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I Totale inflatie in 20172 3 

I.1 Totale inflatie in 2017 
I.1.1 Totale inflatie in België 

In 2017 is het gemiddelde niveau van de consumptieprijzen in België, gemeten aan de hand van het geharmoniseerde 
indexcijfer der consumptieprijzen (GICP), gestegen in vergelijking met het gemiddelde niveau van 2016. Na de traditio-
nele soldenmaand januari, kenden de prijzen een opstoot in februari 2017 om vervolgens te stabiliseren tot aan de 
volgende soldenmaand juli. In de tweede jaarhelft kenden de consumptieprijzen een continu stijgend verloop vanaf 
oktober om in december 2017 uit te komen op 114,1. De consumptieprijzen voor energie, die in februari 2016 hun 
laagste niveau kenden sinds begin 2010, zetten hun stijging tot in februari 2017 door. Vanaf maart daalden de energie-
prijzen wederom tot in juli om vanaf augustus continu te klimmen tot het niveau van 115,0 in december. 

Ook de index van de onderliggende inflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de energieproducten en 
van de niet-bewerkte levensmiddelen, tekende in 2017 een stijging op om in december te eindigen op 114,1, een ni-
veau gelijk aan dat van het GICP. 

Grafiek 1. Recent verloop van het GICP, de onderliggende inflatie-index en de consumptieprijzen voor energiedragers 
(Index 2010=100) 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

2 De gemiddelde inflatie voor een kwartaal wordt berekend als de procentuele variatie van het rekenkundige gemiddelde van de 
indexcijfers van het betrokken kwartaal ten opzichte van het rekenkundige gemiddelde van de indexcijfers van het overeenstem-
mende kwartaal van het voorgaande jaar. 

3 Omwille van de vergelijkbaarheid met de evoluties in andere Europese landen, gebeurt de analyse op basis van het geharmoni-
seerd indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP). 
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De totale inflatie bedroeg in 2017 gemiddeld 2,2 % tegenover 1,8 % in 2016. In het eerste kwartaal bereikte de inflatie 
haar hoogste niveau in 2017 (3,0 %, en zelfs 3,3 % in februari 2017) om vervolgens te dalen naar 2,0 % in het tweede en 
1,9 % in het derde kwartaal, het laagste niveau van het jaar. In het vierde kwartaal nam de inflatie wederom lichtjes toe 
tot 2,0 %. De hoge inflatie in het eerste kwartaal 2017 is onder andere het gevolg van de hoge inflatie voor energie 
(18,4 %) in dat kwartaal (zie hieronder). De toename van de totale inflatie tussen 2016 en 2017 werd verklaard door de 
energiedragers (met een inflatie van 9,9 % in 2017 ten overstaan van -0,6 % in 2016). Daar waar deze energiedragers in 
2016 nog een licht negatieve bijdrage tot de inflatie leverden van 0,09 procentpunt, bedroeg hun bijdrage 0,9 procent-
punt in 2017. Als gevolg van de daling van de inflatie van de andere productgroepen, nam de bijdrage tot de inflatie 
van deze productgroepen in 2017 af: van 0,2 procentpunt in 2016 naar 0,01 procentpunt in 2017 voor de niet-
bewerkte levensmiddelen, van 0,45 procentpunt in 2016 naar 0,29 procentpunt in 2017 voor de bewerkte levensmid-
delen, van 0,93 procentpunt in 2016 naar 0,81 procentpunt in 2017 voor de diensten en van 0,27 procentpunt in 2016 
naar 0,22 procentpunt in 2017 voor de niet-energetische industriële goederen. 

In tegenstelling tot de totale inflatie vertraagde de onderliggende inflatie in 2017 in vergelijking met 2016 en bedroeg 
gemiddeld 1,6 % in 2017 (2,0 % in 2016). Dit is het gevolg van de vertraging van de inflatie van alle componenten (de 
bewerkte levensmiddelen, de diensten en de niet-energetische industriële goederen (zie hieronder)). 

De totale inflatie en de onderliggende inflatie zijn onderhevig geweest aan de verhoging van indirecte belastingen. Hun 
inflatievoeten zouden bij ongewijzigde indirecte belastingen respectievelijk 2,0 % en 1,4 % hebben bedragen. De indi-
recte belastingen hebben vooral de categorieën energie en bewerkte levensmiddelen beïnvloed. Beide categorieën 
zouden een inflatie opgetekend hebben van respectievelijk 8,3 % (i.p.v. 9,9 %) en 1,3 % (i.p.v. 2,1 %) bij ongewijzigde 
indirecte belastingen (meer informatie in deel I.2.1 en deel I.3.1). 

De prijzen van gereguleerde goederen en diensten kunnen een grote invloed hebben op de totale en onderliggende 
inflatie (zie bijlage 4: Bijdrage van de gereguleerde goederen en diensten tot de onderliggende inflatie in België). Gere-
guleerde prijzen zijn prijzen die rechtstreeks vastgelegd of sterk beïnvloed worden door de overheid of die door een 
regulerende overheid worden gecontroleerd. Evenals in 2016 droegen de gereguleerde goederen en diensten in 2017 
0,4 procentpunt bij tot de onderliggende inflatie in België (1,6 % in 2017 tegenover 2,0 % in 2016). Met een gewicht 
van 16,6 % in de onderliggende inflatie, droegen ze dus een vierde bij. (meer informatie hierover ook in deel I.5.1). In 
het jaarverslag 2016 van het Prijzenobservatorium werd bovendien aangetoond dat sinds 2012 een belangrijk gedeelte 
van de diensteninflatie veroorzaakt wordt door het ingrijpen van de overheid met betrekking tot de prijzen.4 

4 Zie https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-18, hoofdstuk 2 over het onderzoek van de dienstenin-
flatie. Dit onderzoek werd gevoerd door de FOD Economie (Prijzenobservatorium en Algemene Directie Statistiek-Statistics Belgi-
um), de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau binnen het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 
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Grafiek 2. Recent verloop van de totale inflatie, de onderliggende inflatie en de consumptieprijzen voor energiedragers 
(Veranderingspercentage ten opzichte van de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

De belangrijkste prijsbewegingen binnen de vijf grote productgroepen5 van het GICP tussen 2016 en 2017 kunnen als 
volgt samengevat worden: 

• In 2017 werden de energiedragers 9,9 % duurder op jaarbasis (tegenover een prijsdaling van 0,6 % in 2016). 
Alle belangrijke producten binnen deze productgroep stegen in prijs: 18,7 % voor vloeibare brandstoffen en 
10,6 % voor brandstoffen voor privévoertuigen ten gevolge van de stijging van de internationale aardolie-
prijs, 7,9 % voor elektriciteit door de toename van de distributietarieven en de energiecomponent in de 
eindfactuur en 4,1 % voor gas als gevolg van de stijging van de energiecomponent in de eindfactuur. In het 
eerste kwartaal 2017 bereikte de energie-inflatie haar piek (18,4 % en zelfs 21,3 % in februari) wat voorna-
melijk te verklaren was door de versnelling van de inflatie van motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen 
(stijging van de internationale aardolieprijs). Daarnaast werd de inflatie voor gas in het eerste kwartaal 2017 
opnieuw positief na lange tijd negatief te zijn geweest en bleef de inflatie voor elektriciteit hoog. In het 
tweede en derde kwartaal 2017 vertraagde de energie-inflatie tot respectievelijk 9,3 en 5,8 % om in het 
vierde kwartaal licht te stijgen tot 6,8 %. Ondanks het beperkte gewicht in de consumptiekorf (9,0 %) lever-
den de energiedragers de grootste bijdrage (0,9 procentpunt) aan de totale inflatie in België in 2017. 

5 Zoals elk jaar werd ook in 2017 het wegingsschema van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) aange-
past. Dat gebeurde op basis van de versie 2016 van de nationale rekeningen (en aangepast in functie van de prijsevolutie in 2016), 
en aangevuld met gedetailleerde gegevens uit het huishoudbudgetonderzoek (vooral voor de meer gedetailleerde niveaus). Voor 
de gewichten van de vijf grote productgroepen binnen het GICP in België vonden de volgende verschuivingen plaats: Het gewicht 
van de bewerkte levensmiddelen in de consumptiekorf steeg in 2017 naar 13,5 % (2016: 13,1 %). Ook het gewicht van de niet-
bewerkte levensmiddelen nam lichtjes toe (van 7,7 % in 2016 naar 7,9 % in 2017). Daarentegen daalde het gewicht voor de niet-
energetische industriële goederen tot 27,3 % (2016: 27,6 %). Het gewicht van de energetische producten daalde in 2017 naar 9,0 % 
(2016: 9,2 %). En ook voor de diensten daalde het gewicht lichtjes: van 42,4 % in 2016 naar 42,3 % in 2017. Zie “focus wijziging in 
het gewichtenschema” (blz. 11) in het eerste kwartaalverslag 2017. 
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• De inflatie voor diensten is licht gedaald in 2017 en bedroeg gemiddeld 1,9 % (2,2 % in 2016). Deze product-
groep, met het grootste gewicht van de vijf groepen in de consumptiekorf (42,3 %), droeg 0,81 procentpunt 
bij tot de totale inflatie in 2017. 

• De inflatie voor bewerkte levensmiddelen daalde in 2017 tot gemiddeld 2,1 % (3,5 % in 2016). Niettegen-
staande deze vertraging werden vooral oliën en vetten (+7,6 %, onder andere door de hogere prijzen voor 
boter) en tabak (+5,7 %, ten gevolge van accijnsverhogingen) duurder in 2017, maar dat werd meer dan ge-
compenseerd door bijvoorbeeld de afname van de inflatie voor alcoholhoudende dranken tot 0,3 % (+8,4 % 
in 2016). Zonder tabak en alcohol zou de inflatie voor bewerkte levensmiddelen slechts 1,4 % hebben be-
dragen tegenover 1,5 % in 2016. Met een gewicht van 13,5 % kwam de bijdrage van deze productgroep tot 
de totale inflatie in 2017 uit op 0,29 procentpunt. 

• De consument betaalde in 2017 op jaarbasis gemiddeld 0,8 % meer voor niet-energetische industriële goe-
deren (tegenover een inflatie van 1,0 % in 2016). De bijdrage van deze productgroep tot de totale inflatie in 
2017 bedroeg 0,22 procentpunt (gewicht van 27,3 %). 

• De inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen daalde sterk in 2017 tot gemiddeld 0,1 % op jaarbasis (2,6 % 
in 2016). Niettegenstaande voornamelijk vis en in mindere mate vlees in 2017 in prijs toenamen (met res-
pectievelijk 4,7 en 0,8 %), werd deze prijsstijging haast volledig te niet gedaan door een prijsdaling voor fruit 
(-4,9 %). Met het laagste gewicht in de consumptiekorf (7,9 %) bleef de bijdrage van deze productgroep tot 
de totale inflatie in 2017 beperkt tot 0,01 procentpunt. 

Het viermaandelijks voortschrijdende gemiddelde van de gezondheidsindex6 vermenigvuldigd met 0,98, ook wel de 
afgevlakte gezondheidsindex genoemd, kwam in december 2017 uit op 103,72 punten (index 2013=100). In mei 2017 
werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen het laatst overschreden. Als gevolg daarvan werden 
de sociale uitkeringen in juni 2017 en de wedden van het overheidspersoneel in juli 2017 met 2 % aangepast aan de 
gestegen levensduurte. Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau, zou de volgende over-
schrijding van de spilindex (momenteel 105,10) door de afgevlakte gezondheidsindex plaatsvinden in september 2018. 
Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in oktober 2018 en de wedden van het overheidspersoneel in no-
vember 2018 met 2 % aangepast worden aan de gestegen levensduurte.7 

Tabel 1. Recent verloop van de inflatie voor het geharmoniseerde indexcijfer der consumptieprijzen 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2015 2016 2017 
2016 2017 2017 - IV 

Bijdrage1 Gewicht2 
IV I II III IV okt nov dec 

Energie -8,0 -0,6 9,9 5,2 18,4 9,3 5,8 6,8 5,6 9,2 5,6 0,90 9,0 
Bewerkte levensmiddelen 1,6 3,5 2,1 2,7 1,6 1,9 2,5 2,6 2,1 2,6 3,2 0,29 13,5 
Niet-bewerkte levensmiddelena 2,1 2,6 0,1 2,0 2,1 -1,4 -0,5 0,1 -0,3 -0,1 0,8 0,01 7,9 
Diensten 2,4 2,2 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 2,1 1,7 1,9 0,81 42,3 
Niet-energetische industriële  
goederen 0,5 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0;9 0,8 0,6 0,7 0,9 0,22 27,3 

p.m. Onderliggende inflatieb 1,6 2,0 1,6 1,6 1,4 1,6 1,7 1,6 1,6 1,5 1,8 1,32 83,0 
p.m. Gezondheidsindexc 1,0 2,1 1,8 1,7 2,1 1,7 1,7 1,9 1,9 1,8 2,0 N/A 93,8 
Totale inflatie 0,6 1,8 2,2 2,0 3,0 2,0 1,9 2,0 1,8 2,1 2,1 2,33 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 
a Fruit, groenten, vlees en vis. b Gemeten aan de hand van het GICP, zonder niet-bewerkte levensmiddelen en energiedragers. 
c Nationale consumptieprijsindex, zonder tabak, alcoholhoudende dranken, benzine en diesel. 
1 Bijdrage tot de totale inflatie in 2017 (in procentpunt), 2 p.m. Gewicht in 2017 (in %). 

6 De gezondheidsindex wordt berekend op basis van de nationale consumptieprijsindex (NCPI), waarvan de methodologie op ver-
schillende punten verschilt van die van het GICP (in het bijzonder wat betreft het gewichtenschema). 
7 Inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau van 06.02.2018. 
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Grafiek 3. Bijdrage tot de totale inflatie 
(In procentpunt, jaar- en kwartaalgemiddelden) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

I.1.2 Totale inflatie in de voornaamste buurlanden 

In 2016 kwam, met uitzondering van Nederland, een einde aan de vertraging van de totale inflatie in de buurlanden, 
die in 2012 begon, en nam de gemiddelde totale inflatie toe tot 0,3 %. In 2017 steeg de gemiddelde totale inflatie in de 
buurlanden8 verder naar 1,5 % op jaarbasis. In alle buurlanden nam de totale inflatie toe, ook in Nederland. In Duits-
land, Nederland en Frankrijk steeg de totale inflatie in 2017 naar respectievelijk 1,7 %, 1,3 % en 1,2 % (tegenover res-
pectievelijk 0,4 %, 0,1 % en 0,3 % in 2016). Ook in België nam de totale inflatie in 2017 toe tot 2,2 % (1,8 % in 2016). 

Net als in 2008, 2010, 2011, 2012, 2015 en 2016 lag de totale inflatie in België in 2017 hoger dan het gemiddelde van 
de buurlanden. Het verschil bedroeg dit jaar 0,77 procentpunt ten nadele van ons land (in 2016 bedroeg het verschil 
1,5 procentpunt in ons nadeel). Evenals in 2016 was de totale inflatie in België in 2017 hoger dan in elk van de buurlan-
den afzonderlijk. De totale inflatie in België begon reeds in het tweede kwartaal 2015 opnieuw te stijgen en versnelde 
de volgende kwartalen onafgebroken tot 3,0 % in het eerste kwartaal 2017, het hoogste niveau in 2017. In onze voor-
naamste buurlanden trok de totale inflatie zich pas in de loop van 2016 op gang en kende, met uitzondering van Ne-
derland, evenals in België haar hoogste niveau in het eerste kwartaal 2017 (1,9 % in Duitsland en 1,5 % in Frankrijk). In 
Nederland bereikte de totale inflatie haar hoogste peil in het derde kwartaal 2017 (1,5 %). 

Op basis van het GICP bij constante belastingvoet9, zou de totale inflatie in België 2,0 % hebben bereikt in 2017 (in 
plaats van 2,2 % nu), tegenover 1,0 % in Frankrijk (in plaats van 1,2 %). In Duitsland en Nederland zou er geen verschil 
in totale inflatie zijn geweest (respectievelijk 1,7 % en 1,3 %). In België laten alleen de groepen bewerkte levensmidde-

8 Gemiddelde gewogen met de gewichten van elk land in 2017 die door Eurostat worden gepubliceerd. De gewichtsaandelen die 
hierbij gebruikt worden, zijn gebaseerd op de finale consumptieve bestedingen van de huishoudens uit de nationale rekeningen. In 
2017 bedroeg de weging 52 % voor Duitsland, 39 % voor Frankrijk en 9 % voor Nederland. 

9 Het GICP bij constante belastingvoet voor België wordt berekend door de Algemene Directie Statistiek-Statistics Belgium en gepu-
bliceerd door Eurostat. 
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len (met tabak) en energie (met brandstoffen voor privévoertuigen en elektriciteit) een verschil optekenen tussen hun 
inflatie bij ongewijzigde indirecte belastingen en de eigenlijke situatie. In Frankrijk hebben vooral de categorieën ener-
gie (met gas, vloeibare brandstoffen en brandstoffen voor privévoertuigen) en, in mindere mate, bewerkte levensmid-
delen (met tabak) een invloed op het verschil tussen de eigenlijke totale inflatie en de totale inflatie bij ongewijzigde 
indirecte belastingen. 

Grafiek 4. Kwartaalevolutie van de totale inflatie en van de onderliggende inflatie in België en in de voornaamste buurlanden 
(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

Daar waar de gemiddelde onderliggende inflatie in België in 2017 daalde ten opzichte van 2016 (1,6 % op jaarbasis in 
2017 tegenover 2,0 % in 2016), nam de onderliggende inflatie in de buurlanden toe tot gemiddeld 1,1 % op jaarbasis 
(0,8 % in 2016). 

Bijgevolg nam, in vergelijking met 2016, het verschil in onderliggende inflatie tussen België en de voornaamste buur-
landen in 2017 af tot 0,5 procentpunt ten nadele van ons land (1,2 procentpunt ten nadele van ons land in 2016). Elk 
van de buurlanden afzonderlijk liet in 2017 een lagere onderliggende inflatie optekenen dan ons land, wat al sinds 2008 
elk jaar het geval is10: in Duitsland bedroeg de onderliggende inflatie 1,5 % (1,1 % in 2016), in Nederland 0,9 % (0,6 % in 
2016) en in Frankrijk 0,6 % (0,5 % in 2016)11. 

  

10 Behalve voor Nederland van eind 2011 tot eind 2013, onder meer door de stijging van het standaard btw-tarief in oktober 2012, 
van 19 tot 21 % (het verlaagde btw-tarief bleef echter 6 %). 

11 Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de onderliggende inflatie in België 1,4 % hebben bedragen (in plaats van 1,6 % nu, als 
gevolg van de accijnsverhoging voor tabak). De onderliggende inflatie in Duitsland en Nederland zou niet zijn gewijzigd terwijl de 
onderliggende inflatie in Frankrijk 0,5 % zou hebben bedragen (in plaats van 0,6 % nu, eveneens ten gevolge van een accijnsverho-
ging voor tabak). 
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Tabel 2. Totale inflatie en zijn productgroepen in België en in de voornaamste buurlanden in het derde kwartaal 2017 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2017 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Energie 9,9 4,1 3,1 6,0 3,6 9,0 9,7 
Bewerkte levensmiddelen 2,1 1,9 3;0 0,8 1,7 13,5 11,8 
Niet-bewerkte levensmiddelen 0,1 2,1 2,1 1,9 3,5 7,9 6,3 
Diensten 1,9 1,1 1,3 0,9 1,1 42,3 45,5 
Niet-energetische industriële goederen 0,8 0,7 1,3 -0,1 0,2 27,3 26,8 
Onderliggende inflatie 1,6 1,1 1,5 0,6 0,9 83,0 84,0 
GICP 2,2 1,5 1,7 1,2 1,3 100,0 100,0 
GICP (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) 2,0 1,4 1,7 1,0 1,3 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

In 2017 bleef het verschil in totale inflatie tussen België en de buurlanden dus ten nadele van ons land, namelijk 0,77 
procentpunt. Voor de productgroepen energie, bewerkte levensmiddelen, diensten en niet-energetische industriële 
goederen lag de totale inflatie in België in 2017 hoger dan gemiddeld in de buurlanden. Voor de niet-bewerkte levens-
middelen lag de totale inflatie in België lager dan gemiddeld in de buurlanden en lager dan in elk buurland afzonderlijk. 
Energie droeg 0,5 procentpunt bij tot het inflatieverschil (met het gemiddelde van de buurlanden), diensten 0,29 pro-
centpunt, bewerkte levensmiddelen 0,06 procentpunt en niet-energetische industriële goederen 0,04 procentpunt. 
Alleen voor niet-bewerkte levensmiddelen lag de totale inflatie in België lager dan gemiddeld in de buurlanden waar-
door het verschil in ons nadeel met 0,12 procentpunt verkleind werd. 

Grafiek 5. Bijdrage van elke productgroep aan het inflatieverschil tussen België en de voornaamste buurlanden 
(In procentpunt, jaar- en kwartaalgemiddelden) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 
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I.2 Inflatie voor energie in 2017 
I.2.1 Inflatie voor energie in België 

Na een negatieve inflatie van -8,0 % in 2015 en een stabilisatie in 2016 (-0,6 %), zijn de prijzen van energieproducten 
opnieuw gestegen in 2017 (gemiddeld 9,9 %). Deze versnelling wordt vooral verklaard door de sterke prijsstijging op 
jaarbasis voor motorbrandstoffen en vloeibare brandstoffen (huisbrandolie) en de opnieuw positieve inflatie voor gas. 
De inflatie van energie is weliswaar verminderd in de loop van het jaar, van 18,4 % tot 9,3 % tussen het eerste en het 
tweede kwartaal 2017. In het derde kwartaal 2017 bleef de inflatie van energieproducten vertragen (+5,8 %) en be-
droeg ten slotte 6,8 % in het vierde kwartaal 2017. De energie-inflatie was positief gedurende twaalf opeenvolgende 
kwartalen.  

In 2017 was de bijdrage van energie tot de totale inflatie vrij belangrijk, tot 0,9 procentpunt (tegenover -0,1 procent-
punt in 2016), ten opzichte van een totale inflatie van 2,2 % (1,8 % in 2016), voornamelijk door de sterke prijsstijging op 
jaarbasis van aardolieproducten (vloeibare brandstoffen en motorbrandstoffen) onder het effect van progressie van de 
olieprijs en, in mindere mate, door de stijging van de elektriciteitsprijs. 

Tabel 3. Recent verloop van de consumptieprijzen voor energiedragers 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2015 2016 2017 
2016 2017 2017 – IV 

Bijdrage1 Gewicht2 
IV I II III IV okt nov dec 

Brandstoffen voor privévoertui-
gen -12,8 -5,3 10,6 5,0 19,2 9,7 7,1 7,1 5,5 10,3 5,7 3,79 34,1 

Vloeibare brandstoffen -25,7 -17,4 18,7 5,1 43,8 14,7 9,7 11,2 7,3 19,6 7,4 3,04 13,9 
Elektriciteit 11,9 28,3 7,9 16,9 17,0 6,8 3,9 4,8 4,5 5,0 5,0 2,54 33,9 
Gas -5,4 -11,8 4,1 -10,0 2,0 7,3 1,5 5,7 6,1 5,8 5,2 0,73 17,0 
Vaste brandstoffen 0,4 -1,3 -0,5 -1,0 -0,4 -0,7 -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 0,0 -0,01 1,1 
Energie -8,0 -0,6 9,9 5,2 18,4 9,3 5,8 6,8 5,6 9,2 5,6 9,9 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep in 2017 (in procentpunt), 2 p.m. Gewicht in 2017 (in %). 

De evolutie van de olieprijzen op de internationale markten bepaalt grotendeels de consumptieprijzen van huisbrand-
olie en motorbrandstoffen. De prijzen voor elektriciteit en gas werden uitdrukkelijk losgekoppeld van de olieprijs. 

Aardolieproducten 

Nadat de koers van de olieprijs in USD een terugval kende van gemiddeld 15,9 % tussen 2015 en 2016, ging hij in stij-
gende lijn sinds het tweede kwartaal 2016. De stijging werd verdergezet in het eerste kwartaal 2017 (+8,1 % tegenover 
het vierde kwartaal 2016). In het tweede kwartaal 2017 is de olieprijs in USD opnieuw gedaald (-7,0 % in vergelijking 
met het eerste kwartaal 2017), om opnieuw te stijgen in het derde kwartaal 2017 (+2,5 %). De koers van de olieprijs in 
USD is opnieuw sterk gestegen in het vierde kwartaal (+15,3 % in vergelijking met het derde kwartaal 2017) en bereikte 
zo zijn hoogste niveau sinds midden 2015 (hetzij 60,9 USD/vat). De koersen zijn aldus met gemiddeld 21,2 % gestegen 
tot 53,4 USD/vat in 2017. De geringe appreciatie van de euro in vergelijking met de dollar in de beschouwde periode 
(+1,7 % tussen 2016 en 2017) heeft overigens de stijging van de koers van de olieprijs in euro licht vertraagd. Deze laat 
een stijging optekenen van 19,3 % op jaarbasis tot gemiddeld 47,5 euro/vat in 2017 (zie grafiek 6).12 

Deze stijging van de olieprijs op jaarbasis wordt voornamelijk verklaard door een stijging van de wereldwijde vraag naar 
olie en door een daling van het wereldwijde olieaanbod. De lidstaten van de OPEC en elf producerende landen die 
geen lid zijn van deze organisatie hebben eind 2016 een akkoord gesloten om hun olieproductie vanaf januari 2017 te 
beperken en dit tot en met maart 2018.13 De olieprijs is echter opnieuw gedaald tussen maart en juni 2017 omwille van 

12 Insee. 

13 Om de markt opnieuw in evenwicht te brengen, hebben de lidstaten van de OPEC en elf producerende landen die geen lid zijn 
van deze organisatie eind 2016 een akkoord gesloten om de olieproductie te verminderen vanaf januari 2017 en dit voor 6 maan-
den. In mei jongstleden werd het akkoord voor 9 maand verlengd (van juli 2017 tot maart 2018). 
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de grotere productie van schaalolie in de Verenigde Staten, die gestimuleerd werd door de recente stijging van de olie-
prijs. Maar in de loop van het derde kwartaal werd er een deel van de Amerikaanse olieproductie getroffen door de 
doortocht van orkaan Harvey, wat de koersen opnieuw deed stijgen. Bovendien hebben de belangrijkste olieproduce-
rende landen eind november de beslissing genomen om hun akkoord te verlengen voor de vermindering van hun pro-
ductie tot eind 2018. Door deze context konden de olieprijzen tijdens het vierde kwartaal 2017 gehandhaafd blijven.14 

Grafiek 6. Maandelijkse consumptieprijzen voor energiedragers 
(Index 2010=100) 

 

Bronnen: Insee15, EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

Als gevolg van een stijging van de gemiddelde olieprijs in 2017 kenden de motorbrandstoffen en vloeibare brandstof-
fen (huisbrandolie), die bijna ogenblikkelijk reageren op schommelingen van de olieprijzen, een jaar-op-jaar prijsstijging 
van gemiddeld 10,6 % en 18,7 % op jaarbasis (tegenover een inflatie van -5,3 % en -17,4 % in 2016).16 17 De inflatie van 

14 International Energy Agency, "IEA releases Oil Market Report for 2017".  

15 De evolutie van de oliekoers is gebaseerd op de gegevens gepubliceerd door Insee, "International prices of imported raw materi-
als - Brent crude oil (London) - Prices in euros per barrel". 

16 Ter herinnering: accijnzen op brandstoffen (benzine en diesel) werden verschillende keren gewijzigd in 2016. Op 1 januari 2017 
werden de accijnzen op benzine en diesel opnieuw verhoogd als gevolg van de indexering ervan. Op 14 januari, 14 maart en 
23 maart 2017 werden de accijnzen op diesel verhoogd als gevolg van de toepassing van het positieve cliquetsysteem voor een 
totaalbedrag van 22,32 EUR/1000 liter. Op 14 en 23 maart 2017 zijn de speciale accijnzen voor benzine gedaald (totale daling van 
18,14 EUR/1000 liter), als gevolg van de toepassing van het negatieve cliquetsysteem. Zonder de verschillende wijzigingen van de 
accijnzen zou de prijsstijging van beide producten verschillend geweest zijn. Bij constante belasting zou de inflatie voor brandstof-
fen in 2017 7,3 % zijn geweest (tegenover 10,6 % nu), en meer in het bijzonder zou de inflatie voor benzine en diesel respectievelijk 
7,6 % en 7,5 % zijn geweest (tegenover 7,0 % en 13,3 % in werkelijkheid). Op 1 januari 2018 werden de accijnzen op benzine en 
diesel opnieuw verhoogd als gevolg van de indexering ervan (1,6 %), en in februari 2018 werden de speciale accijnzen op diesel 
tweemaal verhoogd als gevolg van de toepassing van het cliquetsysteem. 

17 De evolutie van de officiële tarieven (maximumprijs) van de aardolieproducten in euro is beschikbaar op de website van de FOD 
Economie. http://economie.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/energie/prijzen/. 
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deze producten was uitzonderlijk hoog in het eerste kwartaal 2017 (19,2 % voor motorbrandstoffen, 43,8 % voor vloei-
bare brandstoffen), maar was minder uitgesproken in de loop van de volgende kwartalen. 

Elektriciteit en gas 

De consumptieprijzen van elektriciteit en gas worden voornamelijk bepaald door de kost van de energiecomponent en 
de nettarieven (distributie en transmissie). Verschillende belastingen en taksen oefenen eveneens een niet te verwaar-
lozen invloed uit op deze prijzen.18 

Zoals in de vorige rapporten al werd uitgelegd, wordt de verkoopprijs van de energiecomponent door de leveranciers 
vrij bepaald sinds de elektriciteits- en gasmarkt werd vrijgemaakt. In het kader van het vangnetmechanisme moet de 
indexering van de variabele elektriciteits- en gascontracten vooraf bij de CREG (federale regulator) ter controle inge-
diend worden. Bovendien is deze indexering vier keer per jaar toegelaten, aan het begin van elk kwartaal, namelijk op 1 
januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. 

Het vangnetmechanisme liep af op 31 december 2017. Zo kunnen de energieleveranciers sinds 1 januari 2018 elke 
maand hun aanbod van elektriciteit en gas met variabele prijzen aanpassen (het is dus niet meer beperkt tot vier keer 
per jaar), op basis van de indexeringsparameters die ze ook opnieuw vrij kunnen bepalen (er is dus geen beperking 
meer met een lijst van toegelaten parameters). 

Sinds 2008 worden de transmissietarieven van elektriciteit en gas door de CREG goedgekeurd voor een periode van 
vier jaar.19 Nieuwe tarieven voor de regulatoire periode 2016-2019 zijn sinds 1 januari 2016 van kracht. Deze werden 
echter in het eerste kwartaal 2017 voor zowel gas20 als elektriciteit 21 naar boven bijgesteld. 

In het kader van de zesde staatshervorming (bijzondere wet van 6 januari 2014) werd de regulering van de distributie-
tarieven voor elektriciteit en gas op 1 juli 2014 overgeheveld naar de gewestelijke regulerende overheden. 

In het Vlaams Gewest werden nieuwe distributietarieven goedgekeurd door de VREG voor het jaar 2017. Deze tarieven 
stijgen voor elektriciteit omwille van een begrotingstekort dat in 2015 optrad (onder andere veroorzaakt door de in-
voering van de vennootschapsbelasting in 201522 en door de onderschatting van bepaalde exogene kosten door de 
meeste beheerders zoals de kosten voor gratis kWh en premies voor rationeel energiegebruik (REG)) en van de verho-
ging van de begroting voor het beschouwde jaar voor de financiering van de maatregelen ter bevordering van het REG 
en de steuncertificaten. De nieuwe distributietarieven voor gas zijn ook gestegen in vergelijking met de gemiddelde 

18 De gewichten van de verschillende componenten verschillen sterk tussen een elektriciteits- en een gasfactuur. Ze kunnen ook 
sterk verschillen naargelang het type klant (consumptieprofiel en spanningsniveau van de aansluitingen), het distributiegebied, het 
gewest en de leverancier. 

19 Ze mogen niettemin worden geïndexeerd en, in een aantal gevallen, in de loop van de periode worden aangepast (maar steeds 
na goedkeuring door de CREG). 

20 De transmissietarieven voor gas zijn op 1 januari 2017 gestegen, onder andere omwille van de indexering ervan. 

21 De stijging van de transmissietarieven van elektriciteit op 1 maart 2017 wordt verklaard door de actualisatie van een aantal tarie-
ven voor de openbare dienstverplichtingen (ODV's), enerzijds, en van een aantal toeslagen, anderzijds. Deze wijzigingen, die door 
de CREG werden goedgekeurd, zijn onder andere de verhoging van de tarieven ter financiering van de ODV's betreffende de strate-
gische reserve. Het Vlaams Gewest heeft een nieuwe toeslag ingevoerd ter compensatie van de taksen op masten en sleuven. Dit 
werd beslist door een aantal Vlaamse gemeenten in 2016. Zie het persbericht van de CREG:  
 http://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b161117-cdc-658e40/ 

22 In het kader van de programmawet van 19 december 2014 heeft de federale regering besloten het toepassingsgebied van de 
vennootschapsbelasting te wijzigen, zodat voortaan ook de intercommunales eraan zijn onderworpen vanaf 1 januari 2015. Dit 
nieuwe "vennootschapsbelasting"-tarief werd in de eerste twee kwartalen van het jaar 2015 goedgekeurd door de verschillende 
gewestelijke regulatoren. In het Vlaams Gewest werden de distributietarieven op 1 augustus 2015 gewijzigd. Voor de eerste zeven 
maanden van 2015 was er dus een tekort, dat nu in de boeken is opgenomen. 
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tarieven in 2016, maar de stijging is minder uitgesproken dan voor elektriciteit. Deze stijging wordt hoofdzakelijk ver-
klaard door een begrotingstekort dat in 2015 optrad (als gevolg van de invoering van de vennootschapsbelasting).23 

In het Waals Gewest werden de distributietarieven goedgekeurd door de CWaPE voor de regulatoire periode 2017.24 
Deze tarieven voor elektriciteit zijn gestegen als gevolg van onder andere de stijging van de kosten voor de ontwikke-
ling van slimme netwerken en de ontwikkeling van het platform voor gegevensuitwisseling Atrias (overlegplatform tus-
sen de netbeheerders, de leveranciers en de gewestelijke regulatoren).25 Voor gas zijn de distributietarieven voor 2017 
vrij stabiel gebleven. 

In Brussel zijn de nieuwe distributietarieven voor gas en elektriciteit op 1 januari 2015 van kracht geworden, en dit voor 
een periode van vijf jaar (van 2015 tot 2019). Nadat ze op 1 januari 2016 werden geïndexeerd, heeft de regulator 
BRUGEL deze tarieven voor 2017 naar beneden aangepast als gevolg van een aanpassing van de tariefmethodologie-
en.26 

Ter herinnering: een aanvullende belasting op elektriciteit is sinds maart 2016 van kracht in Vlaanderen om de schuld 
in verband met het systeem van groenestroomcertificaten te financieren. Deze belasting maakt nu deel uit van de bij-
drage Energiefonds die al in de elektriciteitsfactuur is opgenomen. Op 1 januari 2017 werd deze bijdrage Energiefonds 
geïndexeerd en bedraagt ze voortaan 103,37 EUR per jaar voor de Vlaamse verbruikers die maximum 5000 kWh ver-
bruiken. Op 22 juni 2017 heeft het Grondwettelijk Hof de beslissing genomen om de bijkomende belasting te schrap-
pen vanaf januari 2018.27 Om de afschaffing van deze belasting te compenseren, heeft de Vlaamse regering op 23 sep-
tember 2017 beslist om de bijdrage voor groene energie in 2018 te laten stijgen. Deze stijging is echter beperkt tot 9 
euro per jaar (5 euro forfait en 4 euro met betrekking tot het verbruik, voor een verbruik van 3500 kWh) voor een ge-
middeld huishouden en de opwaartse impact op de prijzen zal dus minder zijn. 

Elektriciteit 

Na een stijging van 28,3 % in 2016, is de stijging van de prijzen van elektriciteit sterk vertraagd tot gemiddeld 7,9 % in 
2017 (op basis van het GICP). In het vierde kwartaal 2017 bedroeg de inflatie van dit product bovendien 4,8 %. De ver-
traging van de inflatie van elektriciteit in de loop van het jaar is voornamelijk te wijten aan het wegvallen van de op-
waartse impact op de inflatie als gevolg van de verhoging van de BTW op elektriciteit van 6 tot 21 % in september 2015 
en de introductie van een bijkomende belasting in de bijdrage Energiefonds in het Vlaams Gewest in maart 2016. Deze 
belasting diende om de schuld door de groenestroomcertificaten te financieren. Ook, in mindere mate, het opwaartse 
effect op de inflatie met betrekking tot de afschaffing van gratis elektriciteit in Vlaanderen in mei 2016 is verdwenen. 

Op basis van de indicator "gemiddelde Belgische elektriciteitsfactuur"28 kan de evolutie van de verschillende compo-
nenten van de elektriciteitsprijs worden geëvalueerd, namelijk de energiecomponent, de nettarieven en de taksen en 
toeslagen. In de totale elektriciteitsfactuur had de energiecomponent in 2017 een aandeel van 29,7 %, hadden de net-
tarieven een aandeel van 46,3 %, de taksen en heffingen een aandeel van 7,8 %, en had de btw een aandeel van 

23 Zie site van de VREG: http://www.vreg.be/sites/default/files/document/nota_toegelaten_inkomen_2017_2.pdf. 

24 De tarieven van Gaselwest en van PBE van 2016 werden verlengd na 1 januari 2017. 

25 Zie persbericht van de CWaPE van 15.12.2016. 

26 Volgens het persbericht van 02.12.2016 van BRUGEL: "De bepalingen die aan de tariefmethodologieën werden toegevoegd, ma-
ken het mogelijk om het ontstaan van regulatoire saldi in de toekomst te beperken en de bestaande saldi te gebruiken om de tarie-
ven te verlagen tijdens de regulatoire periode. Het effect dat vanaf 2017 onmiddellijk merkbaar is, is het gebruik van een gedeelte 
van de beschikbare saldi. Dit gebruik heeft een structurele daling van de tarieven tot gevolg. 
http://www.brugel.be/Files/media/SIGI/5841696e1a22a.pdf. 

27 De door de consumenten betaalde bedragen voor de jaren 2016 en 2017 zullen echter niet kunnen gerecupereerd worden. 

28 De gebruikte methodologie voor het uitwerken van de indicator van de gemiddelde elektriciteitsfactuur voor de consument 
wordt uitgelegd in het "Jaarverslag 2011 van het Prijzenobservatorium". 
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16,2 %. Ter vergelijking, in de totale gasfactuur bedroeg het aandeel van deze componenten respectievelijk 51,6 %, 
28,2 %, 3,0 % en 17,2 %. 

Na een stijging in 2016 van gemiddeld 1,0 % op jaarbasis is de kost van de energiecomponent van de elektriciteitsprijs 
(inclusief de kosten voor groene energie en voor warmtekrachtkoppeling) in 2017 sterk toegenomen met gemiddeld 
10,6 % ten opzichte van 2016. Het afgelopen jaar bedroeg de component dus 8,8 cent/kWh (of 29,7 % van de totale 
elektriciteitsprijs voor een consumptieprofiel van 3.500 kWh aan enkelvoudig tarief). Deze stijging wordt hoofdzakelijk 
verklaard door de stijging van de kost van de zuivere energiecomponent, dus exclusief groenestroom- en warmte-
krachtkoppelingskosten (stijging van de waarde van de indexeringsparameters van de variabele contracten en de stij-
ging van de vaste tarieven, of gemiddeld 7,7 % vergeleken met een jaar voordien voor de prijs/kWh en de heffing) en 
door de afschaffing van gratis elektriciteit in Vlaanderen. Meer bepaald had de afschaffing van gratis elektriciteit in 
Vlaanderen in mei 2016 een opwaarts effect op de inflatie tot in april 2017, maar dit effect is ondertussen verdwenen. 
De groenestroom- en warmtekrachtkoppelingsbijdragen, die goed zijn voor ongeveer 23,5 % van de energiecompo-
nent (7,0 % van de totale prijs van elektriciteit) daalden met gemiddeld 2,6 % ten opzichte van een jaar voordien.29 

De nettarieven, (inclusief de huur van de meter en het prosumententarief), die in 2016 met 6,0 % op jaarbasis gestegen 
waren in 2015, zijn in 2017 verder toegenomen, namelijk 7,4 % in vergelijking met het jaar voordien. In 2017 bedroe-
gen ze gemiddeld 13,68 cent/kWh en maakten ze 46,3 % van de totale elektriciteitsprijs uit. De stijging van de trans-
missietarieven voor elektriciteit (met een gewicht van 7,1 % in de totale prijs) bereikte gemiddeld 3,4 % op jaarbasis, 
als gevolg van de toepassing van de nieuwe tarieven sinds 1 maart 2017 (zie hierboven). De distributietarieven (met 
een gewicht van 38,4 % in de totale prijs, inclusief prosumententarief) stegen met 8,8 % op jaarbasis, vooral omwille 
van de invoering van nieuwe distributietarieven in januari 2017 (zie hierboven). Er zijn echter grote verschillen tussen 
de gewesten (zie Focus). 

De component taksen en toeslagen (exclusief btw)30, met een aandeel van 7,8 % in de totale prijs in 2017, is in 2017 
met gemiddeld 18,3 % gestegen ten opzichte van 2016, vooral als gevolg van de indexering van de bijdrage Energie-
fonds in januari 2017 in het Vlaams Gewest. Ter herinnering heeft het Grondwettelijk Hof op 22 juni 2017 de beslissing 
genomen om de bijkomende belasting geïntegreerd in de bijdrage Energiefonds in het Vlaanderen te schrappen vanaf 
januari 2018 (zie hierboven). 

Hieruit blijkt dat de stijging op jaarbasis van de consumptieprijzen voor elektriciteit in 2017 hoofdzakelijk te wijten is 
aan de verhoging van de distributietarieven en aan de stijging van de pure energiecomponent. 

In 2017 bedroeg de totale jaarfactuur voor elektriciteit van een doorsneehuishouden (jaarlijks verbruik van 3.500 kWh 
aan enkelvoudig tarief) gemiddeld 1.033 euro, een stijging van 85 euro vergeleken met een jaar voordien.31 Er doen 
zich echter grote verschillen voor tussen de verschillende gewesten (zie focus hieronder). 

29 De Belgische consument betaalt op zijn elektriciteitsfactuur een bijdrage groene energie (in de drie gewesten) en een bijdrage 
warmtekrachtkoppeling (alleen in Vlaanderen). Die worden vrij bepaald door de elektriciteitsleveranciers en dienen om de aan-
koopkosten van verplichte groenestroomcertificaten te recupereren (quota vastgelegd per decreet). Voor meer informatie: FOD 
Economie, "Eerste kwartaalverslag 2013 van het Prijzenobservatorium". 

30 Deze component omvat onder meer de energiebijdrage, de federale bijdrage en de bijdrage Energiefonds. 

31 De berekeningsmethode is gebaseerd op de verwervingsbenadering volgens de richtlijnen van Eurostat voor het GICP. Die bena-
dering houdt rekening met een geschatte aankoopprijs (op jaarbasis) bij het ondertekenen van het contract. Die geschatte prijs is 
dus gebaseerd op een enkele waarde (de actuele waarde) van verschillende prijscomponenten die de energieleveranciers toepas-
sen, in tegenstelling tot de betalingsbenadering die rekening houdt met het gemiddelde van de maandprijzen van de laatste 12 
maanden gewogen naargelang het maandelijkse consumptieniveau. 
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Grafiek 7. Indicator voor een gemiddelde elektriciteitsfactuur en zijn componenten 
(Consumptieprofiel Dc1 -3.500 kWh per jaar aan enkelvoudig tarief, In eurocent/kWh) 

 
Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie 
Opm. 1: Op de elektriciteitsfactuur dekken de nettarieven de kosten voor het gebruik van de distributie- en transmissienetwerken.   
Opm. 2: De hoeveelheid gratis elektriciteit die in het Vlaamse Gewest wordt toegekend, werd opgenomen in de energiecomponent tot in april 
2016.  
Opm. 3: Tussen april 2014 en augustus 2015 is het btw-tarief gedaald van 21 % naar 6 %. In september 2015 werd het btw-tarief opnieuw ver-
hoogd tot 21 %.  
Opm. 4: De federale bijdrage en de bijdrage Energiefonds zijn niet aan de btw onderworpen. 
 

Focus: De elektriciteitsfactuur per gewest 

In 2017 is de elektriciteitsprijsindex gestegen metgemiddeld 7,9 % op jaarbasis (op basis van het GICP). De elektriciteits-
factuur evolueerde echter niet in alle gewesten op dezelfde manier, met als gevolg verschillen in prijsniveau. Deze ana-
lyse is gebaseerd op de resultaten van de elektriciteitsindicator van het Prijzenobservatorium en heeft tot doel infor-
matie te verstrekken over de samenstelling van de factuur per gewest en de verschillen in prijzen op gewestelijk ni-
veau. 

Het gewicht van de verschillende samenstellende elementen van de elektriciteitsfactuur verschilt sterk per gewest. Zo 
bedroeg in 2017 het gewicht van de energetische component 27,1 % in het Vlaams Gewest, 35,3 % in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en 34,0 % in het Waals Gewest in 2017. Deze verschillen in transmissie- en distributietarieven 
tussen de gewesten kunnen onderling verklaard worden door onder andere de topografische en technische factoren, 
het belang van de openbare dienstverplichtingen (bijvoorbeeld de betaling van groenestroomcertificaten wordt gefi-
nancierd via de distributietarieven in Vlaanderen en via de transmissietarieven in Wallonië) en het al dan niet voorko-
men van bepaalde toeslagen. Zo vertegenwoordigden de distributietarieven in 2017 41,6 % van het totaal van de elek-
triciteitsfactuur in het Vlaams Gewest, tegenover 35,8 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 34,8 % in het Waals 
Gewest. De transmissietarieven waren dan weer goed voor 5,0 % in het Vlaams Gewest, 7,4 % in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest en 11,9 % in het Waals Gewest. Het totale aandeel van de nettarieven (distributie + transmissie) is 
echter gelijkaardig in het Vlaams en het Waals Gewest (46,6 %), terwijl dit aandeel minder bedroeg in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (43,2 %). Ten slotte bedroegen de bijdragen en heffingen 10,7 % van het totaal van de elektrici-
teitsfactuur in het Vlaams Gewest, tegenover 4,5 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 2,2 % in het Waals Ge-
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west. Dit verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door de bijdrage aan het Energiefonds die in het Vlaams Gewest wordt 
toegepast en die in 2016 en 2017 werd verhoogd om de schuld van de groenestroomcertificaten te financieren.  

Grafiek 8. Gewicht van de verschillende componenten in de totale elektriciteitsprijs in 2017, per regio 
(Indicator van het Prijzenobservatorium, consumptieprofiel Dc1 - residentiële klant - 3.500 kWh/jaar aan enkelvoudig tarief) 

    
Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie 
Opmerking: De energetische component omvat de kosten voor groene energie en voor warmtekoppeling. De distributietarieven houden rekening 
met de kosten voor meten en tellen en met het prosumententarief. 

Volgens de indicator van het prijsobservatorium32, is in 2017 de totale elektriciteitsfactuur gestegen met gemiddeld 
11,6 % in het Vlaams Gewest tot een gemiddelde jaarlijkse kost van 1.140 euro (voor een jaarlijks verbruik van 
3.500 kWh per jaar aan enkelvoudig tarief). In het Waals Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de toe-
name van de factuur beperkter, namelijk respectievelijk 4,9 % en 3,1 %, tot gemiddeld 930 euro en 752 euro. Deze ge-
westelijke verschillen in de kosten voor de elektriciteitsfactuur worden voornamelijk verklaard door de evolutie van 
belastingen en nettarieven die sterk verschillen per gewest. 

32 Ter herinnering, de verkregen resultaten zijn afkomstig van de indicator "gemiddelde Belgische elektriciteitsfactuur" van het Prij-
zenobservatorium, waarvan de methodologie verschilt van degene die gebruikt wordt in het kader van het GICP. De gebruikte me-
thodologie voor de uitwerking van deze indicator werd uitgelegd in het "Jaarverslag 2011 van het Prijzenobservatorium”. 
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Grafiek 9. Gemiddelde jaarlijkse factuur (all in) voor elektriciteit in 2017, per gewest 
(Indicator van het Prijzenobservatorium, consumptieprofiel Dc1 - residentiële klant - 3.500 kWh/jaar, in euro) 

 
Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie 

Meer bepaald konden de consumenten in het Vlaams Gewest in 2017 een stijging van de kost van de energiecompo-
nent opmerken van gemiddeld 12,8 % als gevolg van de stijging van de kost van de pure energiecomponent, die aan-
zienlijk werd versterkt door de afschaffing van de gratis hoeveelheid elektriciteit in mei 2016. Het Waals Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben dan weer een stijging van de kost van deze energiecomponent gekend van 
respectievelijk 7,0 % en 10,7 % in de loop van dezelfde periode, ook als gevolg van de stijging van de kost van de pure 
energiecomponent. In 2017 bereikte de kost van de energiecomponent zo 309 euro in het Vlaams Gewest en zelfs 316 
euro in het Waals Gewest, terwijl deze kost beperkt bleef tot 265 euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Belang-
rijk is ook dat de voorgestelde contracten door de verschillende elektriciteitsleveranciers en hun marktaandeel kan va-
riëren per gewest, wat het gemiddelde niveau van de pure energiecomponent, zoals berekend door het Prijzenobser-
vatorium, kan beïnvloeden. Bovendien beïnvloeden de kosten van groene energie voor leveranciers (de bijdrage groe-
ne energie in de drie gewesten en de kosten van warmtekrachtkoppeling enkel in het Vlaams Gewest)33 ook de prijs 
van de energiecomponent, voornamelijk in het Vlaamse Gewest en in het Waalse Gewest als gevolg van de aanzienlijke 
ontwikkeling van fotovoltaïsche energie. 

De distributietarieven (met inbegrip van de kosten voor metingen en tellingen en van het prosumententarief) zijn ge-
stegen met gemiddeld 11,0 % in het Vlaams Gewest en 4,1 % in het Waals Gewest tussen 2016 en 2017. Deze tarieven 
zijn daartegen gedaald met 2,8 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De stijging van deze distributietarieven kan 
enerzijds verklaard worden door hun indexering op jaarbasis of door de inwerkingtreding van nieuwe tarieven en an-
derzijds door specifieke maatregelen op gewestelijk vlak. In 2017 bedroeg de gemiddelde kost op jaarbasis voor de dis-
tributietarieven van elektriciteit 151 euro meer in Vlaanderen dan in Wallonië, en zelfs 205 euro meer in Vlaanderen 
dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het belang van de distributietarieven in het Vlaams Gewest hangt vooral 
samen met de financiering van gewestelijke ondersteuningsmaatregelen voor hernieuwbare energie in de laatste ja-
ren. 

33 Ter herinnering: die kosten worden vrij bepaald door de elektriciteitsleveranciers en dienen om de aankoopkosten van verplichte 
groenestroomcertificaten te recupereren (quota vastgelegd per decreet). 
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De transmissietarieven voor elektriciteit kenden een stijging op jaarbasis met gemiddeld 6,5 % in het Vlaams Gewest 
terwijl de toename beperkt bleef tot 1,3 % in het Waals Gewest. Deze tarieven zijn stabiel gebleven in Brussel (-0,5 %). 
In 2017 bedroeg de gemiddelde kost op jaarbasis voor transmissietarieven van elektriciteit echter ongeveer 54 euro 
meer voor Waalse verbruikers dan voor Vlaamse en Brusselse verbruikers. Het belang van de transmissietarieven in 
het Waals Gewest hangt samen met de financiering van gewestelijke ondersteuningsmaatregelen voor hernieuwbare 
energie, een component van de openbare dienstverplichtingen die opgenomen is in de transmissietarieven. 

De totale kost van de nettarieven (distributie + transmissie) bedroeg 531 euro in Vlaanderen, 434 euro in Wallonië en 
325 euro in Brussel in 2017. 

Voornamelijk omwille van de verhoging van de bijdrage Energiefonds zijn de heffingen en toeslagen34 in het Vlaams 
Gewest gestegen met 20,5 % en bedroegen ze 122 euro. Ze zijn gestegen met 5,4 % in Wallonië en met 4,0 % in Brussel 
en bedroegen respectievelijk 21 euro en 34 euro in 2017. 

De btw bedraagt dan weer 21 % en wordt toegepast op alle componenten van de elektriciteitsfactuur, behalve de fe-
derale bijdrage en de bijdrage aan het Energiefonds die niet onderworpen zijn aan de btw. 
 

Gas 

De consumptieprijzen van gas, die sinds begin 2013 aan het dalen waren, kenden dit jaar een stijging. De consument 
betaalde in 2017 gemiddeld 4,1 % meer dan in 2016 op basis van het GICP (tegenover een inflatie van -11,8 % in 2016). 

De indicator "gemiddelde Belgische gasfactuur" toont dat de kost van de energiecomponent van de prijs voor aardgas 
(inclusief transmissiekosten)35 in 2017 met 8,8 % gestegen is, tegenover -19,7 % in 2016. Deze energiecomponent 
kwam uit op 2,77 cent/kWh (of 51,6 % van de totale prijs voor gas voor een standaard consumptieprofiel) tijdens de 
beschouwde periode. De stijging van de kost van deze energiecomponent kan verklaard worden door de stijging van de 
waarde van de indexeringsparameters van de variabele contracten en door de stijging van de vaste tarieven. De trans-
missietarieven voor aardgas, die deel uitmaken van de energiecomponent, iwerden n januari 2017 verhoogd (of een 
stijging met 5,4 %, met een gewicht van 7,0 % in deze component in 2017)36.37 

Wat betreft de nettarieven (distributie en metingen en tellingen), zijn deze gemiddeld 0,9 % gestegen in 2017 als ge-
volg van nieuwe goedgekeurde tarieven in januari door de gewestelijke regulatoren. Er zijn echter verschillen tussen de 
gewesten (zie Focus). 

Tussen 2016 en 2017 ging de component taksen en toeslagen (exclusief btw)38 gemiddeld met 3,7 % omlaag. Vanwege 
het relatief beperkte gewicht (3,0 %) van de taksen in de totaalfactuur voor gas is de impact ervan echter gering.  

In totaal blijkt dat de stijging van de consumptieprijzen voor gas in 2017 hoofdzakelijk te verklaren is door de stijging 
van de kost van de energiecomponent. 

34 Het gaat over de energiebijdrage, de federale bijdrage, de retributie voor de aansluiting (in het Waals Gewest), de toeslag voor de 
openbare dienstverplichtingen (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de bijdrage Energiefonds (in het Vlaams Gewest). 

35 In het verleden publiceerden de energieleveranciers hun tarieffiches waarbij de transportcomponent geïntegreerd was in de 
energiecomponent.  

36 De inflatie van de transmissietarieven van aardgas en hun aandeel in de totale factuur werden geschat door middel van de gege-
vens gepubliceerd door de gasleveranciers in hun maandelijkse tarieffiches. 

37 Indien er geen rekening wordt gehouden met de transmissietarieven zou de stijging van de prijs van de "pure" energiecompo-
nent van gas 9,1 % hebben bedragen in 2017. 

38 Deze component omvat de energiebijdrage, de federale bijdrage, de toeslag "beschermde klanten", de retributie voor de aanslui-
ting in het Waals Gewest en de toeslag voor de openbare dienstverplichtingen in Brussel. 
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In 2017 bedroeg de totale jaarlijkse gasfactuur van een doorsneehuishouden (jaarlijks verbruik van 23.260 kWh) ge-
middeld 1.249 euro, zijnde een verhoging van 65 euro vergeleken met een jaar voordien.39 

Grafiek 10. Indicator voor een gemiddelde aardgasfactuur en zijn componenten 
(Consumptieprofiel D3 -23.260 kWh per jaar, In eurocent/kWh) 

 
Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie.   
Opm. 1: Op de gasfactuur dekken de nettarieven de kosten voor het gebruik van de distributienetwerken.   
Opm. 2: De toeslag beschermde klanten en de federale bijdrage zijn (sinds april 2014) niet onderworpen aan btw. 
 

Focus: De gasfactuur per gewest 

In 2017 is de gasprijsindex gestegen met 4,1 % (op basis van het GICP). Net zoals voor elektriciteit evolueerde de gas-
factuur echter niet in alle gewesten op dezelfde manier, met als gevolg verschillen in prijsniveau. Deze analyse is geba-
seerd op de resultaten van de gasindicator van het Prijzenobservatorium en heeft tot doel informatie te verstrekken 
over de samenstelling van de factuur per gewest en de verschillen in prijzen op gewestelijk niveau. 

Het gewicht van de verschillende elementen van de gasfactuur verschilt sterk van gewest tot gewest. Zo bedroeg het 
gewicht van de energiecomponent (inclusief transmissietarieven) 55,8 % in het Vlaams Gewest, 52,6 % in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest en 45,2 % in het Waals Gewest in 2017. Voor de distributietarieven worden de verschillen tus-
sen de gewesten verklaard door onder andere topografische en technische factoren, het belang van de openbare 
dienstverplichtingen en het al dan niet voorkomen van bepaalde toeslagen. Zo vertegenwoordigden de distributieta-
rieven 23,9 % van de totale gasfactuur in het Vlaams Gewest in 2017, tegenover 26,6 % in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en 34,9 % in het Waals Gewest. Ten slotte bedroegen de bijdragen en heffingen respectievelijk 2,7 % en 3,2 % 
van het totaal van de gasfactuur in het Waals Gewest en in het Vlaams Gewest, tegenover 3,6 % in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest in 201740.  

39 Ter herinnering: de berekeningsmethode is gebaseerd op de verwervingsbenadering volgens de richtlijnen van Eurostat voor het 
GICP en houdt geen rekening met de maandelijkse consumptieniveaus. 

40 Dit verschil wordt hoofdzakelijk verklaard door een belasting om de openbare dienstverplichtingen te financieren, die enkel op de 
leveranciers in Brussel van toepassing is. Inderdaad omvat de gasfactuur van de Brusselse consumenten een bijkomende regionale 
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Grafiek 11. Gewicht van de verschillende componenten in de totale kostprijs voor gas in 2017, per gewest  
(Indicator van het Prijzenobservatorium, verbruikersprofiel D3 -23.260 kWh per jaar) 

     
Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie 
Opmerking: De energiecomponent omvat de transmissiekosten. De distributietarieven houden rekening met de kosten voor metingen en tellingen. 

In 2017 is de totale jaarlijkse gasfactuur in het Vlaams Gewest gestegen met gemiddeld 6,7 % tot een gemiddelde jaar-
lijkse kost van 1.151 euro voor een verbruik van 23.260 kWh per jaar. In het Waals Gewest en Brussel was de stijging 
beperkter met respectievelijk 4,0 % en 5,0 %, tot gemiddeld 1.418 euro en 1.266 euro per jaar.41 Deze gewestelijke 
verschillen in de gasfactuur worden voornamelijk verklaard door de evolutie van de distributietarieven die sterk ver-
schillen van gewest tot gewest omwille van onder andere topografische en technische factoren die specifiek zijn voor 
het gewest, het belang van de openbare dienstverplichtingen en het al dan niet voorkomen van bepaalde toeslagen. 

bijdrage sinds 2012. Deze bijdrage wordt toegepast ter financiering van de openbare dienstverplichtingen (ODV's) et dient om het-
gewestelijke beleid op het vlak van rationeel energieverbruik te financieren. De prijs van de bijdrage is afhankelijk van het maximaal 
debiet van de meter, uitgedrukt in kubieke meter per uur (m³/uur). 

41 Ter herinnering: de bekomen resultaten zijn afkomstig van de indicator "gemiddelde Belgische gasfactuur" van het Prijzenobser-
vatorium waarvan de methodologie verschilt van die van het GICP. De gebruikte methodologie voor het uitwerken van deze indica-
tor wordt uitgelegd in het "Jaarverslag 2011 van het Prijzenobservatorium". 
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http://statbel.fgov.be/nl/binaries/Rapport_annuel_2011_prix_observatoire_NL_tcm325-164371.pdf


Grafiek 12. Gemiddelde jaarlijkse factuur (all in) voor gas in 2017, per gewest 
(Indicator van het Prijzenobservatorium, verbruikersprofiel D3 -23.260 kWh per jaar, in euro) 

 
Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie 

Meer bepaald de kost van de energiecomponent is in 2017 gestegen, met gemiddeld 9,3 % in het Vlaams Gewest, 
9,2 % in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 7,9 % in het Waals Gewest als gevolg van de stijging van de kost van de 
pure energiecomponent en van de transmissietarieven (zie hierboven). In 2017 bereikte de kost van de energiecompo-
nent zo respectievelijk 642 euro in het Vlaams Gewest en in het Waals Gewest en zelfs 666 euro in het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest. Belangrijk is dat de door de verschillende gasleveranciers voorgestelde contracten en hun marktaan-
deel kunnen variëren per gewest, wat het gemiddelde niveau van de pure energiecomponent, zoals berekend door het 
Prijzenobservatorium, kan beïnvloeden. 

De distributietarieven voor gas stegen op jaarbasis met gemiddeld 2,3 % in het Vlaams Gewest (vooral omwille van een 
begrotingstekort dat in 2015 optrad als gevolg van de invoering van de vennootschapsbelasting) maar stabiliseerden in 
het Waals Gewest (0,01 %) en daalden zelfs in Brussel (-1,6 %, als gevolg van een aanpassing van de tariefmethodolo-
gieën). Ondanks de sterkere stijging op jaarbasis van de distributietarieven voor gas in Vlaanderen in 2017 bedroeg de 
gemiddelde kost ervan op jaarbasis 158 euro meer in Wallonië dan in Brussel en zelfs 219 euro meer in Wallonië dan in 
Vlaanderen. 

De heffingen en toeslagen42 zijn op jaarbasis gedaald met 3,8 % in het Vlaams Gewest, met 3,7 % in het Waals Gewest 
en met 2,7 % in Brussel en bedroegen respectievelijk 37 euro, 38 euro en 46 euro in 2017. 

De btw bedraagt dan weer 21 % en is van toepassing op alle componenten van de gasfactuur, behalve de toeslag "be-
schermde klanten" en de federale bijdrage die niet onderworpen zijn aan de btw. 
 

 

42 Het gaat over de energiebijdrage, de federale bijdrage, de retributie voor de aansluiting (in het Waals Gewest) en de toeslag voor 
de financiering van de openbare dienstverplichtingen (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest). 
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Marktdynamiek 

De marktdynamiek (zijndehet aantal huishoudens dat van energieleverancier wisselde, berekend op basis van het aan-
tal huishoudelijke toegangspunten per leverancier) werd sterk gestimuleerd in de drie gewesten in 2012 en 2013, zo-
wel op de elektriciteitsmarkt als op de gasmarkt naar aanleiding van regeringsmaatregelen43 en via diverse andere ini-
tiatieven (zoals de campagne "gas-elektriciteit: durf vergelijken!" van de FOD Economie, de promotie van prijsvergelijk-
tools en het afschaffen van de opzegvergoedingen van contracten). In 2016 heeft de energiemarkt een dynamiek ge-
kend die vergelijkbaar is met, of zelfs sterker is dan in 2012 en 2013. Op de elektriciteitsmarkt bedroegen de switch-
percentages 19,1 % voor het Vlaams Gewest, 16,2 % voor het Waals Gewest en 6,7 % voor het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Op de gasmarkt bedroegen deze cijfers respectievelijk 21,7 %, 21,2 % et 7,3 %. Voor 2017 lijken de beschikba-
re gegevens voor Vlaanderen een zwakkere marktdynamiek aan te tonen, hoewel die zich op een redelijk hoog niveau 
handhaaft. 

Tabel 4. Evolutie van de residentiële switchpercentages op de energiemarkt in België, per gewest 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Elektriciteit        

Vlaams Gewest 10,2% 16,7% 14,9% 11,6% 13,4% 19,1% 18,2% 

Waals Gewest 10,8% 14,7% 16,8% 14,7% 14,3% 16,2% nd 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,1% 4,4% 4,8% 5,1% 6,2% 6,7% nd 

Gas        

Vlaams Gewest 8,6% 18,7% 17,9% 13,4% 15,8% 21,7% 20,3%* 

Waals Gewest ~11,0% (15,0%) (21,2%) (15,9%) (17,7%) (21,2%) nd 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,25% 5,0% 5,5% 5,9% 7,0% 7,3% nd 
Bronnen: VREG, CWaPE en BRUGEL. 
*Schatting gebaseerd op de laatste gegevens van de VREG. 
() Gegevens over de switchpercentages voor residentiële en niet-residentiële klanten. 

Hoewel de marktdynamiek relatief belangrijk is de laatste jaren, verandert de Belgische consument volgens een recen-
te studie van de CREG 44 niet altijd naar een goedkoper contract en nog minder vaak naar het goedkoopste contract. 
Volgens dezelfde studie kan deze situatie onder andere verklaard worden door onvoldoende kennis van de consument 
wat betreft het aanbod van bestaande contracten, door een gebrek aan interesse door de moeilijkheid van de contrac-
ten, doordat leveranciers de duurste contracten naar voor schuiven of door een aankoopbeslissing die ook gebaseerd 
is op andere elementen dan de prijs.  

  

43 In 2012 ging het over de wet van 8 januari 2012 die de indexering van de variabele contracten voor elektriciteit en gas beperkte 
tot vier keer per jaar (in werking getreden op 1 januari 2013) en over twee koninklijke besluiten die aangenomen werden op 21 
december 2012 (in werking getreden vanaf 1 april 2013), die bepaalde criteria oplegden tijdens de uitwerking van de parameters 
van de indexering. In oktober 2013 werd er een akkoord gesloten tussen de federale regering en de energieleveranciers betreffen-
de de naleving van een reeks nieuwe regels (in werking getreden op 1 januari en op 1 april 2014) zoals onder andere het één keer 
per jaar meedelen van het meest voordelige contract binnen het aanbod van de leverancier, het afschaffen van vergoedingen in 
geval van overstap of contractbreuk en het opgstellen van gedetailleerde facturen met verschillende posten. 

44 CREG, "Studie over de samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en mogelijke besparingspotentiëlen voor huis-
houdens op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt", 18 mei 2017. 
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I.2.2 Inflatie voor energie in de voornaamste buurlanden 

Het inflatieverschil voor energie tussen België en de buurlanden was in 2017 ten nadele van ons land, namelijk 0,5 pro-
centpunt (0,4 procentpunt ten voordele van België in 2016), vooral door een hogere inflatie in België voor elektriciteit, 
vloeibare brandstoffen, brandstoffen voor privevoertuigenen, in veel mindere mate, gas. De gemiddelde inflatie voor 
energie in 2017 kwam uit op 4,1 % in de buurlanden tegenover -4,5 % in 2016. België registreerde in 2017 een inflatie-
cijfer van 9,9 % tegenover -0,6 % in 2016. 

Na een negatieve inflatie in de laatste drie jaar, hebben de energieproducten in de buurlanden in 2017 prijsstijgingen 
op jaarbasis opgetekend, voornamelijk door de hoge inflatie voor brandstoffen voor privevoertuigen en vloeibare 
brandstoffen (respectievelijk 7,0 % en 12,1 %). De inflatie voor elektriciteit is bovendien licht gestegen ( 1,2 %) en de 
gasprijzen kenden een stabilisering. 

In 2017 was de energie-inflatie voor elk van de drie buurlanden positief: 3,1 % in Duitsland (tegenover -5,4 % in 2016), 
6,0 % in Frankrijk (tegenover -2,6 % in 2016) en 3,6 % in Nederland (tegenover -5,6 % in 2016). Bij ongewijzigde indirec-
te belastingen zou de inflatie voor energie in de buurlanden gemiddeld 3,5 % hebben bedragen in 2017 (in plaats van 
4,1 % nu), tegenover 8,3 % in België (in plaats van 9,9 % nu, wat toe te schrijven is aan de verschillende accijnswijzigin-
gen op brandstoffen voor privevoertuigen en de verhoging van sommige belastingen op elektriciteit: verhoging van de 
federale bijdrage in de drie gewesten en stijging van de bijdrage Energiefonds in het Vlaams Gewest). In Frankrijk zou 
de inflatie voor energie 4,4 % hebben bedragen (in plaats van de huidige 6,0 %, onder meer terug te voeren op gas en 
olieproducten) en in Nederland 2,8 % (in plaats van de huidige 3,6 %, onder meer terug te voeren op elektriciteit en 
gas). In Duitsland zou de inflatie voor energieproducten niet gewijzigd zijn (3,1 %). 

Grafiek 13. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor energie in België en in de voornaamste buurlanden 
(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 
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Elektriciteit en gas 

Elektriciteit 

Terwijl de inflatie voor elektriciteit in 2017 in België sterk afnam, maar op een hoog niveau bleef (gemiddeld 7,9 %45, 
tegenover 28,3 % in 2016) kwam het prijsstijgingstempo voor elektriciteit in de buurlanden uit op gemiddeld 1,2 %, een 
stijging in vergelijking met het jaar voordien (0,3 %). In Duitsland gingen de elektriciteitsprijzen lichtjes omhoog, met 
name +1,6 % (tegenover 0,5 % in 2016). De elektriciteitsprijzen stegen in Nederland met 1,1 % ten opzichte van een 
jaar eerder (tegen -14,8 % in 2016). In Frankrijk is het prijsstijgingstempo van elektriciteit vertraagd op jaarbasis (+0,4 % 
tegenover 3,1 % in 2016). Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor elektriciteit in België ook veel ho-
ger zijn geweest dan in de buurlanden46. 

Naast de vergelijking van de jaar-op-jaar prijsevolutie werd het prijsniveau van elektriciteit in België en in de buurlan-
den ook nog eens geanalyseerd uitgaande van cijfers gepubliceerd door de CREG47. De methodologie van de CREG 
toont aan dat de Belgische consument 9,4 % meer betaald heeft in 2017 voor zijn totale elektriciteitsfactuur ten op-
zichte van het gemiddelde van de buurlanden48. Vergeleken met elk buurland afzonderlijk betaalde de Belgische con-
sument voor zijn elektriciteitsfactuur 49,9 % meer dan in Frankrijk en 56,3 % meer dan in Nederland. Hij betaalde ech-
ter veel minder dan de Duitse consument, namelijk 12,7 % minder (ter herinnering, Duitsland heeft begin 2013 de be-
lastingen op elektriciteit verhoogd om de investeringen in hernieuwbare energiebronnen te financieren). 

Gas 

Gasprijzen in de buurlanden zijn gemiddeld stabiel gebleven tussen 2016 en 2017 (0,0 %, tegenover -3,3 % in 2016), 
terwijl de inflatie positief geworden is in ons land (4,1 %, tegenover -11,8 %). De inflatie voor gas was positief in Frank-
rijk, namelijk 4,6 % (tegenover -7,6 % in 2016) en, in mindere mate in Nederland, namelijk 2,1 % (tegenover 1,0 % in 
2016). In Duitsland daarentegen bleef de inflatie voor gas negatief, namelijk -2,7 % (tegenover -2,3 % in 2016)49. 

Net als voor elektriciteit vergelijkt de CREG ook de prijzen voor gas tussen België en de buurlanden. In 2017 moest de 
Belgische consument gemiddeld 9,3 % minder betalen voor zijn totale gasfactuur dan de buren. In vergelijking met elk 
buurland afzonderlijk betaalde de Belgische consument respectievelijk 5,3 %, 9,8 % en 25,3 % minder dan zijn Duitse, 
Franse en Nederlandse buren. 

45 De vertraging van de inflatie van elektriciteit in 2017 is voornamelijk te wijten aan de verdwijning van de opwaartse impact op de 
inflatie van de introductie van een bijkomende belasting, in maart 2016, in de bijdrage Energiefonds in het Vlaams Gewest en aan 
de verdwijning van het opwaartse effect op de inflatie van de afschaffing van gratis elektriciteit (kWh) in Vlaanderen sinds mei 2016 
(voor meer informatie zie hoofdstuk I.2.1). 

46 Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor elektriciteit in België 6,5 % hebben bedragen (tegenover 7,9 % nu, door 
de verhoging van de federale bijdrage in de drie regio's en de stijging van de bijdrage Energiefonds in het Vlaams Gewest). In Neder-
land zouden bij ongewijzigde indirecte belastingen de elektriciteitsprijzen zijn gedaald: -1,3 % (tegenover 1,1 % nu) door een stijging 
van de consumentenbijdragen. In Duitsland en Frankrijk zou de inflatie voor elektriciteit daarbij onveranderd zijn gebleven (1,6 % en 
0,4 %). 

47 Deze vergelijking van de energiefactuur tussen België en de buurlanden is gebaseerd op de methodologie van Frontier Economics 
die gehanteerd werd in de studie “International comparison of electricity and gas prices for households” en die verder ontwikkeld 
werd door de CREG. Voor meer informatie over deze publicaties en de methodologie, zie: FOD Economie Jaarverslag 2013 van het 
Prijzenobservatorium, INR. Voor elk land afzonderlijk maakt de CREG een prijsvergelijking op basis van drie contracten: het stan-
daardaanbod van de standaardleverancier, het goedkoopste aanbod en een concurrerend aanbod van de tweede leverancier op de 
markt. 

48 Hierin zijn dus alle componenten samen verwerkt, met inbegrip van de netwerktarieven, de btw en de verschillende taksen. 

49 Bij constante indirecte belastingen zou de inflatie voor gas in Frankrijk op 2,0 % zijn uitgekomen (tegenover 4,6 % nu, als gevolg 
van de verhoging van de binnenlandse verbruiksbelasting op aardgas in januari 2017), en in Nederland op 1,1 % (tegenover 2,1 % 
nu). In België en Duitsland zou de inflatie voor gas daarbij onveranderd zijn gebleven (respectievelijk 4,1 % en -2,7 %). 
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Aardolieproducten 

Voor vloeibare brandstoffen gingen dit jaar de prijzen op jaarbasis in de voornaamste buurlanden sterk omhoog. Ver-
geleken met vorig jaar zijn ze in 2017 gemiddeld met 12,1 % gestegen in de buurlanden (-17,4 % in 2016), hetzij een 
minder uitgesproken stijging dan in België (ter herinnering 18,7 %), vooral als gevolg van een lager accijnsniveau op dit 
product in België (wat de transmissie van de wereldmarktprijzen minder verzwakt). In Duitsland zijn de prijzen van 
vloeibare brandstoffen op jaarbasis gestegen met 10,1 % (-19,9 % in 2016) en in Frankrijk met 17,2 % (-10,6 % in 
2016).50 51  

Zoals in België zijn op jaarbasis de prijzen van brandstoffen voor privevoertuigen ook in de buurlanden in 2017 gemid-
deld gestegen en bedroegen 7,0 % (tegenover -5,9 % in 2016), hetzij een minder uitgesproken prijsstijging dan in ons 
land (ter herinnering 10,6 %). In vergelijking met 2016 zijn de prijzen van brandstoffen voor privevoertuigen in Duits-
land en Nederland met 5,9 % gestegen en in Frankrijk met 9,1 % (in 2016 bedroeg de inflatie van brandstoffen voor 
privevoertuigen in genoemde landen respectievelijk -7,2 %, -5,7 % en -4,4 %). Bij ongewijzigde indirecte belastingen 
zouden de verschillen met onze buurlanden minder uitgesproken zijn geweest: de inflatie voor brandstoffen voor pri-
vevoertuigen zou in België 7,3 % hebben bereikt (tegenover 10,6 % nu), in Frankrijk 6,7 % (tegenover 9,1 % nu) en in 
Nederland 5,8 % (tegenover 5,9 % nu). In Duitsland zou de inflatie voor brandstoffen voor privevoertuigen ongewijzigd 
zijn gebleven (5,9 %). 

Het prijsniveau van aardolieproducten kan voor België en de buurlanden ook worden geanalyseerd op basis van gege-
vens (inclusief btw en accijnzen) gepubliceerd door de Europese Commissie.52 Uit deze gegevens blijkt dat in 2017 de 
prijs voor benzine lager was in België dan in de buurlanden: de prijs (euro super 95/E10) was 2,9 % goedkoper in België 
dan gemiddeld in de buurlanden (in vergelijking met elk land afzonderlijk was België 13,0 % goedkoper dan Nederland, 
1,9 % goedkoper dan Frankrijk en 1,7 % goedkoper dan Duitsland).53 Voor diesel lagen de prijzen in België daarentegen 
hoger dan gemiddeld in de buurlanden. België was 4,4 % duurder (1,5 % duurder in vergelijking met Frankrijk, 2,3 % 
duurder in vergelijking met Nederland en 7,1 % duurder in vergelijking met Duitsland)54. Voor huisbrandolie moest de 
Belgische consument 14,6 % minder betalen dan gemiddeld in de buurlanden (23,5 % minder dan Frankrijk en 6,5 % 
minder dan Duitsland).55 Algemeen genomen is het lagere prijspeil voor benzine en huisbrandolie in België toe te 
schrijven aan lagere accijnzen in ons land vergeleken met de buurlanden. Daarentegen is de hogere prijs voor diesel 
toe te schrijven aan relatief hogere indirecte belastingen in België, als gevolg van de recente accijnsverhogingen na het 
aanbrengen van het cliquetsysteem56. 

50 Vloeibare brandstoffen worden niet opgenomen in het Nederlandse indexcijfer. 

51 Bij ongwijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor vloeibare brandstoffen in Frankrijk 13,5 % hebben bedragen (tegenover 
17,2 % nu). In België en Duitsland zou de inflatie voor deze productcategorie niet veranderd zijn. 

52 The European Market Observatory for Energy. 

53 Vergeleken met België lagen de accijnzen op benzine (loodvrij, 62,3 eurocent per liter in België) volgens de laatst beschikbare 
gegevens (januari 2017) in Frankrijk 4,4 % hoger, in Duitsland 5,0 % hoger en in Nederland 23,5 % hoger. In 2017 bedroeg het btw-
tarief voor benzine in België en Nederland 21 %, in Frankrijk 20 % en in Duitsland 19 %. 

54 Vergeleken met België lagen, volgens de jongste beschikbare gegevens (januari 2017), de accijnzen op diesel (50,8 eurocent per 
liter in België) 4,5 % hoger in Frankrijk, maar 4,6 % lager in Nederland en 7,3 % lager in Duitsland. In 2017 bedroeg de btw voor die-
sel in België en Nederland 21 %, in Frankrijk 20 % en in Duitsland 19 %. 

55 De accijnzen op huisbrandolie zijn veel lager in België (1,726 eurocent per liter in België) dan in de ons omringende landen. Verge-
leken met ons land lagen de accijnzen op huisbrandolie, volgens de laatste beschikbare gegevens, in Duitsland 3,6 keer hoger en in 
Frankrijk 6,9 keer hoger. In 2017 bedroeg de btw voor huisbrandolie in België 21 %, in Frankrijk 20 % en in Duitsland 19 %. Huis-
brandolie is niet opgenomen in het Nederlandse indexcijfer. 

56 Ter herinnering heeft de regering tijdens de tax shift van november 2015 verklaard dat zij de taksen op diesel geleidelijk wil ver-
hogen ten voordele van een verlaging van de taksen op benzine om de consumenten ertoe aan te zetten benzinemotoren te kie-
zen. 
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Tabel 5. Inflatie voor energie en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buurlanden in 2017 

(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2017 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Brandstoffen voor privévoertuigen 10,6 7,0 5,9 9,1 5,9 34,1 39,9 
Vloeibare brandstoffen 18,7 12,1 10,1 17,2  13,9 8,3 
Elektriciteit 7;9 1,2 1,6 0,4 1,1 33,9 29,7 
Gas 4,1 0,0 -2,7 4,6 2,1 17,0 19,1 
Vaste brandstoffen -0,5 1,0 1,7 0,3  1,1 1,2 
Energie 9,9 4,1 3,1 6,0 3,6 100,0 100,0 
Energie (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) 8,3 3,5 3,1 4,4 2,8 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium.  
Nb: niet beschikbaar. 

Evolutie van de prijzen van energieproducten tussen 2010 en 2017 

De evolutie van de inflatie voor energie werd geanalyseerd over een langere periode (van 2010 tot 2017). Een vergelij-
king in de tijd van de gecumuleerde inflatie voor energie (in het bijzonder de gas- en elektriciteitsprijzen) tussen landen 
is echter geen evidente opdracht, aangezien de energieprijzen in België veel volatieler zijn (zowel omhoog als omlaag, 
zie grafiek 14). Terwijl deze volatiliteit voornamelijk te wijten was aan het lagere accijnsniveau van verschillende aard-
olieproducten en aan het automatische indexeringsmechanisme van gas- en elektriciteitsprijzen, is zij ook het gevolg 
geweest van diverse regeringsbeslissingen van de afgelopen jaren voor elektriciteit. Bijvoorbeeld: de btw op elektrici-
teit werd tijdelijk verlaagd tussen april 2014 en augustus 2015, de hoeveelheid gratis elektriciteit werd sinds mei 2016 
in Vlaanderen afgeschaft en een bijkomende belasting op elektriciteit (opgenomen in de bijdrage Energiefonds) die in 
maart 2016 in Vlaanderen werd ingevoerd, werd sterk verlaagd in januari 2018 (zie hierboven). 

De prijzen voor brandstoffen voor privevoertuigen en vloeibare brandstoffen, die voornamelijk bepaald worden door 
de olieprijzen, vertoonden tussen 2010 en 2017 een gelijkaardige evolutie in België en in de buurlanden: stookolie 
werd aanzienlijk goedkoper (gecumuleerde inflatie van -10,4 % in België en -15,1 % gemiddeld in de buurlanden57) en 
brandstoffen voor privevoertuigen werden lichtjes duurder (gecumuleerde inflatie van 3,4 % in België en gemiddeld 
0,4 % in de buurlanden58).59 

De prijzen voor gas en elektriciteit evolueerden de laatste zeven jaar echter aan verschillende tempo's in België en de 
buurlanden. Na een hoge volatiliteit gekend te hebben in 2014 en 201560 steeg de Belgische inflatie voor elektriciteit 
immers sterk in 2016, voornamelijk door hogere taksen en de afschaffing van gratis kWh in Vlaanderen. In 2017 bleef 
de inflatie positief, maar in een veel minder uitgesproken mate (zie hoofdstuk I.2.1). In de buurlanden was de inflatie 
voor elektriciteit in 2014 en 2015 relatief beperkt en in 2016 bijna nul. De inflatie werd dan weer licht positief in 2017. 
Tussen 2014 en 2016 daalden de gasprijzen in België stevig op jaarbasis, maar de inflatie werd opnieuw positief in 
2017. In de buurlanden stabiliseerde het prijsstijgingstempo voor gas zich opnieuw in 2017, na een stabilisering in 2014 
en een lichte daling in 2015 en 2016. Uit de cijfers blijkt ook dat de gecumuleerde inflatie voor gas gunstiger was voor 
de Belgische consumenten (-3,5 % voor gas in België tussen 2010 en 2017 tegenover gemiddeld 9,9 % in de buurlan-

57 Met name 5,7 % in Frankrijk en -22,0 % in Duitsland. 

58 Met name 5,8 % in Frankrijk, +3,9 % in Nederland en -4,2 % in Duitsland. 

59 Het gemiddelde jaarlijkse groeipercentage (GJG, berekend door op jaarbasis de index van 2017 te vergelijken met de index van 
2010) van de stookolieprijzen bedroeg -1,6 % in België en -2,3 % in de buurlanden. Het GJG van de prijzen van brandstoffen voor 
privevoertuigen bedroeg 0,5 % in België en 0,1 % in de buurlanden. 

60 De verlaging van de btw op elektriciteit tussen april 2014 en september 2015 had als impact een belangrijke terugval van de prij-
zen in april 2014 en een aanzienlijke stijging in september 2015 toen de btw opnieuw naar 21 % werd gebracht. 
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den), terwijl de gecumuleerde inflatie voor elektriciteit daarentegen ongunstiger was voor de Belgische consumenten 
(58,0 % in België tussen 2010 en 2017 tegenover 27,4 % in de buurlanden)61. 

Grafiek 14. Kwartaalevolutie van de inflatie voor energieproducten in België en in de voornaamste buurlanden 
(Jaar-op-jaar veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

61 Het GJG van de gasprijzen bedroeg -0,5 % in België en 1,4 % in de buurlanden. Het GJG van de elektriciteitsprijzen bedroeg 6,8 % 
in België en 3,5 % in de buurlanden. 
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I.3 Inflatie voor bewerkte levensmiddelen in 2017 
I.3.1 Inflatie voor bewerkte levensmiddelen in België 

In vergelijking met een jaar voordien kwamen de grondstoffennoteringen voor bewerkte levensmiddelen in 2017 ge-
middeld 9,0 % hoger uit (uitgedrukt in euro), ook al waren de prijzen lichtjes neerwaarts gericht in de tweede jaarhelft. 
De jaar-op-jaar prijsstijgingen op de grondstoffenmarkt zijn in 2017 voornamelijk te wijten aan de toegenomen prijzen 
voor zuivelproducten62, eetbare oliën, witte suiker en granen (vooral dan rogge, tarwe en gerst) op de Europese markt. 

Grafiek 15. Prijsverloop in de voedingskolom 
(Index 2010=100) 

 

Bronnen: EC, IMF, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium, NBB . 
(a) Voor de grondstoffenprijzen werd op basis van de gegevens betreffende de Europese interne marktprijzen (granen, melk, eieren en vetten), de 
grondstoffenprijzen van het IMF63 (cacao, koffie en vetten) en de gemiddelde Europese prijs voor witte suiker (verkoopprijzen van de suikerraffi-
naderijen voor bulkproducten, beschikbaar vanaf juli 2006 tot november 2017, en geëxtrapoleerd aan de hand van de afzetprijs van de suikerindu-
strie in de Eurozone – 19 landen) een index samengesteld die het gemiddelde verloop van de voedingsgrondstoffennoteringen weergeeft.   
(b) Voor de berekening van de index betreffende de afzetprijzen werd een gewogen gemiddelde gemaakt van enerzijds de afzetprijzen voor de 
binnenlandse Belgische markt (voor de sectoren NACE 1040 Oliën en vetten, 1050 Zuivelproducten, 1060 Maalderijproducten, 1070 Bakkerijpro-
ducten, 1080 Andere voedingsmiddelen en 1100 Dranken) en anderzijds de (via Eurostat beschikbare) afzetprijzenstatistiek van dezelfde sectoren 
voor de Eurozone (19 landen). De in de detailhandel verkochte goederen worden immers zowel in België als in het buitenland geproduceerd. Aan 

62 Ten opzichte van een jaar voordien noteerden de wereldmarktprijzen voor bijvoorbeeld magere en volle melkpoeder, Cheddar 
kaas en boter in 2017 respectievelijk 0,3 %, 19,8 %, 9,7 % en 40,9 % hoger. (Bron: USDA (DairyCo)) De sterke toename van de vraag 
naar boter dreef de boternoteringen de hoogte in. 

63 De noteringen van het IMF zijn beschikbaar tot juni 2017. Voor de maanden juli t.e.m. september 2017 werden daarom volgende 
bronnen gebruikt:   
- cacao: international cocoa organization (ICCO);  
- koffie: international coffee organization (ICO);  
- soja-olie: Thomson-Reuters, Soya Oil, Crude Decatur US $/lb;  
- de andere olienoteringen (palm, zonnebloem en raapzaad) waren niet beschikbaar via officiële gegevensbronnen, daarom werden 
deze constant gehouden. 
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beide reeksen werd, op basis van de input-outputtabellen, een gewicht toegekend van respectievelijk 60 % en 40 % (overeenkomstig het interme-
diair verbruik van bewerkte voedingsproducten van Belgische en buitenlandse oorsprong in de detailhandel). Voor het samenstellen van de index 
werden de gewichten van de betreffende sectoren binnen het GICP gebruikt. 

Sinds juni 2016 gingen de afzetprijzen van de voedingsindustrie in stijgende lijn, waardoor ze in 2017 5,0 % hoger no-
teerden dan een jaar voordien. In vergelijking met het voorgaande jaar kwamen de consumptieprijzen voor bewerkte 
levensmiddelen in 2017 2,1 % hoger uit, tegenover 3,5 % in 2016. In de loop van het jaar versnelde het prijsstijgings-
tempo van 1,6 % tijdens het eerste tot 2,6 % tijdens het laatste kwartaal 2017 (en zelfs 3,2 % in december 2017). Alco-
holische dranken kenden een sterke afname van het inflatiepeil (-8,1 procentpunt), evenals alcoholvrije dranken (-1,7 
procentpunt). De impact op de inflatie van de verhoging van de accijnzen voor ethylalcohol en alcoholhoudende dran-
ken, die op 1 november 2015 in werking trad als een van de financieringsmaatregelen van de taxshift, is in november 
2016 weggevallen. Ook verdween in januari 2017 de impact van de gezondheidstaks op frisdranken (de zogenaamde 
suikertaks), die ingevoerd werd op 1 januari 2016, eveneens in het kader van de tax shift. Ook voor brood en granen (-
0,2 procentpunt) nam het inflatiepeil af. Daar staat tegenover dat voor oliën en vetten de inflatie in 2017 in vergelijking 
met een jaar voordien versnelde (+5,1 procentpunt in 2017 ten opzichte van 2016), vooral door de sterke inflatiever-
snelling voor boter. Ook voor onder andere zuivelproducten (+0,5 procentpunt) nam het inflatiepeil toe.  

Wanneer tabak en alcoholische dranken buiten beschouwing worden gelaten, zou de inflatie voor de bewerkte le-
vensmiddelen slechts 1,4 % bedragen hebben in 2017, tegenover 1,5 % in 2016. 

Met hun gewicht van 13,5 % in de totale productkorf bedroeg de impact van de bewerkte levensmiddelen op de totale 
inflatie 0,3 procentpunt in 2017. 

Tabel 6. Recent verloop van de consumptieprijzen voor bewerkte levensmiddelen 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2015 2016 2017 
2016 2017 2017 – IV 

Bijdrage1 Gewicht2 
IV I II III IV okt nov dec 

Tabak 4,9 5,5 5,7 5,4 5,2 5,8 5,9 5,8 5,9 5,8 5,7 1,20 21,3 
Brood en granen 0,7 1,2 1,0 1,2 1,0 0,9 0,9 1,2 0,9 0,9 1,8 0,22 22,6 
Oliën en vetten 0,2 2,5 7,6 3,7 5,1 5,4 9;3 10,4 10,2 10,9 10,1 0,18 2,5 
Melk, kaas en eieren -1,9 0,7 1,2 -1,4 -1,1 -0,3 2,0 4,1 2,8 4,5 4,9 0,17 14,2 
Alcoholvrije dranken 2,6 3,0 1,3 2,4 0,7 1,5 1,8 1,3 0,8 1,4 1,6 0,14 10,7 

Mineraalwater, frisdranken en sappen 1,2 3,3 1,3 3,3 0,7 1,5 1,9 1,1 0,5 1,0 1,8 0,11 8,3 
Koffie, thee en cacao 7,9 2,0 1,4 -0,5 0,8 1,6 1,3 1,9 1,9 2,9 0,9 0,03 2,4 

Voeding n.e.g. 0,1 3,1 2,6 3,3 3,7 2,9 2;5 1,2 1,0 1,6 1,0 0,13 4,9 
Suiker, jam, chocolade 0,8 0,6 0,8 1,1 1,0 0,9 0,7 0,5 -0,4 1,0 0,8 0,06 8,2 
Alcoholische dranken 2,4 8,4 0,3 5,2 -0,3 -0,1 1,1 0,6 -0,7 0,2 2,3 0,04 15,6 

Bier 4,5 3,9 1,2 1,9 0,7 1,1 1,3 1,8 1,0 3,3 1,2 0,06 4,9 
Gedistilleerde dranken 3,1 16,8 0,2 8,6 0,4 0,7 0,4 -0,9 -0,9 -0,3 -1,5 0,00 1,6 
Wijnen 1,2 9,7 -0,1 6,6 -1,0 -0,8 1,1 0,2 -1,6 -1,3 3,6 -0,02 9,1 

Bewerkte levensmiddelen 1,6 3,5 2,1 2,7 1,6 1,9 2,5 2,6 2,1 2,6 3,2 2,14 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium.  
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep in 2017 (in procentpunt), 2 p.m. Gewicht in de groep in 2017 (in %). 

Met een bijdrage van 1,2 procentpunt droeg tabak, de productcategorie met het tweede grootste gewicht (21,3 %), in 
2017 voor meer dan de helft bij tot de inflatie voor bewerkte levensmiddelen. De inflatie voor tabak bedroeg in 2017 
gemiddeld 5,7 % (tegenover 5,5 % in 2016). Het prijsstijgingstempo nam in de loop van het jaar toe van 5,2 % tijdens 
het eerste tot 5,8 % tijdens het vierde kwartaal 2017. Vooral andere tabakswaren (bijvoorbeeld losse tabak) werden 
fors duurder (+9,6 %), maar ook voor sigaretten diende de consument meer te betalen (+4,0 %). Mochten de indirecte 
belastingen constant gebleven zijn, zou de inflatie voor tabaksproducten in 2017 uitgekomen zijn op 1,6 %. De accijns-
verhogingen hadden bijgevolg een verhogend effect van 4,1 procentpunt op de consumptieprijzen voor tabak, eerder 
voor losse tabak (9,1 procentpunt) dan voor sigaretten (2,2 procentpunt).64 Daarnaast zorgde de stijging van de ver-

64 De accijnsverhoging van 1 januari 2017 had dus een grotere impact op de prijzen voor losse tabak dan op die van sigaretten. Zo-
als elk jaar in januari, werden de accijnzen voor tabakswaren op 1 januari 2018 opnieuw verhoogd. Voor sigaretten bedraagt de 
specifieke bijzondere accijns sinds 1 januari 2018 57,7077 EUR per 1.000 stuks (tegenover 35,7780 EUR per 1000 stuks voordien, 

 37 

                                                 



koopprijzen van de tabaksindustrie op de Europese markt vermoedelijk voor een beperkte toename van de consump-
tieprijzen voor tabak.65 

Voor brood en granen, met een gewicht van 22,6 % de grootste groep binnen de bewerkte levensmiddelen, vertraagde 
de jaar-op-jaarinflatie in 2017 licht tot 1,0 % in vergelijking met het voorgaande jaar (1,2 %). De impact van deze pro-
ductgroep op de inflatie van de bewerkte levensmiddelen bedroeg in 2017 0,2 procentpunt. Vooral andere producten 
op basis van granen (zoals puddingpoeder) werden duurder (1,5 %), evenals andere bakkerijproducten (bijvoorbeeld 
Luikse wafels, 1,4 %). 

In de loop van het verslagjaar nam het prijsstijgingstempo van de productgroep oliën en vetten toe van 5,1 % in het 
eerste kwartaal tot 10,4 % in het vierde kwartaal 2017. De inflatie van oliën en vetten kwam in 2017 uit op gemiddeld 
7,6 % (tegenover 2,5 % in 2016). De impact op de inflatie van de bewerkte levensmiddelen bedroeg in 2017 0,2 pro-
centpunt. Vooral voor boter betaalde de consument meer in de winkel (16,6 %). De prijs voor boter op de Europese 
grondstoffenmarkt (uitgedrukt in euro) noteerde in 2017 gemiddeld 57,7 % hoger dan een jaar voordien. Ook de 
grondstoffenprijzen voor extra vierge olijfolie en vierge olijfolie noteerden respectievelijk 24,9 % en 21,3 % hoger66, 
maar de prijsstijging in de winkel bleef al bij al beperkt (2,4 %). 

Sinds mei 2016 ging de Belgische geharmoniseerde consumptieprijs voor boter in stijgende lijn, waardoor hij in no-
vember 2017 34,1 % hoger uitkwam. In december nam hij weliswaar af met 2,3 %. Tussen april 2016 en augustus 2017 
nam de wereldmarktprijs voor boter toe met 96,5 %. Ook de Europese en Belgische producentenprijs voor boter na-
men in de periode april 2016-augustus 2017 toe met respectievelijk 140,2 % en 165,1 %. In het derde kwartaalverslag 
2017 van het Prijzenobservatorium wordt in detail beschreven wat de redenen voor deze prijsbewegingen zijn. Volgens 
de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie is die toename vooreerst gelieerd aan een stijging van de vraag naar 
boter in Europa. Zo wordt in heel wat artikels niet langer gesteld dat boter slechter is voor de gezondheid dan plant-
aardige producten. Daarenboven wordt boter ook als een meer authentiek product ervaren, terwijl het imago van be-
paalde botersubstituten, zoals palmolie, er daarentegen op achteruit gegaan is. Ten tweede is ook de consumptie van 
producten waarin melkvet (dat gebruikt wordt voor boter) verwerkt is toegenomen, zoals room, kaas en volle melk-
producten (zoals Griekse yoghurt). Ten derde neemt ook de export van melkvet naar derde landen toe. Sinds augustus 
2017 bewoog de wereldmarktprijs voor boter opnieuw neerwaarts, net zoals de Europese en Belgische producenten-
prijs voor boter sinds september 2017. In december 2017 kwamen ze respectievelijk 24,9 %, 24,6 % en 28,1 % lager uit 
dan in augustus/september. 

De inflatie voor zuivelproducten kwam in 2017 uit op 1,2 % (tegenover 0,7 % een jaar voordien). De impact op de infla-
tie van de bewerkte levensmiddelen bedroeg 0,2 procentpunt. Het prijsstijgingstempo versnelde van -1,1 % in het eer-
ste kwartaal en -0,3 % in het tweede kwartaal tot 2,0 % in het derde kwartaal en zelfs 4,1 % in het vierde kwartaal 
2017. Na drie kwartalen van negatieve inflatie werd deze tijdens het derde kwartaal 2017 dus opnieuw positief, wat 
deels te wijten is aan het wegvallen van de impact van het melkakkoord, dat voor de distributie van september 2015 
tot mei 2016 liep. Vanaf september 2015 zorgde dit akkoord namelijk voor een tijdelijke prijsverhoging van melk; de 
prijs zakte weer in vanaf augustus 2016. De consument betaalde in 2017 respectievelijk 4,2 % en 1,4 % minder voor 
verse volle en halfvolle melk, hoewel de prijsstijging op jaarbasis in december 2017 respectievelijk 3,0 % en 5,8 % be-
droeg, onder andere door een stijging van de melkprijs, uitbetaald aan de melkveehouder, op jaarbasis in de tweede 
jaarhelft van 2017. Eieren kostten 5,7 % meer dan verleden jaar (en in december 2017 zelfs 21,1 % meer dan een jaar 
eerder). De producentenprijs voor eieren op de veiling van Kruishoutem schoot sinds juli 2017 de hoogte in en noteer-

ofwel een verhoging van 61,3 %), de ad valorem accijns bedraagt sinds 1 januari 2018 40,04 % van de kleinhandelsprijs (tegenover 
45,84 % voordien). Voor rooktabak bedraagt de specifieke bijzondere accijns 42,3465 EUR per kilogram (tegenover 32,3061 EUR per 
kg voordien, ofwel een verhoging van 31,1 %).  

65 De Europese afzetprijs voor de vervaardiging van tabaksproducten lag in 2017 0,7 % hoger dan een jaar voordien. 

66 Volgens de schattingen zou de productie van olijfolie wereldwijd met ongeveer 20 % dalen. (Bron: Market dashboard Olive Oil, 
European Commission) Tegelijkertijd stijgt de vraag, ook vanuit China. 
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de in december gemiddeld 70,6 % hoger dan in juli voor een bruin scharrelei van medium grootte. De prijzen lagen in 
2017 gemiddeld 26,8 % hoger dan verleden jaar. Afgelopen zomer trof de fipronilcrisis de eiersector: heel wat boeren 
moesten hun eieren vernietigen, met een geslonken aanbod tot gevolg. 

Alcoholvrije dranken werden in 2017 gemiddeld 1,3 % duurder in vergelijking met het voorgaande jaar (tegenover 
3,0 % in 2016), goed voor een bijdrage van 0,1 procentpunt tot de inflatie voor bewerkte levensmiddelen. Het prijsstij-
gingstempo voor mineraalwater, frisdranken en sappen enerzijds en koffie, thee en cacao anderzijds vertraagde im-
mers respectievelijk van 3,3 % in 2016 tot 1,3 % in 2017 en van 2,0 % tot 1,4 %. Dezelfde inflatie wordt opgetekend bij 
constante indirecte belastingen, wat wijst op het wegvallen van de impact van de gezondheidstaks op frisdranken, in-
gevoerd op 1 januari 2016. Vanaf 1 januari 2018 wordt deze zogenaamde suikertaks echter opnieuw ingevoerd op 
“water met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen”.67 De consument betaalde in 2017 meer voor fruitsap68 (2,2 %) 
en koffie (1,9 %). Sinds november 2016 gaat de internationale prijs voor koffiebonen69 (uitgedrukt in euro) in dalende 
lijn (-31,1 % in december 2017) en noteerde in 2017 8,0 % lager dan een jaar voordien. 

De inflatie van de overige voedingswaren vertraagde in de loop van 2017, van 3,7 % in het eerste kwartaal tot 1,2 % in 
het vierde kwartaal, om uit te komen op gemiddeld 2,6 % in 2017 (tegenover 3,1 % in 2016). Deze productgroep droeg 
0,1 procentpunt bij tot de inflatie voor bewerkte levensmiddelen. Vooral kant-en-klare maaltijden (3,2 %) werden 
duurder. 

In de loop van het verslagjaar nam het prijsstijgingstempo van de productgroep suiker, jam en chocolade af, van 1,0 % 
in het eerste kwartaal tot 0,5 % in het vierde kwartaal 2017. De jaar-op-jaar prijsstijging kwam in 2017 uit op 0,8 % (te-
genover 0,6 % in 2016). De consument betaalde in de winkel 2,0 % meer voor suiker. Op de grondstoffenmarkt voor 
suiker, jam en chocoladeproducten lijken de noteringen voor witte suiker (i.e. bulkproducten van de suikerraffinaderij-
en) sinds het najaar van 2017 een daling te hebben ingezet, na een stabiele periode sinds de aanvang van 2017. In no-
vember 2017 (meest recente gegevens) kwam de gemiddelde Europese suikerprijs 14,6 % lager uit dan een jaar voor-
dien.70 Tot september 2017 werd de Europese suikermarkt gekenmerkt door onder andere quota en een minimumprijs 
voor suikerbieten. Met de vrijmaking van de markt werden deze maatregelen afgeschaft. 

De inflatie voor alcoholische dranken bedroeg in 2017 gemiddeld 0,3 % (tegenover 8,4 % in 2016). Deze vertraging was 
vooral te wijten aan gedistilleerde dranken (-16,7 procentpunt) en wijn (-9,8 procentpunt), maar ook aan bier (-2,7 pro-
centpunt). Voor gedistilleerde dranken nam de inflatie af van 16,8 % in 2016 tot 0,2 % in 2017, voor wijnen van 9,7 % 
tot -0,1 % en voor bier van 3,9 % tot 1,2 %. De impact op de inflatie van de verhoging van de accijnzen voor ethylalco-
hol en alcoholhoudende dranken, die op 1 november 2015 in werking trad als een van de financieringsmaatregelen van 
de taxshift, viel in november 2016 weg. Er zijn eveneens geen nieuwe accijnswijzigingen doorgevoerd. Voor bier ver-
snelde het prijsstijgingstempo in de loop van 2017, van 0,7 % in het eerste kwartaal tot 1,8 % in het vierde kwartaal (en 
zelfs 3,3 % in november 2017). De stijging van de afzetprijs voor bier lijkt doorgerekend te zijn in de consumptie-
prijs71 72.  

67 Sinds 1 januari 2018 bedraagt de accijns op limonade met suiker of suikervervangers 11,9233 EUR per hectoliter (voordien 6,8133 
EUR per hectoliter). 

68 De prijstoename voor fruitsap was te wijten aan een kleinere sinaasappeloogst in Brazilië en Florida, ’s werelds grootste produ-
centen, door ongunstige weersomstandigheden en de zogenaamde “ziekte van de gele draak” die de bomen aantast. 

69 Berekend als 85 % other milds (arabica) en 15 % robusta. 

70 De dalende suikerprijzen zijn onder andere te wijten aan de grote voorraden en de goede oogstvooruitzichten. 

71 De Belgische afzetprijzen voor gedistilleerde dranken en bier lagen in 2017 respectievelijk 0,4 % en 2,8 % hoger dan tijdens de 
overeenstemmende periode een jaar eerder. De Europese afzetprijzen voor gedistilleerde dranken, wijn en bier namen met respec-
tievelijk 0,3 %, 1,0 % en 1,2 % toe. 

72 Voor meer informatie over de marktwerking van de sector “vervaardiging van bier” (NACE 11.05) en de impact op de consump-
tieprijzen: zie derde kwartaalverslag 2017 van het Prijzenobservatorium. 
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I.3.2 Inflatie voor bewerkte levensmiddelen in de voornaamste buurlanden 

In 2017 versnelde de inflatie voor bewerkte levensmiddelen in de buurlanden tot gemiddeld 1,9 %, tegenover 0,4 % in 
2016. Dit in tegenstelling tot de Belgische inflatie, die vertraagde van 3,5 % in 2016 tot 2,1 % in 2017. Doorheen het 
verslagjaar nam de inflatie in de buurlanden toe van 1,0 % in het eerste kwartaal tot 2,5 % in het derde en vierde kwar-
taal 2017. Ook in België was dit het geval: de inflatie nam toe van 1,6 % in het eerste kwartaal tot 2,6 % in het vierde 
kwartaal 2017. Het inflatieverschil voor bewerkte levensmiddelen in het nadeel van België is bijgevolg afgenomen van 
3,0 procentpunt in 2016 tot 0,2 procentpunt in 2017. De bijdrage van deze categorie aan het totale inflatieverschil be-
droeg in 2017 0,1 procentpunt ten nadele van België (tegenover 0,4 procentpunt in 2016). 

Elk buurland afzonderlijk zag voor deze productgroep de inflatie versnellen in 2017 ten opzichte van het voorgaande 
jaar. Weliswaar liet enkel Duitsland een hogere inflatie voor bewerkte levensmiddelen optekenen dan België (3,0 % 
tegenover 0,8 % in 2016). In Nederland kwam de inflatie uit op 1,7 % (tegenover 0,5 % in 2016). In Frankrijk bedroeg de 
inflatie 0,8 % (tegenover -0,1 % in 2016). Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor bewerkte levens-
middelen echter lager zijn uitgekomen in België dan gemiddeld in de drie voornaamste buurlanden (1,3 % in België en 
1,9 % in de buurlanden). In België en in Frankrijk73 werden de accijnzen op tabak verhoogd, in Nederland werden de 
accijnzen op tabak en wijn74 verlaagd. 

73 De accijnzen op rooktabak werden in Frankrijk verhoogd op 20 februari 2017. 

74 Op 1 januari 2017 werden de accijnzen in Nederland verlaagd voor wijn en tabak:  
- Wijn, mousserend en niet mousserend, alcoholpercentage ≤ 8,5 %: 44,24 euro per hectoliter (voordien 44,18 euro voor niet 
mousserende wijn en 48,25 euro voor mousserende wijn);  
- Wijn, mousserend en niet mousserend, alcoholpercentage > 8,5 %: 88,30 euro per hectoliter (voordien 88,36 euro voor niet 
mousserende wijn en 254,41 euro voor mousserende wijn, alcoholpercentage > 8,5 % maar ≤ 15 %);  
- Sigaretten: percentage kleinhandelsprijs 5,00 %, 166,46 euro per 1.000 stuks (voordien percentage kleinhandelsprijs 0,83 %, 
179,07 euro per 1.000 stuks);  
- Rooktabak: percentage kleinhandelsprijs vervallen, 99,25 euro per kg (voordien percentage kleinhandelsprijs 4,60 %, 78,68 euro 
per kg). 
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Grafiek 16. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor bewerkte levensmiddelen in België en in de voornaamste buurlan-
den 

(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

In 2017 lieten alle categorieën van de bewerkte levensmiddelen, met uitzondering van oliën en vetten, zuivelproducten 
en alcoholische dranken, een hogere jaar-op-jaar prijsstijging in België optekenen dan gemiddeld in de buurlanden. 
Tabak leverde in 2017 de grootste bijdrage aan het inflatieverschil ten nadele van ons land (0,5 procentpunt). Zuivel-
producten (0,5 procentpunt) en oliën en vetten (0,1 procentpunt) droegen daarentegen bij tot het inflatieverschil ten 
voordele van België. 

Zowel in België als gemiddeld in de buurlanden nam de inflatie voor tabak toe, van 5,5 % in 2016 naar 5,7 % in 2017 in 
België en van 2,4 % in 2016 naar 3,3 % in 2017 in de buurlanden. In Nederland vertraagde de inflatie ten opzichte van 
het voorgaande jaar, van 3,2 % naar 1,5 %, terwijl ze in Duitsland (van 3,7 % naar 4,0 %) en in Frankrijk (van 0,1 % naar 
2,7 %) versnelde. Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor tabak in België 1,6 % bereikt hebben (te-
genover 5,7 % nu), in tegenstelling tot 3,1 % gemiddeld in de buurlanden (tegenover 3,3 % nu). Meer specifiek zou de 
inflatie in Frankrijk 1,7 % (tegenover 2,7 % nu) en in Nederland 3,5 % (tegenover 1,5 % nu, door een daling van de ac-
cijnzen) bedragen hebben. In Duitsland zou de inflatie voor tabak ongewijzigd zijn gebleven (4,0 %). 

Terwijl de Belgische en Franse consument voor melk, kaas en eieren respectievelijk 1,2 % en 0,2 % meer betaalde in 
2017 in vergelijking met een jaar voordien, namen de consumptieprijzen voor zuivelproducten in Nederland en Duits-
land tijdens dezelfde periode veel sterker toe, namelijk met respectievelijk 6,2 % en 8,1 %. Vooral melk kende een forse 
prijstoename in beide landen: voor bijvoorbeeld verse halfvolle en magere melk betaalde de consument 16,8 % meer 
in Duitsland en 20,0 % meer in Nederland. Ook kaas en kwark (7,6 %) en overige zuivelproducten (12,5 %) werden een 
pak duurder in Duitsland. België kende daarentegen een prijsdaling voor verse halfvolle en magere melk (-1,4 %). Tij-
dens het derde kwartaal 2017 werd de inflatie hiervoor echter opnieuw positief, na drie kwartalen van negatieve infla-
tie, deels te wijten aan het wegvallen van de impact van het melkakkoord (zie deel I.3.1). Voor oliën en vetten namen 
de prijzen in 2017 in Frankrijk, België en Nederland toe met respectievelijk 2,8 %, 7,6 % en 8,6 %. In Duitsland liep de 
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inflatie zelfs op tot gemiddeld 21,0 %. Dit verschil is vooral te wijten aan boter, waarvoor de consument in Frankrijk75 
slechts 4,8 % meer betaalde in 2017, tegenover 16,6 % meer in België, 32,3 % meer in Nederland en zelfs 44,7 % meer 
in Duitsland. 

Grafiek 17: Jaarbijdrage van de verschillende categorieën van de bewerkte levensmiddelen tot het inflatieverschil voor bewerkte 
levensmiddelen tussen België en de voornaamste buurlanden 

(In procentpunt) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

Wanneer tabak en alcoholische dranken niet worden meegerekend, zouden de prijzen voor bewerkte levensmiddelen 
in 2017 in België op jaarbasis met 1,4 % gestegen zijn. In de buurlanden zouden ze gemiddeld met 1,9 % toegenomen 
zijn (0,3 % in Frankrijk, 2,0 % in Nederland en 3,3 % in Duitsland). 

  

75 De Franse retailmarkt zou weinig concurrentie kennen en zou gedomineerd worden door enkele grote spelers, die prijzen voor 
veel verse producten eenmaal per jaar onderhandelen met de leveranciers. (Bron: The Economist, “Why France is facing a butter 
spueeze”, 6 november 2017, beschikbaar op https://www.economist.com/blogs/economist-explains/2017/11/economist-explains-
3). 
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Tabel 7. Inflatie voor bewerkte levensmiddelen en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buurlanden in 2017 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2017 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Tabak 5,7 3,3 4,0 2,7 1,5 21,3 19,6 
Brood en granen 1,0 0,4 0,4 0,3 0,7 22,6 20,0 
Oliën en vetten 7,6 12,4 21,0 2,8 8,6 2,5 2,8 
Melk, kaas en eieren 1,2 4,3 8,1 0,2 6,2 14,2 15,7 
Alcoholvrije dranken 1,3 1,2 1,2 0,6 1,9 10,7 11,9 

Mineraalwater, frisdranken en sappen 1,3 0,8 0,7 0,6 1,7 8,3 8,2 
Koffie, thee en cacao 1,4 1,7 2,4 0,7 1,7 2,4 3,7 

Voeding n.e.g. 2,6 0,1 0,5 -0,7 0,5 4,9 5,0 
Suiker, jam, chocolade 0,8 0,1 0,4 0,1 -0,9 8,2 8,8 
Alcoholische dranken 0,3 0,5 0,5 0,6 0,1 15,6 16,2 

Bier 1,2 0,7 0,6 1,4 0,2 4,9 5,7 
Gedistilleerde dranken 0,2 0,0 0,1 -0,2 1,3 1,6 3,7 
Wijnen -0,1 0,6 0,5 1,0 -0,5 9,1 6,8 

Bewerkte levensmiddelen 2,1 1,9 3,0 0,8 1,7 100,0 100,0 
Bewerkte levensmiddelen (zonder alcohol 
en tabak 1,4 1,9 3,3 0,3 2,0 63,1 64,2 

Bewerkte levensmiddelen (bij ongewijzigde 
indirecte belastingen) 1,3 1,9 3,0 0,6 2,1 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

I.4 Inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen in 2017 
I.4.1 Inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen in België 

In 2017 bedroeg de inflatie van niet-bewerkte levensmiddelen 0,1 %, terwijl die nog 2,6 % bedroeg in 2016. De prijzen 
van niet-bewerkte levensmiddelen stegen nog op jaarbasis in het eerste kwartaal 2017, maar in het tweede kwartaal 
begonnen ze te dalen 76 en is de inflatie negatief gebleven tot in november. Deze daling van het inflatiecijfer van niet-
bewerkte levensmiddelen in 2017 is voornamelijk het gevolg van de sterke daling van de prijzen van fruit dit jaar. Ge-
zien de zeer zwakke inflatie van niet-bewerkte levensmiddelen, was de impact op de totale inflatie dit jaar nihil. 

Tabel 8. Recent verloop van de consumptieprijzen voor niet-bewerkte levensmiddelen 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2015 2016 2017 
2016 2017 2017 – IV 

Bijdrage1 Gewicht2 
IV I II III IV okt nov dec 

Vis en zeevruchten -1,5 7,7 4,7 7,1 7,4 1,6 6,9 3,0 5,3 1,4 2,3 0,58 12,6 
Vlees 0,2 1,0 0,8 1,3 0,3 1,0 0,8 1,1 0,9 0,9 1,5 0,40 52,2 
Groenten 7,5 2,8 -0,8 0,2 6,6 -2,5 -3,5 -3,5 -3,4 -4,4 -2,6 -0,14 20,3 
Fruit 4,4 3,8 -4,9 3,3 -1,8 -9,4 -7,1 -0,8 -4,7 0,7 1,9 -0,75 14,9 
Niet-bewerkte  
levensmiddelen 2,1 2,6 0,1 2,0 2,1 -1,4 -0,5 0,1 -0,3 -0,1 0,8 0,09 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep in 2017 (in procentpunt), 2 p.m. Gewicht in de groep in 2017 (in %). 

Met een bijdrage van -0,75 procentpunt heeft fruit het meest bijgedragen tot de daling van de inflatie van niet-
bewerkte levensmiddelen in 2017. De consumptieprijzen van fruit waren dit jaar 4,9 % lager dan die van 2016, terwijl 
de inflatie voor fruit in 2016 nog 3,8 % bedroeg. De inflatie van fruit kwam elk kwartaal negatief uit. Op jaarbasis daal-
den de prijzen voor vers fruit in 2017 met gemiddeld 5,6 %. De prijzen voor fruitconserven stegen daarentegen met 
gemiddeld 1,5 % tijdens dezelfde periode. De inflatie van gedroogd fruit was dit jaar nagenoeg nul (0,1 %). Vooral inge-
voerd fruit droeg bij tot de negatieve inflatie. Volgens de afzetprijsindex van land- en tuinbouwproducten in België, die 

76 Het is de eerste keer sinds het eerste kwartaal 2015 dat die productcategorie een negatieve inflatie optekent. 
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een goede indicator is voor de evolutie van de consumptieprijzen77, stegen de prijzen van lokale producten zoals ap-
pels en peren in 201778 ten opzichte van 2016. 

De prijzen van groenten zijn in 2017 ook licht gedaald op jaarbasis, namelijk -0,8 % ten opzichte van 2016 (ten opzichte 
van een inflatie van 2,8 % in 2016 en van 7,5 % in 2015). De inflatie van groenten bedroeg nog 6,6 % in het eerste kwar-
taal79, maar in het tweede kwartaal begonnen de prijzen op jaarbasis te dalen. Deze daling heeft zich nog versterkt in 
het derde kwartaal, waardoor de inflatie zich in het vierde kwartaal 2017 stabiliseerde op -3,5 %. De negatieve inflatie 
voor groenten dit jaar wordt vooral veroorzaakt door de daling op jaarbasis van de consumptieprijzen voor verse 
groenten (-1,3 %) en aardappelen (-1,7 %). Volgens de afzetprijsindex van land- en tuinbouwproducten in België zijn in 
201780 de prijzen van bepaalde verse groenten zoals bloemkool, witloof, spruitjes, paprika's en komkommers gedaald 
ten opzichte van 2016. 

Voor vlees diende de consument in 2017 gemiddeld 0,8 % meer te betalen dan in 2016, wat een lichte vertraging bete-
kende van het prijsstijgingstempo ten opzichte van het vorige jaar (1,0 % in 2016). De meeste consumptieprijzen van 
de verschillende soorten vlees zijn in 2017 gestegen op jaarbasis. De inflatie van varkensvlees bedroeg 1,9 %, terwijl de 
consument 1,2 % meer moest betalen voor andere vleesbereidingen (waaronder pensen, gehakt en gevogeltesalade) 
en 0,8 % meer voor gedroogd, gezouten of gerookt vlees. De consumptieprijzen van runds- en kalfsvlees zijn licht ge-
stegen met 0,3 % en van gevogelte met 0,5 %. Wat de landbouwprijzen betreft, daalden de prijzen van runderkarkas-
sen81 met gemiddeld 1,0 % in 2017 in vergelijking met 2016, terwijl de consumptieprijzen iets toenamen. Voor var-
kenskarkassen ontving de varkenshouder in 2017 gemiddeld 9,6 % meer dan een jaar voordien, terwijl de consumptie-
prijzen in dezelfde periode in mindere mate toenamen. 

In 2017 moest de consument gemiddeld 4,7 % meer betalen voor vis dan in 2016, wat een vertraging is van het prijs-
stijgingstempo ten opzichte van vorig jaar, toen de inflatie nog 7,7 % bedroeg voor vis. De inflatie voor vis schommelde 
in 2017 sterk van 7,4 % in het eerste kwartaal naar 1,6 % in het tweede kwartaal, steeg tot 6,9 % in het derde kwartaal 
en daalde tot 3,0 % in het laatste kwartaal. De belangrijkste reden voor deze fluctuatie is de zeer variabele prijsevolutie 
op jaarbasis voor verse of gekoelde zeevruchten dit jaar (zoals garnalen, mosselen en sint-jakobsschelpen)82. In 2017 
betaalden consumenten gemiddeld 0,1 % minder voor verse of gekoelde zeevruchten. In 2017 betaalde de consument 
voor gedroogde, gerookte of gezouten vis, diepgevroren vis en verse vis respectievelijk 8,9 %, 6,1 % en 6,9 % meer dan 
in 2016. 

I.4.2 Inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen in de voornaamste buurlanden 

In vergelijking met België is de inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen in de buurlanden slechts licht gedaald in 
2017, met gemiddeld 2,1 % (tegenover 2,0 % in 2016), d.i. een hogere inflatie dan in ons land in 2017 (ter herinnering 
0,1 %). Deze productgroep leverde dit jaar een bijdrage van 0,1 procentpunt aan de daling van het totale inflatiever-
schil met onze voornaamste buurlanden ten nadele van België. Terwijl de inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen 
lichtjes vertraagd is in Duitsland tussen 2016 en 2017 (van 2,2 naar 2,1 %), is de inflatie in Frankrijk en Nederland voor 

77 De consumptieprijsontwikkeling voor groenten en fruit blijkt sterk gekoppeld aan de prijzen die gelden op Belgische veilingen. 
78 Meest recente beschikbare gegevens: november 2017. 
79 De hoge groenteprijzen in de eerste maanden van 2017 zijn vooral te wijten aan de beperkte aanvoer uit Zuid-Europese landen 
als gevolg van slechte weersomstandigheden. Zo bereikten bijvoorbeeld de prijzen van courgettes en spinazie een piek. 
80 Meest recente beschikbare gegevens: oktober 2017. 
81 De karkasprijzen zijn een goede indicator voor de prijzen die de rundvee- en varkenshouders krijgen. 
82 De inflatie evolueerde van 8,8 % naar -14,7 % tussen het eerste en het tweede kwartaal 2017. In het derde kwartaal veerde de 
inflatie op tot 8,7 % en in het vierde kwartaal eindigde ze op 0,9 %. 
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deze productgroep versneld tijdens dezelfde periode (van 1,6 naar 1,9 % in Frankrijk en van 2,5 naar 3,5 % in Neder-
land)83. 

Grafiek 18. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor niet-bewerkte levensmiddelen in België en in de voornaamste buur-
landen 

(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

Fruit leverde in 2017 de grootste bijdrage aan het inflatieverschil ten voordele van België voor niet-bewerkte levens-
middelen. Terwijl de prijzen voor fruit in België met 4,9 % daalden in 2017, stegen ze in de buurlanden met gemiddeld 
2,7 % (3,0 % in Duitsland, 2,7 % in Nederland en 2,2 % in Frankrijk). Ook groenten en vlees droegen bij tot het inflatie-
verschil ten voordele van België. Vis daarentegen temperde het inflatieverschil ten voordele van België. 

Tabel 9. Inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buurlanden in 
2017 

(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2017 (in %) 

België Gemiddelde  
buurlanden 

Vis en zeevruchten 4,7 4,3 3,9 4,1 9,6 12,6 9,9 
Vlees 0,8 1,7 2,0 1,1 3,8 52,2 47,4 
Groenten  -0,8 1,7 0,9 2,3 2,2 20,3 25,4 
Fruit -4,9 2,7 3,0 2,2 2,7 14,9 17,2 
Niet-bewerkte levensmiddelen 0,1 2,1 2,1 1,9 3,5 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

  

83 Wijzigingen in de indirecte belastingen hebben geen significant effect gehad op de inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen in 
België en in de voornaamste buurlanden. 
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I.5 Inflatie voor diensten in 2017 
I.5.1 Inflatie voor diensten in België 

In 2017 bedroeg de diensteninflatie gemiddeld 1,9 %. Mede door het grote gewicht (42,3 %) ervan leverden de dien-
sten de tweede grootste bijdrage tot de totale inflatie in 2017 (0,8 procentpunt) na de energiedragers. 

Ten opzichte van het voorgaande jaar nam de diensteninflatie af (1,9 % in 2017 ten opzichte van 2,2 % in 2016). Deze 
vertraging van de diensteninflatie is het gevolg van een vertraging van de inflatie van onder andere de productgroep 
overige diensten (2,1 % in 2017 tegenover 2,7 % in 2016, omwille van de sterke daling van de inflatie voor het onder-
wijs84), van de productgroep communicatie (2,0 % in 2017 tegenover 4,2 % in 2016, onder andere omwille van een ver-
traging van de inflatie voor de bundels) en van de productgroep vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging (2,3 % in 
2017 tegenover 2,8 % in 2016, onder andere omwille van een lagere inflatie voor restaurants en cafés). Deze vertragin-
gen van het prijsstijgingstempo werden niet volledig gecompenseerd door de versnelling van de inflatie voor reizen 
(2,9 % in 2017 tegenover -1,6 % in 2016, onder andere omwille van de prijsstijgingen voor accommodaties). 

Gereguleerde prijzen hebben een grote invloed op de diensteninflatie. Gereguleerde prijzen (in het vet in de tabel 
hieronder) zijn prijzen die rechtstreeks vastgelegd of sterk beïnvloed worden door de overheid of die door een regule-
rende overheid worden gecontroleerd85. In 2017 droegen de gereguleerde diensten, met een gewicht van 28,4 % in 
het totaal van de diensten, 0,6 procentpunt bij tot de diensteninflatie. Ze waren dus verantwoordelijk voor ongeveer 
een derde van de totale diensteninflatie. De bijdrage van gereguleerde diensten is dus in absolute termen gedaald in 
vergelijking met 2016 (0,72 procentpunt in 2016) maar bleef in relatieve termen vrij stabiel (ongeveer een derde van 
de totale diensteninflatie, die 2,2 % bedroeg). Vooral verpleging in een ziekenhuis (met een inflatie van 2,0 %) en socia-
le bescherming (met een inflatie van 2,2 %) hebben bijgedragen tot de inflatie voor gereguleerde diensten in 2017. 
Zonder de gereguleerde diensten zou de diensteninflatie 1,8 % hebben bedragen in België. 

 

84 De reden is het wegvallen van de opwaartse druk op de inflatie van de verhoging van het inschrijvingsgeld voor hogescholen en 
universiteiten in Vlaanderen in oktober 2015. 

85 Het jaarverslag 2016 van het Prijzenobservatorium bevatte een hoofdstuk over de evolutie van de gereguleerde prijzen in België 
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Tabel 10. Recente verloop van de consumptieprijzen voor diensten  
(Jaar-op-jaar veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2015 2016 2017 
2016 2017 2017 – IV 

Bijdrage1 Gewicht2 
IV I II III IV okt nov dec 

Vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging 2,7 2,8 2,3 2,6 2,5 2,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 0,61 26,1 
Restaurants en cafés 2,7 3,2 2,5 3,2 2,8 2,4 2,5 2,3 2,4 2,4 2,2 0,39 15,8 
Culturele diensten 3,9 2,3 2,7 1,3 2,6 1,8 3,586 2,8 2,9 2,5 3,1 0,10 3,6 
Kapsalons en lichaamsverzorging 2,2 2,3 2,0 2,4 2,0 1,9 1,8 2,0 1,9 2,2 2,0 0,07 3,5 
Recreatieve- en sportdiensten 1,7 2,4 1,9 2,1 2,1 1,5 1,6 2,5 2,5 2,5 2,5 0,04 2,1 
Kantines 1,3 1,0 1,8 1,3 1,3 1,3 1,2 3,5 3,5 3,5 3,5 0,01 0,7 
Reiniging, herstelling en huur van kleding 2,7 2,2 1,6 1,9 1,7 1,6 1,4 1,7 1,6 1,8 1,8 0,00 0,1 
Overige diensten 3,2 2,7 2,1 1,5 1,9 2,1 2,1 2,3 2,3 2,3 2,4 0,52 24,7 
Verpleging in ziekenhuis 1,4 1,2 2,0 1,3 1,8 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,3 0,20 10,0 
Sociale bescherming 3,7 3,0 2,2 3,0 2,0 2,1 2,3 2,5 2,4 2,4 2,5 0,11 4,6 
Verzekering i.v.m. gezondheid 2,9 2,5 3,8 2,5 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 0,09 2,5 
Tandheelkundige verzorging 0,0 0,0 7,687 0,0 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 0,08 1,1 
Andere verzekeringen 1,6 2,7 2,9 1,7 1,2 3,0 3,7 3,7 3,7 3,7 3,6 0,02 0,6 
Andere diensten, n.e.g. 0,4 0,6 1,0 0,6 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 1,2 0,02 1,5 
Onderwijs 8,2 20,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,7 1,7 1,7 0,01 1,5 
Financiële diensten, n.e.g. 3,5 2,5 2,0 2,5 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 0,00 0,1 
Medische en paramedische diensten 8,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 2,7 
Huisvestingsdiensten 2,7 1,4 1,3 1,1 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,5 0,31 23,1 
Werkelijke woninghuur 1,0 0,9 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 0,16 14,7 
Andere diensten i.v.m. woning 2,0 2,9 2,2 3,2 3,0 2,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 0,04 1,9 
Riolering en afvalwaterzuivering 10,7 0,6 2,8 0,7 0,8 0,6 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 0,03 1,0 
Verzekering i.v.m. woning 2,4 1,7 3,1 1,7 2,8 2,4 3,6 3,4 3,6 3,6 3,2 0,03 0,9 
Huishoudelijke diensten voor de woning 4,3 1,3 0,9 0,2 0,6 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 0,02 2,5 
Diensten onderhoud en reparatie woning 1,6 2,2 1,3 2,2 1,1 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 0,02 1,2 
Afvalophaling 12,1 3,0 1,1 1,5 1,5 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,01 0,9 
Reizen 1,8 1,6 2,9 -0,3 -1,3 4,6 5,2 3,0 6,6 -0,7 3,0 0,18 6,0 
Accommodatie 4,2 3,0 7,0 -0,4 2,2 8,5 7,1 10,0 13,1 1,9 14,6 0,15 2,0 
Pakketreizen 0,2 1,2 0,4 0,0 -3,1 2,0 3,3 -0,9 2,7 -2,4 -2,9 0,03 3,9 
Communicatie -0,1 4,2 2,0 4,9 4,1 2,2 1,1 0,8 1,0 0,7 0,7 0,15 7,9 
Telefoon- en faxtoestellen en -diensten -0,2 4,2 2,1 5,0 4,3 2,3 1,1 0,8 1,0 0,7 0,7 0,15 7,6 
Postdiensten 3,2 2,8 0,0 2,8 0,088 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,2 
Vervoerdiensten 2,0 1,2 1,1 1,3 1,4 1,3 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 0,14 12,3 
Herstelling en onderhoud privévoertuigen 2,2 1,4 1,8 1,4 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 0,12 6,4 
Personenvervoer over de weg 4,9 3,3 3,3 3,3 3,3 3,4 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 0,04 1,1 
Personenvervoer per spoor 0,1 1,0 2,4 1,1 1,3 2,9 2,6 2,9 2,7 2,5 3,4 0,03 1,2 
Andere diensten ivm privévoertuigen 1,0 1,4 0,8 1,8 1,8 0,8 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,01 0,7 
Andere vervoerdiensten 2,1 1,2 1,6 1,5 1,4 1,4 2,0 1,4 1,7 1,5 1,1 0,00 0,2 
Verzekeringen i.v.m. het vervoer 0,5 0,1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,3 -0,1 -0,1 -0,3 0,0 0,0 -0,01 1,9 
Personenvervoer door de lucht 6,0 0,2 -5,3 3,3 1,8 -3,5 -9,6 -8,7 -10,0 -8,3 -7,9 -0,05 0,9 
Diensten 2,4 2,2 1,9 1,8 1,8 1,9 2,0 1,9 2,1 1,7 1,9 1,91 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep in 2017 (in procentpunt), 2 p.m. gewicht in de groep in 2017 (in %). 
In vet: de gereguleerde diensten in België. 

86 De hogere inflatie van de culturele diensten is voornamelijk te wijten aan de sterke prijsstijging op jaarbasis van de popconcerten. 

87 In 2017 betaalde de consument gemiddeld 7,6 % meer voor geneeskundige prestaties van tandartsen dan in 2016 (tegenover 
een nulinflatie in 2016). In het kader van het mondzorgtraject werd de bijdrage van de patiënt immers op 1 januari 2017 verhoogd 
indien deze in het voorgaande geen preventieve zorg bij de tandarts heeft ondergedaan. Dit betreft aldus geen verhoging van het 
tarief van de tandarts. 

88 In het najaar 2016 heeft het BIPT het verzoek om tariefverhoging voor het “kleingebruikerspakket” van bpost voor 2017 gewei-
gerd. http://www.bipt.be/nl/operatoren/press-release/136-het-bipt-weigert-het-verzoek-om-tariefverhoging-van-bpost-voor-2017 
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In 2017 leverde de categorie vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging de grootste bijdrage tot de diensteninflatie 
(0,6 procentpunt). Het prijsstijgingstempo van deze productgroep bedroeg 2,3 % in 2017 of een vertraging ten opzichte 
van 2016, toen de inflatie 2,8 % bedroeg. De subcategorie restaurants en cafés leverde, mede door het grote gewicht 
ervan, de grootste bijdrage tot de inflatie van deze categorie. In 2017 moest de consument gemiddeld 2,5 % meer be-
talen voor de restaurant- en cafébezoeken, of een vertraging van het prijsstijgingstempo ten opzichte van vorig jaar 
(3,2 %). De vertraging van het prijsstijgingstempo in de categorie vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging in 2017 is 
voornamelijk te wijten aan de daling van de inflatie in restaurants en cafés. 

De productcategorie overige diensten leverde in 2017 de op één na grootste bijdrage tot de diensteninflatie (0,5 pro-
centpunt). De inflatie voor deze productgroep bedroeg 2,1 % in 2017, ofwel een vertraging van het prijsstijgingstempo 
ten opzichte van vorig jaar (2,7 % in 2016). De sterke daling van de inflatie voor het onderwijs is de oorzaak van deze 
vertraging (ze daalde van 20,2 % in 2016 tot 0,4 % in 2017, als gevolg van het wegvallen van de opwaartse druk op de 
inflatie van de verhoging van het inschrijvingsgeld voor hogescholen en universiteiten in Vlaanderen in oktober 
2015)89. In de groep overige diensten leverde de verpleging in een ziekenhuis de grootste bijdrage tot de inflatie. Ver-
pleging in een ziekenhuis was op jaarbasis gemiddeld 2,0 % duurder in 2017 (tegenover 1,2 % in 2016). 

Huisvestingsdiensten lieten een inflatie van 1,3 % optekenen in 2017, of een lichte vertraging ten opzichte van het vo-
rige jaar (1,4 %). De bijdrage ervan tot de algemene diensteninflatie bedroeg 0,3 procentpunt dit jaar. Mede door zijn 
grote gewicht, heeft de subcategorie werkelijke woninghuur de grootste bijdrage geleverd tot de inflatie van de huis-
vestingsdiensten. De inflatie van deze subcategorie bedroeg 1,1 % in 2017 (tegenover 0,9 % in 2016). Riolering en af-
valwaterzuivering kende een scherpe versnelling van het prijsstijgingstempo tot 2,8 % in 2017 tegenover 0,6 % in 2016. 
Deze prijsstijging wordt verklaard door de verhoging van de bijdrage voor afvalwaterzuivering in Wallonië in juli 2017 
(de inflatie voor afvalwaterzuivering is immers gestegen tot 4,9 % in het derde en vierde kwartaal van 2017). 

Het prijsstijgingstempo voor reizen is in 2017 uitgekomen op 2,9 %, wat een versnelling is ten opzichte van de inflatie 
van 2016 (1,6 %). De consumptieprijzen voor accommodaties zijn het sterkst gestegen dit jaar, met een inflatie van 
gemiddeld 7,0 % in 2017 tegenover 3,0 % in 2016. De prijsstijging op jaarbasis was vooral groot voor de vakantiecentra, 
campings en jeugdherbergen, nl. een stijging met 13,6 % in 2017 (tegenover 3,8 % in 2016). De inflatie voor pakketrei-
zen vertraagde dit jaar en bedroeg 0,4 % (tegenover 1,2 % in 2016), voornamelijk als gevolg van de vertraging van het 
prijsstijgingstempo voor de internationale reizen (0,5 % in 2017 tegenover 1,3 % in 2016). 

Het prijsstijgingstempo voor communicatiediensten is in 2017 uitgekomen op 2,0 %, wat een vertraging is ten opzichte 
van 2016 (4,2 %). De inflatie voor telefoontoestellen en -diensten is immers vertraagd tot 2,1 % dit jaar (tegenover 
4,2 % in 2016) vooral als gevolg van de vertraging van het prijsstijgingstempo van de bundels (dewelke goed zijn voor 
twee derde van het gewicht van telefoon- en faxdiensten), zijnde 3,4 % in 2017 tegenover 6,8 % in 2016 (als gevolg van 
de sterke verhoging van de tarieven bij de grote operatoren in het eerste kwartaal 2016)90. Vooral als gevolg van de 
afschaffing van de roamingkosten in augustus zijn de prijzen van mobiele telefoondiensten licht gedaald dit jaar (-
0,5 %). In 2016 hadden deze prijzen ongeveer eenzelfde daling gekend (-0,6 %). De prijs van een telefoongesprek met 
een vast toestel is g met gemiddeld 3,2 % gestegen in 2017 (tegenover 6,2 % in 2016) en een internetabonnement was 
0,1 % duurder dit jaar (tegenover 1,9 % in 2016). 

89Het inschrijvingsgeld voor hogescholen en universiteiten werd in Vlaanderen verhoogd tot maximaal 890 euro (komende van 
619,90 euro) in oktober 2015. 

90 Er was ook een verhoging van de tarieven voor de bundels in het eerste kwartaal 2017 maar van kleinere omvang dan in 2016. 
De impact van Easy switch is nog niet meetbaar omdat de gegevens over de marktdynamiek nog niet beschikbaar zijn. Uit gegevens 
gepubliceerd door Proximus voor het derde kwartaal 2017 (Proximus 2017 3 Results Presentation), blijkt dat de churn rates op 
jaarbasis licht versneld zijn voor de verschillende soorten bundels: 22,7 % voor singel play-contracten (tegenover 20,3 % in het der-
de kwartaal 2016), 11,7 % voor dual play-contracten (tegenover 10,9 % in het derde kwartaal 2016), 10,1 % voor triple play-
contracten (tegenover 9,6 % in het derde kwartaal 2016) en 3,1 % voor quadruple play-contracten (tegenover 2,4 % in het derde 
kwartaal 2016). Ter herinnering, consumenten die over een bundel beschikken, zijn minder geneigd om van provider te verande-
ren, omdat ze vrezen dat het te ingewikkeld is om alle producten over te hevelen naar een nieuwe provider. Hierdoor daalt de uit-
valgraad naar mate er meer producten in de bundel zijn opgenomen (BIPT – Analyse van de markten voor breedband en televisie-
omroep, juli 2017).  
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Vervoerdiensten waren in 2017 gemiddeld 1,1 % duurder dan een jaar voordien, wat een lichte vertraging is van het 
prijsstijgingstempo (1,2 % in 2016). Deze vertraging is wijten aan de daling van de prijzen voor vliegtuigtickets dit jaar (-
5,3 % tegenover +0,2 % in 2016). Mede door het grote gewicht ervan heeft de subcategorie onderhoud en herstelling 
het meest bijgedragen tot de inflatie voor vervoerdiensten dit jaar. In 2017 moest de consument gemiddeld 1,8 % 
meer betalen voor deze diensten dan een jaar voordien (tegenover 1,4 % in 2016). 

I.5.2 Inflatie voor diensten in de voornaamste buurlanden 

In 2017 steeg de diensteninflatie in de buurlanden gemiddeld lichtjes naar 1,1 % (tegenover 1,0 % in 2016). Deze infla-
tie nam lichtjes toe in Duitsland (1,3 % tegenover 1,2 % in 2016). De stijging was meer uitgesproken in Nederland 
(1,1 % tegenover 0,5 % in 2016).Frankrijk kende een lichte daling van de diensteninflatie (0,9 % tegenover 1,0 % in 
2016). Rekening houdend met de hogere inflatie in België (1,9 % in 2017) vergeleken met onze buurlanden, bedroeg de 
bijdrage van de diensten tot het totale inflatieverschil in 2017 0,3 procentpunt in het nadeel van België91. 

Grafiek 19. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor diensten in België en in de voornaamste buurlanden 
(Jaar-op-jaar veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

De subcategorie telefoon- en faxdiensten heeft veruit de grootste bijdrage geleverd aan het inflatieverschil voor dien-
sten in 2017, ten nadele van België. In België kwam de inflatie voor deze categorie uit op 2,1 % tegenover een nega-tief 
gemiddelde van -3,0 % in de buurlanden. In Duitsland kwam de inflatie voor deze categorie uit op -0,8 %. Zowel voor 
mobiele telefonie als voor bundels werd een negatieve inflatie opgetekend van respectievelijk 1,1 % en 1,3 %. In Frank-
rijk werd een inflatie van -4,7 % opgetekend voor telefoon- en faxdiensten, met een inflatie van -0,3 % voor mobiele 
gesprekken en een inflatie van -8,9 % voor bundels (door de daling in januari van sommige forfaits). In Nederland be-
droeg de inflatie voor telefoon- en faxdiensten -7,3 %. De communicatie door middel van een mobiele telefoon was 
14,9 % goedkoper op jaarbasis, terwijl de prijzen van bundels 2,7 % op jaarbasis gestegen zijn. In België kend de com-
municatie door middel van een mobiele telefoon en bundels een evolutie van respectievelijk -0,5 % en 3,4 % op jaarba-
sis. Over de ganse periode 2010-2017 hebben telecomdiensten voor 24,5 % bijgedragen tot het gecumuleerde inflatie-

91 Bij het GICP met constante belastingvoet zou de diensteninflatie in 2017 identiek geweest zijn aan de reële diensteninflatie in 
België en in de buurlanden. 
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verschil voor diensten, dat op 6,2 procentpunt ten nadele van België uitkwam. Behalve in 2010 en 2014 hebben de te-
lecomdiensten elk jaar bijgedragen tot de stijging van het inflatieverschil van diensten ten nadele van België. Zoals 
vermeld in het jaarverslag 2016, is het mogelijk dat de ongunstige evolutie van de prijzen in België in vergelijking met 
Frankrijk en Nederland echter deels te wijten is aan een verschil in de methodologie voor de berekening van de in-
dex92. Dit is echter moeilijk te kwantificeren. 

Grafiek 20. Jaarlijkse bijdragen van de verschillende dienstencategorieën aan het inflatieverschil tussen België en de voornaam-
ste buurlanden93

  

(In procentpunt) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek – Statistics Belgium. 

Naast telefoon- en faxdiensten leverden ook de categorieën sociale bescherming en restaurants en cafés grote bijdrage 
tot het inflatieverschil voor diensten, ten nadele van België, in 201794. Sinds 2010 hebben beide dienstencategorieën 
elk jaar bijgedragen tot de stijging van het inflatieverschil van diensten ten nadele van België (behalve in 2010 voor so-

92 In België en Duitsland worden bijvoorbeeld de tarieven van de meest geconsumeerde producten per profiel en per provider 
weerhouden. In Frankrijk en Nederland worden de goedkoopste tarieven per profiel en per provider opgevolgd. Meer informatie 
over de toegepaste methodologieën in de buurlanden is terug te vinden in het Jaarverslag 2016 van het Prijzenobservatorium, 
hoofdstuk II.4.2. 
93 De negen categorieën met de grootste bijdragen (ten voordele en ten nadele) aan het inflatieverschil tussen België en de buur-
landen in 2017 worden in deze grafiek weergegeven. 
94 Voor elk van deze categorieën liet België een hogere inflatie optekenen dan gemiddeld in de buurlanden. Voor restaurants en 
cafés en bedroeg de inflatie 2,5 % in België tegenover gemiddeld 1,8 % in de buurlanden. Voor sociale bescherming bedroeg de 
inflatie 2,2 % in België tegenover gemiddeld -2,4 % in de buurlanden. De lagere inflatie voor sociale bescherming in Duitsland (-
6,1 %) en Nederland (-3,5 %) in 2017 is voornamelijk te wijten aan een sterke negatieve inflatie voor thuiszorg. 
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ciale bescherming). Pakketreizen95 en reële woninghuur96 leverden dan weer de grootste bijdrage aan het inflatiever-
schil van diensten ten voordele van ons land. Tijdens de periode 2010-2017 heeft woninghuur elk jaar bijgedragen tot 
de daling van het inflatieverschil van diensten ten nadele van België, terwijl pakketreizen het één jaar op twee hebben 
gereduceerd. 

Tabel 11. Inflatie voor diensten en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buurlanden in 2017 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht in 2017 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging 2,3 1,6 1,8 1,3 1,9 26,1 20,6 

Restaurants en cafés 2,5 1,8 2,1 1,4 2,3 15,8 10,2 
Culturele diensten 2,7 0,9 0,9 0,9 0,8 3,6 3,5 
Kapsalons en lichaamsverzorging 2,0 1,6 2,0 1,1 1,4 3,5 2,4 
Recreatieve- en sportdiensten 1,9 1,8 2,1 1,7 1,4 2,1 2,1 
Kantines 1,8 1,6 1,4 1,6 3,5 0,7 1,8 
Reiniging, herstelling en huur van kleding 1,6 1,9 2,0 1,8 0,8 0,1 0,3 

Overige diensten 2,1 0,5 0,0 1,4 0,0 24,7 18,7 

Verpleging in ziekenhuis 2,0 2,6 3,3 -0,6  10,0 1,1 
Sociale bescherming 2,2 -2,4 -6,1 1,4 -3,5 4,6 4,3 
Verzekering i.v.m. gezondheid 3,8 2,2 2,3 1,7 5,9 2,5 3,0 
Tandheelkundige verzorging 7,6 0,6 0,2 0,7 1,8 1,1 1,5 
Andere verzekeringen 2,9 1,1 1,1  0,7 0,6 0,6 
Andere diensten, n.e.g. 1,0 1,1 1,7 0,8 1,1 1,5 2,2 
Onderwijs 0,4 1,1 0,8 2,3 1,4 1,5 1,8 
Financiële diensten, n.e.g.  2,0 2,1 3,7 2,5 -1,7 0,1 0,9 
Medische en paramedische diensten 0,0 0,8 0,4 1,5 0,0 2,7 3,3 

Huisvestingsdiensten 1,3 1,3 1,6 0,8 1,6 23,1 28,1 

Werkelijke woninghuur 1,1 1,2 1,7 0,2 1,8 14,7 19,7 
Andere diensten i.v.m. woning 2,2 1,4 1,6 1,0 -0,6 1,9 1,1 
Riolering en afvalwaterzuivering 2,8 0,5 0,2 1,7 -1,8 1,0 1,7 
Verzekering i.v.m. woning 3,1 2,9 1,2 3,8 1,7 0,9 1,0 
Huishoudelijke diensten voor de woning  1,0 2,3 4,4 0,5 2,0 2,5 1,0 
Diensten onderhoud en reparatie woning 1,3 2,1 3,2 1,7 2,8 1,2 2,0 
Huisvuilophaling 1,1 0,6 0,2 2,0 -0,2 0,9 1,3 

Reizen 2,9 2,9 2,3 2,3 7,4 6,0 8,3 

Accommodatie 7,0 3,1 2,1 2,4 9,4 2,0 3,4 
Pakketreizen 0,4 2,5 2,2 1,7 5,0 3,9 4,9 

Communicatie 2,0 -2,7 -0,7 -4,2 -6,9 7,9 7,2 

Telefoon- en faxtoestellen en -diensten 2,1 -3,0 -0,8 -4,7 -7,3 7,6 6,7 
Postdiensten 0,0 1,8 0,8 3,8 2,5 0,2 0,5 

Vervoerdiensten 1,1 1,8 2,0 1,7 1,5 12,3 17,0 

Herstelling en onderhoud privévoertuigen 1,8 2,2 3,3 1,7 -0,9 6,4 5,7 
Personenvervoer over de weg 3,3 2,7 1,4 3,5 0,8 1,1 1,0 
Personenvervoer per spoor 2,4 1,4 2,0 0,6 0,5 1,2 1,8 
Andere diensten voor privévoertuigen 0,8 1,3 1,4 1,0 2,9 0,7 3,3 
Andere vervoerdiensten 1,5 2,3 1,4 0,6 5,0 0,2 0,2 
Verzekering i.v.m. vervoer -0,3 1,1 0,2 1,4 6,2 1,9 1,6 
Personenvervoer door de lucht -5,3 2,1 0,5 2,4 4,2 0,9 1,5 

Diensten 1,9 1,1 1,3 0,9 1,1 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium . 
Nb: Niet beschikbaar. 

95 In België zijn pakketreizen slechts met 0,4 % gestegen in 2017, tegenover gemiddeld 2,5 % in de buurlanden. Bovendien hebben 
de buurlanden een hoger gewicht voor deze categorie. 
96 Met name door het lagere gewicht van de huur in België. 
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I.6 Inflatie voor niet-energetische industriële goederen in 2017 
I.6.1 Inflatie voor niet-energetische industriële goederen in België 

De inflatie voor niet-energetische industriële goederen bedroeg gemiddeld 0,8 % in 2017 tegenover 1,0 % in 2016. De 
inflatie schommelde van maand tot maand. Behalve in juli 2017, schommelde ze tussen 0,6 % en 0,9 % tijdens de ande-
re maanden van het jaar.97 De daling van de inflatie voor niet-energetische industriële goederen tussen 2016 en 2017 is 
onder andere het gevolg van een daling van de inflatie voor wagens. Met een gewicht van 27,3 % in de consumptiekorf 
droeg deze productgroep 0,2 procentpunt bij tot de totale inflatie in 2017. 

Tabel 12. Recent verloop van de consumptieprijzen voor niet-energetische industriële goederen 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2015 2016 2017 
2016 2017 2017 – IV 

Bijdrage1 Ge-
wicht2 IV I II III IV okt nov dec 

Niet-duurzame goederen 0,5 0,7 1,2 0,6 0,9 1,3 1,3 1,2 0,8 1,1 1,7 0,36 31,6 
Farmaceutische producten -1,4 -0,8 2,1 -0,1 -0,3 2,7 3,0 2,9 2,8 2,9 2,9 0,10 4,9 
Leidingwater 1,9 1,5 5,5 1,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0,10 1,8 
Producten voor onderhoud en reparatie woning 0,8 0,1 2,0 0,0 1,2 1,9 2,4 2,6 2,6 2,4 2,8 0,08 4,2 
Kranten en tijdschriften 4,0 3,9 3,4 4,5 5,0 3,4 2,8 2,4 2,4 2,3 2,6 0,07 2,0 
Tuinbouw 1,7 1,6 1,5 3,0 3,2 1,5 0,4 0,9 0,3 0,5 1,9 0,04 2,9 
Huisdieren en aanverwante artikelen 0,5 1,5 0,4 0,1 -0,2 0,5 0,3 1,0 0,9 0,7 1,3 0,01 3,0 
Drukwerk, schrijfwaren en tekenartikelen 1,6 2,1 0,3 2,0 0,9 0,9 -0,7 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,00 1,3 
Andere medische producten en therapeutische 
apparaten -0,4 1,2 -0,3 1,0 -0,1 -0,4 0,1 -0,7 -1,3 -0,8 0,0 -0,01 2,6 

Niet-duurzame huishoudartikelen -0,2 1,6 -0,3 0,4 -0,2 -0,1 0,4 -1,3 -2,9 -1,4 0,4 -0,01 3,9 
Elektrische toestellen en artikelen voor lichaams-
verzorging -0,4 -1,5 -0,6 -2,0 -1,2 -0,7 -0,3 -0,2 -1,0 0,2 0,1 -0,03 4,9 

Half-duurzame goederen 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,6 0,6 0,6 0,5 0,27 36,6 
Kleding 0,3 0,8 0,4 0,3 0,0 0,2 1,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,06 16,8 
Onderdelen en toebehoren voor privé-
voertuigen -1,2 -0,3 2,8 1,0 2,1 3,0 2,8 3,0 2,9 3,1 3,1 0,05 1,7 

Schoeisel 1,2 0,9 1,2 1,3 2,5 1,0 0,6 0,8 0,9 1,0 0,5 0,04 3,6 
Boeken 0,9 1,5 1,8 2,3 2,3 1,3 2,5 1,2 0,8 1,4 1,4 0,04 2,0 
Vaat-, glaswerk en niet-elektrisch keukengerei 0,8 1,6 1,3 2,0 1,6 1,2 1,4 0,9 1,0 0,7 0,9 0,02 2,0 
Huishoudtextiel 1,6 1,4 0,8 1,0 0,9 0,8 0,5 0,8 0,8 0,9 0,8 0,02 2,5 
Andere artikelen voor persoonlijk gebruik 0,4 2,2 1,2 2,2 1,7 1,2 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 0,01 1,1 
Opslagmedia -3,6 -1,0 1,2 -3,6 0,8 3,7 0,0 0,1 2,1 -1,2 -0,5 0,01 1,0 
Andere kledingartikelen 1,2 1,8 1,1 1,9 1,3 1,3 0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,01 0,9 
Spelen, speelgoed en hobby artikelen 0,1 -0,2 0,4 -0,1 -0,3 0,4 0,9 0,5 1,0 0,0 0,5 0,01 1,8 
Kledingstoffen 0,6 0,4 1,1 0,2 0,0 1,1 1,2 2,2 1,6 2,3 2,6 0,00 0,2 
Sport- en kampeerartikelen en artikelen voor 
buiten recreatie -0,2 0,3 -0,1 0,3 0,5 -0,3 -0,7 0,0 0,1 0,0 -0,2 0,00 0,6 

Gereedschap voor huis en tuin 0,5 0,7 -0,1 0,5 0,2 0,1 -0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -0,2 0,00 2,5 
Duurzame goederen 0,2 1,6 0,6 1,3 0,7 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,18 31,8 
Nieuwe personenwagens 1,5 3,5 1,5 2,9 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,2 1,3 0,19 12,5 
Meubelen 0,7 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,9 1,1 1,0 1,2 1,2 0,08 8,8 
Sieraden, uurwerken en klokken 3,7 2,9 3,5 3,3 4,5 4,2 3,4 1,9 2,1 1,9 1,6 0,04 1,0 
Motorfietsen en fietsen 1,8 2,8 1,5 2,4 2,2 1,4 1,3 1,1 1,0 1,1 1,2 0,02 1,4 
Grote goederen voor recreatie 1,3 2,9 1,2 2,9 2,1 0,7 0,7 1,2 1,5 1,1 0,8 0,00 0,3 
Tapijten en andere vloerbekleding 0,8 1,8 1,3 1,7 1,5 1,3 1,2 1,3 1,4 1,3 1,2 0,00 0,3 
Foto- en filmapparatuur en optische artikelen -3,9 -1,3 -2,4 0,0 0,6 -1,3 -4,1 -4,9 -5,2 -4,9 -4,6 -0,01 0,4 
Huishoudapparaten -1,5 -0,5 -0,8 -0,8 -0,8 -0,9 -0,7 -0,6 -1,0 -0,7 -0,2 -0,03 3,6 

97 Met hetzelfde gewicht en dezelfde kortingen voor kleding en schoeisel als in 2016 zou de inflatie voor kleding en schoeisel in 
2017 respectievelijk 0,2 % (in plaats van 0,4 %) en 1,1 % (in plaats van 1,2 %) bedragen hebben. De inflatie voor niet-energetische 
industriële goederen zou 0,78 % bedragen hebben in plaats van 0,81 %. De kortingen voor kleding waren meer uitgesproken in 
2017 dan in 2016 voor de wintersolden, maar niet voor de zomersolden. De kortingen voor schoeisel waren meer uitgesproken 
tijdens de zomersolden in 2017, maar niet tijdens de wintersolden.  
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Informatica-apparatuur -5,2 -0,8 -2,9 -1,4 -1,5 -2,9 -4,3 -2,7 -2,3 -3,1 -2,6 -0,05 1,6 
Audio- en videoapparatuur -4,2 -2,9 -3,5 -3,0 -3,6 -4,2 -3,7 -2,5 -3,3 -2,1 -2,1 -0,06 1,8 
Niet-energetische industriële  
goederen 0,5 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 0,7 0,9 0,81 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep in 2017 (in procentpunt), 2 p.m. gewicht in de groep in 2017 (in %). 

De bijzonder heterogene groep van de niet-energetische industriële goederen kan worden onderverdeeld in halfduur-
zame goederen (zoals kleding en schoeisel), duurzame goederen (zoals voertuigen en meubelen) en niet-duurzame 
goederen (zoals producten voor lichaamsverzorging en geneesmiddelen). 

De vertraging van de inflatie voor niet-energetische industriële goederen tussen 2016 en 2017 wordt vooral verklaard 
door een vertraging van het inflatietempo voor duurzame goederen (van 1,6 % naar 0,6 %) en in mindere mate door 
die van halfduurzame goederen (van 0,8 % naar 0,7 %). De inflatie voor niet-duurzame goederen droeg 
0,4 procentpunt bij tot de inflatie van de niet-energetische industriële goederen. Halfduurzame en duurzame goederen 
droegen respectievelijk 0,3 en 0,2 procentpunt bij aan de inflatie van niet-energetische industriële goederen. 

Voor het tweede jaar op rij is de inflatie van niet-duurzame goederen versneld (1,2 % in 2017 tegenover 0,7 % in 2016). 
In 2017 waren de watervoorziening (met een prijsstijging van 5,5 % op jaarbasis) en de farmaceutische producten (met 
een inflatie op jaarbasis van 2,1 %) verantwoordelijk voor de grootste bijdrage aan de inflatie van niet-duurzame goe-
deren. In de meeste Vlaamse gemeenten hebben waterleveranciers hun tarieven in 2017 aanzienlijk verhoogd98, ter-
wijl het remgeld voor sommige antibiotica vanaf 1 mei 2017 werd verhoogd. Anderzijds hebben producten voor li-
chaamsverzorging (met een inflatie van -0,6 % in 2017) negatief bijgedragen tot de inflatie van niet-duurzame goe-
deren. De versnelling van de inflatie van niet-duurzame goederen kan voornamelijk worden verklaard door de stijging 
van de waterprijzen (5,5 % in 2017 tegenover 1,5 % in 2016), farmaceutische producten (2,1 % in 2017 tegenover -
0,8 % in 2016) en materialen voor onderhoud en reparatie van woningen zoals bijvoorbeeld emailverf en cement 
(2,0 % in 2017 tegenover 0,1 % in 2016). 

Halfduurzame goederen kostten gemiddeld 0,7 % meer in 2017 dan in 2016. Buiten de soldenmaanden (met een prijs-
stijging van 0,3 % op jaarbasis in januari en 1,7 % in juli), bleef de inflatie voor halfduurzame goederen in 2017 vrij sta-
biel (van 0,5 % tot 1,0 %). De prijzen van kleding en onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen (zoals banden), 
die in 2017 met respectievelijk 0,4 % en 2,8 % stegen in vergelijking met het voorbije jaar, leverden de grootste bijdra-
ge aan de inflatie voor halfduurzame goederen. De lichte vertraging van de inflatie van halfduurzame goederen kan 
gedeeltelijk worden verklaard door de minder sterke stijging van de kledingprijzen (van 0,8 % in 2016 naar 0,4 % in 
2017), ondanks de minder uitgesproken dalingen tijdens het afgelopen jaar. Wisselstukken (met een inflatie van 2,8 % 
in 2017) en informatiedragers (1,2 %) zagen daarentegen hun prijzen stijgen na enkele jaren van negatieve inflatie. 

De consument moest gemiddeld 0,6 % meer betalen voor duurzame goederen in de loop van 2017. Auto's (met een 
inflatie van 1,5 % in 2017) en, in mindere mate, meubelen (0,9 %) hebben bijgedragen tot de inflatie voor duurzame 
goederen. De vertraging van de inflatie voor duurzame goederen kan grotendeels worden verklaard door de tragere 
groei van de autoprijzen (van 3,5 % in 2016 naar 1,5 % in 2017) als gevolg van het wegvallen van het opwaartse effect 
op de prijzen als gevolg van de overschakeling naar de EURO 6-emissienorm vanaf november 2015 en de verhoging van 
de belasting op inverkeerstelling in Vlaanderen in januari 2016.99 Daarnaast vertraagde ook de meer uitgesproken da-
ling op jaarbasis van de prijzen voor audio- en videoapparatuur (van -2,9 % in 2016 naar -3,5 % in 2017, zoals televisies 
en videorecorders bijvoorbeeld) en gegevensverwerkende apparatuur (van -0,8 % in 2016 naar -2,9 % in 2017, zoals 
computers bijvoorbeeld) de inflatie van duurzame goederen tussen 2016 en 2017.  

98 Deze tariefverhogingen werden goedgekeurd voor de periode 2017-2022 (behalve voor Watergroep, waarvan de tarieven slechts 
voor 2017 werden goedgekeurd). (https://www.vmm.be/water/waterfactuur/prijzen-en-tarieven-gezinnen ). 

99 De evolutie van de reële prijs van een auto werd geanalyseerd in het tweede kwartaalverslag 2017 (zie  
 https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-20 ). 
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I.6.2 Inflatie voor niet-energetische industriële goederen in de voornaamste buurlanden 

De inflatie van de industriële goederen bedroeg gemiddeld 0,7 % in onze buurlanden in 2017 (tegenover 0,6 % in 
2016). De inflatie in België bereikte 0,8 % en was dus hoger. De bijdrage van de niet-energetische industriële goederen 
tot het inflatieverschil ten nadele van ons land bedroeg 0,04 procentpunt. De inflatie voor niet-energetische industriële 
goederen versnelde in Duitsland (van 1,0 % in 2016 tot 1,3 % in 2017) maar vertraagde in Nederland (van 0,8 % tot 
0,2 %) en werd zelfs negatief in Frankrijk (van 0,0 % tot -0,1 %). 

Grafiek 21. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor niet-energetische industriële goederen in België en in de voornaam-
ste buurlanden 

(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

In 2017 leverden producten voor onderhoud en reparatie van de woning de grootste bijdrage tot het inflatieverschil 
ten nadele van ons land voor niet-energetische industriële goederen. In België bedroeg de inflatie 2,0 % in 2017, terwijl 
de gemiddelde prijsstijging op jaarbasis 0,4 % bedroeg in onze belangrijkste buurlanden. Tuinbouwproducten (zoals 
bloemen) leverden een bijdrage tot het inflatieverschil ten voordele van ons land. In 2017 bedroeg de inflatie voor deze 
productcategorie 3,1 % in onze buurlanden en 1,5 % in België. 

  

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

België Duitsland Frankrijk Nederland Gemiddelde buurlanden

 54 



Tabel 13. Inflatie voor niet-energetische industriële goederen en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buur-
landen in 2017 

(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2017 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Niet-duurzame goederen 1,2 1,1 1,7 0,5 0,5 31,6 30,6 
Farmaceutische producten 2,1 1,2 2,8 -1,0 0,0 4,9 4,5 
Leidingwater 5,5 1,0 1,2 0,9 -0,4 1,8 2,5 
Producten voor onderhoud en reparatie woning 2,0 0,4 0,5 0,2 0,2 4,2 1,4 
Kranten en tijdschriften 3,4 4,2 4,8 3,6 3,1 2,0 2,5 
Tuinbouw 1,5 3,1 3,4 2,9 2,4 2,9 2,7 
Huisdieren en aanverwante artikelen 0,4 1,0 1,8 0,2 0,3 3,0 2,7 
Drukwerk, schrijfwaren en tekenartikelen 0,3 1,3 2,5 0,8 -0,4 1,3 1,4 
Andere medische producten en therapeutische 
apparaten -0,3 0,9 1,5 -0,2 0,6 2,6 3,7 

Niet-duurzame huishoudartikelen -0,3 0,1 -0,8 0,4 2,3 3,9 2,6 
Elektrische toestellen en artikelen voor lichaams-
verzorging  -0,6 -0,2 -0,3 0,0 -0,6 4,9 6,7 

Half-duurzame goederen 0,7 0,5 1,4 -0,3 -0,2 36,6 35,7 
Kleding 0,4 0,4 1,2 0,1 -1,3 16,8 13,8 
Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen 2,8 -0,1 0,3 -0,7 -1,1 1,7 2,5 
Schoeisel 1,2 1,2 2,3 -0,2 0,6 3,6 3,9 
Boeken 1,8 0,9 1,3 0,4 0,0 2,0 2,1 
Vaat-, glaswerk en niet-elektrische keukengerei 1,3 0,7 1,1 0,4 0,6 2,0 2,2 
Huishoudtextiel 0,8 0,8 0,7 0,9 1,1 2,5 1,6 
Andere artikelen voor persoonlijk gebruik 1,2 0,5 0,9 0,1 1,4 1,1 1,4 
Opslagmedia 1,2 1,3 2,2 -1,7 6,4 1,0 0,9 
Andere kledingartikelen en toebehoren 1,1 0,2 2,1 -0,1 -4,3 0,9 1,0 
Speelgoed en hobbyartikelen 0,4 1,2 4,0 -2,6 0,5 1,8 2,4 
Kledingstoffen 1,1 0,8 0,8   0,2 0,2 
Sport- en kampeerartikelen en artikelen voor 
buiten recreatie -0,1 -0,5 0,3 -1,2 1,3 0,6 1,7 

Gereedschap voor huis en tuin -0,1 -0,1 0,0 -0,4 0,9 2,5 2,1 
Duurzame goederen 0,6 0,3 0,8 -0,3 0,3 31,8 33,7 
Nieuwe personenwagens 1,5 1,2 1,5 0,7 2,1 12,5 13,8 
Meubelen 0,9 0,3 0,7 -0,4 0,2 8,8 6,9 
Sieraden, uurwerken en klokken 3,5 2,2 3,5 1,6 -1,3 1,0 2,0 
Motorfietsen en fietsen 1,5 1,8 2,0 1,1 2,0 1,4 1,3 
Grote goederen voor recreatie  1,2 1,1 1,2 0,6 2,6 0,3 1,3 
Tapijten en andere vloerbekleding 1,3 0,4 0,6 0,4 0,0 0,3 0,7 
Foto- en filmapparatuur en optische artikelen -2,4 1,8 3,4 -1,6 1,3 0,4 0,6 
Huishoudapparaten -0,8 -1,6 -1,1 -2,3 -2,5 3,6 3,4 
Informatica-apparatuur -2,9 -2,4 -0,9 -4,2 -3,8 1,6 1,9 
Audio- en videoapparatuur -3,5 -3,5 -3,4 -4,5 -1,8 1,8 1,8 
Niet-energetische industriële goederen 0,8 0,7 1,3 -0,1 0,2 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 
Nb: Niet beschikbaar. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht van de prijsbewegingen van producten en diensten 
tussen 2016 en 2017  

(Rangschikking in dalende volgorde van prijsstijging) 

Benaming Inflatie in % 

Andere brandstoffen 20,7 

Vullingen van caviteiten 19,5 

Vloeibare brandstoffen 18,7 

Boter 16,6 

Vakantiedorpen 14,5 

Petroleumgas 13,3 

Diesel 13,3 

Andere tabakswaren 9,6 

Gedroogde, gerookte of gezoute vis en zeevruchten 8,9 

Elektriciteit 7,9 

Weekend aan zee 7,1 

Benzine 7,0 

Verse of gekoelde vis 6,9 

Dagbladen 6,6 

Biljet (bus) 6,4 

Diepgevroren vis 6,1 

Diepgevroren zeevruchten 5,8 

Eieren 5,7 

Water (verbruik) 5,5 

Voetbalwedstrijd eerste klasse (nationaal) 5,1 

Eendagsattracties (andere) 5,0 

Lidgeld sportclub 4,9 

Key card 4,8 

Lelies 4,6 

Ficus 4,6 

Gouden trouwring 4,3 

Camping 4,2 

Popconcerten 4,2 

Wijn op basis van ander fruit 4,1 

Sigaretten 4,0 

Vensterglas 4,0 

Geconcentreerde melk, melk in poeder 4,0 

Aardgas 3,9 

Autoband 3,9 

Alstroemeria 3,8 

Bijdrage ziekteverzekering 3,8 

Cement 3,7 

Gitaar 3,7 

Salade niçoise 3,6 

Veearts: raadpleging 3,4 

Bundle (telecom) 3,4 

Vol-au-vent 3,4 

Zwembad 3,4 

Benaming Inflatie in % 

DVD (muziek of film) 3,3 

Festivals 3,3 

Kant-en-klare maaltijden 3,2 

Jaarabonnement trein 45 km 3,2 

Telefoongesprekken via toestel 3,2 

Tulpen 3,2 

Reisbijstandsverzekering 3,2 

Wijn: wit (café) 3,2 

Tweepersoonskamer (OMNIO) 3,1 

Autobatterij 3,1 

Jaarlijkse schooltreinkaart 20 km 3,1 

Trimestriële treinkaart 45 km 3,1 

Brandverzekering 3,0 

Hoofdtelefoon 3,0 

Chinese dagschotel 3,0 

Huisvuilophaling 2,9 

Biljet 90 km weekend (trein) 2,9 

Familiale verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 2,9 

Huur tuingereedschap 2,9 

Inenting tegen hondsdolheid 2,9 

Eénpersoonskamer-gewone rechthebbende 2,9 

Polsuurwerk 2,8 

Andere bereidingen op basis van vis of zeevruchten 2,8 

Pepersteak 2,8 

Levering van bloemen 2,8 

Peutertuinen 2,8 

Water (zuivering) 2,8 

Ketting 2,8 

Pizza 2,8 

Ander alcoholhoudend bier 2,8 

Spaghetti (maaltijd) 2,7 

Steak tartare 2,7 

Elektrisch scheerapparaat 2,5 

Biljet 20 km (trein) 2,5 

Zakje friet 2,5 

Kleine speelgoedauto 2,5 

Maandabonnement (bus) 2,5 

Maandtreinkaart 20 km 2,5 

Ruitenwisser 2,5 

Bottines 2,4 

Kosten meergezinswoning 2,4 

Olijfolie 2,4 

Olieverversen 2,4 
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Benaming Inflatie in % 

Abonnement teledistributie (+ digitale tv) 2,4 

Colalimonade 2,4 

Bioscoop 2,4 

Speciaal bier 2,4 

Sauna 2,4 

Hotelkamer 2,4 

Koffiepadmachine 2,3 

Mineraalwater 2,3 

Boeken 2,3 

Huur van garage 2,3 

Sauzen en specerijen 2,3 

Droogkuis van kostuum 2,3 

Vuurvaste schotel 2,3 

Stadsbroek (voor heren) 2,3 

Plaatsen advertentie 2,3 

Rusthuizen 2,2 

Babyvoeding 2,2 

Verzorgtehuizen 2,2 

Andere voedingsmiddelen, n.e.g. 2,2 

Zitbank leer 2,2 

Wenskaart 2,2 

Watergolf 2,2 

Sappen 2,2 

Implantatie elektronische chip 2,2 

Verzolen van schoenen 2,2 

Vasttapijt 2,1 

Rugzak 2,1 

Dagopvang bejaarde personen 2,1 

Espressokoffie 2,1 

Sociale huur 2,1 

Zonnebankabonnement (10 beurten) 2,1 

Balklamp halogeen 2,1 

Stuk belegd stokbrood 2,1 

Frisdrank (automaat) 2,1 

Vleessnack 2,1 

Abonnement autopechbestrijding 2,1 

Jaarlijks schoolabonnement (bus) 2,1 

Steenkool 2,1 

Gebakken tong of forel 2,1 

Suiker 2,0 

Afdrukken digitale foto's (internet) 2,0 

Bankdiensten 2,0 

Fietszadel 2,0 

Dagmenu 2,0 

Kousenbroek 2,0 

Staande lamp 2,0 

Gerbera's 2,0 

Bereidingen en conserven van groenten 1,9 

Pop (type Barbie) 1,9 

Jeansbroek (voor heren) 1,9 

Benaming Inflatie in % 

Huishoudvuilnisbak 1,9 

Haarsnit (voor heren) 1,9 

Herstelling fiets 1,9 

Stof voor overgordijnen 1,9 

Koffie 1,9 

Varkensvlees 1,9 

Middagmaal op school 1,8 

Lam- en geitenvlees 1,8 

Eendagsattracties (park) 1,8 

Begrafenisondernemingen 1,8 

Dekbedovertrek en slopen 1,8 

Stripverhaal 1,8 

Damesfiets 1,8 

Go Pass 1,8 

Pilsbier 1,8 

Permanent 1,8 

Snoeischaar 1,8 

Haarsnit (voor dames) 1,8 

Bedframe (dubbel) 1,8 

Buitenlanse reizen 1,8 

Glas (frisdrank) 1,8 

Carwash 1,7 

Fietshelm 1,7 

Toilettas 1,7 

Gieter 1,7 

Uurtarief garagist 1,6 

Hoeslaken 1,6 

Kostuum in wol (winter) 1,6 

Kinderfiets 1,6 

Abonnement digitale televisie (themaboeket) 1,6 

Portefeuille 1,6 

Yoghurt 1,6 

Margarine en andere plantaardige vetten 1,6 

Condooms 1,6 

Kostprijs internaat 1,6 

Verhuisdiensten 1,5 

Fruitconserven 1,5 

Onderhoud van centrale verwarming 1,5 

Keukentrap 1,5 

Kleuring 1,5 

Andere producten op basis van granen 1,5 

Identiteitskaart 1,5 

Emailverf 1,5 

Nieuwe wagens (BIV inbegrepen) 1,5 

Lage lederen schoenen 1,5 

Torische brilglazen 1,5 

Andere bakkerijproducten 1,4 

Biljet 45 km (trein) 1,4 

Lage lederen veterschoenen 1,4 

Uurtarief loodgieter 1,4 
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Benaming Inflatie in % 

Braadpan 1,4 

T-shirt (voor heren) 1,4 

Andere melkproducten 1,3 

Scooter 1,3 

Kaas en kwark 1,3 

Fiets elektrisch heren 1,3 

Schroevendraaier 1,3 

Verrijkte wijnen 1,3 

Huur van bestelwagen 1,3 

Vervangen van remblokjes 1,3 

Steakmes 1,3 

Candybar (automaat) 1,3 

Zitbank 1,3 

Verf: acryl (4-10l) 1,3 

Azalea 1,3 

Sjaal (winter) (voor dames) 1,3 

Dressoir/Buffet 1,2 

Limonades 1,2 

Bord, plat 1,2 

Tweepersoonskamer 1,2 

Uurtarief schilder 1,2 

Koffer: handbagage 1,2 

Schoenen: sneakers 1,2 

Schrijnwerker: plaatsing parket 1,2 

Doos fantasiespel 1,2 

Joggingschoenen 1,2 

Rail Pass 1,2 

Wassen van hemd 1,2 

Boetseerklei 1,2 

Verstelwerk kleding 1,2 

Fauteuil relax 1,2 

Andere vleesbereidingen 1,2 

Uurtarief reparatie verwarmingsinstallatie 1,1 

Eettafel 1,1 

Brilglazen-sferisch 1,1 

Tijdschriften 1,1 

Brood en broodjes 1,1 

Breiwol 1,1 

Kinderstoel 1,1 

Meel en andere granen 1,1 

Vervangen van uurwerkbatterij 1,1 

Parkings 1,1 

Catering voor senioren 1,1 

TV/mediameubel 1,1 

Chocolade 1,1 

Spathiphyllum 1,1 

Cacao 1,0 

Uurtarief schoonmaken 1,0 

Naaigaren 1,0 

Nachtkastje 1,0 

Benaming Inflatie in % 

Crematie 1,0 

Gordijnstof 1,0 

Zakdoek in katoen 1,0 

T-shirt (kind) 1,0 

Smeermiddelen 1,0 

Kookplaat inductie 0,9 

Autorijschool 0,9 

Niet-sociale huur 0,9 

Notariskosten hypotheeklening 0,9 

Tennisschoenen 0,9 

Suikergoed 0,9 

Tent 0,9 

Andere eetbare oliën 0,9 

Ballerina (voor dames) 0,9 

Pull-over (winter) (voor heren) 0,9 

Hemdblouse 0,9 

Vernis 0,9 

Kruippakje 0,9 

Taxi 0,8 

Gedroogd, gezouten of gerookt vlees 0,8 

Anorak (winter) (voor kinderen) 0,8 

Slip (voor heren) 0,8 

Voetbalwedstrijd eerste provinciale 0,8 

Kost boekhouder belasting 0,8 

Mineraalwater 0,8 

Hamburger (fastfood) 0,8 

Vloeibare meststof 0,8 

Stoomoven 0,8 

Pocketverenmatras 0,7 

Siroop, honing en confituur 0,7 

Hemd 0,7 

Synthetisch dekbed 0,7 

Kinderzitje 0,7 

Kop en schoteltje 0,7 

Veearts: ovariectomie kat 0,7 

Reiskoffer 0,7 

Chips 0,7 

Alcoholische frisdranken 0,7 

Wasmachine 0,7 

Ladekast slaapkamer 0,7 

Blouse (winter) 0,7 

Rouwadvertentie 0,7 

Eetkamerstoel 0,7 

Sokken (Jongens, mt 28-33) 0,6 

Rozen 0,6 

Uurtarief tuinonderhoud 0,6 

Potgrond (10-20l) 0,6 

Schoorsteenvegen 0,6 

Strijkplank 0,6 

GPS 0,6 
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Benaming Inflatie in % 

Bustehouder (push-up) 0,6 

Pingpongtafel 0,6 

Tennisracket 0,6 

Bowlingbaan: huur 0,6 

Hoortoestel 0,5 

Sportschoenen 0,5 

Pull-over (winter) (voor dames) 0,5 

Hogeschool: inschrijvings- en examengeld 0,5 

Bureaustoel 0,5 

Spiegel 0,5 

Uurtarief elektricien 0,5 

Huisgevogelte 0,5 

Pleisters 0,5 

Schouwburgabonnement 0,5 

Speelgoed-keukentje 0,5 

Buitenband 0,4 

Diepgevroren groenten 0,4 

Pizza en quiche 0,4 

Zout en keukenkruiden 0,4 

Runds-en kalfsvlees 0,4 

Boxspringbed 0,3 

Universiteit: inschrijvings- en examengeld 0,3 

Keukenrobot 0,3 

Kleerkast 0,3 

Rijbewijs 0,3 

Sponshanddoek 0,3 

Elektrische radiator 0,3 

Woordenboek N-F en F-N 0,2 

Body 0,2 

Wifi repeater 0,2 

Kalanchoe 0,2 

Deegwaren 0,2 

Autokeuring 0,2 

Elektrische frituurketel 0,2 

Fietsverlichting 0,2 

Tennisabonnement (winter) 0,1 

Gedistilleerde dranken en likeuren 0,1 

Vliesbehang 0,1 

Rok (8 tot 12j) 0,1 

Hometrainer 0,1 

Uitreikingskosten paspoort 0,1 

Gedroogd fruit 0,1 

Geneeskunde aanvullende opleiding: huisbezoeken 0,1 

Fitnessabonnement 0,1 

Tulpenbollen 0,1 

Lederen laarzen 0,0 

Internetabonnement 0,0 

Laminaat 0,0 

Glasvezelbehang 0,0 

Pilsbier 0,0 

Benaming Inflatie in % 

Thee 0,0 

Babysit dienst 0,0 

Geneeskunde aanvullende opleiding: raadpleging 0,0 

Specialist: raadpleging 0,0 

Klinische biologie 0,0 

Medische beeldvorming 0,0 

Individuele behandeling kinesitherapie 0,0 

Meerrittenkaart (bus) 0,0 

Briefport 0,0 

Nummerplaat 0,0 

Kost plaatsbeschrijving 0,0 

Lattenbodem 0,0 

Pantalon (winter) (voor dames) -0,1 

Ontbijtgranen -0,1 

Bustehouder -0,1 

Anorak (winter) (voor dames) -0,1 

Verse of gekoelde zeevruchten -0,1 

Elektrische boormachine -0,1 

Mengkraan -0,1 

Puzzel -0,1 

Inox kookpot -0,1 

Schoenenkast -0,1 

Wegwerpcontactlenzen -0,2 

Lidgeld jeugdbeweging -0,2 

Rijst -0,2 

Blazer (voor dames) -0,2 

Room- en vruchtenijs -0,2 

Silicone -0,3 

Sweater (voor kinderen) -0,3 

Blu-ray disk -0,3 

Jeansbroek (voor kinderen) -0,3 

Wijn op basis van druiven -0,4 

Anorak (winter) (voor heren) -0,4 

Elektrische gazonmaaier -0,4 

Slip (voor dames) -0,4 

Microgolfoven -0,4 

Houten tuintafel -0,4 

Jeansbroek (voor dames) -0,4 

Autoverzekering Burgelijke Aansprakelijkheid -0,5 

Tandenborstel (elektrisch) -0,5 

WC bezoek -0,5 

Gsm-gesprekken -0,5 

Lange broek (voor kinderen) -0,5 

Bureaulamp -0,5 

Weekend in de Ardennen -0,5 

Wandelschoenen -0,6 

Zwembroek -0,6 

Badpak -0,6 

Kinderpark -0,6 

Stores -0,7 
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Benaming Inflatie in % 

Bouwdoos -0,7 

Mantel (winter) (voor dames) -0,9 

Sokken (voor heren) -0,9 

Draadloze telefoon -0,9 

Tennisballen -0,9 

Chrysanten -1,0 

Verticale diepvries -1,0 

Rok (winter) -1,0 

Rolmeter -1,1 

Trainingspak -1,1 

Hout en andere vaste brandstoffen -1,1 

Badhanddoek -1,1 

Voetbal -1,2 

Elektrische koffiezet -1,2 

Jurk (winter) -1,2 

Combi-koelkast -1,3 

Sledestofzuiger -1,3 

Verse groenten, uitgezonderd aardappelen -1,3 

Videospel voor console -1,3 

Verse halfvolle melk -1,4 

Blazer (voor heren) -1,6 

Geheugenkaart -1,6 

Sportkledij (voor kinderen) -1,6 

HDMI kabel -1,7 

Lederen vest (voor dames) -1,7 

Elektronische bloeddrukmeter -1,7 

Aardappelen -1,8 

Koelkast: tafelmodel (+/-120l) -1,8 

Digitaal fototoestel -2,0 

Badmat -2,0 

Vaatwasser -2,2 

Lege DVD-RW -2,2 

Strijkijzer met stoomgenerator -2,4 

Droogkast -2,4 

Software -2,5 

Koortsthermometer -2,6 

Reflex fototoestel -2,9 

Home cinema -2,9 

Smartphone - gsm -3,2 

Kleurentelevisie -3,4 

Citytrips -3,7 

Gezelschapsspel Monopoly -4,1 

Verse volle melk -4,2 

Consultatie tandarts -4,2 

Multifunctionele printer -4,3 

Tablet -4,4 

Combi microgolfoven -4,5 

Vliegtuigticket -5,3 

Vers fruit -5,6 

Ander vlees -6,8 

Benaming Inflatie in % 

Blu-ray-speler -9,0 

Containerpark -11,0 
Bronnen: AD Statistiek-Statistics Belgium, Eigen berekeningen: 
FOD Economie

135 
 



 

Bijlage 2: Inflatie in 2017 met en zonder gewijzigde indirecte belastin-
gen in België en in de voornaamste buurlanden 

(Jaarlijks veranderingpercentage) 
 België Gemiddelde van de 

buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Met gewij-
zigde indi-

recte belas-
tingen 

Zonder 
gewijzigde 
indirecte 

belastingen 

Met 
gewijzigde 
indirecte 

belastingen 

Zonder 
gewijzigde 
indirecte 

belastingen 

Met 
gewijzigde 
indirecte 

belastingen 

Zonder 
gewijzigde 
indirecte 

belastingen 

Met 
gewijzigde 
indirecte 

belastingen 

Zonder 
gewijzigde 
indirecte 

belastingen 

Met 
gewijzigde 
indirecte 

belastingen 

Zonder 
gewijzigde 
indirecte 

belastingen 
Energie 9,9 8,3 4,1 3,5 3,1 3,1 6,0 4,4 3,6 2,8 
Elektriciteit  7,9 6,5 1,2 1,0 1,6 1,6 0,4 0,4 1,1 -1,3 
Vaste brandstoffen -0,5 -0,5 1,0 1,0 1,7 1,7 0,3 0,3   
Brandstoffen voor 
wegvervoer 10,6 7,3 7,0 6,1 5,9 5,9 9,1 6,7 5,9 5,8 

Gas 4,1 4,1 0,0 -0,9 -2,7 -2,7 4,6 2,0 2,1 1,1 
Vloeibare brandstoffen 18,7 18,7 12,1 11,1 10,1 10,1 17,2 13,5   
Bewerkte levensmid-
delen 2,1 1,3 1,9 1,9 3,0 3,0 0,8 0,6 1,7 2,1 

Wijnen -0,1 -0,1 0,6 0,8 0,5 0,5 1,0 1,0 -0,5 1,4 
Gedistilleerde dranken 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,2 -0,2 1,3 1,3 
Bier 1,2 1,2 0,7 0,7 0,6 0,6 1,4 1,4 0,2 0,2 
Tabak 5,7 1,6 3,3 3,1 4,0 4,0 2,7 1,7 1,5 3,5 
Mineraalwater, fris-
dranken en sappen 1,3 1,3 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 1,7 1,7 

Koffie, thee en cacao 1,4 1,4 1,7 1,7 2,4 2,4 0,7 0,7 1,7 1,7 
Brood en granen 1,0 1,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,7 0,7 
Andere voedingswaren 2,6 2,6 0,1 0,1 0,5 0,5 -0,7 -0,7 0,5 0,5 
Zuivelproducten 1,2 1,2 4,3 4,3 8,1 8,1 0,2 0,2 6,2 6,2 
Oliën en vetten 7,6 7,6 12,4 12,4 21,0 21,0 2,8 2,8 8,6 8,6 
Suiker, jam, chocolade 0,8 0,8 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 -0,9 -0,9 
Niet-bewerkte  
levensmiddelen 0,1 0,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 3,5 3,5 

Diensten 1,9 1,9 1,1 1,1 1,3 1,3 0,9 0,9 1,1 1,1 
Niet-energetische 
industriële goederen 0,8 0,8 0,7 0,6 1,3 1,3 -0,1 -0,1 0,2 0,1 

Onderliggende inflatie 1,6 1,4 1,1 1,1 1,5 1,5 0,6 0,5 0,9 0,9 
GICP 2,2 2,0 1,5 1,4 1,7 1,7 1,2 1,0 1,3 1,3 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 
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Bijlage 3. Inflatie in België en in de voornaamste buurlanden in het vier-
de kwartaal 2017 
Tabel 1. GICP 

(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2017 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Energie 6,8 3,1 2,0 4,9 3,2 9,0 9,7 
Bewerkte levensmiddelen 2,6 2,5 3,5 1,5 2,3 13,5 11,8 
Niet-bewerkte levensmiddelen 0,1 2,3 2,1 2,2 3,3 7,9 6,3 
Diensten 1,9 1,1 1,3 0,9 1,1 42,3 45,5 
Niet-energetische industriële goederen 0,8 0,7 1,2 0,2 0,4 27,3 26,8 
Onderliggende inflatie 1,6 1,2 1,5 0,7 1,0 83,0 84,0 
GICP 2,0 1,4 1,6 1,2 1,4 100,0 100,0 
GICP (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) 

1,8 1,4 1,6 1,0 1,3 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

Tabel 2. Energie 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2017 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Brandstoffen voor privévoertuigen 7,1 4,5 2,8 7,4 3,2 34,1 39,9 
Vloeibare brandstoffen 11,2 9,1 8,3 11,3  13,9 8,3 
Elektriciteit 4,8 1,8 2,0 1,5 2,3 33,9 29,7 
Gas 5,7 0,2 -2,2 3,5 4,0 17,0 19,1 
Vaste brandstoffen -0,4 0,4 0,8 -0,1  1,1 1,2 
Energie 6,8 3,1 2,0 4,9 3,2 100,0 100,0 
Energie (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) 

6,0 2,5 2,0 3,2 2,4 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium.  
Nb: niet beschikbaar. 

Tabel 3. Bewerkte levensmiddelen 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2017 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Tabak 5,8 4,2 4,6 4,3 1,4 21,3 19,6 
Brood en granen 1,2 0,7 0,7 0,6 1,2 22,6 20,0 
Oliën en vetten 10,4 14,4 20,7 6,6 10,5 2,5 2,8 
Melk, kaas en eieren 4,1 6,3 10,3 1,6 8,7 14,2 15,7 
Alcoholvrije dranken 1,3 1,1 1,0 0,7 2,0 10,7 11,9 

Mineraalwater, frisdranken en sappen 1,1 0,8 0,8 0,4 1,7 8,3 8,2 
Koffie, thee en cacao 1,9 1,5 1,6 1,2 2,4 2,4 3,7 

Voeding n.e.g. 1,2 0,2 0,6 -0,4 0,8 4,9 5,0 
Suiker, jam, chocolade 0,5 -0,1 -0,2 0,2 -1,3 8,2 8,8 
Alcoholische dranken 0,6 0,5 0,4 0,7 0,4 15,6 16,2 

Bier 1,8 0,5 0,4 1,3 -0,5 4,9 5,7 
Wijnen 0,2 0,8 0,6 1,1 0,0 9,1 6,8 
Gedistilleerde dranken -0,9 0,0 -0,1 0,0 2,5 1,6 3,7 

Bewerkte levensmiddelen 2,6 2,5 3,5 1,5 2,3 100,0 100,0 
Bewerkte levensmiddelen (zonder alcohol 
en tabak 

2,1 2,5 3,9 1,0 2,8 63,1 64,2 

Bewerkte levensmiddelen (bij ongewijzigde 
indirecte belastingen) 

1,8 2,5 3,4 1,2 3,0 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

137 
 



Tabel 4. Niet-bewerkte levensmiddelen 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2017 (in %) 

België Gemiddelde  
buurlanden 

Vis en zeevruchten 3,0 3,4 3,3 2,6 10,9 12,6 9,9 
Vlees 1,1 2,3 2,8 1,5 4,2 52,2 47,4 
Groenten  -3,5 -0,6 -2,7 1,6 -0,9 20,3 25,4 
Fruit -0,8 5,4 5,7 5,0 5,5 14,9 17,2 
Niet-bewerkte levensmiddelen 0,1 2,3 2,1 2,2 3,3 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 

Tabel 5. Diensten  
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht in 2017 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging 2,4 1,7 1,9 1,3 2,1 26,1 20,6 

Restaurants en cafés 2,3 1,8 2,2 1,3 2,2 15,8 10,2 
Culturele diensten 2,8 1,1 1,0 1,1 2,1 3,6 3,5 
Kapsalons en lichaamsverzorging 2,0 1,6 2,0 0,8 2,0 3,5 2,4 
Recreatieve- en sportdiensten 2,5 1,8 2,0 1,4 2,1 2,1 2,1 
Kantines 3,5 1,1 1,3 0,9 2,6 0,7 1,8 
Reiniging, herstelling en huur van kleding 1,7 2,0 2,2 1,8 0,6 0,1 0,3 

Overige diensten 2,3 0,6 0,0 1,3 0,5 24,7 18,7 

Verpleging in ziekenhuis 2,2 2,8 3,5 -0,6  10,0 1,1 
Sociale bescherming 2,5 -2,6 -6,8 1,5 -3,6 4,6 4,3 
Verzekering i.v.m. gezondheid 3,8 1,9 2,3 1,2 5,9 2,5 3,0 
Tandheelkundige verzorging 7,6 0,2 0,1 0,0 1,8 1,1 1,5 
Andere verzekeringen 3,7 1,5 1,5  2,4 0,6 0,6 
Andere diensten, n.e.g. 1,1 1,4 2,1 1,1 1,0 1,5 2,2 
Onderwijs 1,7 1,7 1,6 1,8 2,1 1,5 1,8 
Financiële diensten, n.e.g.  2,1 2,6 3,3 2,2 2,0 0,1 0,9 
Medische en paramedische diensten 0,0 1,1 0,5 2,1 -0,2 2,7 3,3 

Huisvestingsdiensten 1,4 1,3 1,5 0,8 1,3 23,1 28,1 

Werkelijke woninghuur 1,1 1,2 1,6 0,2 1,6 14,7 19,7 
Andere diensten i.v.m. woning 1,9 1,5 1,7 1,0 -0,4 1,9 1,1 
Riolering en afvalwaterzuivering 4,9 0,5 0,3 1,5 -1,8 1,0 1,7 
Verzekering i.v.m. woning 3,4 2,7 1,4 3,6 0,6 0,9 1,0 
Huishoudelijke diensten voor de woning  1,0 1,7 3,1 0,5 1,4 2,5 1,0 
Diensten onderhoud en reparatie woning 1,3 2,4 3,7 1,8 3,7 1,2 2,0 
Huisvuilophaling 0,9 0,5 0,1 1,9 -0,6 0,9 1,3 

Reizen 3,0 3,1 2,7 2,2 7,4 6,0 8,3 

Accommodatie 10,0 3,2 2,1 2,9 8,6 2,0 3,4 
Pakketreizen -0,9 2,9 2,8 -3,6 6,1 3,9 4,9 

Communicatie 0,8 -2,8 -0,5 -4,7 -7,3 7,9 7,2 

Telefoon- en faxtoestellen en -diensten 0,8 -3,2 -0,6 -5,2 -7,7 7,6 6,7 
Postdiensten 0,0 1,9 0,8 3,8 3,2 0,2 0,5 

Vervoerdiensten 0,9 1,5 1,5 1,5 0,9 12,3 17,0 

Herstelling en onderhoud privévoertuigen 1,8 2,4 3,7 2,1 -2,0 6,4 5,7 
Personenvervoer over de weg 3,2 1,7 1,8 1,8 0,9 1,1 1,0 
Personenvervoer per spoor 2,9 1,7 2,2 1,3 0,5 1,2 1,8 
Andere diensten voor privévoertuigen 0,2 1,4 1,9 0,5 3,2 0,7 3,3 
Andere vervoerdiensten 1,4 2,7 1,7 3,1 3,5 0,2 0,2 
Verzekering i.v.m. vervoer -0,1 -2,8 -8,2 2,4 8,3 1,9 1,6 
Personenvervoer door de lucht -8,7 1,2 1,2 1,0 2,0 0,9 1,5 

Diensten 1,9 1,1 1,3 0,9 1,1 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium . 
Nb: Niet beschikbaar. 
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Tabel 6. Niet-energetische industriële goederen  
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2017 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Niet-duurzame goederen 1,2 1,3 1,9 0,5 1,0 31,6 30,6 
Farmaceutische producten 2,9 1,2 2,6 -0,8 0,8 4,9 4,5 
Leidingwater 5,5 0,8 0,8 1,3 -0,4 1,8 2,5 
Producten voor onderhoud en reparatie woning 2,6 0,2 0,3 0,0 0,0 4,2 1,4 
Kranten en tijdschriften 2,4 4,2 5,1 3,0 3,7 2,0 2,5 
Tuinbouw 0,9 2,8 2,9 2,8 2,9 2,9 2,7 
Huisdieren en aanverwante artikelen 1,0 2,1 4,1 0,4 -0,4 3,0 2,7 
Drukwerk, schrijfwaren en tekenartikelen 0,1 2,0 4,3 0,7 0,3 1,3 1,4 
Andere medische producten en therapeutische 
apparaten -0,7 0,8 1,3 -0,2 -0,2 2,6 3,7 

Niet-duurzame huishoudartikelen -1,3 0,2 -0,3 0,3 1,7 3,9 2,6 
Elektrische toestellen en artikelen voor lichaams-
verzorging  -0,2 0,3 0,2 0,1 1,1 4,9 6,7 

Half-duurzame goederen 0,6 0,4 0,9 -0,2 -0,3 36,6 35,7 
Kleding 0,2 0,1 0,5 -0,1 -0,8 16,8 13,8 
Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen 3,0 0,8 1,2 0,3 -1,1 1,7 2,5 
Schoeisel 0,8 0,5 1,5 -0,4 -1,5 3,6 3,9 
Boeken 1,2 -0,7 -0,9 0,3 -2,3 2,0 2,1 
Vaat-, glaswerk en niet-elektrische keukengerei 0,9 0,6 0,5 0,9 -0,8 2,0 2,2 
Huishoudtextiel 0,8 1,1 1,1 1,2 0,7 2,5 1,6 
Andere artikelen voor persoonlijk gebruik 1,0 0,3 0,0 0,4 0,5 1,1 1,4 
Opslagmedia 0,1 2,7 2,1 0,5 11,8 1,0 0,9 
Andere kledingartikelen en toebehoren 0,9 -0,9 1,5 -1,1 -8,9 0,9 1,0 
Speelgoed en hobbyartikelen 0,5 2,2 4,8 -2,2 3,5 1,8 2,4 
Kledingstoffen 2,2 -0,9 -0,9   0,2 0,2 
Sport- en kampeerartikelen en artikelen voor 
buiten recreatie 0,0 -0,5 1,0 -1,2 -0,1 0,6 1,7 

Gereedschap voor huis en tuin -0,4 0,1 0,4 -0,1 -0,9 2,5 2,1 
Duurzame goederen 0,5 0,6 0,7 0,3 0,7 31,8 33,7 
Nieuwe personenwagens 1,3 1,6 1,5 1,6 2,5 12,5 13,8 
Meubelen 1,1 0,4 0,6 0,2 -0,4 8,8 6,9 
Sieraden, uurwerken en klokken 1,9 2,0 3,2 1,2 0,8 1,0 2,0 
Motorfietsen en fietsen 1,1 1,8 2,0 1,4 1,9 1,4 1,3 
Grote goederen voor recreatie  1,2 1,3 0,9 0,7 4,9 0,3 1,3 
Tapijten en andere vloerbekleding 1,3 2,2 4,8 -0,9 0,1 0,3 0,7 
Foto- en filmapparatuur en optische artikelen -4,9 -1,8 -0,9 -2,8 -3,8 0,4 0,6 
Huishoudapparaten -0,6 -1,4 -1,0 -2,2 -0,7 3,6 3,4 
Informatica-apparatuur -2,7 -2,5 -2,0 -3,9 -1,3 1,6 1,9 
Audio- en videoapparatuur -2,5 -2,3 -1,8 -3,2 -1,9 1,8 1,8 
Niet-energetische industriële goederen 0,8 0,7 1,2 0,2 0,4 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 
Nb: Niet beschikbaar. 
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Bijlage 4: Bijdrage van de gereguleerde goederen en diensten tot de 
onderliggende inflatie in België 

(In jaarlijks veranderingspercentage of in procentpunt) 

Bron: FOD Economie, AD Statistiek-Statistics Belgium. 
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