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Evolutie groothandelsprijzen aardgas/elektriciteit 
(€/MWh, excl. btw)
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Bron: Ice TTF (aardgas), Ice Endex (elektriciteit)

Prijzen 22/6/2022

Maandelijks geïndexeerd - forward

Prijzen 24/2/2022

Aardgas Elektriciteit

€ 194,15

€ 310,58

€ 269,48

€ 134,32

€ 127,17

€ 94,09



Belangrijke werven VREG
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Nieuwe nettarieven Investeringsplannen Fluvius/Elia V-test ®/dashboards

Nieuwe marktprocessen Flexibiliteit Centraal marktsysteem (CMS)



Agenda

►Sociaal energierapport 2021 | Sarah

►Marktrapport 2021 | Sofie, Mieke

►Herziening TRDE & TRPV: planning & scope | Marc

►V-test®: terugblik & next steps | Karolien

►Certificatenmarktrapport 2021 | Annelies
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Sociaal rapport 2021
Sarah Van Kerckhoven



Inleiding

►Jaarlijks vóór 31 maart
Input leveranciers en netbeheerders 
sociale ODV van voorafgaand jaar

►Jaarlijks vóór 31 mei 
Rapport voor 
Vlaamse minister energiebeleid
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Art. 5.7.1. Energiebesluit

Publicaties VREG

Vinger aan de pols



►Jaarlijks sociaal rapport

Sociaal rapport 2021

►Dashboards 
Cijfers leveranciers | Cijfers netbeheerders

Inleiding
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Art. 5.7.1. Energiebesluit

Publicaties VREG

Vinger aan de pols

https://www.vreg.be/sites/default/files/document/rapp-2022-09.pdf
https://dashboard.vreg.be/report/DMR_SODV%20LEV.html
https://dashboard.vreg.be/report/DMR_SODV%20DNB.html


Inleiding
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Art. 5.7.1. Energiebesluit

Publicaties VREG

Vinger aan de pols



Wijzigingen sociale ODV

9



10

Wijziging wetgeving sociale ODV vanaf 1 juli 2022

4| Opzegging 
leveringscontract 
wegens wanbetaling

Andere leverancier

DNB (sociale leverancier)

60 dagen
45 dagen

Leveranciers

1| Klant betaalt factuur niet  >  2| Herinneringsbrief >  3| Ingebrekestelling  
Betalingsherinnering



DNB (sociale leverancier)

Onmiddellijke activatie 
voorafbetalingsfunctie
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Scenario elektriciteit

Scenario aardgas

Netbeheerders

Wijzigingen wetgeving sociale ODV vanaf 1 juli 2022

Opzegging leveringscontract 
commerciële leverancier 
wegens wanbetaling

DNB (sociale leverancier)

Verstuurt eerst
voorschotfacturen

DNB activeert 
voorafbetalingsfunctie

60 dagen
20 dagen

Ingebrekestelling
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Optimalisering van de schuldafbouw 
via de voorafbetalingsfunctie in de digitale meter

Netbeheerders

Schulden < €750 €500 
(via afbetalingsplan in prepayment)

Ieder heroplaadbedrag boven €50 naar schuldafbouw
Altijd 35% naar schuldafbouw

Wijzigingen wetgeving sociale ODV vanaf 1 juli 2022



Dossier naar LAC
Kan beslissen over: 
• volledige afsluiting
• 10 Ampèrefunctie afnemen/uitschakelen
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Hulpkrediet (kWh)
Noodkrediet (€75 voor E, €75 voor G)

Activatie 10 Ampère functie

Noodkrediet opgebruikt?

Noodkrediet moet betaald worden (altijd 35% naar schuldafbouw bij oplading)

Gedurende 60 dagen geen oplading
én
schuld bij DNB vanaf €750 €500 

Fluvius schakelt minimale levering (10 Ampère) automatisch terug in

Netbeheerders

Schuld afgelost?

Wijzigingen wetgeving sociale ODV vanaf 1 juli 2022



Aantal beschermde klanten (elektriciteit, aardgas) 
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Evolutie elektriciteitsprijs 
(gemiddelde commerciële prijs, sociaal tarief)
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Enkele cijfers …
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Aantal huishoudens met minstens één ingebrekestelling
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Afbetalingsplannen
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Jaar
Gemiddelde uitstaande 
schuld

Gemiddeld maandelijks 
afbetalingsbedrag 

Gemiddelde looptijd 
betaalplan (in maanden)

2015 677,81 € 123,64 € 6,3

2016 672,05 € 136,99 € 5,9

2017 691,48 € 130,67 € 6,1

2018 713,97 € 128,39 € 6,3

2019 652,25 € 121,45 € 6,5

2020 624,52 € 117,96 € 6,5

2021 637,15 € 127,31 € 6,3



Evolutie van het % huishoudelijke afnemers beleverd door de 
DNB’s als sociale leverancier (elektriciteit, aardgas) 
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Evolutie van het aantal actieve ingeschakelde
budgetmeters/digitale budgetmeters op 31/12 (elektriciteit)
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Aantal afsluitingen na LAC-beslissing (elektriciteit, aardgas) 
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Conclusies 
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Conclusies en aanbevelingen 
Sociale statistieken 2020-2021
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Coronacrisis en energiearmoede

Lage energieprijs grootste deel 2021
Flankerende maatregelen van de coronacrisis
Uitbreiding rechthebbenden sociale maximumprijs

Aantal klanten DNB: historisch laag
Toch verder te minimaliseren want beter belevering door commerciële markt
Opportuniteiten DM benutten (bv. prepayment bij leveranciers)

2021: veel positieve trends 

Stijgende energieprijzen vanaf najaar 2021
Nog geen impact op cijfers sociaal rapport 2021
Meer actuele gegevens nodig

Geen negatieve invloed op basis van sociale statistieken 2020 en 2021



Q&A
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Marktrapport 2021
Sofie Lauwaert, Mieke Langie



Inhoud

►Energieleveranciers
• Rol, types, vergunde leveranciers, dienstverlening, leverancierswissels, marktaandelen, HHI

►Aanbod elektriciteits- en aardgascontracten
• Actief aangeboden contracten, welke contracten kiezen klanten

►Elektriciteits- en aardgasprijzen
• Evolutie prijzen, terugleveringscontracten, dynamische contracten
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Energieleveranciers
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Leveranciers op de markt

Elektriciteit

►Eind 2021 37 leveranciers met 
leveringsvergunning 
• 1 nieuwe leverancier: Energie.be
• Overname Essent Belgium door Luminus
• 3 leveranciers beleveren (nog) geen enkel 

toegangspunt
• 2 leveranciers wiens klanten overgedragen 

werden aan de noodleverancier 
► Vlaamse Energieleverancier: faillissement 

(7 december)
► Watz: ontzegging toegang distributienet 

(21 december)
• 4 leveranciers beleverden slechts beperkt 

aantal klanten (<50)

= 31 actieve leveranciers

Aardgas 

►Eind 2021 33 leveranciers met 
leveringsvergunning 
• 1 nieuwe leverancier: Energie.be
• Overname Essent Belgium door Luminus
• 4 leveranciers beleveren (nog) geen enkel 

toegangspunt
• 2 leveranciers wiens klanten overgedragen 

werden aan de noodleverancier 
► Vlaamse Energieleverancier: faillissement 

(7 december)
► Watz: ontzegging toegang distributienet 

(21 december)
• 3 leveranciers beleverden slechts beperkt 

aantal klanten (<50)

= 26 actieve leveranciers 
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Dienstverlening

►Resultaten Q2 2021-Q1 2022

►Integratie klachtenindicator in de V-test®
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LEVERANCIER AANTAL KLACHTEN PER 
5.000 KLANTEN KLACHTENINDICATOR

Bolt Energie 3,22 4 STERREN

Ecopower 0,21 5 STERREN

Luminus 5,46 4 STERREN

Engie Electrabel 2,26 5 STERREN

EBEM 3,62 4 STERREN

Elegant 7,96 3 STERREN

Eneco Belgium 6,71 3 STERREN

Energie.be 5,29 4 STERREN

Mega 28,54 1 STER

OCTA+ Energie 8,23 3 STERREN

TotalEnergies Power & 
Gas Belgium (Lampiris) 5,44 4 STERREN



Dienstverlening

►Stijging van het aantal klachten ingediend 
bij de Ombudsdienst Energie

• Stijgende energieprijzen, verhoging 
voorschotten 

►Mega, VEL

• Marktpraktijken van dienstverleners 
zoals Enbro en Gaele (bv. ongewenste 
leverancierswissels)

►EBEM, Antargaz

• Sterk groeiende leveranciers 

►Bolt Energie, Energie.be
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Leverancierswissels

Elektriciteit Aardgas

31

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

19,81% 
20,63% 

25,77% 
24,54% 

26,92% 

11,28% 

22,01% 22,39% 

28,52% 28,43% 

30,39% 

12,42% 



Marktaandelen

►Op basis van geleverd volume - elektriciteit
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Marktaandelen 

►Op basis van geleverd volume - aardgas
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HHI (Herfindahl-Hirschman index) - elektriciteit
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HHI (Herfindahl-Hirschman index) - aardgas
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Aanbod elektriciteits- en 
aardgascontracten in de V-test®
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Vast versus variabel – elektriciteit
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Vast versus variabel – aardgas
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Werkelijke contracten
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Vast versus variabel
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60%

40%

58%

42%

Elektriciteit Aardgas

60%

40%
42%

58%



Elektriciteits- en aardgasprijzen
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Elektriciteitsprijzen (figuren HH)
►Sterke stijging energiekost

►Geschatte extra kost jaarbasis
(dec ’21 t.o.v. dec ‘20)
• €413 HH (incl. 21% btw) 

• €2.798 KZ

►DN-tarieven gedaald (nieuwe
tariefmethodologie, afbouw tekorten
2010-2014 afgerond eind 2020)

►TN-tarieven gestegen
(ODV, o.a. offshore GSC)

►Heffingen licht gestegen
(federale bijdrage)
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Gemiddelde 
commerciële prijs
€ 1.552

Laagste commerciële 
prijs
€ 1.366



Aardgasprijzen (figuren HH)
►Sterke stijging energiekost

►Geschatte extra kost jaarbasis (dec ’21 
t.o.v. dec ‘20)
• €1.450 HH (€1.863 E+G) (incl. 21% btw)

• €5.892 KZ (€8.690 E+G)

►DN-tarieven gedaald (nieuwe
tariefmethodologie, afbouw regulatoire
saldi)

►Transport licht gedaald

►Heffingen licht gedaald (federale bijdrage)

►Noot: Cijfers HH profiel 23.260 kWh
Nieuw HH profiel 17.000 kWh
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Gemiddelde commerciële 
prijs
€ 2.900

Laagste commerciële prijs
€ 2.678



Terugleveringscontracten (1/2)

►1/03/2021: stopzetting terugdraaiende teller: meeste leveranciers hebben automatisch TLC 
aan klanten/prosumenten aangeboden, incl. terugleververgoeding

►Prosumenten die nu digitale meter krijgen: doorgaans automatisch TLC van hun 
elektriciteitsleverancier. Prijszetting zoals afnamecontract (vast/variabel/dynamisch), maar 
sterke daling aanbod TLC met vaste energieprijs (idem afnamecontracten)

►Meeste TLC moeten gecombineerd worden met afnamecontract elektriciteit. Enkel Engie
Electrabel TLC zonder gekoppeld afnamecontract, geen uitbreiding aanbod verwacht (hoge 
kosten, gebrek financieel voordeel, problemen data uitwisseling)

►Prijs afnamecontract primeert voor gemiddelde prosument (belangrijk bij contractkeuze)

►~29% elektriciteit EAN’s prosumenten met digitale meter (status april 2022)

44



Terugleveringscontracten (2/2)

►Gestegen terugleververgoedingen o.i.v. 
gestegen energieprijzen (€/kWh)

►Gewogen gemiddeld HH aanbod V-test® 
(enkelvoudige meter)
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Dynamische contracten (1/4)

►Aantal SMR3 (status april 2022): 2.626 (tgo. 41 op 1/11/2021)

►Yuso (KZ, feb ’21) en Engie Electrabel (HH en KZ, apr ’21)

►Aantal dynamische contracten: <100 (HH+KZ)

►Verschillende pilootprojecten en testen bij andere leveranciers: bijkomend contractaanbod
verwacht in loop van dit en/of volgend jaar

►Afnemer recht om elke leverancier +200.000 beleverde afnamepunten elektriciteit in 
Vlaams Gewest DC te verzoeken: Engie Electrabel, Luminus, Eneco Belgium en 
TotalEnergies Power&Gas
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Dynamische contracten (2/4)
►Belpex day ahead prijzen 2021 (€/MWh)
• GEM eerste helft 2021: €56,65

GEM tweede helft 2021: €150,79
• MAX 2021: €620

MAX eerste helft 2021: €139,48
• MIN 2021: €-70

MIN eerste helft 2021: €-66,18
• Negatieve prijzen: 
► 159 uren
► iets meer dan helft tussen 12u-17u
► 42% in tweede helft 2021

• St Afw eerste helft 2021: €23,10
St Afw tweede helft 2021: €87,17
Hoger prijsrisico, maar ook hogere potentiële 
besparing

• 531 uren met uurprijs > €250
► 27% tussen 7-12u en 40% tussen 15-21u
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Dynamische contracten (3/4)

►Analyses profielen afnemers met dynamisch contract (statistisch beperkte datasets)
• Berekening energiekost/opbrengst teruglevering o.b.v. DC

• Berekening energiekost/opbrengst teruglevering o.b.v. ‘klassieke’ contracten met spot-parameter 
(i.e. rekenkundig gemiddelde en gewogen gemiddelde, M en Q geïndexeerd)

►Bevindingen
• Het belang van screening van klanten: een minderheid van de geanalyseerde profielen zou wat 

minder betaald hebben met een ‘klassiek’ contract

• Het voordeel van de lagere mark-ups in DC: toch nog financieel voordeel voor enkele minder 
optimale dynamische profielen

• Het belang van sturing van het verbruik: basis van een DC, belang stijgt met stijgende volatiliteit 
day ahead prijzen
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Dynamische contracten (4/4)

►DC enkel impact op energiekost in Vlaanderen. Tariefmethodologie: DNB’s tegen ten laatste 
1/12/2023 studie over tijdsafhankelijke elektriciteitsdistributienettarieven

►Belang van sturingen en HEMS

►DC in (nieuwe) V-test: bijna 3.000 van +1M uitgevoerde V-tests in 2022 o.b.v. door 
gebruiker opgeladen kwartierdata

►Geactiveerde kwartier- en uurdata in Mijn Fluvius (status april 2022): 99.135 
elektriciteitsmeters (+10%) en 55.279 gasmeters (-10%) (tgo. 55.388 resp. 26.226 op 
1/11/2021)
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Q&A
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Aankondiging herziening 
technische reglementen 
elektriciteit 
(TRDE, TRPV)
Marc Michiels



Aanleiding wijziging TRDE/TRPV

52

Te vervolledigen: kader voor 
technische flexibiliteit

Regelgevend kader technische 
flexibiliteit

Te bepalen regels

In TRDE/TRPV

Technische 
flexibliteit

= netbeheerder verplicht netgebruiker om 
flexibiliteit te leveren, tegen lokale congestie 



Aanleiding wijziging TRDE/TRPV

►14 juni 2019 
Electricity Market Design Richtlijn 2019/944

►2 april 2021 
Wijziging Energiedecreet (EMD-decreet)
• Soorten technische flex

►20 mei 2022 
Beslissing Vlaamse Regering tot wijziging 
Energiebesluit
• Categorieën netgebruikers, compensaties

►TRDE/TRPV
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Te vervolledigen: kader voor 
technische flexibiliteit

Regelgevend kader technische 
flexibiliteit

Te bepalen regels

In TRDE/TRPV



Aanleiding wijziging TRDE/TRPV
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Te vervolledigen: kader voor 
technische flexibiliteit

Regelgevend kader technische 
flexibiliteit

Te bepalen regels

In TRDE/TRPV

Regels voor:

►Buitengewone omstandigheden 
voor gereserveerde technische flexibiliteit

►Onvoorziene uitzonderlijke 
netuitbatingsomstandigheden
voor niet-gereserveerde technische flexibiliteit



Aanleiding wijziging TRDE/TRPV
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Te vervolledigen: kader voor 
technische flexibiliteit

Regelgevend kader technische 
flexibiliteit

Te bepalen regels

In TRDE/TRPV

→TRDE-hoofdstuk Toegang tot het net

→TRPV-hoofdstuk Toegangscode 



Eventueel andere topics in wijziging TRDE
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Oriënterende studie: schrappen?

Procedure indiening documenten 
ter goedkeuring door VREG (art. 1.2.4)

Telecontrole opgelegd door netbeheerder: 
onderscheid bestaande/nieuwe projecten?

Geautomatiseerde datatoegang voor ESCO’s
via datatoegangscontract: verplichten?



Timing wijziging TRDE/TRPV
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Overleg met stakeholders : najaar 2022

2022 2023

Publieke consultatie: einde 2022 – begin 2023

Beslissing: voorjaar 2023



Q&A
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V-test®
Karolien Verhaegen



Nieuwe V-test®: Live sinds 11 januari 2022

►Nieuwigheden:
• Kortingen

• Link naar tariefkaart en website leverancier

• Later opnieuw vergelijken: URL met ingevoerde gegevens en gebruikte filters

• Enkel tarieven die op dat moment aangeboden worden

• Geen maandelijkse update meer
►Op elk moment kan leverancier producten/kortingen starten of stopzetten

• Prijs per jaar/maand/kWh

• …
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Februari: Integratie Servicecheck
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Februari: Keuzehulp

►Via vijf vragen naar een resultatenlijst op maat
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Mei: Nieuwe berekeningsmethode variabele contracten 

►Berekening geschatte jaarkost van contracten met variabele energieprijs 
• Houdt sinds mei rekening met verwachte energieprijzen voor komende 12 maanden

• Op basis van beschikbare prijsnoteringen op de energiebeurzen voor toekomstige leveringen

►Voordelen:
• Rangschikking contracten minder afhankelijk van de gekozen parameter 

• Contracten beter te vergelijken

• Vergelijking op basis van prijzen in de toekomst en niet op basis van het verleden
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Nieuw sinds 13 juni: Groepsaankopen
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Groepsaankopen in de V-test®

►Wanneer tonen we een groepsaankoop?
• Zodra de prijs gekend is

• Enkel als iedereen erop kan inschrijven, of er enkel een geografische beperking is
► Bijvoorbeeld groepsaankoop enkel voor inwoners van een bepaalde provincie

►Hoe vind je een groepsaankoop in de V-test®?
• Apart label

• Nieuwe filter onder ‘Doelgroep’
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Groepsaankopen in de V-test®

►We tonen twee soorten groepsaankopen:
• Intekenen kan nog 

• Intekenen kan niet meer, wie zich inschreef kan persoonlijk voorstel nog aanvaarden
► Lichtgrijze kleur

► Persoonlijk voorstel vergelijken met overig marktaanbod 
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Nieuw sinds 13 juni: Persoonlijk profiel en Fluvius koppeling
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Persoonlijk profiel ‘Mijn V-test®’

►Persoonlijk profiel aanmaken

►Eenmalig 

►Daarna met één klik de V-test® uitvoeren!
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Persoonlijk profiel ‘Mijn V-test®’

►Mogelijkheid om verschillende adressen toe te voegen

►Maximaal 10
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Einddata invoeren en meldingen ontvangen

►Einddata energiecontracten invoeren

►Melding ontvangen wanneer één van de contracten bijna afloopt
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Einddata invoeren en meldingen ontvangen

►Meldingen ontvangen? Kan ook periodiek

71



Koppeling met Fluvius

►Bij elk adres keuze tussen
• Verbruik zelf invoeren en bewaren
► Idem ‘gewone’ V-test®

• Koppelen met Fluvius om daar alle nodige gegevens op te halen
► Voor digitale en klassieke meters
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Koppeling met Fluvius

►Welke gegevens kregen we van Fluvius? → Te vinden op de resultatenpagina
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Koppeling met Fluvius: Dynamische contracten

►Inschatting jaarkost dynamische contracten? Minstens één jaar kwartierwaarden nodig
• Op te halen bij Fluvius

• Activatie kwartierwaarden als dat nog niet gebeurd is
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Enkele cijfers

►Nieuwe V-test® 1.051.00 keer uitgevoerd
• Van 11 januari tot en met 21 juni 

• Voor gezinnen en bedrijven

• Ter vergelijking: in gans 2021 werd de V-test® 1.250.182 keer uitgevoerd

►Sinds lancering op 13 juni:
• Aantal persoonlijke ‘Mijn V-test®’-profielen: 3.122

• Aantal goedgekeurde mandaten bij Fluvius: 10.503
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Toekomst
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Op de planning

►Dynamische contracten ook zichtbaar voor wie geen jaar kwartierwaarden heeft

►Vergelijken van totaalprijs (gas + elektriciteit + teruglevering)

►Capaciteitstarief

►Besparingspotentieel

►…
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Q&A
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Certificatenmarktrapport 
2021-2022
Annelies Vandermeulen



Levensloop groenestroom- en warmte-krachtcertificaat
80

Uitreiking

Verkoop tegen 
minimumsteun

Bilaterale handel

Opkoop
Certificaten-

verplichtingen

Verval 
certificaat 
10 jaar na 
uitreiking

Producent

Netbeheerder

Toegangshouder

Overige marktpartijen 
(hedging partij, trader…)

GSC = Groenestroomcertificaat
WKC = Warmte-krachtcertificaat



Certificatenverplichtingen

►Elke toegangshouder met afnames op afnamepunten in het Vlaamse Gewest

►Moet een bepaald aantal certificaten indienen

►Het aantal wordt berekend door de VREG, op basis van het Energiedecreet

►Elk jaar op 30 april (tot 30 maart 2022: op 31 maart)

►Boetes:
• €100/GSC

• €38/WKC

►Handelsperiode: 
• Van 1 april tot en met 31 maart

• Ook in 2022!
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Uitreiking

Producent



Aantal uitgereikt in een handelsperiode
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Aantal uitgereikt 1/04/21 – 31/03/22
4.831.291 GSC
8.332.970 WKC 
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Uitreiking

Verkoop tegen 
minimumsteun

Producent

Netbeheerder



Overdracht tegen minimumsteun t.o.v. uitreikingen
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Minimumsteun 1/04/21 – 31/03/22
2.885.041 GSC (749M€)
8.728.535 WKC (269M€) 
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Uitreiking

Verkoop tegen 
minimumsteun

Bilaterale handel

Producent

Netbeheerder

Toegangshouder

Overige marktpartijen 
(hedging partij, trader…)



Bilaterale handel - aantal

87

Aantal verhandeld 1/04/21 – 31/03/22
8.376.136 GSC
7.719.176 WKC 



Bilaterale handel - prijzen
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Aantal verhandeld 1/04/21 – 31/03/22
8.376.136 GSC
7.719.176 WKC 

Gemiddelde prijs 1/04/21 – 31/03/22
93,76 €/GSC
24,36 €/WKC 



Verkoop door de netbeheerders

• Fluvius stopt, onder de huidige 
marktomstandigheden, met de verkopen 
buiten de veilingen

• Wij zien liever de verkopen definitief 
afgeschaft

• Suggestie: organiseer meer veilingen
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Uitreiking

Verkoop tegen 
minimumsteun

Bilaterale handel

Certificaten-
verplichtingen

Producent

Netbeheerder

Toegangshouder

Overige marktpartijen 
(hedging partij, trader…)



Certificatenverplichtingen
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In te dienen
5.810.038 GSC
3.167.619 WKC 

Ingediend
98,7% GSC
98,8% WKC 
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Uitreiking

Verkoop tegen 
minimumsteun

Bilaterale handel

Opkoop
Certificaten-

verplichtingen

Producent

Netbeheerder

Toegangshouder

Overige marktpartijen 
(hedging partij, trader…)



Overschot op 1 april
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Overschot
2.696.889 GSC
14.576.719 WKC 



Besluit

►In 2021-2022:
• Laag aanbod aan GSC

• Licht stijgende GSC-prijzen

• Hoog aanbod aan WKC

• Netbeheerders hebben moeite alle steuncertificaten te verkopen
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Energiemarkt in cijfers
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https://www.vreg.be/nl/energiemarkt-cijfers

https://www.vreg.be/nl/energiemarkt-cijfers


Q&A

96



gratis telefoon 1700 

https://www.vreg.be/nl/contact

www.vreg.be

@vreg.be – VREG

Schrijf u in op onze nieuwsbrief op

www.vreg.be/nieuws


