Evolutie elektriciteits-en aardgasprijzen (incl. btw) voor
huishoudelijke afnemers
De energieprijs, nettarieven en heffingen staan apart op uw eindafrekening.
Om een idee te kunnen vormen van de evolutie van de prijs in haar totaal, wordt hier een overzicht
gegeven van de evolutie van de eenheidsprijs (een prijs per kWh).
Deze prijs is een gewogen gemiddelde prijs van de op de markt aangeboden energieproducten
(standaardleveranciers + contracten).
Wat is een gewogen gemiddelde prijs? Al naargelang een leverancier meer klanten heeft, krijgt de
prijs van deze leverancier een hoger aandeel in de berekening (vandaar de term ‘gewogen’).
Daarnaast varieert ook het aantal toegangspunten per distributienetgebied. Ook hiermee wordt
rekening gehouden in de berekening.
Daarnaast gaat het om een gemiddelde prijs. Dit wil zeggen dat er een aantal leveranciers zijn die een
hogere prijs aanrekenen dan dit gemiddelde en een aantal leveranciers die een lagere prijs
aanrekenen (vb. de ene leverancier rekent een prijs van 20 eurocent aan en de andere leverancier
een prijs van 15 eurocent dan zal de ‘gemiddelde leverancier’ een gemiddelde prijs van 17,5 eurocent
aanrekenen).
In de grafieken worden drie lijnen getoond:
 Voor elektriciteit is er een lijn voor mensen met een laag verbruik (Da – 600 kWh enkelvoudig
verbruik op jaarbasis, 1 persoon), een gemiddeld verbruik (Dc – 1.600 kWh dagverbruik en 1.900
kWh nachtverbruik op jaarbasis, 3 personen) of een hoog verbruik (De – 3.600 kWh dagverbruik,
3.900 kWh nachtverbruik en 12.500 kWh uitsluitend nachtverbruik op jaarbasis, 4 personen).
 Voor aardgas zijn er dezelfde categorieën, maar hebben ze de benaming D1 (laag verbruik –
2.326 kWh op jaarbasis), D3 (gemiddeld verbruik – 23.260 kWh op jaarbasis) en D3b (hoog
verbruik – 34.890 kWh op jaarbasis).
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