moeten betalen.  

De wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële 
elektriciteitsproductie en de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de 
ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 
legt de eigenaars van kerncentrales op om vergoedingen/bijdragen te betalen aan de federale staat. 

De jaarlijks te betalen bedragen worden op een andere manier berekend voor de centrales met een 
verlengde levensduur (wet van 31 januari 2003) dan voor de centrales waarvan de levensduur niet 
werd verlengd (wet van 11 april 2003). 

4.1.2.1. De centrales waarvan de levensduur werd verlengd 

• Doel 1 en 2 : (wet van 31 januari 2003, art. 4/2) 

De jaarlijkse vergoeding wordt vastgesteld op 20 miljoen euro voor de twee kerncentrales. Het gaat 
dus om een forfaitair bedrag, onafhankelijk van de inkomsten en kosten van deze twee centrales. De 
som wordt gestort aan het energietransitiefonds. 

• Tihange 1 : (wet van 31 januari 2003, art 4/1) 

De jaarlijkse vergoeding wordt berekend in overeenstemming met de formule bepaald in de wet van 
31 januari 2003. Eenvoudig voorgesteld is de formule de volgende :  

jaarlijkse vergoeding = 70 % * marge  

marge = verkopen  – (kosten + globale netto vergoeding – overdracht van het voorgaande jaar) 

De stijging van de prijzen op de elektriciteitsmarkten in 2021 zal een invloed hebben op de inkomsten 
van de jaren 2021, 2022 en 2023. 

 

35 Er moet worden opgemerkt dat de nucleaire industrie geconfronteerd wordt met een sterke stijging van de uraniumprijzen 

sinds midden augustus 2021. Met het oog op de splijtstofcyclus is uranium echter vaak reeds besteld of aanwezig. 
36 In dit verband verwijst de CREG naar de studies gerealiseerd over de waardering van nucleaire "winsten" en meer bepaald 

naar hoofdstuk I "Economische inzichten" van haar studie (F) 110609-CDC-1072 van 9 juni 2011 betreffende de economische 
waardering van nucleaire energie en een voorstel voor de nucleaire bijdrage. 
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Sinds 2015 is de marge nooit positief geweest. Bijgevolg is de jaarlijkse vergoeding die door Tihange 1 
moet worden betaald altijd nul geweest. Een negatieve marge werd altijd naar het volgende jaar 
overgedragen. 

Aangezien de prijzen op de elektriciteitsmarkten in 2021 hoog waren, zou de marge van Tihange 1 
moeten stijgen in 2021, 2022 en 2023. Niettemin draagt de formule, zoals bepaald in de wet, de 
negatieve marge van de voorgaande jaren over. Aangezien de negatieve marge van het jaar 2020 
bijzonder hoog was [VERTROUWELIJK], kunnen we zeker verwachten dat de marge (met inbegrip van 
de overdracht van het voorgaande jaar) in 2021, 2022 en 2023 nog steeds negatief zal zijn ondanks de 
verhoogde inkomsten door de stijging van de elektriciteitsprijzen. 

Ten slotte profiteren de centrales met een verlengde levensduur, Doel 1 en 2, in de huidige context 
van stijgende verkoopprijzen van elektriciteit, van een verhoging van hun inkomsten zonder dat hun 
forfaitaire vergoeding naar boven wordt herzien. Het al dan niet realiseren van “uitzonderlijke” winsten 
kan echter niet worden onderzocht met betrekking tot een enkel referentiejaar (2021 in dit geval). Er 
moet namelijk rekening worden gehouden met investeringen die tijdens de eerste jaren van verlenging 
moesten worden gedaan. De analyse van de inkomsten en lasten moet immers onderzocht worden in 
het kader van een meerjarenvisie. Op gelijkaardige wijze zou Tihange 1 haar inkomsten moeten zien 
toenemen. De huidige eventuele “uitzonderlijke” winsten worden echter mee opgenomen in de 
berekening van de bijdrage aan de Belgische staat en er wordt verwacht dat ze slechts op onvoldoende 
wijze de sinds 2015 gecumuleerde negatieve marge van deze centrale compenseren. 

De CREG herinnert er bovendien aan dat de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap 
uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie het volgende zegt (artikel 4/2): 

“De vergoeding, bedoeld in § 1, sluit alle andere heffingen ten voordele van de federale Staat uit (met 

uitzondering van de belastingen van algemene toepassing en de jaarlijkse heffingen krachtens de wet 

van 15 april 1994) die zouden zijn verbonden aan de eigendom of de exploitatie van de kerncentrales 

Doel 1 en Doel 2, aan de inkomsten, productie of productiecapaciteit van deze centrales of aan het 

gebruik van kernbrandstof door deze centrales.” 

Er wordt ook van dit principe uitgegaan voor Tihange 1 in de Conventie (vertrouwelijk) waarvan 
melding wordt gemaakt in de wet van 31 januari 2003. 

In deze context is het voor de CREG moeilijk om een nieuwe « taks » voor de centrales met verlengde 
levensduur te overwegen.  

4.1.2.2. De centrales waarvan de levensduur niet werd verlengd (wet van 11 april 2003, art. 14 
§ 8): 

Voor de andere centrales, nl. Doel 3 & 4, Tihange 2 en 3, waarvan de levensduur niet werd verlengd, 
wordt de jaarlijkse vergoeding berekend volgens een “cap & floor” systeem: 

Eerst wordt het jaarlijkse minimumbedrag voor drie jaren bepaald. 

- als 38 % x rentabiliteitsmarge > minimumbedrag : basis van de repartitiebijdrage  = 38 % 
x rentabiliteitsmarge   

- rentabiliteitsmarge  = inkomsten – geïnjecteerd volume x variabele kosten – vaste kosten  

- een degressiviteitsmechanisme wordt toegepast bij de berekening van de 
repartitiebijdrage. 

De inkomsten worden berekend op basis van hoofdstuk 3 van de bijlage bij de wet van 
25 december 2016 houdende wijziging van de wet van 11 april 2003 die rekening houdt met 
termijnprijzen Y-3, -2 en -1 en de day ahead prijzen. 
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Bijgevolg heeft de stijging van de prijzen op de groothandelsmarkten een invloed op de inkomsten 
waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van de marge (en dus de vergoeding die de 
eigenaars van de centrales aan de Staat moeten betalen). De jaarlijks te betalen repartitiebijdrage door 
de eigenaars van de centrales zal dus ook een stijgende impact ondervinden. 

Tenslotte zal de stijging van de inkomsten van kerncentrales (voor centrales waarvan de levensduur 
niet werd verlengd) zich ook vertalen in een stijging van de vergoeding die de eigenaars van de 
kerncentrales moeten betalen. 

Voor zover de marge aanzienlijk zou stijgen, moet worden nagedacht over het percentage van 38 % 
dat op de marge wordt toegepast. 

4.1.3. De offshore windparken 

In het kader van de denkoefening over de potentiële stijging van de winstmarge van eigenaars van 
offshore windparken moeten we een onderscheid maken tussen de verschillende windparken. Niet 
alle parken genieten immers van hetzelfde steunmechanisme van de federale staat. 

4.1.3.1. De parken C-Power, Belwind, Nobelwind en Northwind 

Deze windparken genieten van twee bronnen van inkomsten: de staatsteun toegekend in het kader 
van het mechanisme van groenestroomcertificaten en de inkomsten van de markt die verband houden 
met de verkoop van geproduceerde elektriciteit. 

De staatssteun voor de geproduceerde elektriciteit vanaf de eerste 216 geïnstalleerde MW bedraagt 
€ 107/MWh en € 90/MWh voor de rest van de productie (artikel 14, § 1 van het kb van 16 juli 2002). 

Wat de inkomsten betreft die verband houden met de verkoop van elektriciteit hebben de eigenaars 
van de windparken in het algemeen een aankoopcontract (PPA of Power Purchase Agreement) 
afgesloten met een tegenpartij aan wie zij de geproduceerde elektriciteit doorverkopen. Wat de 
inkomsten betreft die verband houden met de verkoop van elektriciteit in het kader van de PPA’s 
kunnen de inkomsten van een PPA gelinkt zijn aan een vaste prijs, de evolutie van de marktprijzen 
volgen 37 of evolueren op basis van marktprijzen beperkt door een maximumprijs 38.  

De CREG kan zich momenteel niet uitspreken over een eventuele en “uitzonderlijke” stijging van de 
inkomsten van voormelde offshore windparken. Dat zou een gedetailleerde analyse vereisen na het 
opvragen van vertrouwelijke informatie bij de betrokken parken. Op vraag van de regering zou de CREG 
eventueel analyses kunnen uitvoeren in het kader van haar monitoringopdracht. Een analyse van de 
winstmarge van de offshore windparken moet echter uitgevoerd worden vanaf de opstart van de 
productie van het park en rekening houden met haar werkelijke productie. Bovendien, als de PPA de 
aankoop van windproductie aan een vaste prijs of aan een geplafonneerde prijs voorziet, worden de 
“uitzonderlijke” inkomsten respectievelijk geheel of gedeeltelijk door de aankoper opgevangen in het 
kader van de PPA. De CREG herinnert er eveneens aan dat er tijdens dit jaar 2021 minder 
windproductie was. 

 

37 De parken kunnen de kans krijgen om hun prijzen te "klikken" op basis van Endex noteringen, één, twee of zelfs drie jaar 

op voorhand, voor het geheel of een deel van hun productie.  
38 De parken kunnen de kans krijgen om hun prijzen te "klikken" op basis van Endex noteringen, één, twee of zelfs drie jaar 

op voorhand, voor het geheel of een deel van hun productie, maar de « geklikte » prijs is echter geplafonneerd op een 
contractuele maximumprijs. 
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4.1.3.2. De parken Rentel, Norther, Mermaid, Seastar en Northwester 2 

Het steunmechanisme van de federale staat is verschillend voor de parken Rentel, Norther, Mermaid, 
Seastar en Northwester 2. 

Om een minimale rentabiliteit te garanderen aan de windparken en uitzonderlijke winsten in geval van 
hoge elektriciteitsprijzen te vermijden, werd het LCOE 39 concept ingevoerd. De minimumprijs van 
groenestroomcertificaten toegekend voor het garanderen van de rentabiliteit van de parken komt 
overeen met het verschil tussen de LCOE en de gecorrigeerde referentieprijs van elektriciteit (voorzien 
in artikel 14, § 1 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002). 

Met andere woorden, de federale staatssteun is variabel en hangt af van de referentieprijs van 
elektriciteit: 

- als de referentieprijs van elektriciteit hoog is, zal de steun lager zijn ; 

- als de referentieprijs van elektriciteit laag is, zal de steun hoger zijn. 

De beschouwde referentieprijs van elektriciteit is het gemiddelde van de Endex Cal+1 noteringen 
tijdens het jaar dat aan de productie voorafgaat. 

De formule voor de berekening van de prijzen van de groenestroomcertificaten houdt eveneens 
rekening met de inkomsten uit de verkoop van garanties van oorsprong en netverliezen. De toegepaste 
formule is bijgevolg de volgende : 

minimumprijs = LCOE - [(referentieprijs van elektriciteit x (1 - correctiefactor) + waarde 
garanties van oorsprong) x (1 – factor netverliezen)]. 

Gelet op de variabiliteit van het steunmechanisme, is het risico op buitensporige inkomsten beperkt 
(zelfs uitgeschakeld). 

De CREG herinnert er eveneens aan dat het steunmechanisme door de verbruikers wordt gefinancierd 
via de toeslag offshore. De stijging van de elektriciteitsprijs zal bijgevolg een weerslag hebben op de 
toeslag offshore waarvan de verwachte stijging de komende jaren in dezelfde mate zal afnemen. 

4.1.4. De onshore windparken 

Het steunmechanisme voor onshore windparken is een regionale bevoegdheid. De CREG verwijst naar 
de gewesten voor analyses over dit onderwerp. 

4.1.5. Productie door waterkracht 

De CREG verwijst naar de gewesten voor analyses over dit onderwerp. 

4.1.6. Flexibele eenheden 

In de huidige context van prijsstijgingen op de elektriciteitsmarkten stelt de CREG eveneens een hogere 
volatiliteit vast van de balanceringsprijs op het net van Elia, zoals aangetoond in figuur 51. Een hogere 
volatiliteit van de balanceringsmarkt is een opportuniteit voor flexibele eenheden, zowel voor het 

 

39 De LCOE kan worden berekend door eerst de huidige nettowaarde te nemen van de totale kost voor de bouw en exploitatie 

van het actief voor energieproductie. Vervolgens wordt dit cijfer gedeeld door de totale elektriciteitsproductie gedurende de 
levensduur. 
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antwoord op de vraag, de opslag via spaarbekkencentrales als voor flexibele productie-eenheden 
(gasturbine met open cyclus,...). De CREG kan zich momenteel niet uitspreken over een eventuele en 
“uitzonderlijke” stijging van de inkomsten van deze eenheden. Dat zou een gedetailleerde analyse 
vereisen na een verzoek tot het bekomen van vertrouwelijke informatie bij de uitbaters van de 
betreffende eenheden.    

Figuur 51: Evolutie van de prijzen op de balanceringsmarkt van Elia 

 

Bron : analyse CREG 

4.2. AARDGASMARKT  

4.2.1. Voordelen voor de producenten 

Er is geen aardgasproductie in België. De aardgasproducerende landen waarvan België gebruik maakt, 
zijn voornamelijk Noorwegen, Nederland, Qatar en Rusland. De kosten voor exploratie en productie 
van aardgas zijn niet gelinkt aan de aardgasprijzen op de internationale markten. De grote 
meerderheid van de bevoorradingscontracten naar West-Europese landen houden daarentegen wel 
verband met de aardgasprijzen en zijn losgekoppeld van de petroleumprijzen. De productiebedrijven 
die in het buitenland gesitueerd zijn, zijn dus de voornaamste begunstigden van de huidige sterke 
stijging van de aardgasprijzen. 

4.2.2. Opportuniteiten voor het ontwikkelen van biogas 

Gelet op de grootte en de demografische densiteit van het Belgische grondgebied heeft biogas een 
beperkt potentieel in België. Dit potentieel wordt echter geraamd op 15,6 TWh, hetzij ongeveer 8 % 
van het huidige aardgasverbruik in België dat 190 TWh bedroeg in 2020. De biogassector is nog maar 
beperkt ontwikkeld in België in vergelijking met andere Europese landen zoals Duitsland, Denemarken, 
Zweden of Frankrijk. De regionale regelgevingen lijken het gebruik van biogas te bevorderen voor het 
ter plaatse opwekken van elektriciteit via warmtekracht met een mechanisme van 
groenestroomcertificaten. Dit zou het beperkte aantal projecten voor de injectie van biomethaan 
(gezuiverd biogas) in het net verklaren, alsook het beperkte percentage aan tankstations die bio-CNG 
aanbieden (minder dan 2 % in België tegenover een Europees gemiddelde van 20 %). De huidige 
stijging van de aardgasprijzen, voornamelijk waargenomen tot aan de zomer van 2022, zou niet 
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voldoende zijn voor het stimuleren van de lancering van nieuwe projecten voor injectie van 
biomethaan in het net en/of bio-CNG stations. Steunmaatregelen blijven noodzakelijk voor het verder 
stimuleren van de biogassector, wat bovendien zou bijdragen tot het behalen van de 
klimaatdoelstellingen in België op Europees niveau. 

5. AANBEVELINGEN M.B.T. TE NEMEN MAATREGELEN 
TOT BEPERKING VAN DE IMPACT VAN DE 
PRIJSSTIJGING OP DE EINDVERBRUIKER 

5.1. MAATREGELEN GENOMEN IN EUROPESE LANDEN 

In de context van de stijging van de groothandelsprijzen op de aardgas- en elektriciteitsmarkten 
wenste de CREG de verschillende mogelijke maatregelen te analyseren tot beperking van de impact 
van deze stijging op de eindverbruiker. In dit kader heeft de CREG een rondvraag gelanceerd bij haar 
Europese collega’s om de verschillende maatregelen te identificeren die door hun regeringen werden 
genomen, of worden voorbereid, om de impact op de eindverbruiker te beperken. De CREG heeft deze 
rondvraag vervolledigd met opzoekingen in de gespecialiseerde pers. 

Verschillende nationale regulatoren hebben hun bezorgdheden geuit tijdens een vergadering van de 
Raad van bestuur van de CEER en op de Board of Regulators van ACER. In deze context hebben de CEER 
en ACER beslist om bijkomende informatie bij de nationale regulatoren in te winnen om de situatie in 
Europa beter te kunnen evalueren. Het verzamelen van pertinente gegevens zal in twee stappen 
gebeuren. In eerste instantie werden de nationale regulatoren opgeroepen om tegen 17 
september 2021 op 3 vragen te antwoorden40. Vervolgens zal de CEER een meer diepgaande enquête, 
gebaseerd op de vragenlijst voorbereid door de CREG, online zetten. 

Dit hoofdstuk vat de tussentijdse resultaten samen van de rondvraag van de CREG bij haar Europese 
collega’s. 

5.1.1. Maatregelen genomen ten gunste van de eindverbruiker 

5.1.1.1. Algemene doelstelling 

De Spaanse regering heeft op 14 september 2021 haar intentie verklaard om bij te dragen aan het 
terugbrengen van de facturen van de residentiële verbruikers in 2021 naar hetzelfde niveau als in 2018. 

5.1.1.2. Btw-verlaging 

De Spaanse regering heeft de btw op elektriciteit tijdelijk verlaagd van 21 % naar 10 % voor verbruikers 
met minder dan 10 kW aan onderschreven vermogen om zo de impact van de prijsstijging trachten te 

 

40 1) How do you evaluate the current situation in the electricity and gas wholesale markets? Since when have you observed 
these increases and which consumers were impacted? Do you assess recent price movements as critical and perdurable? 
Please explain your answer (e.g. using statistics and market data, if available) 
2) Are there any expected economic consequences for energy consumers and producers in the short-term and mid-term? If 
yes, can you please indicate the estimated magnitude? 
3) Do you believe that the price movements justify any regulatory reaction (or from other institutions) and why? 
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beperken. De nieuwe regelgeving zal van toepassing zijn tot het einde van het jaar en zolang de 
maandelijkse groothandelsprijs hoger is dan € 45/MWh (momenteel € 82,5/MWh). De kmo’s met een 
lager vermogen dan 15 kW zullen ook van deze hervorming kunnen genieten. Voor consumenten met 
een laag inkomen, ook wel kwetsbare klanten genoemd, zal de btw eveneens van 21 % naar 10 % 
worden verlaagd. In tegenstelling tot de rest van de bevolking zullen zij van deze maatregel kunnen 
genieten onafhankelijk van het vermogen dat zij hebben afgesloten en van het gedrag van de 
elektriciteitsprijs in de loop van het tweede semester van 2021. 

De btw-verlaging op het verbruik van de huidige 20 % naar 10 % of zelfs 5,5 % staat in het 
actieprogramma dat door de Franse regering wordt overwogen, maar voor zover wij weten is er nog 
geen enkele beslissing genomen.  

5.1.1.3. Vermindering van de bijdrage ten gunste van hernieuwbare energie 

In Duitsland roepen de grootste partijen op tot het afschaffen van de EEG-toeslag – de taks die de 
elektriciteitsverbruikers betalen via hun elektriciteitsfactuur om hernieuwbare energie te helpen 
financieren. De tijd is rijp om de toeslag af te schaffen want de stijging van de groothandelsprijs voor 
elektriciteit doet de kosten van de steun aan hernieuwbare energie dalen: hoe duurder de groene 
elektriciteit kan worden verkocht, hoe minder steun er moet worden geleverd om de vastgelegde 
terugkooptarieven te behalen. Daarnaast genieten meer en meer installaties niet langer van de steun 
die gedurende 20 jaar gegarandeerd is, hetgeen de globale nood aan deze steun vermindert. De 
nieuwe prijs van CO2 voor transport- en verwarmingsbrandstoffen levert bijkomende inkomsten voor 
het federale budget. Voor de Duitse regulator geldt het volgende: hoe hoger de groothandelsmarkt 
prijzen, hoe minder EEG-toeslag er nodig is (omdat er minder compensatie nodig is voor hernieuwbare 
activa). 

De verlaging van de binnenlandse eindverbruikerstaks op elektriciteit (TICFE: taxe intérieure de 
consommation finale sur l’électricité) die voornamelijk de steun aan hernieuwbare energie financiert 
die, door de huidige prijzen, minder steun nodig heeft, staat in het actieprogramma dat door de Franse 
regering wordt overwogen. Voor zover wij weten werd er nog geen enkele beslissing genomen. 

5.1.1.4. Verlaging van andere taksen en andere maatregelen 

De Spaanse regering voorziet in een verlaging van de taks op elektriciteit van 5,11 % naar 0,5 %, hetzij 
het door de regionale wetgeving toegestane minimum. Deze speciale taks wordt geïnd door de Staat 
en overgemaakt aan de regionale regeringen. Als de verlaging van de taks uiteindelijk wordt 
goedgekeurd, zal de regering de regio’s moeten compenseren voor het verlies aan inkomsten. 

De Portugese regulator overweegt een mechanisme waarbij het distributienettarief en de meerkost 
voor de financiering van hernieuwbare energie een buffer zouden vormen die zich zou kunnen 
aanpassen aan vastgestelde verhogingen op de energiemarkt om te sterke stijgingen van het 
gereglementeerde tarief te vermijden. 

De Italiaanse regering heeft op 23 september 2021 beslist om voor het laatste trimester van het 
jaar 2021 de infrastructuurkosten van aardgas te schrappen voor alle verbruikers en voor gezinnen en 
kleine zelfstandigen, ook de kosten die verband houden met elektriciteit. De infrastructuurkosten 
omvatten de subsidies voor hernieuwbare energie. 
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5.1.1.5. Toelage voor alle residentiële klanten ter compensatie van de stijging van de 
energieprijzen 

Griekenland heeft een toelage van € 30/MWh ingevoerd voor de eerste 300 kWh die per maand 
verbruikt worden door residentiële laagspanningsklanten en door commerciële 
laagspanningsverbruikers. Het totale budget van deze actie zal 150 miljoen euro bedragen en zal 
ingevoerd worden tijdens de 4 laatste maanden van 2021 (september, oktober, november en 
december). 

5.1.1.6. Toewijzing van de verkoop van CO2-emissierechten 

De Spaanse regering voorziet de toekenning van een overschot van 900 miljoen euro afkomstig van de 
verkoop van CO2-emissierechten ter vermindering van de facturen van de verbruikers. 

De Duitse regeringscoalitie heeft beslist om de inkomsten uit de nieuwe Duitse CO2-prijs te gebruiken 
voor transmissie en verwarming, alsook bijkomende fondsen van het federaal budget om bij te dragen 
aan de verlaging van de taks. 

5.1.1.7. Maatregelen genomen ten gunste van consumenten met een laag inkomen 

In Portugal heeft de regering van Eerste Minister António Costa maatregelen genomen om het 
probleem aan te pakken door automatische verminderingen toe te passen op de elektriciteits- en 
aardgasfacturen van inwoners met een laag inkomen. 

De uitbreiding van de vork van begunstigden van de energiecheque (steunregeling voor de meest 
kwetsbare verbruikers) en/of een herwaardering van het bedrag staat in het actieprogramma dat door 
de Franse regering wordt overwogen. In het licht van de huidige prijsstijging heeft de Franse regering 
op 15 september 2021 aangekondigd dat 5,8 miljoen gezinnen met een bescheiden inkomen, die 
vandaag in Frankrijk van de energiecheque genieten, zullen kunnen genieten van een uitzonderlijke 
cheque van € 100 om hen te helpen hun energiefactuur te betalen. De gezinnen die in aanmerking 
komen moeten geen stappen ondernemen en zullen deze uitzonderlijke steun per post ontvangen in 
de loop van december, ongeacht hun manier van verwarmen (elektriciteit, stookolie, aardgas). 

De Griekse regering overweegt het programma van de residentiële sociale tarieven voor elektriciteit 
aan te passen zodat meer verbruikerscategorieën met een laag inkomen ervan kunnen genieten. De 
regering overweegt ook het verminderingspercentage te verhogen dat wordt toegekend in het kader 
van dit programma zodat de impact van de prijsstijging voor verbruikers met een laag inkomen kan 
beperkt worden. 

Naast de aanmoediging om van leverancier te veranderen om, indien mogelijk, van een beter aanbod 
te genieten, hebben kwetsbare verbruikers in Engeland toegang tot bepaalde bestaande 
steunmaatregelen als ze hun factuur niet kunnen betalen. De klanten kunnen genieten van een 
bijkomende steun zoals terugbetalingsplannen van haalbare schulden of betalingsonderbrekingen, 
een noodkrediet voor meters met een voorafbetaling en een korting van £ 140 op de facturen in het 
kader van de Warm Home Discount. Het gaat echter om mechanismen die reeds bestonden, en niet 
om nieuw ingevoerde mechanismen. 
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5.1.1.8. Maatregelen op gereglementeerde prijzen 

In Frankrijk is de CRE (Commission de régulation de l’énergie – commissie voor de regulering van 
energie) jaarlijks verplicht om het gereglementeerde tarief dat nog door zo’n 23 miljoen Fransen wordt 
onderschreven aan te passen aan de werkelijke bevoorradingskosten van de elektriciteitsleveranciers. 
Als de prijzen het huidige niveau aanhouden, zou er op 1 februari 2022 een verhoging kunnen zijn van 
het gereglementeerde elektriciteitstarief van 8 % à 10 %. Om te vermijden dat het zover komt, worden 
twee scenario’s onderzocht. Het eerste scenario zou erin bestaan om de maximale nucleaire energie 
verkocht aan de gereguleerde prijs van Arenh te verhogen om de prijsstijging te temporiseren. 
Verschillende bronnen tonen aan dat dit idee, dat reeds lang door de CRE wordt ondersteund, moeilijk 
is om in te voeren zonder goedkeuring van de EU te verkrijgen. Gelet op de onderhandelingen over de 
hervorming van EDF is de Franse regering er deze laatste maanden niet toe gekomen. Het alternatief 
zou erin bestaan een fiscale geste ten gunste van elektriciteit te doen, door een deel van de 
gegenereerde besparingen op publieke toeslagen voor hernieuwbare energie aan de verbruikers af te 
staan. Dankzij de verhoging van de prijzen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit zouden de 
contracten die door de Staat werden afgesloten voor wind- en zonne-energie in 2022 immers 3 miljard 
minder kosten aan de overheidsfinanciën dan in 2021. 

In Spanje voorziet de regering een beperking op de stijging van het tarief van de laatste keuze met een 
voorziene stijging van 40 % naar 5 % voor de twee trimesters Q4 2021 en Q1 2022. 

5.1.1.9. Maatregelen genomen op vlak van plafonnering van prijzen en evolutie van 
geplafonneerde prijzen 

In het Verenigd Koninkrijk is een plafonnering op de elektriciteits- en aardgasfacturen in werking 

getreden in januari 2019. Het doel van deze plafonnering is het beschermen van consumenten tegen 

oneerlijke prijzen en erover waken dat de leveranciers enkel legitieme kosten doorrekenen. Deze 

plafonnering volgt echter de evolutie van de prijzen op de groothandelsprijzen op de energiemarkt. 

Ofgem, de energieregulator, berekent het plafond met behulp van een formule die de 

groothandelsprijzen voor energie, de netwerkkosten en de kosten van het overheidsbeleid zoals de 

toelage voor hernieuwbare energie mee opneemt. Op basis van de oplopende prijzen op de 

energiemarkten, stijgt de plafonnering van de prijzen vanaf 1 oktober 2021 voor de 15 miljoen klanten 

die zij beschermt. De klanten die genieten van een standaardtarief en die via domiciliëring betalen, 

zullen hun factuur met £ 139 (€ 163) zien stijgen, van £ 1.138 (€ 1.332) naar £ 1.277 (€ 1.495) per jaar. 

De klanten die vooraf betalen zullen hun factuur zien toenemen met £ 153 (€ 179), van £ 1.156 

(€ 1.353) naar £ 1.309 (€ 1.532). De plafonnering van de prijzen moest oorspronkelijk aflopen in 2023, 

maar de regering heeft vorige maand verklaard dat zij een wetgeving voorbereidt die het mogelijk 

maakt om de plafonnering na die datum te behouden. 

5.1.1.10. Maatregelen genomen op het vlak van communicatie 

In Griekenland heeft het Ministerie van Energie een persbericht gepubliceerd over de maatregelen die 
moeten worden genomen om het hoofd te bieden aan de hoge prijzen. 

In Engeland hebben 26 leveranciers die meer dan 90 % van de klanten dekken nieuwe verbintenissen 
ondertekend om klanten te helpen die zich zorgen maken dat ze hun energiefacturen deze winter niet 
zullen kunnen betalen. Deze verbintenissen werden uitgewerkt in samenwerking met Ofgem en de 
beroepsinstantie EnergyUK en bevatten beloftes om de bewustwording te doen toenemen via de 
“Warm Home Discount”. 
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5.1.2. Maatregelen genomen ter vermindering van het verbruik van de eindverbruiker 

In Portugal voorziet de nieuwe wetgeving eveneens een investering van € 300 miljoen per jaar voor 
een betere isolatie van gebouwen met als doel 69 % van het vastgoed in het land te renoveren 
tegen 2050. 

In het kader van het einde van de Covid-crisis is de steun voor energierenovatiewerkzaamheden in 
Luxemburg met 50 % gestegen voor renovatieprojecten tussen 20 april 2020 en 31 december 2021. 

5.1.3. Maatregelen genomen over de taksering om de groothandelsprijzen op de nationale 
markt te verlagen 

De Spaanse regering heeft de productietaks van 7 % tijdelijk afgeschaft, wat de groothandelsprijzen 
voor elektriciteit automatisch met 7 % doet zakken. 

5.1.4. Maatregelen genomen op regulatoir vlak 

In Griekenland heeft de Autoriteit voor de regulering van energie (RAE) een grotere transparantie in 
de elektriciteitscontracten voorgesteld zodat de verbruikers goed geïnformeerd zijn over de 
prijsaanpassingen. Tijdens een publieke raadpleging hebben de leveranciers zich verzet tegen bijna 
(maar niet alle) voorgestelde wijzigingen. PPC, de historische operator, heeft echter het voorstel 
aanvaard om minstens één offerte met vaste tarieven per verbruikerstype te hebben. Het bedrijf heeft 
ook het afschaffen van de opzegkosten in variabele contracten aanvaard, evenals de bepalingen die 
de leveranciers zouden verplichten om de consumenten te informeren in geval van een aanzienlijke 
stijging van hun eindfactuur door prijsstijgingen op de groothandelsmarkten. De verbruikers en de 
consumentenorganisaties (met inbegrip van de industriële consumentenorganisaties) hebben op hun 
beurt het voorstel van de RAE massaal ondersteund tijdens de publieke raadpleging. De Autoriteit voor 
de regulering van energie evalueert de opmerkingen van alle partijen en zal een eindbeslissing nemen 
in de loop van de maand oktober 2021. 

5.1.5. Maatregelen genomen om de uitzonderlijke inkomsten van bepaalde marktspelers 
op te vangen  

De Spaanse regering voorziet de terugtrekking van honderden miljoenen euro’s van de uitzonderlijke 
winsten van de producenten van waterkracht en kernenergie die voordeel halen uit de hoge prijzen 
van koolstof en elektriciteit. De maatregel zou erin bestaan om rechtstreekse termijnverkopen van 
elektriciteit van grote producenten aan kleine verdelers en verbruikers in te voeren via een reeks 
veilingen georganiseerd door de regulator. De exploitanten zullen voor 25 % van de productie van elke 
centrale jaarlijkse termijncontracten moeten aanbieden op basis van een gemiddelde over tien jaar. 
Het mechanisme zal een reserveprijs bevatten die wordt berekend tussen de bedrijven onderling en 
de regulator. De eerste veiling zou dit jaar plaatsvinden en er zou 15,8 TWh geveild worden. 

De Spaanse regering voorziet bovendien een tijdelijk recuperatiemechanisme van 96 % van de 
inkomsten uit de elektriciteitsmarkt wanneer de aardgasprijs hoger is dan € 20/MWh tot het einde van 
maart 2022. Het mechanisme is van toepassing op elke “productie die geen CO2 uitstoot”. Deze 
maatregel zou € 2,5 miljard kunnen opbrengen tegen het einde van het jaar die door de regulator zal 
worden gebruikt om de kosten te compenseren die verband houden met de kortingen toegekend aan 
de eindverbruiker. Voor APPA zouden in dergelijke omstandigheden honderden eenheden in Spanje 
met verlies draaien, of hun contract verbreken of hun productie stopzetten tijdens deze tijdelijke 
maatregel die loopt tot eind maart 2022. Volgens APPA zou de belangrijkste impact zich laten voelen 
aan het ritme van nieuwe installaties en op het vertrouwen van investeerders.  
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De Spaanse regering heeft eveneens een wijziging van de wet over water bevestigd om speculatieve 

lediging van spaarbekkenreservoirs te vermijden. 

5.1.6. Verzoeken geformuleerd aan de Europese Unie 

Spanje heeft aan de EU gevraagd om de maatregelen tot beperking van de sterke stijging van de 
elektriciteitsprijzen te ondersteunen. Ze benadrukt de kost van de strategie van de Europese Unie voor 
het verminderen van de koolstofemissie voor verbruikers. Spanje heeft de EU opgeroepen om 
maatregelen te nemen om de elektriciteitsprijzen te plafonneren in plaats van de tarieven te laten 
bepalen door de hoogste prijzen die de markten bereid zijn te betalen. Momenteel weerspiegelen deze 
zogenaamde marginale kosten de aardgasprijs en het systeem van de handel in koolstofemissierechten 
in plaats van goedkopere hernieuwbare energie. Spanje vindt dat de werkingsregels van de markt, 
uitgewerkt wanneer het verschil tussen de technologieën niet zo groot was, herzien moeten worden. 
Bovendien vreest Spanje dat de voorstellen van de Commissie tot uitbreiding van het systeem van 
emissierechten naar transport en gezinnen politiek niet te ondersteunen valt omwille van de impact 
ervan op de midden- en arbeidersklasse. 

5.1.7. Maatregelen genomen ten aanzien van de petroleumsector die naar de 
energiesector zouden kunnen worden omgezet 

In Portugal heeft de regering op 14 juli een wetsvoorstel ingediend dat het mogelijk maakt om invloed 
te hebben op de marges van de brandstofprijzen om “twijfelachtige verhogingen” te vermijden en 
opdat de prijsdalingen door de verbruikers zou worden gevoeld. De sector Milieu en Klimaatactie moet 
een wetsdecreet voorstellen dat het voor de regering mogelijk maakt om invloed te hebben op de 
marges van brandstoffen in de detailhandel opdat de brandstofmarkt zijn werkelijke kosten toont. Het 
doel is dat wanneer de prijs van de grondstof daalt, dit wordt gevoeld door de consument en aan de 
consument wordt toegeëigend in plaats van te worden toegeëigend aan de marges van de 
brandstofprijzen.  Het doel is eveneens om plotse stijgingen en mogelijk onrechtvaardige stijgingen te 
voorkomen. Volgens een studie van de nationale energiesector (ENSE) die op 14 juli werd gepubliceerd 
was de marge van de leveranciers op het einde van de maand juni 36,6 % hoger voor benzine en 5 % 
voor diesel dan de gemiddelde marge in 2019. 

5.2. GEANALYSEERDE MAATREGELEN VOOR BELGIË 

Op basis van een rondvraag bij haar Europese collega’s en van de kenmerken van de Belgische markt, 
analyseert de CREG hieronder de verschillende mogelijkheden voor het beperken van de impact van 
de stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor de consument. Een eventuele invoering van die 
maatregelen zal afhangen van beslissingen op politiek niveau. 

5.2.1. Maatregelen ten voordele van kwetsbare verbruikers 

5.2.1.1. Verlenging van de uitbreiding van de begunstigden van het sociaal tarief (ST) 

Ten gevolge van de gezondheids- en economische crisis heeft de regering het toepassingsgebied van 
het sociaal tarief uitgebreid naar de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (RVT). Deze 
maatregel trad in werking op 1 februari 2021 en zal aflopen op 31 december 2021. In tegenstelling tot 
het “klassieke” sociaal tarief die via de federale bijdrage wordt gefinancierd, wordt de RVT-uitbreiding 
gefinancierd via een dotatie van het federale budget. Het betreft hier vooral gezinnen met een laag 
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inkomen41. Deze maatregel impliceert een verdubbeling van het aantal begunstigden van het sociaal 
tarief tijdens de beschouwde periode. Dankzij het sociaal tarief worden ongeveer 900.000 gezinnen 
(hetzij 17,8 %) op die manier beschermd tegen de grote stijging van elektriciteits- en aardgasprijzen 
(figuur 52). 

Figuur 52: Evolutie van het totaal aantal gezinnen en gezinnen met recht op het sociaal tarief  

Gezinnen Totaal aantal 
gezinnen 

Gezinnen met recht 
op sociaal tarief 

Gezinnen met recht op 
sociaal tarief (in %) 

Q1 2020 4.977.049 424.943 8,5 % 

Q1 2021 5.017.195 871.301 17,4 % 

Q2 2021 5.025.044 894.172 17,8 % 
Bron : FOD Economie, berekeningen CREG 

Door het sociaal tarief kan de stijging van de energieprijzen aanzienlijk verminderd worden, vooral met 
het plafonneringsmechanisme. In de maand augustus 2021 betaalden de begunstigden van het sociaal 
tarief hun elektriciteit 27 % goedkoper dan de gemiddelde prijs (figuur 53). Voor aardgas was de 
vermindering veel groter. Zij werd vastgelegd op 64 % ten opzichte van het gemiddelde tarief (op basis 
van standaard verbruiksprofielen van 3.500 kWh/jaar voor elektriciteit en 23.260 kWh/jaar voor 
aardgas (figuur 53). 

Figuur 53: Vergelijking tussen de gemiddelde prijs en het sociaal tarief in de maand augustus 2021 

Augustus 2021 Elektriciteit (verbruik 
van 3.500 kWh/jaar) 

Aardgas (verbruik van 
23.260 kWh/jaar) 

Gemiddelde prijs (all-
in) (€) 

1.014 1.609 

Sociaal tarief (all-in) (€) 744 576 

Vermindering sociaal 
tarief (€) t.o.v. 
gemiddelde prijs 

270 1.033 

Vermindering in % 
sociaal tarief t.o.v. 
gemiddelde prijs 

27 % 64 % 

Bron : CREG 

Momenteel is voorzien dat de uitbreiding ST naar BIM afloopt op 31 december 2021. Zo zouden bijna 
450.000 gezinnen (hetzij bijna 9 % van de Belgische gezinnen) het recht op sociaal tarief verliezen en 
dus terugvallen op een “klassiek” contract, nl. een contract waarvan de prijs van de energiecomponent 
vrij te bepalen is door de leverancier in functie van de prijzen op de groothandelsmarkten. 

We kunnen verwachten dat de factuur van die gezinnen zeer sterk zal stijgen. Op dit moment wordt 
nergens aangetoond dat de prijzen tegen de maand januari 2022 opnieuw zullen dalen, wel 
integendeel. Als ze hoog blijven, zullen de “klassieke” contracten die op dat moment zullen worden 
toegekend aan de klanten die niet langer recht hebben op het sociaal tarief op hoge prijzen gebaseerd 
zijn. Met het plafonneringsmechanisme wordt het sociaal tarief slechts matig beïnvloed door de 
prijsstijging, wat niet het geval is bij “klassieke” contracten. 

  

 

41 De personen met een inkomen lager dan € 20.763,88 op jaarbasis + € 3.844 per persoon ten laste. 
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Op basis van de gegevens waarover de CREG vandaag beschikt, heeft zij de budgettaire kost geraamd 
op € 193 miljoen voor de uitbreiding tot eind maart 2022, op € 241 miljoen voor uitbreiding tot eind 
juni 2022 en op € 341 miljoen tot eind 2022. 

In het algemeen pleit de CREG, vooral in het kader van de werkzaamheden van het platform van de 
strijd tegen energiearmoede die binnen de Koning Boudewijnstichting worden uitgevoerd, voor een 
structurele uitbreiding van de toekenning van het sociaal tarief op basis van het inkomen. 

5.2.1.2. Energiecheques voor begunstigden van het sociaal tarief 

Net zoals in Frankrijk zou het toekennen van energiecheques aan verbruikers die genieten van het 
sociaal tarief een andere piste kunnen zijn (zie ook maatregel 5.2.2.2). 

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2.2.1 blijft het sociaal tarief aardgas, ondanks de stijging van de prijzen 
en dankzij het plafonneringsmechanisme, op een laag niveau (ten gevolge van de daling van de prijzen 
in het eerste semester van 2020). In de maand oktober 2021 zal het sociaal tarief aardgas nog lager 
liggen dan in januari 2020. Ondanks de stijging ligt het nog steeds op een relatief laag niveau ten 
opzichte van de historische niveaus (zie figuur 54).  

Figuur 54: Evolutie van de gemiddelde all-in prijs van aardgas en van het sociaal tarief (verbruik van 23.260 kWh/jaar) 

 

Bron : analyse CREG 

Wat elektriciteit betreft, ligt de situatie anders. Het sociaal tarief elektriciteit lag historisch laag tussen 
juli en september 2020. Sindsdien stijgt het geleidelijk ten gevolge van de stijging van de 
elektriciteitsprijzen. In het vierde trimester 2021 ligt het op het hoogste niveau sinds 10 jaar (absoluut 
bedrag, zonder inflatie). 
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Figuur 55: Evolutie van de all-in prijs van elektriciteit en van het sociaal tarief (verbruik van 3.500 kWh/jaar) 

  

Bron : analyse CREG 

Als een dergelijke maatregel zou ingevoerd worden, zou die bij voorkeur voor elektriciteit dan voor 
aardgas ingevoerd worden, in functie van de beschikbare budgettaire middelen. 

De CREG herinnert er eveneens aan dat, indien een dergelijke maatregel zou worden overwogen, die 
zeker het sociaal tarief niet zou mogen vervangen. Een systeem met een cheque in plaats van het 
sociaal tarief zou het niet mogelijk maken om te garanderen dat de begunstigde een voordelig tarief 
krijgt voor zijn energie, in tegenstelling tot het sociaal tarief. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat 
bepaalde begunstigden dure producten krijgen uit het gamma van de leveranciers, waardoor het 
voordeel van de cheque verdwijnt, wat uiteindelijk misschien niet zal leiden tot een werkelijke 
verlaging van hun energiekost. 

5.2.1.3. Kwalitatieve huisvesting op vlak van energie 

Het zou in een langetermijnvisie interessant zijn om, in de strijd tegen woningen die als 
energieverslindende woningen worden beschouwd en tegen energieverslindende huishoudtoestellen 
waar talrijke, vooral kwetsbare, gezinnen mee worden geconfronteerd, op het niveau van de bevoegde 
instanties, het belang te beoordelen van het nemen van maatregelen ten aanzien van eigenaars, in het 
bijzonder eigenaars van huurwoningen. De mogelijkheid om eigenaars op te leggen enkel woningen te 
verhuren waarvan de energievoetafdruk lager ligt dan een bepaald niveau zou bijvoorbeeld 
bestudeerd kunnen worden. 

5.2.1.4. De toegang tot het sociaal tarief vergemakkelijken 

De CREG, stakeholder in het platform energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting, ondersteunt 
alle maatregelen die de toegang tot het sociaal tarief voor de rechthebbenden vergemakkelijkt. Het 
betreft onder meer de volgende elementen :  

i. het voor de FOD Economie mogelijk maken om toegang te krijgen tot individuele dossiers 
van niet-geautomatiseerde gevallen en er wijzigingen in aan te brengen; 

ii. certificeringsattesten uniformiseren voor een betere leesbaarheid en interpretatie ;  

iii. het gebruik van het nationaal rijksregisternummer vergroten. 
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5.2.1.5. Markering van het regelgevend kader voor het commerciële aanbod van toepassing in 
geval van verlies van het sociaal tarief 

In geval van verlies van het recht op sociaal tarief nodigt de CREG de leverancier uit om de volgende 
opties aan de consument aan te bieden: 

- het oorspronkelijke leveringscontract dat van kracht was voor de toepassing van het 
sociaal tarief verderzetten zonder één enkele wijziging van de voorwaarden en voor zover 
het niet verlopen is; 

- de keuze tussen zijn goedkoopste product tegen vaste prijs of zijn goedkoopste product 
tegen variabele prijs. In elk geval moet het nieuwe contract maandelijkse afbetalingen 
voorzien en de mogelijkheid om de klantendienst telefonisch te contacteren. 

Bij gebrek aan reactie van de consument zal de leverancier het meest voordelige commerciële aanbod 
van de hierboven vermelde opties toepassen. 

De CREG is van mening dat de leverancier de klant moet informeren over de overstap van het sociaal 
tarief naar een commercieel tarief in overeenstemming met de informatiebepalingen en binnen de 
opzegtermijnen voorzien in zijn algemene verkoopsvoorwaarden. 

In deze communicatie moet de leverancier de klant duidelijk informeren dat hij kan kiezen tussen zijn 
oorspronkelijke leveringscontract (voor zover dat niet verlopen is), het goedkoopste product tegen 
vaste prijs of het goedkoopste product tegen variabele prijs. De leverancier moet ook verwijzen naar 
de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen 
(B.S. 24 januari 1945) zodat de consument een weloverwogen beslissing kan nemen. 

De leverancier moet de consument ook informeren over de mogelijkheid om het commerciële contract 
van zijn keuze af te sluiten, bij de leverancier van zijn keuze, en zal hiervoor verwijzen naar de regionale 
prijsvergelijkers en de commerciële prijsvergelijkers met een CREG label. 

Tenslotte moet de leverancier in zijn communicatie expliciet vermelden dat hij bij gebrek aan reactie 
van de consument het goedkoopste commerciële aanbod zal toepassen dat op het moment van het 
afsluiten van het contract beschikbaar is. Dit contract moet maandelijkse afbetalingen voorzien en de 
mogelijkheid om de klantendienst telefonisch te contacteren.  

5.2.1.6. Erover waken dat het sociaal tarief lager blijft dan het commercieel tarief 

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2.2.1 wordt het sociaal tarief vastgelegd op basis van het laagste 
commerciële tarief dat door de energieleveranciers wordt aangeboden in de maand die voorafgaat 
aan het trimester waarin het van toepassing is. Bijgevolg, wanneer de prijzen zullen beginnen dalen, 
wordt dat slechts met een vertraging van 1 tot 3 maanden doorgerekend in de berekening van het 
sociaal tarief.   

Bovendien zal de in 2020 ingevoerde “carry forward” bepaling de impact van de daling van de prijzen 
op de sociale tarieven verminderen als gevolg van de plafonneringen. In functie van de omvang van de 
daling zouden de sociale tarieven zelfs kunnen blijven stijgen binnen de grenzen van de 
plafonneringen. 

Er moet over gewaakt worden dat deze “carry forward” bepaling die in 2020 werd ingevoerd niet tot 
gevolg heeft dat het sociaal tarief hoger wordt dan het commerciële tarief. De betreffende artikels van 
de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 moeten worden aangepast om dit potentieel nadelige 
gevolg te vermijden. 
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5.2.2. Maatregelen ten gunste van de gezinnen 

5.2.2.1. Btw-verlaging tot 6 % 

Momenteel bedraagt de btw 21 % op alle componenten van de elektriciteits- en aardgasfactuur, met 
uitzondering van de federale bijdrage, de aansluitingsvergoding van het Waals Gewest en de heffing 
ter financiering van het Vlaamse energiefonds. 

Om de stijging van de elektriciteits- en aardgasfactuur van de verbruikers te verminderen, wordt het 
door sommigen aanbevolen om het btw-percentage te verlagen naar 6 % (percentage dat kan worden 
toegepast voor basisbehoeften). Het gaat om een maatregel die tussen april 2014 en september 2015 
reeds werd toegepast voor elektriciteit. 

Overwegende dat de prijzen van de maand september 2021 representatief zouden zijn voor de 
gemiddelde prijzen van de totale periode waarin de btw-verlaging van toepassing zou zijn, zoals 
aangetoond in figuur 56, zou de verlaging van de factuur voor een gezin € 216/jaar bedragen met een 
gemiddeld aardgasverbruik (23.260 kWh/jaar) en € 131/jaar met een gemiddeld elektriciteitsverbruik 
(3.500 kWh/jaar)42. Deze bedragen gelden voor zover de btw-verlaging wordt doorgerekend in de 
prijzen aan de consumenten. Zo zou elke eventuele btw-verlaging moeten gepaard gaan met een 
mechanisme dat erover waakt/garandeert dat de vermindering wel degelijk wordt doorgerekend in de 
prijzen aan de consumenten en niet in een verhoging van de marge van de leveranciers. In 2014 
hebben de leveranciers de btw-verlaging niet doorgerekend in hun marge dankzij het 
vangnetmechanisme et de monitoring van de elektriciteitsprijzen uitgevoerd door de CREG. 

Figuur 56: Jaarlijkse impact op het niveau van de elektriciteits- en aardgasfactuur rekening houdend met de gemiddelde 

prijzen van de maand september 202143 

September 2021 

Aardgas 

(23.260 kWh/jaar) 

Elektriciteit 

(3.500 kWh/jaar) 

Gemiddelde prijs met 21 % btw € 1.739 € 1.055 

Gemiddelde prijs met 6 % btw € 1.523 € 924 

Vermindering, op jaarbasis, van de gemiddelde prijs 

indien btw-verlaging aan 6 % € 216 € 131 

Bron : CREG 

Een btw-verlagingsmaatregel zou uniform op alle verbruikers worden toegepast, zonder onderscheid 
te maken tussen personen die zeer zwaar getroffen zijn door de prijsstijging en zij die dat niet zijn.  

Bovendien moet de evaluatie van de effectieve impact van de btw-verlaging op de eindverbruiker 
rekening houden met het automatische indexeringsmechanisme van de lonen en van de sociale 
uitkeringen waarover wij in België beschikken44. De verlaging van de btw op elektriciteit en aardgas 
heeft immers een weerslag in de vorm van een vertraging van het overschrijden van de spilindex, en 
bijgevolg van een vertraging van de indexering van sociale uitkeringen en lonen. Volgens de gegevens 
ingewonnen bij het Federaal Planbureau zou de btw-verlaging op elektriciteit en aardgas de 
overschrijding van de spilindex met gemiddeld 3 à 4 maanden vertragen (en dus de indexering van de 

 

42 Voor een gezin dat geniet van het sociaal tarief zou de btw-verlaging van 21 % naar 6 % op basis van het sociaal tarief van 
toepassing van oktober 2021 tot december 2022 een jaarlijkse daling betekenen van € 77 van het tarief voor aardgas (verbruik 
van 23.260 kWh/jaar) en van € 97 voor elektriciteit (verbruik van 3.500 kWh/jaar). 
43 Raming op basis van constante prijzen doorheen het hele jaar. 
44 België is op Europees niveau het enige land dat over een dergelijk systeem beschikt 
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sociale uitkeringen en lonen ook met respectievelijk één en twee maanden). Zo zal het belang van een 
btw-verlaging voor de gezinnen afhangen van de hoogte van hun energiefactuur ten opzichte van hun 
inkomen. Een btw-verlaging kan enkel een positief effect hebben voor een consument met een factuur 
die proportioneel zeer hoog is ten opzichte van zijn inkomsten of sociale uitkeringen. Omgekeerd kan 
een consument met een beperkte factuur ten opzichte van zijn inkomsten of sociale uitkeringen 
benadeeld worden door een btw-verlaging op zijn energiefactuur die zijn inkomensverlies door een 
uitstel van de indexering niet compenseert. Een meer doorgedreven analyse van de gevolgen van een 
herverdeling zou eventueel kunnen worden uitgevoerd in samenwerking met het Federaal 
Planbureau45.  

Een dergelijke maatregel zal een positieve impact hebben op de ondernemingen gelet op zijn impact 
op de loonmassa. Het is bovendien om de competitiviteit van de ondernemingen en de 
werkgelegenheid te bevorderen dat de regering in 2014 had beslist om de btw-verlaging toe te passen. 

Wat de evaluatie betreft van de budgettaire impact van deze maatregel op de inkomsten van de Staat 
beschikt de CREG niet over precieze gegevens om die te bepalen want de btw-inkomsten worden geïnd 
door Financiën. Om de werkelijke impact te berekenen zou er bovendien rekening moeten worden 
gehouden met talrijke andere indirecte effecten van een dergelijke maatregel op de inkomsten van de 
Staat (vertraging van de indexering van sociale uitkeringen en lonen van personeel ten laste van 
publieke overheden, verhoging van de btw-inkomsten op andere consumptiegoederen,…). Als de btw-
verlaging als maatregel zou worden weerhouden, beveelt de CREG in het bijzonder aan dat deze btw-
verlaging zou vergezeld worden van een mechanisme dat erover waakt/garandeert dat de verlaging 
wel degelijk wordt doorgerekend in de prijzen aan de consumenten en niet in een verhoging van de 
marge van de leveranciers. 

Tenslotte vermelden we een andere piste die zou kunnen worden aangehaald, nl. een btw-verlaging 
op een maximale verbruikersschijf. Als deze mogelijkheid zou worden weerhouden, zou ze moeten 
worden uitgediept op vlak van gevolgen die zij zou hebben op de typologie van de gezinnen (aantal 
betreffende gezinnen in energiearmoede, verbruikersniveau,…). We mogen verwachten dat de 
effecten dezelfde zijn, maar met verschillende proporties. Zo zal het effect van de maatregel op de 
vertraging van de indexering van sociale uitkeringen en lonen meer of minder groot zijn in functie van 
het niveau van de weerhouden maximale schijf. Op gelijkaardige wijze zal de budgettaire impact voor 
de Staat verschillend zijn in functie van de weerhouden verbruikersschijf. We vermelden eveneens dat, 
indien deze piste de aandacht van de regering zou krijgen, zij het voorwerp zou moeten uitmaken van 
een juridische analyse op niveau van haalbaarheid ten opzichte van het Europees recht over het 
gedeeltelijke aspect van deze btw-verlaging. 

5.2.2.2. « Klikmechanisme » op de accijnzen 

Een andere piste zou bestaan in het invoeren van “klikmechanisme”46 dat zou bestaan in het 
verminderen van bepaalde taksen en toeslagen (toeslag offshore, …) op federaal niveau47, in geval van 
stijging van de elektriciteits- en aardgasprijzen boven bepaalde drempels.  

Als verschillende toepassingsmodaliteiten kunnen worden overwogen, zou het principe het volgende 
zijn: wanneer de energieprijzen onder (een) bepaalde drempel(s) zakken, stijgt de taks. Omgekeerd, 
wanneer de energieprijzen boven (een) bepaalde drempel(s) stijgt, daalt de taks. 

 

45 We noteren ook dat de impact verschillend zal zijn in functie van de verbruiksprofielen van de gezinnen, vooral voor zij die 
energiebesparende investeringen hebben gedaan. 
46 Principe gelijkaardig aan het klikmechanisme voor stookolie 
47 Italië heeft een gelijkaardig mechanisme ingevoerd door aan te kondigen dat zij de infrastructuurkosten, die subsidies voor 
hernieuwbare energie omvatten, afschafte voor het laatste trimester van 2021. 
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We benadrukken van meet af aan dat het principe van een dergelijk mechanisme zich aansluit bij de 
bedenkingen en werkzaamheden die momenteel op gezamenlijk initiatief van de minister van Energie 
en de minister van Financiën door de regering worden gevoerd ter vervanging van verschillende 
federale toeslagen die voornamelijk de ontwikkeling van offshore windparken en CRM financieren 
door een mechanisme van accijnzen. Hoewel het de eerste doelstelling is van de hervorming die door 
de regering wordt overwogen om zich ervan te verzekeren dat, in overeenstemming met het 
regeerakkoord, het federale gedeelte van de factuur niet zal stijgen op 1 januari 2022, stelt de CREG 
vast dat deze hervorming een nieuwe tool aan de federale overheden zou geven die het mogelijk maakt 
om actiever dan vandaag mogelijk te reageren op een stijging van de energiecomponent. 

Dit mechanisme van accijnzen zou het bijvoorbeeld mogelijk maken om het federale gedeelte van de 
factuur sterker en tijdelijk te verminderen om (een deel van de) stijging van de energiecomponent te 
compenseren en dit zonder de noodzaak tot het wijzigen van meerdere artikels van de elektriciteitswet 
en van uitvoeringsbesluiten die momenteel de berekeningswijze van deze federale toeslagen regelen. 

Wat de effecten van een klikmechanisme betreft, zij hangen natuurlijk af van het niveau van de 
drempels van de energieprijzen die zouden worden bepaald en van het niveau van de 
accijnzenverlaging die zou worden toegepast.  

Door het klikmechanisme zou de elektriciteits- en aardgasfactuur van verbruikers in de huidige context 
van prijsstijgingen kunnen verminderen. Net zoals bij de btw-verlaging kunnen we ook een impact 
verwachten op de indexering van sociale uitkeringen en lonen, alsook, bijgevolg, op de kosten van 
ondernemingen.  

5.2.2.3. Gerichte cheques voor gezinnen 

Om de koopkracht van gezinnen in het licht van de prijsstijgingen te steunen, stellen sommigen ook 
voor om “energiecheques” toe te kennen.   

Een dergelijke cheque zou toegekend worden aan gezinnen om het hoofd te bieden aan de stijging van 
hun energiefactuur in de uitzonderlijke context van prijsstijgingen. Hij zou verschillende vormen 
kunnen aannemen. Het zou bijvoorbeeld kunnen gaan om een cheque waarvan het bedrag gebaseerd 
is op de inkomsten van de gezinnen of een cheque waarvan het bedrag identiek zou zijn voor alle 
gezinnen, ongeacht hun inkomensniveau. Het bedrag van de cheque en zijn toepassingsgebied zouden 
ook kunnen worden aangepast in functie van de budgettaire middelen die door de federale staat ter 
beschikken worden gesteld. 

In tegenstelling tot de btw-verlaging zou een dergelijke maatregel geen rechtstreekse impact hebben 
op de loonindexering. Daarentegen zou zij het, net zoals de btw-verlaging, niet mogelijk maken om 
rekening te houden met het feit dat de kost van de maatregel gezinnen op een gelijkaardige manier 
helpt, ongeacht de prijs van hun energiecontract. Een gezin dat een vaste prijs op lange termijn heeft 
afgesloten in het tweede trimester van 2020, wanneer de prijzen bijzonder laag waren, zou van deze 
cheque kunnen genieten terwijl dat gezin niet wordt geconfronteerd met een verhoging van zijn 
energiefactuur zolang dat contract niet afgelopen is. De CREG beschikt momenteel niet over informatie 
met betrekking tot het aantal gezinnen die van een contract tegen vaste prijs op lange termijn genieten 
en die niet beïnvloed worden door de prijsstijging48. Zij is echter van mening dat het om een beperkt 
aantal gezinnen gaat. 

Als deze maatregel de aandacht van de regering zou krijgen, zouden vooraf simulaties en meer 
doorgedreven analyses over de eventuele modaliteiten moeten worden uitgevoerd. 

 

48 Dat zou eventueel het voorwerp kunnen uitmaken van een analyse op basis van de gegevens in te winnen bij de 

leveranciers. 
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5.2.3. Plafonnering van de energieprijzen 

Zoals dat het geval was in 2012 zou een bevriezing van de prijzen kunnen worden overwogen. Dat zou 
betekenen dat in alle prijsformules met een variabele prijs, de waarde van de indexeringsparameter 
zou geplafonneerd worden op het niveau van een referentiemaand. De bevriezing van de prijzen zou 
een maximum prijsniveau invoeren dat prijsverlagingen mogelijk maakt gebaseerd op de werkelijke 
evolutie van indexeringsparameters. 

De CREG is echter van mening dat deze maatregel een aanzienlijk economisch risico verschuift naar de 
leveranciers en dat daardoor verschillende leveranciers van de markt zouden kunnen verdwijnen, met 
een negatief effect op de concurrentie en in fine op de prijzen. De CREG beveelt deze maatregel dan 
ook niet aan.  

5.2.4. Regulerende maatregelen ten aanzien van de leveranciers 

De CREG is voorstander van een grotere transparantie in de elektriciteits- en aardgascontracten zodat 
de verbruikers geïnformeerd zijn over de prijsaanpassingen. De CREG is bovendien voorstander van 
het verhogen van de concurrentie en ervoor te zorgen dat de eindverbruiker een weloverwogen keuze 
kan maken en de toegestane formules voor het geïndexeerde prijsaanbod te beperken. Het moet 
echter onderzocht worden of dit mogelijk is in het kader van de geliberaliseerde markt. Bij de levering 
aan huishoudelijke klanten en kleine zelfstandigen stelt de CREG een veelvoud vast van de 
tariefformules van de leveranciers. Dit veelvoud aan tariefformules maakt het voor de eindverbruiker 
steeds moeilijker om het aanbod te vergelijken. Dat is nog meer het geval bij offertes aan variabele 
prijzen. Zoals eerder aangehaald, zouden de geïndexeerde prijsformules slechts van één enkele 
parameter mogen afhangen, “indexeringsindex” + Y (c€/kWh), dezelfde indexeringsfrequentie 
vertonen, idealiter op kwartaalbasis om een afvlakking van de prijs voor de eindverbruiker mogelijk te 
maken en tenslotte idealiter eenzelfde marktreferentie voor de indexering (voor elektriciteit 
bijvoorbeeld: gemiddelde prijs op EPEX spot). Dat zou een grotere transparantie mogelijk maken van 
de prijzen die door de leveranciers worden aangeboden en vooral een betere vergelijking van het 
aanbod door de consument. 

Daarnaast zal de CREG de behoefte analyseren van het lanceren van controles op de marges van de 
energieleveranciers om “twijfelachtige verhogingen” te vermijden en ervoor te zorgen dat, wanneer 
de marktprijzen zullen dalen, deze daling door de consumenten wordt gevoeld. Het doel is dat bij elke 
daling van de aardgas- of elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten, deze daling door de 
consument wordt gevoeld in plaats van te worden toegeëigend aan de marges van de leveranciers, 
zodat ook plotse en mogelijk onrechtvaardige prijsstijgingen worden voorkomen. 

5.2.5. Maatregelen ten voordele van een vermindering van het verbruik 

Naast de aanbevelingen geformuleerd in punt 5.2.1 ten voordele van een kwalitatieve huisvesting is 
de CREG van mening dat de goedkoopste en minste vervuilende energie de energie is die we niet 
verbruiken. De CREG beveelt dus aan om maatregelen op lange termijn te overwegen om het 
energieverbruik te verminderen. Dat is hoofdzakelijk een bevoegdheid van de gewesten. 

5.2.6. Communicatie van de leveranciers over de aanpassing van maandelijkse 
voorschotten 

Gelet op de aanzienlijke stijgingen van de gemiddelde prijzen voor een bepaald aantal verbruikers door 
het gebrek aan maatregelen van de regering tot vermindering van de factuur van de verbruikers, zou 
het opportuun zijn dat de leveranciers de verbruikers op de hoogte brengen van de bewegingen van 
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de prijzen en dat zij hen signaleren dat het raadzaam zou zijn om eventueel (tijdelijk) hun voorschotten 
te verhogen. 

Bepaalde leveranciers vragen reeds aan hun klanten om hun voorschotten te verhogen, andere stellen 
het voor. Volgens de CREG is het startpunt op dit vlak altijd dat de consument de beslissing neemt om 
al dan niet een verhoging toe te passen en dat hij zelf het bedrag daarvan bepaalt eventueel op basis 
van indicaties van de leverancier en op basis van zijn persoonlijk budget. Bijgevolg zou het voorschot 
op het oorspronkelijke niveau moeten blijven als de verbruiker de verhoging niet expliciet aanvaardt. 
De CREG blijft op haar beurt de evolutie van de situatie volgen en legt de nadruk op het informeren 
van de verbruikers over de mogelijkheid maar ook over de potentiële risico’s die verband houden met 
hun energiecontract. 

5.2.7. Organisatie van een grote campagne op federaal niveau voor het vergelijken van de 
prijzen 

Het is volgens de CREG opportuun om op federaal niveau een grote sensibiliseringscampagne te 
voeren bij de gezinnen en kmo’s voor het vergelijken van de prijzen (gelijkaardig aan de campagne 
“Durf vergelijken” die in 2012 werd gevoerd en die heeft geleid tot een aanzienlijk aantal 
leverancierswissels), vooral wanneer de elektriciteits- en aardgasprijzen zullen beginnen dalen. 

 

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

 

 

 

 

 

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

Figuur 57: Evolutie van de dagprijzen van aardgas op TTF101 MA tussen 1 december 2006 en 22 september 2021 

 

Bron : analyse CREG  
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BIJLAGE 2 

Figuur 58: Elektriciteit, 3.500 kWh/jaar – Spreiding kWh-en (staafdiagrammen) bij variabel product (SLP) en vast product 
(constant) met bijhorende eenheidsprijzen/maand en cumulatieve opbouw jaarfactuur (lijndiagrammen) 

 

Bron: analyse CREG 
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Figuur 59: Aardgas, 23.260 kWh/jaar – Spreiding kWh-en (staafdiagrammen) bij variabel product (SLP) en vast product 
(constant) met bijhorende eenheidsprijzen/maand en cumulatieve opbouw jaarfactuur (lijndiagrammen) 

 

Bron: analyse CREG 
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BIJLAGE 3 

Figuur 60: Evolutie van de gemiddelde all-in elektriciteitsfactuur van april tot en met september 2021 voor gezinnen 

 

Bron : CREG 
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Figuur 61: Evolutie van de gemiddelde all-in aardgasfactuur van april tot en met september 2021 voor gezinnen 

 

Bron : CREG 

Figuur 62: Evolutie van de gemiddelde all-in aardgasfactuur van april tot en met september 2021 voor professionele klanten 

 

Bron : CREG 
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Figuur 63: Evolutie van de gemiddelde all-in elektriciteitsfactuur van april tot en met september 2021 voor professionele 
klanten 

 

Bron : CREG 
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BIJLAGE 4 

Figuur 64: Evolutie wisselkoers pound sterling - euro 

 

Bron : CREG 

  



 

Vertrouwelijke versie  85/92 

BIJLAGE 5 

Vangnetmechanisme en prijsbevriezing – periode 2012 tot 2017 

In het regeerakkoord49 van 1 december 2011 uitte de regering haar bekommernis over de 
betaalbaarheid van energie voor zowel particulieren als bedrijven en de goede werking van de 
energiemarkt. Meer specifiek worden in het regeerakkoord o.a. volgende passages opgenomen: 

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

Ten eerste zal de regering vragen dat de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
(CREG) onderzoekt of objectieve factoren het prijsverschil tussen België en de buurlanden 
rechtvaardigen. Indien het onderzoek van de CREG besluit dat het verschil niet gerechtvaardigd is, zal zij 
de regering een tijdelijke maximumprijs voorstellen, die de Belgische prijzen tot het gemiddelde van de 
prijzen in de buurlanden zal terugbrengen, en waarbij de concurrentie moet blijven spelen. 

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

…” 

De wet van 8 januari 201250 bracht fundamentele wijzigingen aan in de elektriciteits- en gaswet. Deze 
wet had als voornaamste doel om het derde Europese energiepakket, in het bijzonder de Europese 
Richtlijnen 2009/72/EG en 2009/73/EG, in Belgisch recht om te zetten. De wijzigingen en aanpassingen 
aan de elektriciteits- en gaswet werden op basis van talrijke debatten in de loop van 2011 echter niet 
beperkt tot een zuivere omzetting van Europese regelgeving. Eén van deze wijzigingen is de introductie 
van een vangnetmechanisme. 

Introductie vangnetmechanisme 

De regering had met de introductie van het vangnetmechanisme een duidelijk doel voor ogen, namelijk 
de energieprijzen voor zowel particulieren als kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) niet 
hoger te laten liggen dan de gemiddelde prijs in de ons omringende landen. Daarbij is het belangrijk te 
vermelden dat de energieprijs is samengesteld uit verschillende componenten51 en dat het 
vangnetmechanisme zich enkel toespitste op de zuivere energiecomponent. 

 

49 Regeerakkoord, 1 december 2011: 2.6.2. Een veilige, duurzame en voor iedereen toegankelijke energie waarborgen, p. 126. 
50 Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en 
de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (Belgisch 
Staatsblad van 11 januari 2012) 
51 Voor een beschrijving en analyse van de onderscheiden componenten van de energieprijzen wordt verwezen naar de studie 
(F)130926-CDC-1271 van 26 september 2013 over de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen. 
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1271NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1271NL.pdf
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De studie (F)120131-CDC-113452 over de hoogte en de evolutie van de energieprijzen gaf een duidelijk 
antwoord op de vraag van de regering, in welke mate de Belgische energieprijzen afwijken van deze in 
onze buurlanden. 

Als vergelijkingsbasis voor de buitenlandse energieprijzen werd toen gewerkt met de methodologie53 
zoals ontwikkeld door het consultancy bureau Frontier Economics in haar studies ‘International 
comparison of electricity and gas prices for households’54 en ‘International comparison of electricity 
and gas prices for commerce and industry’55. Onderstaande Figuren 65 en 66 geven zowel voor 
elektriciteit als voor aardgas een vergelijking van aangerekende prijzen in november 2010 voor: België, 
Frankrijk, Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. 

Figuur 65: Vergelijking elektriciteitsprijs voor een huishoudelijke Dc-typeklant (3.500kWh verbruik op jaarbasis) – november 
2010  

 

Source: Frontier Economics 

De voornaamste conclusie met betrekking tot de energiecomponent was toen dat België in de 
rangschikking een weinig benijdenswaardige tweede plaats bekleedt (lees het op één na duurste land) 
en dit na het Verenigd Koninkrijk. In Frankrijk betaalden particulieren het laagste tarief, wat onder 
andere het gevolg was van de nog steeds sterke regulering van eindprijzen aan de consumenten. 

 

52 CREG, Studie (F)120131-CDC-1134 van 31 januari 2012 over de hoogte en de evolutie van de energieprijzen. 
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1134NL.pdf  
53 De methodologie kan worden vergeleken met de methodologie van Vaasa ETT om de Household Energy Price Index (HEPI) 
te berekenen. 
De door Frontier Economics ontwikkelde methodologie zorgt ervoor dat de prijs en de factuur tussen de verschillende landen 
wordt vergeleken op basis van de meest representatieve contracten in de markt.  
De door het Prijzenobservatorium (en de NBB) gebruikte methodologie is meer vergelijkbaar met die van de berekening van 
de Indexcijfers van de consumptieprijzen (ICP) en behelst een bredere dekking van de markt. 
54 International comparison of electricity and gas prices for household – Final Report on a study prepared for the CREG, 
October 2011. 
http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-Frontier_Economics-International_Comp_HH_Energy_Prices.pdf  
55 International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry – Final Report on a study prepared for 
the CREG, October 2011. 
http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Studies/F1134NL.pdf
http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-Frontier_Economics-International_Comp_HH_Energy_Prices.pdf
http://www.creg.be/pdf/NewsOnly/111026-Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf
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Daarbij werd in Frankrijk o.a. sterk de nadruk gelegd op het feit dat alle eindverbruikers mee moeten 
kunnen genieten van de goedkope elektriciteit uit de nucleaire centrales. 

Figuur 66: Vergelijking aardgasprijs voor een huishoudelijke T2-typeklant (23.260kWh verbruik op jaarbasis) – november 2010 

 

Source : Frontier Economics 

Voor aardgas betaalden de Belgische huishoudelijke consumenten, eind 2010, de hoogste prijs van de 
vijf in de vergelijking opgenomen landen. Ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk betaalde een 
Belgische klant 27% meer voor zijn gas (= zuivere energiecomponent). 

Via de wet van 8 januari 201256 werd reeds de introductie van een vangnetmechanisme voorzien. 
Onder andere op basis van de voormelde CREG studie (F)120131-CDC-1134 werden het 
vangnetmechanisme en de betreffende regelgeving in loop van het jaar 2012 een aantal keer 
gewijzigd. Figuur 67 geeft een schematisch overzicht van de verschillende stappen die werden 
doorlopen bij de implementatie van het vangnetmechanisme. 

  

 

56 Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en 
de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen. 
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Figuur 67: Schematisch overzicht vangnetmechanisme  

  

Met de introductie van het vangnetmechanisme werd de monitoringtaak van de CREG gevoelig 
uitgebreid. Een eerste en zeer belangrijke stap in het correct en terdege uitvoeren van deze taak, was 
het opstellen van een gegevensbank57 voor elk variabel contracttype evenals elk nieuw contracttype, 
met daarin een volledige registratie van de methodologie voor de berekening van de variabele 
energieprijzen, waaronder ook de parameters en de indexeringsformules die daarbij gebruikt worden. 

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

Voormelde gegevensbank was, zoals voorzien in de regelgeving, binnen de CREG operationeel op 21 
maart 2012. Artikel 108 van de wet van 8 januari 2012 voorzag als datum van inwerkingtreding van het 
vangnetmechanisme: 1 april 2012. 

Met deze gegevensbank is de CREG in staat om de prijsformules van alle op de kleinhandelsmarkt 
aangeboden contracten in detail op te volgen, waarbij zoals voorzien in de wettelijke bepalingen over 
het vangnetmechanisme de focus vooral ligt op de correcte toepassing van de indexeringsparameters 
en de verantwoording van eventuele prijsstijgingen die niet gelinkt zijn aan de zuivere toepassing van 
de indexeringsparameters. 

Via de wet diverse bepalingen van 29 maart 2012 werd de inwerkingtreding van een deel van het 
vangnetmechanisme echter uitgesteld tot 1 januari 2013 en werd overgegaan tot een tijdelijke 
bevriezing van de indexeringen van de variabele aardgas- en elektriciteitscontracten58. 

 

57 Het opstellen van een dergelijke gegevensbank werd voorzien in §1 van artikel 20bis van de elektriciteitswet en artikel 
15/10bis van de gaswet en dit tegen uiterlijk 21 maart 2012 - zijnde 2 maanden na de inwerkingtreding van de wet van 8 januari 
2012 (Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012). 
58 Via haar Richtlijnen (R)120322-CDC-1147 van 22 maart 2012 betreffende de tijdelijke bevriezing van de indexeringen van 
de variabele gas- en elektriciteitscontracten, heeft de CREG getracht de verschillende marktpartijen duidelijk te informeren. 
http://www.creg.info/pdf/Richtlijnen/R1147NL.pdf  

http://www.creg.info/pdf/Richtlijnen/R1147NL.pdf
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Periode van prijsbevriezing 

Via de wet van 29 maart 2012 werd de inwerkingtreding van een deel van het vangnetmechanisme 
uitgesteld tot 1 januari 2013. Meer specifiek ging het over de §§2 tot en met 4 van artikel 20bis van de 
elektriciteitswet en artikel 15/10bis van de gaswet. Deze paragrafen betreffen specifiek de controle op 
de correcte toepassing van de indexeringsparameters en de beperking tot indexering van de variabele 
contracttypes (prijsformules) tot vier keer per jaar (steeds aan het begin van een trimester)59. 
Daarenboven werd via artikel 29 van de wet van 29 maart 2012 een aanpassing doorgevoerd aan 
artikel 108 van de wet van 8 januari 2012, waardoor een tijdelijke bevriezing van de indexeringen van 
de variabele gas- en elektriciteitscontracten werd vastgelegd. 

Uittreksel uit de wet van 29 maart 2012: 

“Vanaf 1 april 2012 tot en met uiterlijk 31 december 2012, is de opwaartse indexering van de variabele 
energieprijs voor de levering van elektriciteit en van aardgas, verboden, in zoverre deze de initiële grens 
overschrijdt die is vastgesteld op basis van de indexeringsparameters van de leveranciers van 1 april 
2012, …” 

De prijsbevriezing hield bijgevolg concreet in dat in alle prijsformules met een variabele prijs, de 
waarde van de indexeringsparameters werd geplafonneerd op het niveau van maart 201260. De 
prijsbevriezing zorgde zo voor de introductie van een maximum prijsniveau, waardoor prijsverlagingen 
op basis van de werkelijke evolutie van de indexeringsparameters wel mogelijk bleven. De controle op 
de correcte toepassing van voormelde bepalingen gebeurde op basis van de gegevensbank van de 
CREG. 

Onderstaande Figuren 68 en 69 geven een overzicht van de evolutie van een aantal61 
indexeringsparameters in 2011 en 2012 voor elektriciteit en aardgas, met daarbij in volle lijnen de 
waarde van de parameters rekening houdend met het bevriezingsniveau en in stippellijn de werkelijke 
waarde van de parameters. Voor alle weergegeven parameters heeft de prijsbevriezing een 
temperend effect gehad op de prijzen aangerekend aan de eindklant. Immers op basis van de 
weergegeven stippellijnen (= werkelijke waarde van de parameters) blijkt dat in de periode april tot en 
met december 2012, alle parameters een hogere waarde dan de waarde van prijsbevriezing hebben 
gekend. 

 

  

 

59 In het verleden werd binnen variabele contracttypes gewerkt met maandelijkse indexeringen. 
60 In de praktijk ontstond er een discussie over de exacte datum voor de bepaling van de waarde van de 
indexeringsparameters waarmee binnen de prijsbevriezing rekening moest worden gehouden. Via een interpretatieve wet – 
De wet van 1 juli 2012 tot uitlegging van artikel 108, §2, tweede lid, eerste en tweede zinsnede van de wet van 8 januari 2012 
tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 
betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen – werd aan deze discussie een einde 
gesteld. 
61 Figuur 67 elektriciteit: Nc en Ne indexeringsparameters werden op 1 april 2012 gebruikt door Electrabel, terwijl Endex 
(15d1,0,3) een indexeringsparameter is die werd gebruikt door Elegant. De indexeringsparameter Belpex werd gebruikt door 
Octa+. 
Figuur 68 gas: Gpi en Igd indexeringsparameters werden op 1 april 2012 gebruikt door Electrabel, terwijl TTF101 een 
indexeringsparameter is die werd gebruikt door Octa+. De indexeringsparameter TTF103 werd gebruikt door o.a. Eneco.. 
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Figuur 68: Evolutie van de indexeringsparameters elektriciteit 

 

Source : analyse CREG 

Figuur 69: Evolutie van de indexeringsparameters aardgas 

 

Source : analyse CREG 
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Bovenstaande figuren tonen aan dat de prijsbevriezing ook een belangrijke impact heeft gehad op het 
wegwerken van de volatiliteit die voortvloeit uit de maandelijkse aanpassing van de 
indexeringsparameters in de variabele contracten.  

De wet van 29 maart 2012 voegde naast een tijdelijke prijsbevriezing nog een wijziging door aan artikel 
20bis van de elektriciteitswet en artikel 15/10bis van de gaswet. Er werd in beide artikelen een §4bis 
toegevoegd met als doel de representativiteit, transparantie en vergelijkbaarheid van de 
energieprijzen te bevorderen:  

“§4bis: Bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad legt de Koning, na voorstel van de 
commissie, een exhaustieve lijst vast van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen 
van de leveranciers van de indexeringsparameters opdat deze beantwoorden aan transparante, 
objectieve en niet-discriminatoire criteria en de werkelijke bevoorradingskosten vertegenwoordigen. …” 

Op 1 augustus 2012 maakte de CREG, met toepassing van artikel 20bis, §4bis, van de elektriciteitswet 
en artikel 15/10bis, §4bis, van de gaswet, de regering een voorstel over van exhaustieve lijst van 
toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de 
indexeringsparameters voor elektriciteit62 en aardgas63. Deze voorstellen werden uitgewerkt na een 
openbare raadpleging. 

Op basis van deze voorstellen kunnen de variabele energieprijzen gefactureerd aan de residentiële 
klanten en kmo's, enkel nog evolueren in functie van beursnoteringen binnen de elektriciteits- en 
aardgasmarkt, de zogenaamde groothandelsmarkt, waarbij de naam van de gebruikte parameters 
duidelijk verwijst naar de elementen op basis waarvan ze zijn berekend64. 

De regering heeft de voorstellen van de CREG gevolgd met de Koninklijke Besluiten van 21 december 
201265 en heeft een overgangsperiode ingevoerd die liep tot eind 2014 en waarin de indexering van 
gasprijzen op basis van de olieprijzen mogelijk bleef voor sommige leveranciers.  

Zoals voorzien in de wet van 29 maart 2012 kwam op 31 december 2012 een einde aan de tijdelijke 
bevriezing van indexeringen van de variabele gas- en elektriciteitscontracten en trad vanaf 1 januari 
2013 het eigenlijke vangnetmechanisme volledig in werking. 

 

62 CREG, Voorstel (C)120801-CDC-1150 van 1 augustus 2012 van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de 
uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit en diverse maatregelen om de 
vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële 
klanten en kmo’s in België te verzekeren. http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C1150NL.pdf  
63 CREG, Voorstel (C)120801-CDC-1151 van 1 augustus 2012 van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de 
uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor gas en diverse maatregelen om de 
vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële 
klanten en kmo’s in België te verzekeren. http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C1151NL.pdf  
64 De CREG heeft zich in het verleden reeds herhaaldelijk kritisch uitgelaten over het gebruik van indexeringsparameters die 
niet transparant zijn en niet in overeenstemming zijn met de werkelijke bevoorradingskosten van de leveranciers. De CREG 
benadrukte daarbij dat dergelijke parameters een goede marktwerking in de weg staan. 
CREG, Studie (F)100909-CDC-948, van 9 september 2010, over de kwaliteit van de Nc-parameter. 
http://www.creg.info/pdf/Studies/F948NL.pdf  
CREG, Studie (F)110428-CDC-1063, van 28 april 2011, over de kwaliteit van de parameters in de tarifering van aardgas. 
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1063NL.pdf  
CREG, Studie (F)110922-CDC-1096, van 22 september 2011, en Studie (F)120906-CDC-1183, van 6 september 2012, over de 
componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen. 
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1096NL.pdf en http://www.creg.info/pdf/Studies/F1183NL.pdf  
65 Koninklijke Besluiten van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering 
van de elektriciteits- en gasprijzen door de leveranciers. 

http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C1150NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Voorstellen/C1151NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F948NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1063NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1096NL.pdf
http://www.creg.info/pdf/Studies/F1183NL.pdf
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Vangnetmechanisme 

Zoals hiervoor reeds beschreven, heeft het vangnetmechanisme als voornaamste doel gehad de 
energieprijzen voor zowel particulieren als bedrijven naar de gemiddelde prijs in de ons omringende 
landen te laten evolueren. Met de introductie van het vangnetmechanisme heeft de regering echter 
ook de grotere volatiliteit van de energieprijzen ten opzichte van onze buurlanden willen aanpakken66. 

In §2 van de artikelen 20bis van de elektriciteitswet en 15/10bis van de gaswet werd daarom voorzien 
dat de indexering van variabele contracttypes beperkt wordt tot vier keer per jaar (steeds aan het 
begin van een trimester) in plaats van de maandelijkse indexeringen die in het verleden werden 
toegepast. 

De §§4 en 4bis van de artikelen 20bis en 15/10bis leggen de te volgen procedure vast voor de controle 
door de CREG van de trimestriële indexeringen. Deze controle betreft zowel de controle op de correcte 
toepassing van de indexeringsformule als de controle op de conformiteit van de gebruikte 
indexeringsparameters met de exhaustieve lijst van criteria zoals opgenomen in de Koninklijke 
Besluiten van 21 december 2012. 

De CREG heeft in haar beslissingen over de jaren 2013 tot en met 2017 geen enkele onjuistheid en/of 
afwijking inzake de correcte toepassing van de indexeringsformule en de gebruikte 
indexeringsparameters vastgesteld. 

 

 

66 De volatiliteit van de energieprijzen heeft ook een belangrijke invloed op de inflatie, wat in het verleden ook werd bevestigd 
door het Prijzenobservatorium. Voor een meer gedetailleerde analyse van het effect van de energieprijzen en meer specifiek 
van het vangnetmechanisme op de inflatie wordt verwezen naar het “Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme 
van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit” van de NBB. 




