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Inleiding 
Voor de tiende keer publiceert het INR het jaarverslag over het verloop van de consumptieprijzen. De wet van 8 maart 
2009, tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, voorziet dat de FOD 
Economie de taak van prijsobservatie en prijsanalyse voor rekening van het INR uitvoert.  

Met de wet van 3 april 2013 houdende de invoeging van boek V in het Wetboek van economisch recht (getiteld “De 
mededinging en de prijsevoluties”), werd het onderzoeksdomein van het Prijzenobservatorium uitgebreid en voortaan 
kan onderzoek uitgevoerd worden vanuit de invalshoeken prijsverloop, prijsniveau, marges en ten slotte marktwer-
king.  

In 2018 publiceerde het Prijzenobservatorium zijn kwartaalverslagen binnen de voorziene tijdsbestekken. Er werden 
specifieke analyses gemaakt over de prijsevolutie en marges van vakantieparken in België, de sterke stijging van de 
consumptieprijzen voor melk en de prijsevolutie van brandstoffen aan de pomp. Daarnaast werd ook in 2018 de 
horizontale screening naar sectoren gerealiseerd over de marktwerking in België.1 

Dit jaarverslag werd als volgt gestructureerd:  

In het eerste deel van het jaarverslag focust het Prijzenobservatorium op de totale inflatie in België en het prijsstijgings-
tempo van de vijf grote productgroepen: energiedragers, bewerkte en niet-bewerkte levensmiddelen, diensten en ten 
slotte industriële, niet-energetische goederen. Voor elke productgroep wordt eerst de inflatie in België toegelicht, de-
welke vervolgens wordt vergeleken met die in de voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland). Het 
geharmoniseerd indexcijfer der consumptieprijzen (GICP), dat opgesteld wordt conform de Europese methodologie, 
vormt veruit de belangrijkste gegevensbron voor het verslag. Het GICP wordt maandelijks gepubliceerd door Eurostat 
volgens de COICOP-classificatie. De analyse werd uitgebreid met detailgegevens van de nationale consumptieprijsindex 
(voor individuele bewegingen van bepaalde producten of diensten) of met andere statistieken van officiële instanties 
(Statbel, EC, IMF, …). 

Aangezien de categorie sociale bescherming de afgelopen jaren veel heeft bijgedragen aan het gecumuleerde inflatie-
verschil voor diensten met onze buurlanden, heeft het Prijzenobservatorium een extra analyse hieraan besteed. Er 
werd specifiek gefocust op de prijsevolutie en de marktwerking van kinderopvangvoorzieningen en woonzorgcentra in 
België en de buurlanden. 

Op vraag van de minister van Economie heeft het Prijzenobservatorium ook een analyse gemaakt over het prijsverloop 
van de medische index en de daaraan gelieerde kosten. De medische index is een index die door Statbel, de algemene 
directie statistiek van de FOD Economie, wordt berekend en gepubliceerd en die kan worden gebruikt om niet-
beroepsgebonden ziektekostenverzekeringen (hospitalisatieverzekering, verzekering tandzorg en verzekering ambu-
lante kosten) te indexeren. 

Conform het bestek dat de modaliteiten bepaalt van de wijze waarop de aan het INR geassocieerde instellingen hun 
opdrachten zullen uitvoeren, werd dit jaarverslag begin maart goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en 
werd het gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité. 

De volgende medewerkers van de FOD Economie hebben meegewerkt aan dit verslag: Christine Bruynoghe, Myrle 
Claessens, Maxim Dechamps, Mathias Ingelbrecht, Nadine Mat, Céline Rigby, Jean-Paul Theunissen, Pascale Van Bae-
len, Sarah Van Cauwenbergh, Etienne Verhaegen. 

  

                                                 
1 Voor de studies van het Prijzenobservatorium:  
   https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/structuur-fod-economie/observatoria/prijzenobservatorium  

https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/structuur-fod-economie/observatoria/prijzenobservatorium
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Samenvatting 
1. In 2018 bedroeg de totale inflatie, gemeten op basis van de consumptieprijsindex, gemiddeld 2,3 % ten opzich-

te van 2,2 % in 2017. Die lichte versnelling van het prijsstijgingstempo is voornamelijk te verklaren door de stij-
ging van de inflatie van bewerkte en onbewerkte levensmiddelen en in mindere mate van niet-energetische 
industriële goederen. Die stijgingen werden niet volledig gecompenseerd door een daling van de energie- en 
diensteninflatie, wat leidde tot een beperkte stijging van de totale inflatie. 

2. De onderliggende inflatie, waarin geen rekening gehouden wordt met de inflatie voor energie en onbewerkte 
voedingsmiddelen, is tussen 2017 en 2018 stabiel gebleven op 1,6 %. Dat betekent dat de stijging van de infla-
tie van bewerkte levensmiddelen en niet-energetische industriële goederen werd gecompenseerd door een 
daling van de inflatie in de dienstensector. 

3. De gemiddelde totale inflatie van onze voornaamste buurlanden is ook gestegen in 2018 en bedroeg 1,9 %. De 
inflatie is trouwens meer gestegen in de buurlanden dan in België, wat de vermindering van het inflatieverschil 
tussen België en de buurlanden tussen 2017 en 2018 verklaart. Terwijl dit verschil in 2017 0,77 procentpunt 
bedroeg ten nadele van België, is het in 2018 bijna gehalveerd. Bijna driekwart van het totale inflatieverschil 
tussen België en zijn belangrijkste buurlanden is toe te schrijven aan energie en bewerkte levensmiddelen. De 
onderliggende inflatie bedroeg 1,3 % in onze voornaamste buurlanden, een lager niveau dan in België. 

4. Na een sterke prijsdaling en een stabilisatie in 2016 werd de inflatie van de energieproducten in 2017 terug 
positief (gemiddeld 9,9 %). In 2018 vertraagde de inflatie echter (gemiddeld 8,9 %) door de minder uitgespro-
ken stijging van de elektriciteitsprijzen, maar bleef op een hoog niveau, gezien de versnelling van de inflatie 
van alle andere productgroepen. De sterke vertraging van de inflatie van elektriciteit het afgelopen jaar, tot 
gemiddeld 2,2 % (7,9 % in 2017), is voornamelijk het gevolg van de afschaffing, op 1 januari 2018, van de bij-
komende taks die in het Vlaamse Gewest is opgenomen in de bijdrage voor het Energiefonds. Bij constant ge-
houden indirecte belastingen (zonder deze afschaffing) zou de inflatie van elektriciteit in 2018 7,2 % hebben 
bereikt, als gevolg van de stijging van de kosten van de zuivere energiecomponent. De stijging van de elektrici-
teitsprijs op de groothandelsmarkt kan onder meer worden verklaard door de toegenomen prijzen van ener-
giegrondstoffen (olie, gas en steenkool), door de aanzienlijke stijging van de prijs van CO2-certificaten en door 
de onzekerheid over de elektriciteitsbevoorrading in de winter na de aankondiging dat de meeste Belgische 
kerncentrales niet beschikbaar zouden zijn. In 2018 is de stijging van de gasprijzen verder versneld tot gemid-
deld 9,6 % op jaarbasis (ten opzichte van +4,1 % in 2017), als gevolg van een stijging van de kosten van de 
energiecomponent. In 2018 bedroeg de prijsstijging op jaarbasis voor motorbrandstoffen en huisbrandolie 
respectievelijk gemiddeld 10,7 % en 19,4 % (ten opzichte van een inflatie van 10,6 % en 18,7 % in 2017). Het 
prijsverloop van deze twee producten is sterk afhankelijk van de prijs van aardolie die, uitgedrukt in euro, met 
gemiddeld 23,9 % steeg tussen 2017 en 2018. Ook de wijzigingen in de accijnzen hebben een rol gespeeld in 
de evolutie van de prijzen van motorbrandstoffen. Bij constante indirecte belastingen zou de inflatie voor mo-
torbrandstoffen in 2018 7,8 % hebben bedragen (ten opzichte van 10,7 % in werkelijkheid). 

5. Onze voornaamste buurlanden kenden ook een prijsstijging voor energie in 2018 (van 6,8 %) maar deze stij-
ging was minder uitgesproken dan in België (8,9 %). Het inflatieverschil voor deze productgroep was dus in het 
nadeel van ons land, vooral door de hogere inflatie voor vloeibare brandstoffen (door het hogere gewicht in 
België) en voor gas (door de hogere prijsontwikkeling in België). Met 2,1 procentpunt is dit verschil echter klei-
ner geworden ten opzichte van 2017 (toen was het 5,8 procentpunt). 

6. Wat de elektriciteits- en gasfacturen betreft, zijn er gewestelijke verschillen als gevolg van de verschillen in net-
tarieven en taksen. In 2018 bedroeg de totale jaarfactuur voor elektriciteit van een doorsnee huishouden (jaar-
lijks verbruik van 3.500 kWh aan enkelvoudig tarief) gemiddeld 1.040 euro. In Brussel was de factuur 15,6 % 
minder hoog dan in Wallonië (156 euro minder) en 22,7 % minder hoog dan in Vlaanderen (249 euro minder). 
Voor gas bedroeg de totale jaarfactuur voor een standaard huishouden (jaarlijks verbruik van 23.260 kWh per 
jaar) in 2018 gemiddeld 1.368 euro. De factuur was het laagst in Vlaanderen, waar de consument 9,6 % minder 
betaalde dan in Brussel (134 euro minder) en 17,9 % minder dan in Wallonië (276 euro minder). 
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7. De prijzen voor voedingsgrondstoffen (uitgedrukt in euro) kwamen in 2018 gemiddeld 0,7 % lager uit dan een 
jaar voordien. In vergelijking met een jaar voordien lagen de consumptieprijzen voor bewerkte levensmiddelen 
(tabak en alcoholische dranken inbegrepen) in 2018 3,4 % hoger. Bijna twee derde van de inflatie voor be-
werkte levensmiddelen is het gevolg van de hoge inflatie voor tabak (met name door de verhoging van de ac-
cijnzen op 1 januari 2018) en voor zuivelproducten. Deze laatste categorie droeg samen met alcoholische 
dranken (voornamelijk wijn) bij aan de versnelling van de inflatie voor bewerkte levensmiddelen in België. De 
inflatie van de consumptieprijzen van zuivelproducten is wellicht een gevolg van de tijdelijke stijging van de Eu-
ropese noteringen voor melkvetten (volle melkpoeder en boter) vanaf april. Hoewel deze noteringen zich nog 
steeds op een relatief hoog niveau bevinden, hebben ze sindsdien ook prijsdalingen gekend zonder de inflatie 
van de consumptieprijzen te beïnvloeden. In onze voornaamste buurlanden versnelde de inflatie voor bewerk-
te levensmiddelen tot gemiddeld 3,0 %, tegenover 1,9 % in 2017. Bij constante indirecte belastingen zou de in-
flatie voor bewerkte levensmiddelen in België (2,0 %) ook hoger zijn geweest dan gemiddeld in de voornaam-
ste buurlanden (1,8 %), maar het verschil zou kleiner zijn geweest. 

8. De inflatie voor onbewerkte levensmiddelen is opnieuw licht gestegen (+1,5 %), na een stabilisatie van de prij-
zen in 2017 (+0,1 %). De prijsstijging in 2018 is voornamelijk het gevolg van vlees (vanwege het gewicht en een 
inflatie van 1,3 %), gevolgd door fruit en vis. Alleen groenten vertoonden het afgelopen jaar een negatieve in-
flatie (-0,5 %). Vergeleken met de buurlanden is de inflatie van onbewerkte levensmiddelen in België relatief 
laag, net als in 2017. De gemiddelde inflatie voor de buurlanden is namelijk 2,2 %. Enkel Nederland kende een 
lagere inflatie dan in België. 

9. Voor het derde jaar op rij vertraagde de diensteninflatie in België, tot 1,5 % in 2018, als gevolg van een vertra-
ging van het prijsstijgingstempo voor vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging (1,4 % in 2018 tegenover 2,3 % 
in 2017, door de negatieve inflatie voor culturele diensten, na de schrapping van kijk- en luistergeld in Wallo-
nië) en communicatie (0,3 % in 2018 tegenover 2,0 % in 2017, door de minder sterke prijsstijging voor bundels 
en de sterkere prijsdaling voor mobiele gesprekken). In de buurlanden is de diensteninflatie in 2018 versneld 
tot gemiddeld 1,4 % (1,1 % in 2017). Desondanks bleef de diensteninflatie hoger in België dan in de buurlan-
den. Niettemin dateert het van 2010 dat het diensteninflatieverschil met de buurlanden nog zo klein was. De 
subcategorie verpleging in een ziekenhuis heeft veruit de grootste bijdrage geleverd aan het inflatieverschil 
voor diensten met de buurlanden, ten nadele van België. De grootste bijdrage tot het inflatieverschil voor 
diensten ten voordele van België werd geleverd door culturele diensten. 

10. In 2018 nam de inflatie voor niet-energetische industriële goederen in België lichtjes toe tot gemiddeld 0,9 % 
op jaarbasis (0,8 % in 2017), iets hoger dan in onze voornaamste buurlanden (0,6 %). 
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I Totale inflatie in 20182 3 4 

I.1 Totale inflatie in 2018 
I.1.1 Totale inflatie in België 

In 2018 is het gemiddelde niveau van de consumptieprijzen in België, gemeten aan de hand van het geharmoniseerde 
indexcijfer der consumptieprijzen (GICP), gestegen in vergelijking met 2017. Na de traditionele soldenmaand januari 
herstelden de prijzen zich in februari 2018 en bleven stijgen tot de volgende soldenmaand in juli. In het tweede semes-
ter wisselde de index af tussen maanden van groei en maanden van daling om in december 2018 het niveau van 
116,61 te bereiken. 

De consumptieprijzen voor energie zijn van juli 2017 tot oktober 2018 bijna continu gestegen, vooraleer een daling te 
kennen in de laatste twee maanden van 2018. 

Ook de index van de onderliggende inflatie, die geen rekening houdt met de prijsevolutie van de niet-bewerkte le-
vensmiddelen en de energiedragers, tekende in 2018 een stijging op om in december te eindigen op 115,92, een ni-
veau dat iets lager is dan het GICP. 

                                                 
2 De gemiddelde inflatie van een periode wordt berekend als de procentuele variatie van het rekenkundige gemiddelde van de in-
dexcijfers van de betrokken periode ten opzichte van het rekenkundige gemiddelde van de indexcijfers van de overeenstemmende 
periode 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). 

4 Op 22 februari 2019 heeft Eurostat onder andere de berekening van de productgroepen (energie, bewerkte levensmiddelen, niet-
bewerkte levensmiddelen, diensten en industriële goederen) herzien op basis van de COICOP 5 digits-classificatie. Dit jaarverslag 
werd echter opgesteld vóór de herziening. Vanaf volgend rapport zal met de herziening rekening gehouden worden voor de 5 ag-
gregaten. 
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Grafiek 1. Recent verloop van het GICP, de onderliggende inflatie-index en de consumptieprijzen voor energiedragers 
(Index 2010=100) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

De totale inflatie kwam in 2018 uit op gemiddeld 2,3 % tegenover 2,2 % in 2017. In 2018 steeg de inflatie van 1,6 % in 
het eerste kwartaal 2018 naar 2,8 % in het vierde kwartaal 2018. De inflatie bereikte dus haar hoogste niveau in het 
laatste kwartaal 2018, met een piek van 3,2 % in oktober, alvorens in de laatste twee maanden van 2018 weer te da-
len. De hoge inflatie in de laatste twee kwartalen van 2018 is te wijten aan de hoge energie-inflatie (meer dan 13 %) in 
beide kwartalen (zie hieronder). 

De stijging van de totale inflatie in 2018 werd voornamelijk veroorzaakt door de niet-bewerkte en de bewerkte le-
vensmiddelen. Dit wordt geïllustreerd door de toename van hun bijdrage aan de inflatie. Zo is de bijdrage van de niet-
bewerkte levensmiddelen aan de inflatie gestegen van 0,01 procentpunt in 2017 tot 0,11 procentpunt in het afgelopen 
jaar, terwijl de bijdrage van de bewerkte levensmiddelen aan de inflatie gestegen is tot 0,46 procentpunt in 2018, te-
genover 0,29 in 2017. Ook de bijdrage van de niet-energetische industriële goederen aan de inflatie is gestegen: van 
0,22 procentpunt in 2017 naar 0,24 procentpunt in 2018. Energie, de belangrijkste motor van de inflatiegroei in 2017, 
zag daarentegen haar bijdrage aan de inflatie dalen van 0,90 procentpunt in 2017 tot 0,85 procentpunt in 2018. Ten 
slotte is de bijdrage aan de inflatie van de dienstensector in dezelfde richting geëvolueerd, van 0,81 procentpunt in 
2017 naar 0,65 procentpunt in 2018. 

De onderliggende inflatie stabiliseerde zich in 2018 en bedroeg gemiddeld 1,6 %. Deze stabilisatie is het resultaat van 
een hogere inflatie voor de bewerkte levensmiddelen en de niet-energetische industriële goederen, die wordt gecom-
penseerd door een vertraging van de inflatie voor de diensten. 

De totale inflatie en de onderliggende inflatie zijn onderhevig geweest aan de verhoging van de indirecte belastingen. 
Hun inflatievoeten zouden bij ongewijzigde indirecte belastingen respectievelijk 2,2 % en 1,4 % hebben bedragen. De 
indirecte belastingen hebben vooral de productgroepen energie (naar beneden toe) en bewerkte levensmiddelen 
(naar boven toe) beïnvloed. Beide productgroepen zouden een inflatie opgetekend hebben van respectievelijk 9,6 % 
(in plaats van 8,9 %) en 2,0 % (in plaats van 3,4 %) bij ongewijzigde indirecte belastingen (meer informatie in deel I.2.1 
en deel I.3.1). 
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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 autoriteit worden gecontroleerd. Die hebben een gewicht van 17,4 % in de berekening van de onderlig-
gende inflatie (voor meer informatie, zie deel I.5.1). In 2018 droegen de gereguleerde goederen en diensten 0,3 pro-
centpunt bij tot de onderliggende inflatie in België, tegenover 0,4 procentpunt in 2017). De onderliggende inflatie is 
met 1,6 % stabiel gebleven deze periode. In het jaarverslag 2016 van het Prijzenobservatorium werd bovendien aange-
toond dat sinds 2012, een belangrijk gedeelte van de diensteninflatie veroorzaakt wordt door ingrepen van de over-
heid met betrekking tot de prijzen5. 

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, Statbel. 

De belangrijkste prijsverschillen binnen de vijf grote productgroepen6 van het GICP tussen 2017 en 2018 kunnen als 
volgt samengevat worden: 

                                                 
5 Zie https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-18, hoofdstuk 2 over de analyse van de diensteninfla-
tie. Dit onderzoek werd gevoerd door de FOD Economie (Prijzenobservatorium en Statbel), de Nationale Bank van België en het 
Federaal Planbureau binnen het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

6 Zoals elk jaar werd ook in 2018 het wegingsschema van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) aange-
past. Die aanpassing gebeurde op basis van de versie 2017 van de nationale rekeningen (en aangepast in functie van de prijsevolu-
tie in 2017) en aangevuld met gedetailleerde gegevens uit het huishoudbudgetonderzoek (vooral voor de meer gedetailleerde ni-
veaus). Voor de gewichten van de vijf grote productgroepen binnen het GICP vonden de volgende verschuivingen plaats in België: 
Het gewicht van de bewerkte levensmiddelen in de consumptiekorf bleef stabiel in 2018 en bedroeg 13,5 % (2017: 13,5 %). Het 
gewicht van de niet-bewerkte levensmiddelen is licht gedaald (van 7,9 % in 2018 tot 7,8 % in 2018), evenals het gewicht van de niet-
energetische industriële goederen, dat daalde naar 27,2 % (tegenover 27,3 % in 2017). Het gewicht van de energiedragers is in 2018 
gestegen tot 10,0 % (2017: 9,0 %). Het gewicht van de diensten is eveneens licht gedaald: van 42,3 % in 2017 naar 41,54 % in 2018. 
Zie: "focus wijziging in het gewichtenschema" (pagina 10) van het eerste kwartaalrapport 2018. 
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• In 2018 is de inflatie voor energiedragers licht vertraagd tot 8,9 % op jaarbasis (tegenover 9,9 % in 2017). De 
daling van de inflatie voor energie wordt verklaard door de sterke daling van de inflatie van elektriciteit (van 
7,9 % in 2017 naar 2,2 % in 2018), ook al is de inflatie van andere producten in deze categorie versneld. Zo 
steeg de prijs van vloeibare brandstoffen met 19,4 %, terwijl de prijs van gas met 9,6 % steeg. Bovendien is 
de prijs van motorbrandstoffen en smeermiddelen met 10,7 % gestegen. De inflatie voor energie bereikte in 
het derde kwartaal 2018 een piek van 13,3 %, als gevolg van de hogere inflatie voor alle energieproducten. 
Daarna, in het laatste kwartaal 2018, daalde de inflatie van energiedragers nauwelijks tot 13,0 %. Ondanks 
hun beperkte gewicht in de consumptiekorf (10,0 %) leverden de energiedragers de grootste bijdrage aan 
de totale inflatie in België in 2018 (0,85 procentpunt). 

• De inflatie voor diensten is gedaald in 2018 en bedroeg gemiddeld 1,5 % (1,9 % in 2017). Deze product-
groep, met het grootste gewicht van de vijf groepen in de consumptiekorf (41,5 %), droeg 0,65 procentpunt 
bij tot de totale inflatie in 2018. 

• De inflatie voor bewerkte levensmiddelen steeg in 2018 tot gemiddeld 3,4 % (tegenover 2,1 % in 2017). 
Vooral zuivelproducten en alcoholische dranken hebben meer bijgedragen aan de totale inflatie ten opzich-
te van 2017. Zonder tabak en alcohol zou de inflatie van bewerkte levensmiddelen slechts 2,6 % hebben 
bedragen in 2018, tegenover 1,4 % in 2017. Bovendien heeft de suikertaks een opwaartse impact gehad op 
de inflatie van bewerkte levensmiddelen ten belope van 0,17 procentpunt. Met een gewicht van 13,5 % 
kwam de bijdrage van deze productgroep tot de totale inflatie in 2018 uit op 0,46 procentpunt. 

• De consument betaalde in 2018 op jaarbasis gemiddeld 0,9 % meer voor niet-energetische industriële goe-
deren (tegenover een inflatie van 0,8 % in 2017). De bijdrage van deze productgroep tot de totale inflatie in 
2018 bedroeg 0,24 procentpunt. 

• De inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen nam sterk toe in 2018 tot gemiddeld 1,5 % op jaarbasis (te-
genover 0,1 % in 2017). Die stijging werd veroorzaakt door de herneming van de inflatie voor fruit. De prij-
zen van fruit waren gedaald in 2017 (-4,9 % gemiddeld), maar in 2018 zijn ze terug beginnen stijgen 
(+3,5 %). Met het laagste gewicht in de consumptiekorf (7,8 %), bleef de bijdrage van deze productgroep tot 
de totale inflatie in 2018 beperkt tot 0,11 procentpunt. 

De afgevlakte gezondheidsindex, die gelijk is aan het voortschrijdend gemiddelde van de gezondheidsindex7 van de 
laatste vier maanden vermenigvuldigd met 0,988, kwam in december 2018 uit op 106,01 punten (index 2013=100). In 
augustus 2018 werd de spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen het laatst overschreden. Om deze 
aan te passen aan de stijging van de kosten van levensonderhoud, werden de sociale uitkeringen in september 2018 
met 2 % verhoogd en werden de salarissen van de ambtenaren in oktober 2018 met hetzelfde percentage verhoogd. 
Overeenkomstig de maandvooruitzichten van het Federaal Planbureau, zou de volgende overschrijding van de spilin-
dex (momenteel 107,20) door de afgevlakte gezondheidsindex plaatsvinden in december 20199. 

                                                 
7 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). 

8 Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid (Voor meer informatie over de afgevlakte gezondheidsindex: 
https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/gezondheidsindex#documents). 

9 Inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau van 5/2/2019. 

https://statbel.fgov.be/nl/themas/consumptieprijsindex/gezondheidsindex#documents
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Tabel 1. Recent verloop van de inflatie voor het geharmoniseerde indexcijfer der consumptieprijzen 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2016 2017 2018 
2017 2018 2018 - IV 

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

Energie -0,6 9,9 8,9 6,8 1,7 7,6 13,3 13,0 17,2 13,9 8,0 0,9 10,0 
Bewerkte levensmiddelen 3,5 2,1 3,4 2,6 3,6 3,6 3,3 3,1 3,4 2,9 2,8 0,5 13,5 
Niet-bewerkte levensmiddelena 2,6 0,1 1,5 0,1 0,3 1,7 2,1 1,7 2,4 1,8 1,0 0,1 7,8 
Diensten 2,2 1,9 1,5 1,9 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,7 1,7 0,6 41,5 
Niet-energetische industriële  
goederen 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,2 27,2 

p.m. Onderliggende inflatieb 2,0 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,3 82,2 
p.m. Gezondheidsindexc 2,1 1,8 1,8 1,9 1,5 1,5 1,8 2,3 2,3 2,5 2,2 N/A 93,5 
Totale inflatie 1,8 2,2 2,3 2,0 1,6 2,2 2,7 2,8 3,2 2,9 2,2 2,3 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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 2018 (in procentpunt), 2 p.m. Gewicht in 2018 (in %). 

Grafiek 3. Bijdrage tot de totale inflatie 
(In procentpunt, jaar- en kwartaalgemiddelden) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

I.1.2 Totale inflatie in de voornaamste buurlanden 

Sinds 2016 is de inflatie in de voornaamste buurlanden van België jaar na jaar gestegen. 2018 bevestigde deze trend 
daar de gemiddelde totale inflatie in de buurlanden10 van België steeg tot 1,9 % op jaarbasis. In 2018 is de totale infla-
tie in elk van de buurlanden afzonderlijk versneld. De totale inflatie in Duitsland, Nederland en Frankrijk is in 2018 ge-
stegen tot respectievelijk 1,9 %, 1,6 % en 2,1 % (tegenover respectievelijk 1,7 %, 1,3 % en 1,2 % in 2017). In België is de 
totale inflatie ook gestegen en bereikte 2,3 % in 2018 (2,2 % in 2017). 

                                                 
10 Gewogen gemiddelde in 2018 op basis van het gewicht van elk land, gepubliceerd door Eurostat. De gewichten die hierbij ge-
bruikt werden, zijn gebaseerd op de finale consumptieve bestedingen van de huishoudens uit de nationale rekeningen. In 2018 
telde Duitsland mee voor 52,6 %, Frankrijk voor 37,8 % en Nederland voor 9,6 %. 
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Voor de zevende keer in de afgelopen tien jaar11, was de totale inflatie in België in 2018 dus hoger dan het gemiddelde 
van de buurlanden. Het inflatieverschil bedroeg dit jaar 0,39 procentpunt ten nadele12 van België (in 2017 bedroeg het 
verschil 0,80 procentpunt ten nadele van België). Bovendien was de totale inflatie in België in 2018 hoger dan in elk van 
de buurlanden afzonderlijk, net zoals in 2017. Na een piek in het eerste kwartaal 2017 met een groei op jaarbasis van 
3,0 %, bleef de totale inflatie in België vrij stabiel op ongeveer 2,0 % voor de rest van het jaar. Daarna vertraagde de 
totale Belgische inflatie in het eerste kwartaal 2018 om vervolgens gedurende het hele jaar te stijgen tot een groei van 
2,8 % op jaarbasis in het laatste kwartaal 2018. De gemiddelde totale inflatie in de voornaamste buurlanden stabili-
seerde zich op ongeveer 1,40 % tussen het tweede kwartaal 2017 en het eerste kwartaal 2018. Vanaf het tweede 
kwartaal 2018 is de groei versneld tot 2,2 % vooraleer te vertragen tot 2,1 % in het laatste kwartaal 2018. 

Op basis van het GICP bij ongewijzigde indirecte belastingen13, zou de totale inflatie in België 2,2 % hebben bereikt in 
2018 (in plaats van 2,3 % nu). In Frankrijk en Nederland zou de totale inflatie ook lager zijn geweest bij ongewijzigde 
indirecte belastingen met respectievelijk 1,5 % en 1,2 % (tegenover 2,1 % en 1,6 %), terwijl er in Duitsland geen verschil 
in totale inflatie zou zijn geweest (1,9 %). Terwijl in België de wijzigingen in de belastingwetgeving leidden tot een da-
ling van de inflatie voor energie (tot 8,9 % tegenover 9,6 % bij ongewijzigde indirecte belastingen als gevolg van de af-
schaffing (op 1 januari 2018) van de extra belasting op elektriciteit die geïntegreerd was in de bijdrage Energiefonds 
van het Vlaamse Gewest), had zij in Frankrijk en Nederland het tegenovergestelde effect met een inflatie voor energie 
van respectievelijk 9,4 % en 8,2 % (tegenover 6,3 % en 5,6 % bij ongewijzigde indirecte belastingen) door de stijging van 
de indirecte belastingen op diverse energieproducten. Bovendien heeft de verhoging van de accijnzen op tabak in de 
drie bovengenoemde landen geleid tot een stijging van de inflatie van de bewerkte levensmiddelen. De inflatie van 
deze laatste productgroep bedroeg 3,4 % voor België (tegenover 2,0 % bij ongewijzigde), 3,5 % voor Frankrijk (tegen-
over 0,8 %) en 1,2 % voor Nederland (tegenover 0,7 %). 

                                                 
11 In 2008, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 en 2017. 

12 In dit rapport duidt een inflatieverschil ten voordele (ten nadele) van België op een inflatie die lager (hoger) is in België dan ge-
middeld in de voornaamste buurlanden. 

13 Het GICP bij ongewijzigde indirecte belastingen van België wordt berekend door Statbel en gepubliceerd door Eurostat. 
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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, Statbel. 

Terwijl de gemiddelde onderliggende inflatie in België in 2018 stabiel bleef ten opzichte van 2017 (1,6 % op jaarbasis in 
2017 en 2018), steeg de onderliggende inflatie in de buurlanden licht naar 1,3 % op jaarbasis (1,1 % in 2017). 

Ten opzichte van 2017 is het verschil in onderliggende inflatie tussen België en haar belangrijkste buurlanden dan ook 
afgenomen tot 0,3 procentpunt ten nadele van België in 2018 (tegenover 0,5 procentpunt ten nadele van België in 
2017). In 2018 noteerde elk land afzonderlijk een lagere onderliggende inflatie dan ons land, wat al sinds 200814 het 
geval was: de onderliggende inflatie bedroeg 1,5 % in Duitsland (1,5 % in 2017), 1,0 % in Nederland (0,9 % in 2017) en 
1,3 % in Frankrijk (0,6 % in 2017)15. 

  

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

15 Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de onderliggende inflatie in België 1,4 % hebben bedragen (tegenover 1,6 % nu). De 
onderliggende inflatie in Duitsland zou niet zijn veranderd (1,5 %), terwijl de onderliggende inflatie in Frankrijk 0,9 % geweest zou 
zijn (in plaats van de huidige 1,3 %) en in Nederland 0,8 % (in plaats van de huidige 1,0 %). Gemiddeld zou de onderliggende inflatie 
in de voornaamste buurlanden 1,2 % bedragen hebben (tegenover 1,3 % momenteel). 
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Tabel 2. Totale inflatie en zijn productgroepen in België en in de voornaamste buurlanden in 2018 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2018 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Energie 8,9 6,8 4,9 9,4 8,2 10,0 9,7 
Bewerkte levensmiddelen 3,4 3,0 2,9 3,5 1,2 13,5 11,9 
Niet-bewerkte levensmiddelen 1,5 2,2 1,9 2,7 1,0 7,8 6,3 
Diensten 1,5 1,4 1,5 1,2 1,4 41,5 45,3 
Niet-energetische industriële goederen 0,9 0,6 0,9 0,3 0,4 27,2 26,8 
Onderliggende inflatie 1,6 1,3 1,5 1,3 1,0 82,2 84,0 
GICP 2,3 1,9 1,9 2,1 1,6 100,0 100,0 
GICP (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) 2,2 1,6 1,9 1,5 1,2 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

Zoals hierboven reeds aangehaald, is het verschil in totale inflatie in 2018 tussen België en de buurlanden ten nadele 
van ons land gebleven, namelijk 0,39 procentpunt. Over de laatste tien jaren bedraagt het gecumuleerd inflatieverschil 
4,8 procentpunt. 

De prijsstijging voor de productgroepen bewerkte levensmiddelen, niet-energetische industriële goederen, energie en 
diensten was in 2018 hoger in België dan gemiddeld in de buurlanden. Daartegenover staat dat de inflatie van de niet-
bewerkte levensmiddelen in België lager was dan gemiddeld in de buurlanden. Bijna driekwart van het totale inflatie-
verschil tussen België en haar belangrijkste buurlanden is toe te schrijven aan energie en bewerkte levensmiddelen. Zo 
droeg energie 0,20 procentpunt bij tot het inflatieverschil met de buurlanden, de bewerkte levensmiddelen 0,11 pro-
centpunt, de niet-energetische industriële goederen 0,07 procentpunt en de diensten 0,03 procentpunt. Anderzijds 
hebben de niet-bewerkte levensmiddelen het inflatieverschil tussen België en haar buurlanden met 0,02 procentpunt 
verkleind. 

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

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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I.2 Inflatie voor energie in 2018 
I.2.1 Inflatie voor energie in België 

Na een inflatie van 9,9 % in 2017 gingen de prijzen van energieproducten ook in 2018 weer in stijgende lijn (nu gemid-
deld met 8,9 %). Deze vertraging van de inflatie valt in hoofdzaak te verklaren door een minder uitgesproken prijsstij-
ging van elektriciteit (waarvan de prijzen gedaald zijn in het begin van het jaar), doch blijft het inflatiepeil nog zeer hoog 
ten gevolge van het prijsstijgingstempo op jaarbasis van de prijzen voor alle andere productgroepen. Meer bepaald 
versnelde de inflatie van energie in de loop van het jaar van 1,7 % naar 13,3 % tussen het eerste en derde kwartaal 
2018. Daarna stabiliseerde de inflatie in het laatste kwartaal van 2018, maar bleef wel op een hoog peil (+13,0 %). Ge-
durende zestien opeenvolgende kwartalen was de energie-inflatie dus positief. 

In 2018 was de bijdrage van energie tot de totale inflatie nog steeds hoog, namelijk 0,9 procentpunt, net zoals in 2017, 
bij een totale inflatie van 2,3 % (2,2 % in 2017), voornamelijk als gevolg van de forse prijsstijging op jaarbasis van de 
aardolieproducten (motorbrandstof en vloeibare brandstoffen), onder invloed van de stijgende aardoliekoers en in 
mindere mate door de prijsstijging voor gas en elektriciteit. 

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

 2016 2017 2018 
2017 2018 2018 – IV 

Bijdrage1 Gewicht2 
IV I II III IV okt nov dec 

Brandstoffen voor privévoertui-
gen -5,3 10,6 10,7 7,1 2,8 11,2 16,8 12,1 17,3 12,1 7,1 3,64 33,6 

Vloeibare brandstoffen -17,5 18,7 19,4 11,2 4,3 22,8 31,1 20,6 34,7 20,6 7,4 2,94 16,6 
Gas -11,8 4,1 9,6 5,7 3,8 5,0 12,8 16,8 18,5 17,7 14,3 1,60 16,4 
Elektriciteit 28,3 7,9 2,2 4,8 -1,6 -1,1 2,9 8,6 8,7 10,6 6,4 0,74 32,5 
Vaste brandstoffen -1,3 -0,5 1,2 -0,4 0,6 1,1 1,2 1,8 1,5 2,2 1,8 0,01 1,0 
Energie -0,6 9,9 8,9 6,8 1,7 7,6 13,3 13,0 17,2 13,9 8,0 8,94 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep in 2018 (in procentpunt), 2 p.m. Gewicht in 2018 (in %). 

De evolutie van de aardolieprijzen op de internationale markten bepaalt grotendeels de consumptieprijzen van huis-
brandolie en motorbrandstoffen. De prijzen voor elektriciteit en gas werden uitdrukkelijk losgekoppeld van de aard-
olieprijs, niettegenstaande deze prijzen onrechtstreeks mee worden bepaald door de aardoliekoers. 

Aardolieproducten 

Nadat de koers van aardolie in USD tussen 2016 en 2017 al met gemiddeld 23,2 % was opgelopen, steeg hij in het eer-
ste kwartaal 2018 nog verder (+8,5 % in vergelijking met het vierde kwartaal 2017) alsook in het tweede kwartaal 2018 
(+11,4 % ten opzichte van het eerste kwartaal 2018). Daarna werd hij in het derde kwartaal 2018 nagenoeg stabiel 
(+1,1 %), maar zakte dan fors in het vierde kwartaal 2018 (-10,3 % tegenover het derde kwartaal 2018) en kwam daar-
bij uit op 66,8 USD per vat. Op jaarbasis is de aardoliekoers in 2018 met gemiddeld 29,5 % gestegen tot gemiddeld 
70,3 USD per vat. Anderzijds werd in de beschouwde periode de stijging van de in euro uitgedrukte olieprijs in beperkte 
mate gemilderd door de lichte revaluatie van de euro ten opzichte van de dollar (+4,5 % tussen 2017 en 2018). De olie-
prijs liet in 2018 een stijging optekenen van 23,9 % op jaarbasis tot gemiddeld 59,5 euro per vat (zie grafiek 6)16. 

De prijsstijging van aardolie in het tweede kwartaal 2018 wordt grotendeels verklaard door de stijgende vraag ernaar, 
voornamelijk dan bij de grote olieafnemende landen zoals de Verenigde Staten, China en India, en door diverse facto-
ren die het aanbod van dit product beïnvloeden. Bovenop de bestaande geopolitieke spanningen in het Midden-
Oosten en de instorting van de olieproductie in Venezuela, was er nog de beslissing van de Verenigde Staten om zich 
terug te trekken uit het Iraanse nucleaire akkoord en vanaf november 2018 de economische sancties tegen Iran, de op 
twee na grootste producent binnen de Organisatie van olie-exporterende landen (OPEC), terug in te voeren. De lidsta-
ten van de OPEC en elf andere olieproducerende landen die geen lid zijn van de organisatie hebben eind 2016 een ak-
                                                 
16 Insee, Olieprijzen en geïmporteerde grondstoffen. 

http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=79
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koord gesloten om hun olieproductie van januari 2017 tot eind 2018 in te perken. Op 22 juni 2018 echter besloten de 
OPEC-leden en hun partners om hun akkoord te versoepelen en hun olieproductie tijdelijk te verhogen om het hoofd 
te kunnen bieden aan de toename van de vraag die in het tweede semester 2018 werd verwacht. 

Er zij verder op gewezen dat in het vierde kwartaal de olieprijs gevoelig is gedaald als gevolg van de vrees voor een in-
krimping van de vraag, meer bepaald vanuit China, de grootste petroleumverbruiker wereldwijd. Om de markt terug in 
balans te brengen beslisten de OPEC en haar partners begin december hun productie met 1,2 miljoen vaten per dag te 
verlagen tussen januari en juni 201917. 

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

 
Bronnen: Insee18, EC, FOD Economie, Statbel. 

Als gevolg van een stijging van de gemiddelde prijzen voor aardolie in 2018 lieten de motorbrandstoffen en vloeibare 
brandstoffen (huisbrandolie), die vrijwel ogenblikkelijk reageren op schommelingen van de aardolieprijzen, een stijging 
van gemiddeld 10,7 % en 19,4 % op jaarbasis optekenen (tegenover een inflatie van 10,6 % en 18,7 % in 2017). Con-
creet gingen in de drie eerste kwartalen van 2018 de prijzen van beide producten sterk de hoogte in, met respectieve-
lijk 11,89 % en 18,01 % tussen het laatste kwartaal 2017 en het derde kwartaal 2018, om zich vervolgens min of meer 
te stabiliseren in het laatste kwartaal (respectievelijk 0,21 % en 2,22 % tussen het derde en vierde kwartaal 2018). 

  

                                                 
17 International Energy Agency, « IEA releases Oil Market Report for 2018 ». 

18 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". 
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Ook de wijzigingen in de accijnzen in de loop van 2018 hebben een rol gespeeld in de evolutie van de prijzen van mo-
torbrandstoffen. In juli 2018 zijn de accijnzen voor benzine en diesel op hetzelfde niveau gekomen en kwam een einde 
aan het cliquetsysteem. Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou in 2018 de inflatie van motorbrandstoffen 7,8 % 
hebben bedragen (tegenover 10,7 % in werkelijkheid)19 20. 

Elektriciteit en gas 

De consumptieprijzen van elektriciteit en gas worden voornamelijk bepaald door de kost van de energiecomponent21 
en door de nettarieven (distributie en transmissie). Verschillende belastingen en taksen oefenen eveneens een niet te 
verwaarlozen invloed uit op de evolutie van deze prijzen22. 

Zoals reeds uiteengezet in onze vorige rapporten, wordt de verkoopprijs van de energiecomponent door de leveran-
ciers vrij bepaald sinds de elektriciteits- en gasmarkt werd vrijgemaakt. Bovendien liep het vangnetmechanisme 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 indexeringspa-
rameters die ze ook opnieuw vrij kunnen bepalen (er is dus geen beperking meer tot een lijst van toegelaten parame-
ters). Evenwel werden de belangrijkste, tegen variabele prijzen afgesloten elektriciteits- en gascontracten die in 2017 
van kracht waren, niet gewijzigd in de loop van 201823. Met name werden het hele jaar door dezelfde indexeringspa-
rameters verder toegepast. Daarnaast gingen de energieleveranciers door met het indexeren op kwartaalbasis van hun 
variabele contracten. De impact van deze veranderde wetgeving bleek dus minimaal, te meer omdat in 2018 minder 
dan 40 % van de gezinnen voor een variabel contract heeft gekozen, zowel voor gas als voor elektriciteit. 

  

                                                 
19 In de loop van 2018 werden de accijnzen op benzine en diesel ten gevolge van de indexering ervan (op 1 januari 2018) opgetrok-
ken en werden de accijnzen op diesel verhoogd door toepassing van het positieve cliquetsysteem voor een totaal bedrag van 
61,7064 euro/1000 liter. Anderzijds werden de accijnzen op benzine verlaagd als gevolg van de toepassing van het negatieve cli-
quetsysteem, voor een totaalbedrag van 14,5956 euro/1000 liter. Zonder die wijzigingen in de accijnzen zou de prijsstijging van 
diesel verschillend zijn geweest. Zonder de verschillende wijzigingen van de accijnzen zou de inflatie in 2018 voor dit product 9,5 % 
hebben bedragen (tegenover 14,0 % in werkelijkheid). Voor benzine zou de inflatie in het beschouwde kwartaal bij gelijkblijvende 
belasting 4,1 % hebben bereikt (tegenover de feitelijke 4,0 %). Met name maakte de accijnsdaling die in de loop van het jaar intrad 
(negatief cliquetsysteem) de hele accijnsstijging van januari (indexering) ongedaan. 

20 De evolutie van de officiële tarieven (maximumprijs, in euro) van de aardolieproducten is beschikbaar op de website van de FOD 
Economie. https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/maximumprijzen/officieel-tarief-van-de. 

21 De energiecomponenten van elektriciteit en gas kunnen worden beïnvloed door hogere prijzen op de groothandelsmarkt voor 
energie (die gedeeltelijk wordt bepaald door de brandstofprijzen, en dus door de Brentolieprijzen), de wisselkoersen, beschikbaar-
heid van productiefaciliteiten (zoals kerncentrales), weersomstandigheden (inclusief seizoensinvloeden) en economische factoren. 

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

23 Na de overname van Eni Belgium door Eneco wordt sinds 1 juni 2018 een nieuw prijsaanbod gedaan door Eneco. 

https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/maximumprijzen/officieel-tarief-van-de.
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Sinds 2008 worden de transporttarieven van elektriciteit en gas door de CREG goedgekeurd voor een periode van vier 
jaar24. Nieuwe tarieven voor de regulatorische periode 2016-2019 zijn sinds 1 januari 2016 van kracht. In het eerste 
kwartaal 2018 werden deze echter naar boven bijgesteld voor elektriciteit25 en naar beneden voor gas26 27. 

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 door de VREG goedgekeurd voor het jaar 2018. Bij de meeste 
distributiebeheerders gingen deze tarieven voor elektriciteit omlaag, onder andere door een daling van de regulatoire 
saldi (dit wil zeggen een daling van de begrotingstekorten) en door een daling van het budget in het beschouwde jaar 
voor de financiering van bepaalde exogene kosten28 zoals de kosten van steuncertificaten. De nieuwe distributietarie-
ven voor gas zijn gestegen in vergelijking met de gemiddelde tarieven in 2017. Dit wordt voornamelijk verklaard door 
een stijging van het budget voor de endogene kosten29, door onder andere van de inflatie en van de stijgende evolutie 
van de netwerkkosten30. 

In het Waals Gewest werden de distributietarieven van elektriciteit en gas, in kracht vanaf 31 december 2017, verlengd 
tot 31 december 201831. 

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). Voor het jaar 2018 werden die tarieven verhoogd door de toezichthouder 
BRUGEL, zowel voor gas als voor elektriciteit32. 

  

                                                 
24 Ze mochten niettemin worden geïndexeerd en in een aantal gevallen in de loop van de periode worden aangepast (maar telkens 
na goedkeuring door de CREG). 

25 De stijging van de transporttarieven van elektriciteit tussen 2017 en 2018 wordt verklaard door de actualisatie van een aantal 
tarieven voor de openbaredienstverplichtingen (ODV's) enerzijds, en van een aantal taksen en belastingen anderzijds. Deze wijzi-
gingen, goedgekeurd door de CREG, hebben onder andere betrekking op de stijging van het tarief voor de openbare-
dienstverplichting inzake financiering van de aansluiting van offshore-windturbineparken. Voorts is in het Waals Gewest de toeslag 
opgetrokken voor het gebruik van openbaar gebied, en in Brussel de “retributie wegenisrecht”. Hieronder de beslissing van de 
CREG van 16/11/2017: http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-47FR.pdf. 

26 Fluxys verlaagde zijn transporttarieven voor 2018 via een tussentijds herzieningsmechanisme van de tarieven zoals voorzien in 
een CREG-besluit. De daling van deze tarieven is het gevolg van de lage rentevoeten en van de aanhoudende inspanningen voor 
betere efficiëntie. De tarieven werden overigens niet geïndexeerd op 1 januari 2018. Zie: https://www.fluxys.com/belgium/nl-
BE/NewsAndPress/2017/170323_TariffReduction.  

27 De transporttarieven van gas en elektriciteit, die door de energieleveranciers voor 2018 worden aangerekend, zijn op 
1 maart 2018 van kracht geworden. 

28 Exogene kosten zijn kosten waar de netwerkbeheerder helemaal geen vat op heeft en die ook niet kunnen worden beïnvloed 
door een betere efficiëntie. 

29 Endogene kosten zijn kosten die verband houden met uitbreiding en beheer van het distributienetwerk, en die de netwerkbe-
heerder kan beïnvloeden. 

30 Zie website van de VREG: http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/distributienettarieven/2018/rapp-2017-12.pdf. 

31 Zie mededeling van de CWaPE van 05/12/2017: https://www.cwape.be/?dir=7&news=735. 

32 De aangebrachte wijzigingen aan de tariefmethodologieën in 2016 hebben de jaarlijkse actualisering van de distributiekosten bij 
de posten "openbare dienstverplichtingen" en "extra kost inzake vennootschapsbelasting" mogelijk gemaakt. Die tarieven waren 
gestegen in vergelijking met 2017. 

Zie: https://odoo-brubox.acsone.eu/blog/actualites-3/post/tarifs-2018-232. 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E-47FR.pdf
https://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/NewsAndPress/2017/170323_TariffReduction
https://www.fluxys.com/belgium/nl-BE/NewsAndPress/2017/170323_TariffReduction
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Een aanvullende belasting op elektriciteit is tussen maart 2016 en december 2017 in Vlaanderen van kracht geweest 
om de schuld in verband met het systeem van groenestroomcertificaten te financieren. Die belasting werd geïnte-
greerd in de bijdrage Energiefonds33. Deze belasting werd sinds 1 januari 2018 afgeschaft, naar aanleiding van een be-
slissing van het Grondwettelijk Hof van 22 juni 2017. Ter compensatie van de afschaffing van deze belasting besliste de 
Vlaamse regering op 23 september 2017 om de bijdrage uit het Energiefonds forfaitair te verhogen en in januari 2018 
de bijdrage groene energie (die deel uitmaakt van de energiecomponent en dus afhankelijk is van het verbruiksniveau) 
op te trekken. Deze stijging is echter beperkt tot 9 euro per jaar (5 euro forfait en 4 euro volgens verbruik) voor een 
gemiddeld huishouden (met een verbruik van 3500 kWh). De opwaartse impact op de prijzen is dus kleiner. 

Elektriciteit 

Na in 2017 met 7,9 % te zijn gestegen, vertraagde de inflatie voor elektriciteit aanzienlijk, naar 2,2 % gemiddeld in 2018 
(volgens het GICP). Deze vertraagde inflatie is essentieel te wijten aan de afschaffing van de bijkomende belasting geïn-
tegreerd in de Energiefonds-bijdrage in het Vlaams Gewest op 1 januari 2018. Wel is in de loop van het jaar het prijs-
stijgingstempo voor dit product versneld, met name van -1,6 % in het eerste kwartaal 2018 naar +8,6 % in het laatste 
kwartaal 2018 (onder meer door het risico van elektriciteitsschaarste in de winter doordat het park van kerncentrales 
gedeeltelijk onbeschikbaar was). Bij constante belastingvoet (zonder afschaffing van de extra-taks op 1 januari 2018 in 
Vlaanderen) zou in 2018 de inflatie voor elektriciteit 7,1 % hebben bereikt, ofwel 4,9 procentpunten meer in vergelij-
king met de reële situatie. 

Op basis van de indicator “gemiddelde Belgische elektriciteitsfactuur”34 kan de evolutie van de verschillende compo-
nenten van de elektriciteitsprijs worden opgevolgd, namelijk de energiecomponent, de nettarieven en de taksen en 
toeslagen. In de totale elektriciteitsfactuur in 2018 bedroeg het aandeel 34,6 % voor de energiecomponent, 46,1 % 
voor de nettarieven, 2,2 % voor de taksen en heffingen en 17,1 % voor de btw. In de totale gasfactuur bedroeg het 
aandeel van deze componenten respectievelijk 50,9 %, 29,1 %, 2,8 % en 17,2 %. 

Na een stijging in 2017 van gemiddeld 10,6 % op jaarbasis, is de kost van de energiecomponent van de elektriciteitsprijs 
(inclusief de kosten voor groene energie en voor warmtekrachtkoppeling) in 2018 sterk toegenomen met gemiddeld 
17,2 % ten opzichte van 2017. De component liep dus in de loop van dit jaar op tot 10,3 cent/kWh (ofwel 34,6 % van de 
totale elektriciteitsprijs bij een consumptiepatroon van 3.500 kWh/jaar aan enkelvoudig tarief)35. Deze prijsstijging valt 
hoofdzakelijk te verklaren door de stijging van de kosten voor de zuivere energiecomponent, met andere woorden ex-
clusief kosten van groene energie en warmtekrachtkoppeling (zijnde +20,6 % in vergelijking met een jaar eerder voor 
de prijs/kWh en de heffingen, als gevolg van de optrekking van de waarde van de indexeringsparameters voor variabe-
le contracten en de stijging van de vaste tarieven). De stijging van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten 
sinds het begin 2018 is voornamelijk te wijten aan de opwaartse trend van de prijzen van energiegrondstoffen zoals 
petroleum, gas en steenkool (onder meer als gevolg van de OPEC-overeenkomst, de toegenomen vraag naar aardgas 
en steenkool36) en de aanzienlijke stijging van de prijs van CO2-certificaten (als gevolg van een hervorming van de 

                                                 
33 Voor Vlaamse consumenten die maximum 5000 kWh verbruiken, bedroeg van maart 2016 tot december 2016 de Energiefonds-
bijdrage 100 euro per jaar. Op 1 januari 2017 werd die Energiefonds-bijdrage geïndexeerd en bedroeg dan 103,37 euro. 

34 De gebruikte methodologie voor het uitwerken van de indicator van de gemiddelde elektriciteitsfactuur voor de consument 
wordt uiteengezet in het “Jaarverslag 2011 van het Prijzenobservatorium”. 

35 Belangrijk is ook dat de contracten aangeboden door de verschillende elektriciteitsleveranciers en hun marktaandeel kan vari-
eren per gewest, wat het gemiddelde niveau van de zuivere energiecomponent kan beïnvloeden, zoals berekend door het Prijzen-
observatorium. 

36 De steenkoolprijzen vertonen sinds mei 2017 een opwaartse trend als gevolg van de beslissing van China om steenkool in te voe-
ren, wat leidde tot een sterke stijging van de elektriciteitsprijzen in Duitsland. Duitsland produceert namelijk een deel van zijn elek-
triciteit uit steenkool. Door de onderlinge koppeling van de elektriciteitsmarkten heeft deze situatie ook een impact gehad op de 
elektriciteitsprijs in België. 
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emissierechtenmechanismen37). Bovendien hebben de melding betreffende de onbeschikbaarheid van de meeste Bel-
gische kerncentrales (en ook van sommige gasgestookte elektriciteitscentrales) en de onzekerheid over de elektrici-
teitsvoorziening in ons land voor de winter de ‘spotprijzen’ (kortetermijnprijzen) in België sinds september onder druk 
gezet. Daardoor stegen tussen het derde en vierde kwartaal 2018 de prijzen voor de zuivere energiecomponent met 
23,10 %. Al naar gelang het type afgesloten contract was er voor de verbruiker een uiteenlopende weerslag op de 
energiefactuur, namelijk gemiddeld +16,7 % voor de vaste contracten en +39,6 % voor de variabele contracten. Daar-
tegenover bedroeg tussen het vierde kwartaal 2017 en het overeenkomstige kwartaal 2018 de prijsstijging 39,3 % voor 
vaste contracten en 43,4 % voor de variabele contracten, oftewel een vergelijkbare prijsstijging. 

De kosten voor groene energie38 die op rekening van de leveranciers komen (groene-energiebijdrage in de drie gewes-
ten, bijdrage warmtekrachtkoppeling alleen in het Vlaams Gewest) waren in 2018 goed voor ongeveer 21,3 % van de 
energie-component (oftewel 7,4 % van de totale prijs van elektriciteit). Deze kosten stegen met gemiddeld 6,1 % ten 
opzichte van een jaar eerder. Per gewest blijkt dat de tarieven sterker zijn gestegen in Brussel (+21,7 % op jaarbasis) 
dan in het Waals Gewest (+4,9 %) en in het Vlaams Gewest (+5,9 %). In 2018 waren de kosten van groene energie ho-
ger in het Waals Gewest (88 euro gemiddeld per gezin per jaar) en in het Vlaams Gewest (79 euro) dan in Brussel 
(30 euro). 

Terwijl de nettarieven (inclusief de huur van de meter en het prosumententarief in Vlaanderen) in 2017 nog met 7,4 % 
op jaarbasis stegen, bleven deze in 2018 stabiel, namelijk +0,1 % in vergelijking met het jaar voordien. In de loop van 
het jaar zijn ze opgelopen tot gemiddeld 13,69 cent/kWh en maakten ze 46,1 % van de totale elektriciteitsprijs uit. 

De stijging van de transmissietarieven voor elektriciteit (met een gewicht van 7,3 % in de totale prijs) bereikte gemid-
deld 2,7 % op jaarbasis, als gevolg van de toepassing van de nieuwe tarieven sinds 1 maart 2018 (zie hierboven). Op 
regionaal niveau blijkt echter dat de tarieven sterker zijn gestegen in Brussel (+6,0 % op jaarbasis) dan in het Waals 
Gewest (+3,1 %) en in het Vlaams Gewest (+1,7 %). De gemiddelde jaarlijkse kost voor transporttarieven van elektrici-
teit bedroeg echter ongeveer 55 euro méér voor Waalse verbruikers (gemiddelde jaarlijkse kost van 114 euro) dan 
voor Vlaamse en Brusselse verbruikers. De hoge transporttarieven in het Waals Gewest hangen samen met de finan-
ciering van gewestelijke steunmaatregelen voor hernieuwbare energie, steunmaatregelen die namelijk. een compo-
nent vormen van de openbaredienstverplichtingen en als zodanig verrekend zijn in de transporttarieven. 

De distributietarieven (met een gewicht van 38,0 % in de totale prijs, incl. prosumententarief) daarentegen bleven sta-
biel. Wel worden nog grote verschillen waargenomen tussen de gewesten. De distributietarieven in het Waals Gewest 
zijn immers ongewijzigd gebleven (ter herinnering: de tarieven die van kracht waren op 31 december 2017 werden 
verlengd tot 31 december 2018). In het Vlaams Gewest daarentegen daalden de tarieven op jaarbasis met 1,2 %, ter-
wijl de tarieven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 6,8 % op jaarbasis zijn gestegen. Opvallend daarbij is dat in 
2018 de gemiddelde kost op jaarbasis voor de distributietarieven van elektriciteit 145 euro meer bedroeg in Vlaande-

                                                 
37Zie https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/02/27/eu-emissions-trading-system-reform-council-
approves-new-rules-for-the-period-2021-to-2030/. 

Om de uitstoot van broeikasgassen te bestrijden heeft de Europese Unie in 2005 een systeem voor de handel in broeikasgasemis-
sierechten ingevoerd. Dit systeem voorziet in een jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot van bedrijven (inclusief elektriciteits-
producenten) door het vastleggen van plafonds voor emissierechten, die in de loop der tijd worden verlaagd. Emissierechten kun-
nen op de Europese markt verworven of verkocht worden. In 2012 startte de Europese Commissie een hervormingsproces. Daarbij 
werden maatregelen getroffen die er hoofdzakelijk op gericht waren de emissierecht-overschotten (die onder meer. het gevolg zijn 
van de economische crisis) weg te werken, om de prijs op te drijven en hierdoor aan te zetten investeringen te doen waardoor CO2-
emissies kunnen worden beperkt. In februari 2018 werd de regeling voor de handel in emissierechten binnen de EU opnieuw her-
vormd. Dit heeft geleid tot een stijging van de prijs van de Europese CO2-emissierechten van 6-7 euro per ton in 2017 tot ongeveer 
20 euro per ton in het vierde kwartaal 2018, en droeg bij tot de verhoging van de elektriciteitsfactuur voor de consumenten. 

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

https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/02/27/eu-emissions-trading-system-reform-council-approves-new-rules-for-the-period-2021-to-2030/
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2018/02/27/eu-emissions-trading-system-reform-council-approves-new-rules-for-the-period-2021-to-2030/
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-1
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ren (gemiddelde jaarlijkse kost van 465 euro) dan in Wallonië, en zelfs 181 euro meer in Vlaanderen dan in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. De hogere distributietarieven in het Vlaams Gewest zijn voornamelijk gelinkt met de financie-
ring van gewestelijke ondersteuningsmaatregelen voor hernieuwbare energie in de voorbije jaren. 

De component taksen en belastingen (exclusief btw)39, met een aandeel van 2,2 % in de totale prijs (tegenover 7,8 % in 
2017), is gemiddeld gezien sterk gedaald in 2018 in vergelijking met een jaar eerder, en bedroeg gemiddeld 
0,64 cent/kWh (tegenover 2,3 cent/kWh in 2017). De daling van deze component is hoofdzakelijk terug te brengen tot 
de afschaffing in het Vlaams Gewest in april 2016 van de bijkomende belasting opgenomen binnen de bijdrage Energie-
fonds en bedoeld om de schuld van de groenestroomcertificaten te financieren (zie hierboven). Daardoor moesten in 
het Vlaams Gewest in 2018 de consumenten bijvoorbeeld 21 euro betalen, tegenover 122 euro in 2017. 

De jaar-op-jaar-stijging van de consumptieprijzen van elektriciteit in 2018 blijkt dus voornamelijk voort te vloeien uit de 
toenemende kost van de zuivere energiecomponent, die evenwel gedeeltelijk ongedaan werd gemaakt door de belas-
tingverlaging in Vlaanderen en door het stabiel blijven van de distributietarieven. 

In 2018 bedroeg de totale jaarfactuur voor elektriciteit van een doorsneehuishouden (jaarlijks verbruik van 3.500 kWh 
aan enkelvoudig tarief) gemiddeld 1.040 euro, een stijging van 6,5 euro (+0,6 %) vergeleken met een jaar voordien40. 
Toch blijven er nog aanzienlijke verschillen bestaan tussen de Gewesten onderling, voornamelijk door verschillende 
evolutie van taxen en door de sterk verschillende nettarieven tussen de Gewesten (zie hoger). In 2018 bedroeg de tota-
le jaarfactuur voor elektriciteit van een doorsneehuishouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals 
Gewest respectievelijk gemiddeld 846 euro en 1.002 euro. Dit komt neer op een stijging van respectievelijk 94 (+12,5 
%) en 72 euro (+7,7 %) op één jaar. In het Vlaams Gewest is de factuur gezakt met 45 euro op jaarbasis (-4,0 %) en be-
droeg 1.095 euro in 201841. 

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

40 De berekeningsmethode is gebaseerd op de verwervingsbenadering volgens de richtlijnen van Eurostat voor het GICP. Deze be-
nadering houdt rekening met een geschatte aankoopprijs (op jaarbasis) bij het ondertekenen van het contract. Deze geschatte prijs 
is dus gebaseerd op één enkele waarde (de actuele waarde) van verschillende prijscomponenten die de energieleveranciers toe-
passen, in tegenstelling tot de betalingsbenadering die rekening houdt met de gemiddelde maandprijzen van de laatste 12 maan-
den gewogen naargelang het maandelijkse verbruiksniveau. 

41 De resultaten kunnen sterk variëren volgens het beschouwde verbruikspatroon. 
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Grafiek 7. Gemiddelde jaarlijkse factuur (all in) voor elektriciteit in 2018, per gewest 
(Indicator van het Prijzenobservatorium, consumptieprofiel Dc1 - residentiële klant - 3.500 kWh/jaar, in euro) 

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

Tabel 4. Gemiddelde jaarlijkse kost van de totale elektriciteitsfactuur (jaarlijks verbruik van 3.500 kWh aan enkelvoudig tarief) 
(In euro, jaarfactuur) 

 
2017 2018 Verschil 

Vlaanderen 1.140 1.095 - 45 
Wallonië 930 1.002 + 72 
Brussel 752 846 + 94 
België 1.033 1.040 +7 
Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie. 
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Grafiek 8. 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: De hoeveelheid gratis elektriciteit die in het Vlaamse Gewest wordt toegekend, werd opgenomen in de energiecomponent tot in april 
2016.   
Opm. 2: 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. 3: De federale bijdrage en de bijdrage Energiefonds zijn niet aan de btw onderworpen. 
Opm. 4: Op 1 januari 2018 werd de bijkomende belasting opgenomen in de bijdrage Energiefonds in het Vlaams Gewest afgeschaft. 

Gas 

De consumptieprijzen van gas, dewelke daalden sinds begin 2013, zijn vanaf 2017 weer opwaarts gericht (+4,1 % op 
jaarbasis). In 2018 versnelde het prijsstijgingstempo nog en bereikte gemiddeld 9,6 % op jaarbasis, op basis van het 
GICP. 

De indicator “gemiddelde Belgische gasfactuur” toont dat in 2018 de kost van de energiecomponent binnen de aard-
gasprijs met 16,3 % is gestegen, tegenover 9,1 % in 2017. Deze energiecomponent kostte dus 2,99 cent/kWh (of 50,9 % 
van de totale prijs voor gas voor een standaardconsumptiepatroon van 23.260 kWh/jaar) tijdens de beschouwde peri-
ode. De stijging kan verklaard worden door de stijging van de waarde van de indexeringsparameters bij de variabele 
contracten en door de stijging van de vaste tarieven. Volgens de CREG is de stijging van de aardgasprijs op de groot-
handelsmarkten voornamelijk te wijten aan de hoge vraag uit Azië en aan de daling van het gasaanbod in Europa door 
onbeschikbaarheden op de transportinfrastructuur. De kost van de energiecomponent liep in 2018 op tot 688 euro in 
het Vlaams Gewest, tot 701 euro in het Waals Gewest en tot 727 euro in het Brussels Gewest. 

De nettarieven zijn in 2018 relatief stabiel gebleven: +0,4 % gemiddeld op jaarbasis om het niveau van gemiddeld 
1,72 cent/kWh te bereiken en vertegenwoordigden 29,1 % van de totale elektriciteitsprijs in de beschouwde periode. 

Meer bepaald zijn de transmissietarieven van gas in januari 2018 gedaald. In 2018 kwamen ze 5,2 % lager uit dan een 
jaar eerder en hadden een gewicht van 3,1 % bereikt binnen de totaalprijs. De transmissietarieven voor gas, die in alle 
drie de Gewesten gelijk zijn, kwamen in 2018 uit op 43 euro. 

In januari 2018 werden nieuwe distributietarieven (en metingen en tellingen) goedgekeurd door de gewestelijke regu-
latoren. In 2018 zijn de distributiekosten van gas licht gestegen voor de eindverbruiker, namelijk met 1,2 %. Er zijn ech-
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ter verschillen tussen de gewesten. Het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kenden op jaarbasis een 
toename van respectievelijk 2,1 % en 2,2 % van de distributiekosten. In het Waals Gewest zijn deze kosten binnen de-
zelfde periode gemiddeld genomenstabiel gebleven (+0,1 %). Ondanks de stijging op jaarbasis van de distributietarie-
ven voor gas in Vlaanderen en in Brussel in 2018, bedroeg de gemiddelde kost ervan op jaarbasis 151 euro meer in 
Wallonië dan in Brussel en zelfs 214 euro meer in Wallonië dan in Vlaanderen. In Wallonië beliep deze kost 495 euro in 
2018. Het aandeel van de distributiekosten in de totale gasfactuur bedroeg in het beschouwde jaar gemiddeld 28,2 %, 
of 1,53 cent/kWh. 

Taksen en belastingen (exclusief btw)42 op gas bleven tussen 2017 en 2018 gemiddeld stabiel (tegenover -3,7 % tussen 
2016 en 2017). Het gewicht van deze component is relatief beperkt binnen de totale gasfactuur (2,8 %). In Brussel bij-
voorbeeld kwamen ze in 2018 gemiddeld uit op een totaalbedrag van 46 euro. 

In totaal blijkt dat de stijging van de consumptieprijzen voor gas in 2018 hoofdzakelijk terug te brengen is tot de stijging 
van de kost van de energiecomponent.  

In 2018 bedroeg de totale jaarlijkse gasfactuur van een doorsneehuishouden (jaarlijks verbruik van 23.260 kWh per 
jaar) gemiddeld 1.368 euro, een verhoging van 120 euro vergeleken met een jaar voordien43. 

Meer bepaald bedroeg in 2018 de totale jaarlijkse gasfactuur van een standaardhuishouden in het Vlaamse Gewest 
gemiddeld 1.266 euro, tegenover 1.400 euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 1.542 euro in het Waals Gewest, 
een stijging op jaarbasis van respectievelijk 115 euro in het Vlaams Gewest, van 135 euro in Brussel en van 124 euro in 
het Waals Gewest44. De regionale overheden verrechtvaardigen deze prijsverschillen door een verschil in de distribu-
tietarieven als gevolg van topografische en technische factoren die verschillen naargelang de gewesten, de uitgebreid-
heid van de openbaredienstverplichtingen en het al dan niet bestaan van bepaalde toeslagen. 

                                                 
42 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 openbaredienstverplichtingen in Brussel. 

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

44 De resultaten kunnen sterk variëren volgens het beschouwde verbruikspatroon. 
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Grafiek 9. Gemiddelde jaarlijkse factuur (all in) voor gas in 2018, per gewest 
(Indicator van het Prijzenobservatorium, verbruikersprofiel D3 -23.260 kWh per jaar, in euro) 

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

Tabel 5. Gemiddelde jaarlijkse kost van de totale gasfactuur (jaarlijks verbruik van 23.260 kWh) 
(In euro, jaarfactuur) 

  2017 2018 Verschil 
Vlaanderen 1.151 1.266 115 
Wallonië 1.418 1.542 124 
Brussel 1.265 1.400 135 
België 1.248 1.368 +120 
Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie. 
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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: Vanaf 2016 worden transportkosten apart gepubliceerd door de energieleveranciers.  
Opm. 2: De toeslag beschermde klanten en de federale bijdrage zijn (sinds april 2014) niet onderworpen aan btw. 

Marktdynamiek 

De marktdynamiek (zijnde het 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 regeringsmaatregelen45 en via diverse andere 
initiatieven (zoals de campagne “gas-elektriciteit: durf vergelijken!” van de FOD Economie, het aanbevelen van prijs-
vergelijkingswebsites, de afschaffing van de contractopzegvergoedingen). In 2016 heeft de energiemarkt (afhankelijk 
van het gewest en het product) een dynamiek gekend die vergelijkbaar is met, of zelfs sterker is dan in, 2012 en 2013. 
In 2017 kon de marktdynamiek zich op een vrij hoog peil handhaven, niettegenstaande een lichtje verslapping. In 2018 
lijken de beschikbare gegevens te wijzen op een toename van deze dynamiek. Op de elektriciteitsmarkt bedroeg de 
switch rate 19,1 % in het Vlaams Gewest en 5,3 % (voor de eerste drie kwartalen 2018) in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Op de gasmarkt lagen deze percentages op respectievelijk 21,7 % en 6,0 % (voor de eerste drie kwartalen 
2018). 

  

                                                 
45 In 2012 betreft het 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 twee koninklijke besluiten van 21 december 2012 (in werking getreden 
vanaf 1 april 2013), die bepaalde criteria opleggen bij het vaststellen van de indexeringsparameters. In oktober 2013 werd een ak-
koord gesloten tussen de federale regering en de energieleveranciers betreffende de naleving van een reeks nieuwe regels (in wer-
king getreden op 1 januari en op 1 april 2014) zoals onder andere het jaarlijks meedelen van het meest voordelige contract binnen 
het aanbod van de leverancier, en het opstellen van gedetailleerde facturen met afzonderlijke opvoering van alle posten. 
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Tabel 6. Evolutie van de residentiële switchpercentages op de energiemarkt in België, per gewest 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Elektriciteit        
 

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

Waals Gewest 10,8% 14,7% 16,8% 14,7% 14,3% 16,2% (19,1%) nd 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,1% 4,4% 4,8% 5,1% 6,2% 6,7% 4,8% 5,3%** 

Gas         

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

Waals Gewest (11,0%) (15,0%) (21,2%) (15,9%) (17,7%) (21,2%) (23,4%) (18,9%)** 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1,25% 5,0% 5,5% 5,9% 7,0% 7,3% 5,3% 6,0%** 
Bronnen: VREG, CWaPE en BRUGEL. 
* Schatting op grond van de jongste gegevens van de VREG (de gegevens voor november en december 2018 zijn de gegevens voor oktober 2018). 
** De gegevens hebben betrekking op de eerste drie kwartalen 2018. 
() Gegevens over de overstappercentages voor residentiële en niet-residentiële klanten. 

Hoewel de marktdynamiek in de laatste jaren relatief hoog is, lijkt de Belgische consument niet noodzakelijk te willen 
overschakelen op een goedkoper contract, en minder vaak nog op het goedkoopste contract. Volgens de CREG46 kan 
deze situatie onder andere verklaard worden door onvoldoende bekendheid van de consument met het bestaande 
aanbod van contracten, door het naar voorschuiven van de duurste contracten door de leverancier of door een aan-
koopbeslissing die ook gebaseerd is op andere elementen dan de prijs. 

I.2.2 Inflatie voor energie in de voornaamste buurlanden 

In 2018 bleek het inflatieverschil voor energie ten nadele van België te zijn, vooral omwille van een hogere inflatie voor 
vloeibare brandstoffen (door het hoger gewicht in België) en gas (door een grotere prijsevolutie in België). Het inflatie-
verschil is, vergeleken met 2017, kleiner geworden en is gedaald van 5,8 procentpunt tot 2,1 procentpunt. 

Na een negatieve inflatie gedurende drie opeenvolgende jaren (van 2014 tot 2016), hebben de energieproducten in de 
buurlanden in 2017 een prijsstijging op jaarbasis opgetekend (+4,1 %), voornamelijk door een hoge inflatie voor mo-
torbrandstoffen en vloeibare brandstoffen. In 2018 is het prijsstijgingstempo van energieproducten nog versneld in de 
buurlanden en bedroeg gemiddeld 6,8 %, omwille van een hogere inflatie voor alle energieproducten, maar vooral 
voor motorbrandstoffen, vloeibare brandstoffen en gas. In België bedroeg de inflatie voor energie 8,9 % (tegenover 
9,9 % in 2017). Deze productgroep heeft met 0,2 procentpunt bijgedragen tot het totale inflatieverschil ten nadele van 
België (tegenover 0,5 procentpunt in 2017). 

In 2018 was de inflatie voor energie positief in elk van de drie buurlanden: 4,9 % in Duitsland (tegenover 3,1 % in 2017), 
9,4 % in Frankrijk (tegenover 6,0 % in 2017) en 8,2 % in Nederland (tegenover 3,6 % in 2017). Bij ongewijzigde indirecte 
belastingen zou de inflatie voor energie in de buurlanden gemiddeld 5,5 % zijn geweest in 2018 (in plaats van 6,8 % nu), 
tegenover 9,6 % in België (in plaats van 8,9 % nu, voornamelijk als gevolg van de afschaffing op 1 januari 2018 van de 
bijkomende taks opgenomen in de bijdrage Energiefonds in het Vlaams Gewest). In Frankrijk zou deze inflatie uitgeko-
men zijn op 6,3 % (tegenover 9,4 % nu, ten gevolge van de belastingverhoging op elektriciteit, gas en olieproducten op 
1 januari 2018) en in Nederland op 5,6 % (tegenover 8,2 % nu, ten gevolge van de toename van taksen op elektriciteit, 
gas en motorbrandstoffen op 1 januari 2018). In Duitsland zou de inflatie voor energieproducten onveranderd zijn ge-
bleven (op 4,9 %). 

                                                 
46 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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Grafiek 11. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor energie in België en in de voornaamste buurlanden 
(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

Grafiek 12. Bijdrage van elke categorie aan het inflatieverschil voor energie tussen België en de voornaamste buurlanden 
(In procentpunt, jaargemiddelden) 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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Elektriciteit en gas 

Elektriciteit 

Terwijl de inflatie voor elektriciteit in 2018 in België sterk afnam, (gemiddeld 2,2 %47, tegenover 7,9 % in 2017), kwam 
het prijsstijgingstempo voor elektriciteit in de buurlanden uit op gemiddeld 2,1 %, wat een stijging is in vergelijking met 
het jaar voordien (1,2 %). In Duitsland is de inflatie voor elektriciteit lichtjes vertraagd (+1,2 % tegenover 1,6 % in 2017) 
terwijl de inflatie in Frankrijk gestegen is vergeleken met een jaar eerder (1,3 % tegenover 0,4 % in 2017). In Nederland 
zijn de prijzen voor elektriciteit daarentegen sterk gestegen: met 15,7 % vergeleken met een jaar eerder door de ver-
hoging van de indirecte belastingen in januari 2018 (tegenover +1,1 % in 2017). Bij ongewijzigde indirecte belastingen 
zou het inflatieverschil voor elektriciteit meer uitgesproken zijn geweest (7,2 % in België tegenover gemiddeld 1,6 % in 
de buurlanden)48 49. 

Naast de vergelijking van prijsevoluties op jaarbasis, werd het prijsniveau van elektriciteit in België en in de buurlanden 
eveneens geanalyseerd uitgaande van cijfers gepubliceerd door de CREG50. De CREG toont aan dat de Belgische con-
sument 9,5 % meer betaald heeft in 2018 voor zijn totale elektriciteitsfactuur ten opzichte van het gemiddelde van de 
buurlanden51. Vergeleken met elk buurland afzonderlijk betaalde de Belgische consument voor zijn elektriciteitsfactuur 
50,3 % meer dan in Frankrijk en 40,4 % meer dan in Nederland. Hij betaalde echter 11,3 % minder dan de Duitse con-
sument (om de investeringen in hernieuwbare energiebronnen te financieren, heeft Duitsland begin 2013 de belastin-
gen op elektriciteit verhoogd). 

Deze verschillen in kostprijs voor elektriciteit tussen België en de buurlanden vallen grotendeels te verklaren door de 
netwerkkosten maar vooral ook door de omvang van de verschillende heffingen in België52. 

                                                 
47 De vertraging van de inflatie voor elektriciteit in 2018 wordt hoofdzakelijk verklaard door de afschaffing, op 1 januari 2018, van 
de bijkomende taks opgenomen in de bijdrage Energiefonds in het Vlaams Gewest (zie hoofdstuk I.2.1 voor meer informatie). 

48 Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor elektriciteit 7,2 % zijn geweest in België (tegenover 2,2 % nu), voorna-
melijk als gevolg van de afschaffing, op 1 januari 2018, van de bijkomende taks opgenomen in de bijdrage Energiefonds in het 
Vlaams Gewest. In Frankrijk zou de inflatie 1,1 % hebben bedragen (tegenover 1,3 % nu) en in Nederland zouden de elektriciteits-
prijzen minder sterk zijn gestegen indien de indirecte belastingvoeten niet waren gewijzigd: 8,7 % (tegenover 15,7 % nu), als gevolg 
van een stijging van de bijdragen voor consumenten. In Duitsland zou de inflatie voor elektriciteit ongewijzigd zijn gebleven (1,2 %). 

49 Alhoewel de elektriciteitsprijzen in België en in de buurlanden tussen 2010 en 2018 gekenmerkt werden door een zekere mate 
van volatiliteit, blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse groei (GJG) van de elektriciteitsprijzen (berekend, op jaarbasis, door de vergelij-
king van de index voor 2018 met de index voor 2010) in België 6,2 % bedroeg en 3,3 % voor de buurlanden (meer bepaald 3,9 % 
voor Frankrijk, 3,2 % voor Duitsland en 1,1 % voor Nederland). Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de GJG 5,6 % voor België, 
3,2 % voor Duitsland en 0,1 % voor Nederland hebben bedragen. Voor Frankrijk zijn de gegevens niet beschikbaar voor de hele pe-
riode. 

50 Deze vergelijking van de energieprijzen tussen België en de buurlanden is gebaseerd op de methodologie ontwikkeld door Fron-
tier Economics en gehanteerd in de studie International comparison of electricity and gas prices for households en die verder ver-
fijnd 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 
standaardaanbod van de standaardleverancier, het goedkoopste aanbod en een concurrerend aanbod bij de tweede leverancier op 
de markt. 

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

52 Volgens een recent onderzoek van de CREG van februari 2018 voor een verbruiksprofiel van 3.500 kWh/jaar aan enkelvoudig 
tarief, zou het gewicht van alle taksen samen excl. btw (bijdrage hernieuwbare energie en bijdrage warmtekrachtkoppeling, kosten 
verbonden aan de openbare dienstverplichtingen met betrekking tot transport- en distributienetwerken, federale bijdrage, ener-
giebijdrage, enz.) overeenkomen 26,1 % van de totale elektriciteitsfactuur in België, tegenover 20,5 % in Frankrijk en 16,5 % in Ne-
derland. In Duitsland echter was het gewicht van de andere taksen nog hoger (37,0 %). 

Zie: CREG (28 juni 2018), A European comparison of electricity and natural gas prices for residential and small professional consum-
ers. 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-4
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-4
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Gas 

Terwijl in België de prijsstijging voor gas op jaarbasis toenam tot 9,6 % in 2018 (tegenover 4,1 % in 2017), bleek deze 
stijging gemiddeld zwakker in de buurlanden, met name 3,3 % (tegenover 0,0 % in 2017). Het hoge inflatieverschil met 
België is voornamelijk terug te voeren tot het prijsverloop in Duitsland. De gasprijzen in Duitsland gingen op jaarbasis 
namelijk in dalende lijn (-1,5 % in 2018 tegenover -2,7 % in 2017). De inflatie voor gas in Nederland en in Frankrijk be-
droeg respectievelijk 7,5 % en 12,0 % (tegenover respectievelijk 2,1 % en 4,6 % in 2017). Bij ongewijzigde indirecte be-
lastingen zou het inflatieverschil voor gas meer uitgesproken zijn geweest (9,6 % in België tegenover gemiddeld 1,7 % 
in de buurlanden)53 54. 

Net als voor elektriciteit vergelijkt de CREG ook de prijzen voor gas tussen België en de buurlanden. In 2018 moest de 
Belgische consument gemiddeld 5,4 % minder betalen voor zijn totale gasfactuur dan zijn buren. Vergeleken met elk 
buurland afzonderlijk, betaalde de Belgische consument respectievelijk 12,4 % en 23,4 % minder dan zijn Franse en 
Nederlandse buur, maar 5,0 % meer dan zijn Duitse buur. 

In vergelijking met Frankrijk en Duitsland is deze lagere prijs voor gas in België vooral het gevolg van het lage niveau 
van de verschillende heffingen in ons land. De netwerkkosten zijn ook lager in België dan in Frankrijk55. 

Aardolieproducten 

Voor vloeibare brandstoffen gingen de prijzen in de voornaamste buurlanden dit jaar sterk omhoog op jaarbasis. Ver-
geleken met vorig jaar zijn ze in 2018 gemiddeld met 19,4 % gestegen in de buurlanden (12,1 % in 2017), hetzij een 
stijging die overeenkomt met die in België. In Duitsland zijn de prijzen van vloeibare brandstoffen op jaarbasis gestegen 
met 18,3 % (10,1 % in 2017) en in Frankrijk met 22,3 % (17,2 % in 2017)56 57 58. 

Ook gemiddeld in de buurlanden is in 2018 het prijsstijgingstempo van motorbrandstoffen versneld en kwam uit op 
9,6 % (tegenover 7,0 % in 2017), met andere woorden een minder uitgesproken prijsstijging dan in ons land (10,7 % ter 

                                                 
53 Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor gas in Frankrijk op 7,5 % zijn uitgekomen (tegenover 12,0 % nu, als ge-
volg van de verhoging van de binnenlandse verbruiksbelasting op aardgas in januari 2018) en in Nederland op 4,5 % (tegenover 
7,5 % nu). In België en Duitsland zou de inflatie voor gas daarbij onveranderd zijn gebleven (respectievelijk +9,6 % en -1,5 %). 

54 Alhoewel de gasprijzen in België en de buurlanden tussen 2010 en 2018 gekenmerkt werden door een zekere mate van volatili-
teit, blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse groei van de gasprijzen (GJG berekend, op jaarbasis, door de vergelijking van de index voor 
2018 met de index voor 2010) in België 0,7 % bedroeg en 1,6 % voor de buurlanden (meer bepaald 3,2 % voor Frankrijk, 2,7 % voor 
Nederland en 0,4 % voor Duitsland). Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de GJG 0,6 % voor België, 0,4 % voor Duitsland en -
0,1 % voor Nederland hebben bedragen. Voor Frankrijk zijn de gegevens niet beschikbaar voor de hele periode. 

55 Volgens een recent onderzoek van de CREG van februari 2018, voor een verbruiksprofiel van 23.260 kWh/jaar, zou het gewicht 
van alle taksen samen excl. btw (kosten verbonden aan de openbare dienstverplichtingen met betrekking tot transport- en distribu-
tienetwerken, federale bijdrage, energiebijdrage, enz.) overeenkomen met 10,1 % van de totale gasfactuur in België, tegenover 
14,0 % in Duitsland, 14,2 % in Frankrijk en 37,5 % in Nederland. 

Zie: CREG (28 juni 2018), A European comparison of electricity and natural gas prices for residential and small professional consum-
ers. 

56 Vloeibare brandstoffen worden niet opgenomen in het Nederlandse indexcijfer. 

57 Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor vloeibare brandstoffen 16,6 % bedragen hebben in Frankrijk (tegenover 
22,3 % momenteel door de stijging, op 1 januari 2018, van de TICPE, namelijk de binnenlandse belasting op de consumptie van 
energieproducten). In België en Duitsland zou de inflatie voor vloeibare brandstoffen daarbij onveranderd zijn gebleven (respectie-
velijk 19,4 % en 18,3 %). 

58 Alhoewel de prijzen voor huisbrandolie gekenmerkt werden door een hoge mate van volatiliteit, blijkt dat de gemiddelde jaarlijk-
se groei (GJG berekend, op jaarbasis, door de vergelijking van de index voor 2018 met de index voor 2010) tussen 2010 en 2018 in 
België +0,8 % bedroeg en +0,2 % in de buurlanden (meer bepaald 3,3 % in Frankrijk en -1,1 % in Duitsland). Bij ongewijzigde indirec-
te belastingen zou de GJG 0,8 % voor België en -1,1 % voor Duitsland hebben bedragen. Voor Frankrijk zijn de gegevens niet be-
schikbaar voor de hele periode. 
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herinnering). De inflatie evolueerde van 5,9 % naar 7,8 % in Duitsland en van 9,1 % naar 13,2 % in Frankrijk. De inflatie 
in Nederland is daarentegen vertraagd van 5,9 % naar 5,5 %59. Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie 
voor motorbrandstoffen identiek zijn geweest in België en in de buurlanden, hetzij 7,8 % (tegenover 10,7 % nu in België 
en gemiddeld 9,6 % in de buurlanden). Meer bepaald zou de inflatie van motorbrandstoffen bij ongewijzigde indirecte 
belastingen 8,6 % hebben bedragen in Frankrijk (tegenover 13,2 % nu, door de sterke stijging, op 1 januari 2018, van de 
belastingen op motorbrandstoffen en in het bijzonder die op diesel60) en 5,1 % in Nederland (tegenover 5,5 % nu61). In 
Duitsland zou de inflatie voor motorbrandstoffen ongewijzigd zijn gebleven (7,8 %). 

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.62 Uit deze gegevens blijkt dat in 2018 de 
prijs voor benzine lager was in België dan in de buurlanden: de prijs (euro super 95/E10) was 5,6 % goedkoper in België 
dan gemiddeld in de buurlanden (in vergelijking met elk land afzonderlijk was België 13,6 % goedkoper dan Nederland, 
6,9 % goedkoper dan Frankrijk en 2,9 % goedkoper dan Duitsland).63 Voor diesel lagen de prijzen in België daarentegen 
hoger dan gemiddeld in de buurlanden: België was 5,8 % duurder (6,2 % duurder in vergelijking met Nederland, 11,3 % 
duurder in vergelijking met Duitsland maar 1,0 % goedkoper dan Frankrijk)64. Voor huisbrandolie moest de Belgische 
consument 16,1 % minder betalen dan gemiddeld in de buurlanden (25,6 % minder dan in Frankrijk en 7,7 % minder 
dan in Duitsland)65. 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. Anderzijds is de hogere dieselprijs het gevolg van de 
relatief hogere indirecte belastingen in België als gevolg van de recente accijnsverhogingen na de toepassing van het 
positieve cliquetsysteem66. 

  

                                                 
59 Ondanks de grote volatiliteit van de prijzen van motorbrandstoffen tussen 2010 en 2018 bedroeg de GJG 1,7 % in België en 1,2 % 
in de buurlanden (meer bepaald 2,3 % in Frankrijk, 1,2 % in Nederland en 0,4 % in Duitsland) in de periode 2010-2018. Bij ongewij-
zigde indirecte belastingen zou de GJG 0,3 % voor België, 0,4 % voor Duitsland en 0,3 % voor Nederland hebben bedragen. Voor 
Frankrijk zijn de gegevens niet beschikbaar voor de hele periode. 

60 De Franse regering heeft gestemd voor een verhoging van de belastingen op motorbrandstoffen en vooral op diesel, om de be-
lasting op diesel af te stemmen op die van benzine, om automobilisten aan te moedigen hun gedragspatroon te veranderen en hen 
aan te zetten benzine- of elektrische auto's te kopen. 

61 De accijnzen op motorbrandstoffen werden in Nederland verhoogd op 1 januari 2018 door hun indexatie. 

62 The European Market Observatory for Energy. 

63 Vergeleken met België lagen de accijnzen op benzine (60,0 eurocent per liter in België), volgens de beschikbare gegevens van de 
Europese Commissie (gegevens van december 2018), in Duitsland 9,1 % hoger, in Frankrijk 15,2 % hoger en in Nederland 31,0 % 
hoger. In 2018 bedroeg het btw-tarief voor benzine in België en Nederland 21 %, in Frankrijk 20 % en in Duitsland 19 %. 

64 Vergeleken met België lagen, volgens de beschikbare gegevens (december 2018), de accijnzen op dieselolie (60,0 eurocent per 
liter in België) 17,1 % lager in Nederland, 21,6 % lager in Duitsland, maar 1,6 % hoger in Frankrijk. In Frankrijk is een heel sterke ac-
cijnsverhoging voor diesel doorgevoerd, als gevolg onder andere van het optrekken in januari 2018 van de TICPE (taxe intérieure sur 
la consommation des produits énergétiques) voor diesel, met de bedoeling tegen 2021 de fiscaliteit ervan gelijk te stellen aan die 
van benzine. In 2018 bedroeg de btw voor diesel in België en Nederland 21 %, in Frankrijk 20 % en in Duitsland 19 %. 

65 De accijnzen op huisbrandolie zijn veel lager in België (1,726 eurocent per liter in België) dan in de buurlanden. Vergeleken met 
ons land lagen de accijnzen op huisbrandolie, volgens de laatste beschikbare gegevens (december 2018), in Duitsland 3,6 keer ho-
ger en in Frankrijk 9,1 keer hoger. In 2018 bedroeg de btw voor huisbrandolie in België 21 %, in Frankrijk 20 % en in Duitsland 19 %. 
Huisbrandolie is niet opgenomen in het Nederlandse indexcijfer. 

66 Ter herinnering: tijdens de tax shift van november 2015 heeft de regering 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 om voor benzinemotoren 
te kiezen. 

http://ec.europa.eu/energy/en/statistics/weekly-oil-bulletin
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Tabel 7. Inflatie voor energie en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buurlanden in 2018 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2018 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden1 

Brandstoffen voor privévoertuigen 10,7 9,6 7,8 13,2 5,5 33,6 40,2 
Vloeibare brandstoffen 19,4 19,4 18,3 22,3 Nb 16,6 8,6 
Gas 9,6 3,3 -1,5 12,0 7,5 16,4 19,3 
Elektriciteit 2,2 2,1 1,2 1,3 15,7 32,5 28,9 
Vaste brandstoffen 1,2 0,4 0,4 0,5  1,0 1,2 

Energie 8,9 6,8 4,9 9,4 8,2 100,0 100,0 
Energie (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) 9,6 5,5 4,9 6,3 5,6 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel.  
Nb: niet beschikbaar. 
1 Thermische energie, die niet vervat zit in de index van België, heeft een gewicht van 1,8 % gemiddeld in de buurlanden. 

I.3 Inflatie voor bewerkte levensmiddelen in 2018 
I.3.1 Inflatie voor bewerkte levensmiddelen in België 

In vergelijking met een jaar voordien kwamen de grondstoffennoteringen voor bewerkte levensmiddelen in 2018 ge-
middeld 0,7 % lager uit (uitgedrukt in euro), ook al waren de prijzen sterk opwaarts gericht in de tweede jaarhelft en dit 
vooral door de toenemende noteringen voor eetbare oliën en granen op de Europese markt. De beperkte jaar-op-jaar 
prijsdaling op de grondstoffenmarkt in 2018 is voornamelijk te wijten aan de afgenomen prijzen voor witte suiker, eet-
bare oliën en zuivelproducten op de Europese markt, evenals aan de afgenomen noteringen voor koffiebonen. 

Grafiek 13. Prijsverloop in de voedingskolom 
(Index 2010=100) 

 

Bronnen: EC, IMF, FOD Economie, Statbel, NBB.  
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(a) Voor de grondstoffenprijzen werd op basis van de gegevens betreffende de Europese interne marktprijzen (granen, melk, eieren en vetten), de 
grondstoffenprijzen van het IMF67 (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 2018, 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 
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 midden 2016 gingen de afzetprijzen van de voedingsindustrie in stijgende lijn. De afzetprijzen noteerden in 2018 
1,5 % hoger dan een jaar voordien. In vergelijking met het voorgaande jaar kwamen de consumptieprijzen voor be-
werkte levensmiddelen in 2018 3,4 % hoger uit, tegenover 2,1 % in 2017. Zuivelproducten kenden een sterke toename 
van het inflatiepeil (3,5 procentpunt in 2018 ten opzichte van 2017). Ook voor alcoholische en alcoholvrije dranken 
(beide 1,7 procentpunt) nam het inflatiepeil toe, evenals voor tabak (1,0 procentpunt), brood en granen en suiker, jam 
en chocolade (beide 0,7 procentpunt). Vooral zuivelproducten en alcoholische dranken zagen in 2018 hun bijdrage aan 
de inflatie toenemen ten opzichte van het voorgaande jaar. In de loop van het jaar vertraagde het prijsstijgingstempo 
voor bewerkte levensmiddelen van 3,6 % tijdens het eerste tot 3,1 % tijdens het laatste kwartaal 2018 (en zelfs 2,8 % in 
december 2018), vooral door de daling van de inflatie bij zuivelproducten en oliën en vetten doorheen het jaar. 

Wanneer tabak en alcoholische dranken buiten beschouwing worden gelaten, zou de inflatie voor de bewerkte le-
vensmiddelen slechts 2,6 % bedragen hebben in 2018, tegenover 1,4 % in 2017. 

Met hun gewicht van 13,5 % in de totale productkorf bedroeg de impact van de bewerkte levensmiddelen op de totale 
inflatie 0,5 procentpunt in 2018. 

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

 2016 2017 2018 
2017 2018 2018 – IV 

Bijdrage1 Gewicht2 
IV I II III IV okt nov dec 

Tabak 5,5 5,7 6,6 5,8 6,4 6,7 6,6 6,8 6,7 6,8 7,0 1,44 21,8 
Melk, kaas en eieren 0,7 1,2 4,7 4,1 6,3 5,9 4,3 2,5 3,8 1,9 1,7 0,67 14,8 
Brood en granen 1,2 1,0 1,7 1,2 1,5 1,9 1,7 1,7 1,7 1,8 1,6 0,38 22,9 
Alcoholvrije dranken 3,0 1,3 3,0 1,3 3,3 3,0 2,7 2,9 3,7 2,4 2,6 0,31 10,3 

Mineraalwater, frisdranken en sappen 3,3 1,3 3,8 1,1 4,4 3,7 3,4 3,6 4,3 3,3 3,3 0,31 8,3 
Koffie, thee en cacao 2,0 1,4 0,0 1,9 -0,6 0,4 0,1 0,0 1,4 -1,0 -0,4 0,00 2,0 

Alcoholische dranken 8,4 0,3 2,1 0,6 2,3 1,6 2,4 2,0 2,1 1,9 1,8 0,29 14,4 
Wijnen 9,7 -0,1 2,3 0,2 2,1 1,6 3,1 2,3 2,2 2,7 2,1 0,18 8,4 
Bier 3,9 1,2 2,3 1,8 3,3 2,4 1,9 1,8 2,8 1,0 1,6 0,11 4,7 
Gedistilleerde dranken 16,8 0,2 0,3 -0,9 0,6 0,0 0,4 0,2 -0,3 0,4 0,6 0,00 1,3 

Oliën en vetten 2,5 7,6 7,0 10,4 9,0 9,1 6,5 3,8 5,0 3,4 2,9 0,18 2,7 
Suiker, jam, chocolade 0,6 0,8 1,4 0,5 1,1 1,5 1,4 1,8 2,7 1,6 1,1 0,12 8,3 
Voeding n.e.g. 3,1 2,6 0,1 1,2 0,4 0,0 -0,1 -0,1 0,2 -0,5 0,0 0,00 4,8 
Bewerkte levensmiddelen 3,5 2,1 3,4 2,6 3,6 3,6 3,3 3,1 3,4 2,9 2,8 3,40 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel.  
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep in 2018 (in procentpunt), 2 p.m. Gewicht in de groep in 2018 (in %). 

                                                 
67 De noteringen van het IMF zijn beschikbaar tot juni 2017. Voor de maanden juli 2017 t.e.m. december 2018 werden daarom vol-
gende bronnen gebruikt:   
- cacao: international cocoa organization (ICCO);  
- koffie: international coffee organization (ICO);  
- soja-olie: Thomson-Reuters;  
- de andere olienoteringen (palm, zonnebloem en raapzaad) worden niet meer opgenomen, maar door het geringe gewicht in de 
samengestelde index is de impact hiervan beperkt. 
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Met een bijdrage van 1,4 procentpunt droeg tabak, de productcategorie met het tweede grootste gewicht (21,8 %), in 
2018 voor meer dan 40 % bij tot de inflatie voor bewerkte levensmiddelen. De inflatie voor tabak bedroeg in 2018 ge-
middeld 6,6 % (tegenover 5,7 % in 2017). Het prijsstijgingstempo nam in de loop van het jaar toe van 6,4 % tijdens het 
eerste tot 6,8 % tijdens het vierde kwartaal 2018. Vooral andere tabakswaren (bijvoorbeeld losse tabak) werden fors 
duurder (+12,3 %), maar ook voor sigaretten diende de consument meer te betalen (+3,9 %). Mochten de indirecte 
belastingen constant gebleven zijn, zou de inflatie voor tabaksproducten in 2018 uitgekomen zijn op 1,1 %. De accijns-
verhogingen hadden bijgevolg een verhogend effect van 5,5 procentpunt op de consumptieprijzen voor tabak, eerder 
voor losse tabak (10,9 procentpunt) dan voor sigaretten (3,0 procentpunt).68 Daarnaast zorgde de stijging van de ver-
koopprijzen van de tabaksindustrie op de Europese markt vermoedelijk voor een toename van de consumptieprijzen 
voor tabak69. 

De inflatie voor zuivelproducten kwam in 2018 uit op 4,7 % (tegenover 1,2 % een jaar voordien). De impact op de infla-
tie van de bewerkte levensmiddelen bedroeg 0,7 procentpunt. Het prijsstijgingstempo vertraagde weliswaar van 6,3 % 
in het eerste kwartaal tot 2,5 % in het vierde kwartaal 2018. De consument betaalde 4,4 % meer voor kaas en kwark, 
4,3 % voor geconcentreerde melk en 3,5 % voor yoghurt. Ook halfvolle melk (4,1 %) en volle melk (2,0 %) werden 
duurder. De melkprijs, uitbetaald aan de melkveehouder, is de laatste maanden opnieuw opwaarts gericht, noteerde in 
december 2018 (meest recente gegevens) 0,4 % lager dan een jaar voordien en kwam uit op 36,59 eurocent per liter. 
De inflatie van de consumptieprijzen van zuivelproducten is wellicht een gevolg van de tijdelijke stijging van de Europe-
se noteringen voor melkvetten (volle melkpoeder en boter) vanaf april. Hoewel deze noteringen zich nog steeds op 
een relatief hoog niveau bevinden, hebben ze sindsdien ook prijsdalingen gekend zonder de inflatie van de consump-
tieprijzen te beïnvloeden70. Eieren kostten in de winkel nog steeds 10,2 % meer dan een jaar voordien, hoewel de con-
sumptieprijzen al enkele maanden in dalende lijn gaan. De producentenprijs kwam in 2018 dan ook gemiddeld 9,6 % 
lager uit dan een jaar voordien. Tijdens de zomer van 2017 trof de fipronilcrisis de eiersector: heel wat boeren moesten 
hun eieren vernietigen, met een geslonken aanbod tot gevolg. 

Voor brood en granen, met een gewicht van 22,9 % de grootste groep binnen de bewerkte levensmiddelen, versnelde 
de jaar-op-jaarinflatie in 2018 tot 1,7 % (vorig jaar bedroeg die 1,0 %). De impact van deze productgroep op de inflatie 
van de bewerkte levensmiddelen bedroeg in 2018 0,4 procentpunt. Vooral andere bakkerijproducten (zoals Luikse wa-
fels) werden duurder (2,5 %), evenals brood en broodjes (1,7 %) en pizza en quiche (1,5 %). Meel en andere granen 
werden daarentegen goedkoper (-0,9 %). Op basis van de Europese noteringen voor granen bleek vooral haver in 2018 
meer te kosten dan een jaar voordien (+19,4 %). Tarwe was in dezelfde periode 8,6 % duurder, rogge 9,9 %. 

Alcoholvrije dranken werden in 2018 gemiddeld 3,0 % duurder in vergelijking met het voorgaande jaar (tegenover 
1,3 % in 2017), goed voor een bijdrage van 0,3 procentpunt tot de inflatie voor bewerkte levensmiddelen. Het prijsstij-
gingstempo voor mineraalwater, frisdranken en sappen versnelde van 1,3 % in 2017 tot 3,8 % in 2018. De consument 
betaalde in 2018 opvallend meer voor limonade (6,6 %). Vanaf 1 januari 2018 werd de zogenaamde suikertaks71 op 
“water met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen” verhoogd. De impact van de indirecte belastingen op limonade 
bedroeg tijdens de beschouwde periode 3,9 procentpunt (inflatie 6,6 %, inflatie bij constante indirecte belastingen 

                                                 
68 De accijnsverhoging van 1 januari 2018 had dus een grotere impact op de prijzen voor losse tabak dan op die van sigaretten.  
De accijnzen voor tabakswaren werden op 1 januari 2018 verhoogd. Voor sigaretten bedraagt de specifieke bijzondere accijns sinds 
1 januari 2018 57,7077 euro per 1.000 stuks (tegenover 35,7780 euro per 1000 stuks voordien, 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 euro per kilogram (tegenover 32,3061 euro per kg voordien, ofwel een verhoging 
van 31,1 %). 

69 De Europese afzetprijs voor de vervaardiging van tabaksproducten lag in 2018 1,3 % hoger dan een jaar voordien. 

70 Voor meer informatie over de hoge inflatie voor zuivelproducten in België: zie derde kwartaalverslag 2018 van het Prijzenobser-
vatorium. 

71 De gezondheidstaks op frisdranken (de zogenaamde suikertaks) werd ingevoerd in januari 2016, in het kader van de taxshift. Op 
1 januari 2018 werd deze verhoogd; sindsdien bedraagt de accijns op limonade met suiker of suikervervangers 11,9233 euro per 
hectoliter (voordien 6,8133 euro per hectoliter). 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-25
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-25
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2,7 %) en op de ganse categorie alcoholvrije dranken 1,7 procentpunt (inflatie 2,9 %, inflatie bij constante indirecte be-
lastingen 1,3 %). De impact van de verhoging van de suikertaks op het geheel van de bewerkte levensmiddelen be-
droeg 0,17 procentpunt. Het prijsstijgingstempo voor koffie, thee en cacao vertraagde van 1,4 % tot 0,0 %. Terwijl thee 
2,4 % duurder werd in de winkel, werden mineraalwater en koffie daarentegen respectievelijk 0,8 % en 0,6 % goedko-
per in de winkel. 

De inflatie voor alcoholische dranken bedroeg in 2018 gemiddeld 2,1 % (tegenover 0,3 % in 2017). De impact op de 
inflatie van de bewerkte levensmiddelen bedroeg 0,3 procentpunt. De inflatieversnelling was te wijten aan wijn en 
bier. Voor wijn nam de inflatie toe van -0,1 % in 2017 tot 2,3 % in 2018. Ook voor bier nam de inflatie toe van 1,2 % in 
2017 tot 2,3 % in 2018. De accijnzen voor deze productgroep bleven onveranderd. De afzetprijzen namen echter nog 
toe (met uitzondering van de Belgische afzetprijs voor gedistilleerde dranken)72 73 74. 

In de loop van het verslagjaar nam het prijsstijgingstempo van de productgroep oliën en vetten af van 9,0 % in het eer-
ste kwartaal tot 3,8 % in het vierde kwartaal 2018. De inflatie van oliën en vetten kwam in 2018 uit op gemiddeld 7,0 % 
(tegenover 7,6 % in 2017). De impact op de inflatie van de bewerkte levensmiddelen bedroeg in 2018 0,2 procentpunt. 
Vooral voor boter betaalde de consument meer in de winkel (13,8 %), ook al gaan de prijzen sinds oktober opnieuw in 
dalende lijn. De prijs voor boter op de Europese grondstoffenmarkt (uitgedrukt in euro) noteerde in 2018 gemiddeld 
slechts 0,5 % hoger dan een jaar voordien.75 Ook olijfolie en margarine kostten respectievelijk 4,6 % en 2,3 % meer in 
de winkel. De grondstoffenprijzen voor extra vierge olijfolie en vierge olijfolie76 noteerden nochtans respectievelijk 
22,1 % en 19,2 % lager. 

In de loop van het verslagjaar nam het prijsstijgingstempo van de productgroep suiker, jam en chocolade toe, van 1,1 % 
in het eerste kwartaal tot 1,8 % in het vierde kwartaal 2018. De jaar-op-jaar prijsstijging kwam in 2018 uit op 1,4 % (te-
genover 0,8 % in 2017). De impact op de inflatie van de bewerkte levensmiddelen bedroeg 0,1 procentpunt. De con-
sument betaalde in de winkel 2,2 % meer voor room- en vruchtenijs. Ook chocolade en siroop, honing en confituur 
kostten respectievelijk 1,9 % en 1,8 % meer. Op de grondstoffenmarkt voor suiker, jam en chocoladeproducten hebben 
de noteringen voor witte suiker (i.e. bulkproducten van de suikerraffinaderijen) sinds het najaar van 2017 een daling 
ingezet, na een stabiele periode sinds de aanvang van 2017. In november 2018 (meest recente gegevens) bedroeg de 
gemiddelde Europese suikerprijs 320 euro per ton en kwam bijgevolg 22,1 % lager uit dan een jaar voordien77. Tot sep-
tember 2017 werd de Europese suikermarkt gekenmerkt door onder andere quota en een minimumprijs voor suiker-
bieten. Met de vrijmaking van de markt werden deze maatregelen afgeschaft. De internationale noteringen voor ca-
caobonen lagen in 2018 (uitgedrukt in euro) daarentegen 7,8 % hoger dan een jaar voordien. 
                                                 
72 De Belgische afzetprijzen voor gedistilleerde dranken en bier lagen in 2018 respectievelijk 0,5 % lager en 1,0 % hoger dan een jaar 
eerder. De Europese afzetprijzen voor gedistilleerde dranken, wijn en bier namen met respectievelijk 1,2 %, 3,0 % en 3,1 % toe.  
De wereldwijde wijnproductie bedroeg in 2017 in totaal 250 miljoen hectoliter, een daling van 8,6 % ten opzichte van het voor-
gaande jaar. Dit is historisch laag en is voornamelijk te wijten aan de slechte weeromstandigheden in de EU. De consumptie volgt 
echter een licht stijgende tendens sinds 2014. (Bron: International Organisation of Vine and Wine, press release 24 april 2018). 

73 AB Inbev verhoogde de prijs van zijn bieren in januari 2018 met gemiddeld 3,04 %. 

74 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. 

75 Na een sterke stijging tussen april 2016 en augustus/september 2017, gingen de wereldmarktprijs voor boter evenals de Europe-
se en Belgische producentenprijs voor boter sinds januari 2018 opnieuw de hoogte in, gevolgd door een daling sinds juni 2018. In 
december 2018 kwamen ze respectievelijk 27,8 %, 29,4 % en 36,8 % lager uit dan in augustus/september 2017, toen zowel de we-
reldmarktprijs voor boter als de Europese en Belgische producentenprijs voor boter zich op een hoogtepunt bevonden.  
Voor meer informatie over de prijsbewegingen van boter: zie derde kwartaalverslag 2017 van het Prijzenobservatorium. 

76 Volgens schattingen zou de productie van olijfolie tijdens het oogstjaar 2017/18 in de EU en wereldwijd met respectievelijk onge-
veer 25 % en 29 % toegenomen zijn ten opzichte van vorig jaar. Voor het oogstjaar 2018/19 zou het gaan om een toename van 2 % 
in de EU en een afname van 6 % wereldwijd (Bron: Market dashboard Olive Oil, European Commission, DG AGRI, 30/11/2018). 

77 De dalende suikerprijzen zijn onder andere te wijten aan de grote voorraden, overproductie, goede oogstvooruitzichten en de 
vraag die lager ligt dan verwacht. 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-21
https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-21
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I.3.2 Inflatie voor bewerkte levensmiddelen in de voornaamste buurlanden 

In 2018 versnelde de inflatie voor bewerkte levensmiddelen in de buurlanden tot gemiddeld 3,0 %, tegenover 1,9 % in 
2017. Doorheen het verslagjaar nam de inflatie in de buurlanden toe van 3,0 % in het eerste kwartaal tot 3,3 % in het 
tweede kwartaal, om nadien af te nemen tot 2,6 % in het vierde kwartaal 2018. Het inflatieverschil voor bewerkte le-
vensmiddelen in het nadeel van België is bijgevolg toegenomen van 0,2 procentpunt in 2017 tot 0,4 procentpunt in 
2018. De bijdrage van deze categorie aan het totale inflatieverschil bedroeg in 2018 0,1 procentpunt ten nadele van 
België. 

Voor wat betreft de buurlanden afzonderlijk, zag Frankrijk voor deze productgroep de inflatie versnellen ten opzichte 
van het voorgaande jaar, terwijl de inflatie in Nederland en Duitsland (licht) vertraagde. Enkel Frankrijk liet een (iets) 
hogere inflatie voor bewerkte levensmiddelen optekenen dan België (3,5 % tegenover 0,8 % in 2017, onder andere 
door de hogere accijnzen voor tabak78). In Nederland kwam de inflatie uit op 1,2 % (tegenover 1,7 % in 2017). In Duits-
land bedroeg de inflatie 2,9 % (tegenover 3,0 % in 2017). Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor 
bewerkte levensmiddelen ook hoger zijn uitgekomen in België dan gemiddeld in de drie voornaamste buurlanden 
(2,0 % in België en 1,8 % in de buurlanden). In Frankrijk, Nederland79 en België werden de accijnzen op tabak verhoogd. 
België en Frankrijk80 verhoogden eveneens de accijnzen op mineraalwater, frisdranken en sappen. 

                                                 
78 Het inflatiepeil voor tabak in Frankrijk nam sterk toe (11,6 procentpunt in 2018 ten opzichte van 2017) door de accijnsverhoging 
in november 2017 en maart 2018. Het gaat om de tweede aangekondigde stap in het verhogen van de belastingen op tabak om 
roken te voorkomen en rokers aan te moedigen om te stoppen met roken. (Bron: Persbericht «Les nouveaux prix des produits du 
tabac entreront en vigueur jeudi 1er mars 2018»).  
Ook voor oliën en vetten (4,3 procentpunt) en zuivelproducten (1,9 procentpunt) nam het prijsstijgingstempo sterk toe. 

79 Op 1 april 2018 werden de accijnzen voor tabak in Nederland verhoogd:  
- Rooktabak: percentage kleinhandelsprijs vervallen, 106,65 euro per kg (voordien 99,25 euro per kg);  
- Sigaretten: percentage kleinhandelsprijs 5,0 %, 173,10 euro per 1.000 stuks (voordien 166,46 euro per 1.000 stuks);  
- Sigaren: percentage kleinhandelsprijs 6,0 % (voordien 5,0 %). 

80 Op 1 juli 2018 is de belasting op gesuikerde en gezoete dranken verder geëvolueerd in Frankrijk. (Bron: Fiscalité des boissons non 
alcooliques). 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a14642-les-nouveaux-prix-des-produits-du-tabac-entreront-en-vigueur-jeudi-1er-mars-2018
http://www.douane.gouv.fr/articles/a14642-les-nouveaux-prix-des-produits-du-tabac-entreront-en-vigueur-jeudi-1er-mars-2018
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10959-fiscalite-des-boissons-non-alcooliques#Surtaxe
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10959-fiscalite-des-boissons-non-alcooliques#Surtaxe
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Grafiek 14. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor bewerkte levensmiddelen in België en in de voornaamste buurlan-
den 

(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

In 2018 lieten alle categorieën van de bewerkte levensmiddelen, met uitzondering van tabak, overige voedingsmidde-
len en oliën en vetten, een hogere jaar-op-jaar prijsstijging in België optekenen dan gemiddeld in de buurlanden. De 
categorie brood en granen leverde in 2018 de grootste bijdrage aan het inflatieverschil ten nadele van ons land 
(0,2 procentpunt), wat ook geldt voor alcoholvrije dranken, suiker, jam en chocolade en zuivelproducten (elk 0,1 pro-
centpunt). Bier (0,1 procentpunt) droeg daarentegen bij tot het inflatieverschil ten voordele van België. 

Terwijl de Belgische consument in 2018 voor brood en granen 1,7 % meer betaalde op jaarbasis, namen de consump-
tieprijzen voor deze productcategorie in de buurlanden gemiddeld toe met 1,1 %. Duitsland en Frankrijk tekenden een 
inflatie van respectievelijk 1,6 % en 1,1 % op, terwijl de prijzen in Nederland afnamen met 0,6 % op jaarbasis. De inflatie 
voor brood, andere bakkerijproducten (zoals Luikse wafels) en ontbijtgranen kwam bijvoorbeeld in elk van onze drie 
buurlanden lager uit dan in België. 

Voor alcoholvrije dranken liep de inflatie in België in 2018 op tot 3,0 %, terwijl de prijzen in onze voornaamste buurlan-
den met slechts 1,5 % gestegen zijn (respectievelijk 2,0 % en 1,0 % in Duitsland en Frankrijk en stabiel in Nederland). Dit 
verschil is deels te wijten aan de accijnsverhoging voor frisdranken in België op 1 januari 2018 (ook al stegen ze in 
Frankrijk ook op 1 juli 2018). Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor alcoholvrije dranken immers 
uitgekomen zijn op 1,3 % in België (tegenover 1,2 % in de buurlanden, en meer specifiek 0,3 % in Frankrijk). 
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Grafiek 15. Jaarbijdrage van de verschillende categorieën tot het inflatieverschil voor bewerkte levensmiddelen tussen België en 
de voornaamste buurlanden 

(In procentpunt) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

Wanneer tabak en alcoholische dranken niet worden meegerekend, zouden de prijzen voor bewerkte levensmiddelen 
in 2018 in België op jaarbasis met 2,6 % gestegen zijn. In de buurlanden zouden ze gemiddeld met 1,9 % toegenomen 
zijn (2,7 % in Duitsland, 1,3 % in Frankrijk en 0,6 % in Nederland). 

Tabel 9. Inflatie voor bewerkte levensmiddelen en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buurlanden in 2018 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2018 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Tabak 6,6 7,4 3,7 14,2 3,6 21,8 19,1 
Melk, kaas en eieren 4,7 3,7 5,2 2,0 4,0 14,8 16,4 
Brood en granen 1,7 1,1 1,6 1,1 -0,6 22,9 19,7 
Alcoholvrije dranken 3,0 1,5 2,0 1,0 0,0 10,3 12,1 

Mineraalwater, frisdranken en sappen 3,8 2,1 2,9 1,2 1,5 8,3 8,3 
Koffie, thee en cacao 0,0 0,0 0,0 0,8 -3,0 2,0 3,8 

Alcoholische dranken 2,1 1,9 2,5 1,1 1,7 14,4 16,2 
Wijnen 2,3 2,0 2,0 2,0 2,3 8,4 6,6 
Bier 2,3 2,8 3,4 1,1 1,8 4,7 6,0 
Gedistilleerde dranken 0,3 0,1 0,4 -0,1 0,3 1,3 3,7 

Oliën en vetten 7,0 7,0 7,4 7,0 4,8 2,7 2,9 
Suiker, jam, chocolade 1,4 0,1 0,4 0,1 -1,3 8,3 8,6 
Voeding n.e.g. 0,1 0,3 1,2 -0,4 -0,3 4,8 4,9 
Bewerkte levensmiddelen 3,4 3,0 2,9 3,5 1,2 100,0 100,0 
Bewerkte levensmiddelen (zonder alcohol 
en tabak 2,6 1,9 2,7 1,3 0,6 63,8 64,6 

Bewerkte levensmiddelen (bij ongewijzigde 
indirecte belastingen) 2,0 1,8 2,9 0,8 0,7 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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I.4 Inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen in 2018 
I.4.1 Inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen in België 

In 2018 was de inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen hoger dan in 2017 (1,5 % tegenover 0,1 %), maar bleef lager 
dan in 2015 en 2016. Vooral fruit kende een hoge inflatie (+3,5 %). De jaarinflatie voor vlees (+1,3 %) en vis (+2,8 %) 
was ook positief, terwijl de groenten de enige categorie was met een negatieve jaarinflatie (-0,5 %). In de loop van het 
jaar nam de globale inflatie toe in de eerste drie kwartalen, maar liep nadien enigszins terug in het laatste kwartaal. 
Alle producten, met uitzondering van groenten, kenden het hele jaar door een positieve inflatie. In verhouding tot de 
totale jaarinflatie droegen de niet-bewerkte levensmiddelen 5 % bij tot deze inflatie (een bijdrage van 0,1 procentpunt 
op een totaal van 2,3 %). 

Tabel 10. Recent verloop van de consumptieprijzen voor niet-bewerkte levensmiddelen 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2016 2017 2018 
2017 2018 2018 – IV 

Bijdrage1 Gewicht2 
IV I II III IV okt nov dec 

Vlees 1,0 0,8 1,3 1,1 1,7 1,5 1,4 0,6 0,6 0,5 0,7 0,68 53,5 
Fruit 3,8 -4,9 3,5 -0,8 2,5 5,4 4,5 1,9 5,9 0,4 -0,7 0,51 13,9 
Vis en zeevruchten 7,7 4,7 2,8 3,0 2,1 4,5 1,6 3,1 3,4 4,7 1,3 0,35 12,4 
Groenten 2,8 -0,8 -0,5 -3,5 -5,8 -2,3 2,8 4,0 4,6 4,5 2,9 -0,08 20,2 
Niet-bewerkte  
levensmiddelen 2,6 0,1 1,5 0,1 0,3 1,7 2,1 1,7 2,4 1,8 1,0 1,46 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep in 2018 (in procentpunt), 2 p.m. Gewicht in de groep in 2018 (in %). 

Met een bijdrage van 0,7 procentpunt heeft vlees het meest bijgedragen tot de inflatie van niet-bewerkte levensmid-
delen in 2018. De jaarinflatie van vlees kwam lager uit dan die van vis en fruit, maar het gewicht ervan is veel hoger. De 
inflatie voor vlees was iets hoger in 2018 dan in de twee vorige jaren en bleef in de eerste drie kwartalen vrij constant 
op 1,4 % tot 1,7 %. In de tweede helft van het jaar bleven de prijzen in 2018 hoger dan in 2017, maar het prijsverschil 
op jaarbasis werd kleiner. De inflatie is dus gedaald in het vierde kwartaal. Bij de verschillende soorten vlees valt de 
aanzienlijke stijging van de prijs van lams- en schapenvlees in mei en juni 2018 op. Na deze stijging stabiliseerden de 
prijzen opnieuw, maar op een veel hoger niveau dan in 2017. Op jaarbasis bedroeg de inflatie voor dit soort vlees 
3,7 %. Voor de andere vleessoorten lag de jaarinflatie tussen 1,3 % en 1,9 %, behalve voor rundvlees, dat een licht ne-
gatieve inflatie kende (-0,2 %), en varkensvlees, waarvan de jaarlijkse gemiddelde prijs stabiel bleef (0,0 %). De con-
sumptieprijzen voor rundvlees zijn het hele jaar door zeer stabiel gebleven, terwijl de karkasprijzen (prijs betaald aan 
de veehouder) aanzienlijk zijn gedaald (-5,5 % tussen januari en december 2018). Voor varkensvlees was de karkasprijs 
gemiddeld ook aanzienlijk lager dan in 2017 (-17,5 %). Deze daling werd niet doorgerekend in de consumptieprijs. 

De consumptieprijzen van fruit kwamen dit jaar 3,5 % hoger uit dan in 2017, toen de prijzen met -4,9 % waren gedaald. 
Vers fruit kende de hoogste inflatie (+4,0 %). Na een goede appel- en perenoogst, kwamen de prijzen pas in november 
en december dichter in de buurt van die van dezelfde periode vorig jaar. De Belgische producentenprijs voor appels 
daalde sterk in augustus en september, terwijl de producentenprijzen in 2017 waren gestegen in de tweede helft van 
het jaar, na een slechte oogst. Vanaf medio september daalden de Belgische producentenprijzen van 2018 onder die 
van 2017. De consumptieprijzen voor vers fruit waren in december 2018 lager dan in 2017. De prijzen voor gedroogd 
fruit en noten bleven relatief stabiel ten opzichte van 2017 (-0,9 %), terwijl de prijzen voor fruitconserven sterker ste-
gen (+2,2 %). 

De jaarinflatie voor vis blijft positief, maar neemt verder af. Op jaarbasis bedroeg deze inflatie 2,8 % in 2018, tegenover 
4,7 % in 2017 en 7,7 % in 2016. Een derde van de inflatie van niet-bewerkte levensmiddelen is afkomstig van vis. Infla-
tie was vooral hoog in het tweede kwartaal (+4,5 %). Dit is vooral te wijten aan de prijsevolutie van verse zeevruchten, 
waarvan de seizoensgebonden stijging meer uitgesproken was dan in 2017. Over heel het jaar 2018 was de inflatie het 
hoogst voor verse zeevruchten en diepgevroren vis (respectievelijk 6,6 % en 5,3 %). Voor diepgevroren vis was de prijs-
stijging bijzonder sterk in januari 2018 in vergelijking met de maand voordien. Andere productsoorten vertoonden 
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slechts een matige inflatie op jaarbasis, die schommelde tussen 1,3 % voor gerookte vis en zeevruchten en 2,2 % voor 
diepgevroren zeevruchten. 

Zoals in 2017 zijn de prijzen van groenten in 2018 licht gedaald op jaarbasis, namelijk -0,5 % op jaarbasis (ten opzichte 
van een inflatie van -0,8 % in 2017 en 2,8 % in 2016). In de beschouwde periode was de evolutie van de groentenprij-
zen tegenovergesteld vergeleken met 2017. In 2017 waren de prijzen op een hoog niveau begonnen en vervolgens 
sterk gedaald om het jaar af te sluiten op een veel lager niveau. De prijzen schommelden veel minder in 2018 maar zijn 
in de tweede helft van het jaar toch gestegen. Dit verklaart waarom de inflatie op jaarbasis in het eerste kwartaal zeer 
negatief was (-5,8 %), zich in de loop van het jaar heeft gekeerd en in het vierde kwartaal de hoogste van alle niet-
bewerkte levensmiddelen werd (+4,0 %). Deze trend is vooral merkbaar voor verse of gekoelde groenten en aardappe-
len. Voor verse groenten bedroeg de kwartaalinflatie in 2018 respectievelijk -8,4 %, -2,1 %, +4,2 % en +4,5 %. Dit resul-
teert in een negatieve jaarinflatie van -0,8 %. Voor aardappelen bedroeg de kwartaalinflatie respectievelijk -6,8 %,  
-5,6 %, +4,0 % en +9,7 %, met een jaarinflatie die bijna nul bedroeg (0,2 %). De lange periode van droogte heeft een 
duidelijke invloed gehad op de producentenprijzen van groenten en aardappelen. De Belgische producentenprijzen van 
aardappelen waren tot midden juli 2018 zeer laag en stegen vervolgens sterk in de tweede helft van het jaar. De prijzen 
van diepgevroren groenten zijn in de loop van het jaar gedaald, wat heeft geleid tot een jaarinflatie van -2,7 % op jaar-
basis. De daling van de prijzen van de diepgevroren producten was aanzienlijk in de tweede helft van het jaar. 

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 minder gestegen in 2018. 
In 2018 bedroeg de inflatie gemiddeld 2,2 % (in vergelijking met 2,1 % in 2017), maar ze blijft hoger dan de inflatie van 
ons land (1,5 %, tegenover 0,1 % in 2017). Het inflatieverschil tussen België en de buurlanden wordt dus kleiner. 

Terwijl de inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen in Duitsland tussen 2017 en 2018 licht daalde (van 2,1 % naar 
1,9 %), was de daling in Nederland meer uitgesproken (van 3,5 % naar 1,0 %). In Frankrijk daarentegen is de inflatie, net 
als in België, gestegen (van 1,9 % in 2017 tot 2,7 % in 2018). In elk van de landen hebben alle productgroepen, met uit-
zondering van groenten in België, op jaarbasis een positieve inflatie gekend. Dit jaar was de inflatie dus het laagst in 
Nederland, terwijl de inflatie vorig jaar in dat land net het hoogst was. 

  



41 
 

Grafiek 16. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor niet-bewerkte levensmiddelen in België en in de voornaamste buur-
landen 

(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

Groenten leverden de grootste bijdrage aan het inflatieverschil ten voordele van België in 2018 voor niet-bewerkte 
levensmiddelen. Terwijl de prijzen in België in 2018 daalden, stegen ze in de buurlanden (gemiddeld +1,7 % ten opzich-
te van 2017). De stijging werd voornamelijk waargenomen in Frankrijk (+3,5 %), terwijl de prijzen in Duitsland en Ne-
derland stabieler gebleven zijn. België onderscheidt zich niet alleen van de buurlanden voor groenten, maar ook voor 
vis en schaal- en schelpdieren. De inflatie was immers het hoogst in ons land (+2,8 %, tegenover een gemiddelde van 
2,1 % in de buurlanden). 

Van de niet-bewerkte levensmiddelen kende fruit de hoogste inflatie, zowel in België (+3,5 %) als in de buurlanden 
(gemiddeld +4,6 %). Opnieuw was de prijsstijging in Frankrijk het grootst (+5,9 %). 

Wat vlees betreft, is de situatie in de vier onderzochte landen vrij gelijkaardig, met overal een positieve inflatie die ech-
ter gematigd blijft (1,3 % in België tegenover gemiddeld 1,5 % in de buurlanden). 

Tabel 11. Inflatie voor niet-bewerkte levensmiddelen en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buurlanden in 
2018 

(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2018 (in %) 

België Gemiddelde  
buurlanden 

Vlees 1,3 1,5 1,8 1,3 0,9 53,5 47,5 
Fruit 3,5 4,6 4,0 5,9 2,4 13,9 18,2 
Vis en zeevruchten 2,8 2,1 1,9 2,2 2,3 12,4 9,8 
Groenten  -0,5 1,7 0,4 3,5 0,0 20,2 24,6 
Niet-bewerkte levensmiddelen 1,5 2,2 1,9 2,7 1,0 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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I.5 Inflatie voor diensten in 2018 
I.5.1 Inflatie voor diensten in België 

De diensteninflatie bedroeg 1,5 % in 2018, wat voor het derde jaar op rij een vertraging van het prijsstijgingstempo 
betekende (1,9 % in 2017, 2,2 % in 2016 en 2,4 % in 2015). Mede door het grote gewicht (41,5 %) droeg deze product-
groep, na de productgroep energie, het meeste bij tot de totale inflatie (0,65 procentpunt). 

De vertraging van het prijsstijgingstempo voor diensten was het gevolg van een daling van de inflatie van de categorie-
en vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging (1,4 % in 2018 tegenover 2,3 % in 2017, door de negatieve inflatie voor 
culturele diensten, na de schrapping van kijk- en luistergeld in Wallonië), en communicatie (0,3 % in 2018 tegenover 
2,0 % in 2017, door de minder sterke prijsstijging voor bundels en de sterkere prijsdaling voor mobiele gesprekken81). 
Het prijsstijgingstempo van de overige categorieën veranderde slechts in beperkte mate tussen 2017 en 2018. 

Gereguleerde prijzen hebben een grote invloed op de diensteninflatie. Gereguleerde prijzen zijn prijzen die recht-
streeks vastgelegd of sterk beïnvloed worden door de overheid of die door een regulerende overheid worden gecon-
troleerd.82 In onderstaande tabel zijn de gereguleerde diensten in België in cursief aangeduid. De gereguleerde dien-
sten hadden in 2018, met een gewicht van 27,6 % in het totaal van de diensten, een bijdrage van 0,61 procentpunt tot 
de diensteninflatie (1,5 %), en waren dus verantwoordelijk voor iets minder dan 40 % van de totale diensteninflatie. 

  

                                                 
81 In juni 2017 zijn de roamingkosten voor mobiele telefonie afgeschaft, wat een neerwaartse impact had op de consumptieprijzen 
in de eerste twee kwartalen van 2018. 

82 In het jaarverslag 2016 van het Prijzenobservatorium werd in het hoofdstuk betreffende de diensteninflatie aandacht besteed 
aan gereguleerde diensten (zie https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-18). 
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Tabel 12. Recente verloop van de consumptieprijzen voor diensten  
(Jaar-op-jaar veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2016 2017 2018 
2017 2018 2018 – IV 

Bijdrage1 Gewicht2 
IV I II III IV okt nov dec 

Overige diensten 2,7 2,1 2,2 2,3 2,4 2,2 2,2 2,0 2,1 2,1 1,9 0,54 24,0 
Verpleging in ziekenhuis 1,2 2,0 2,1 2,2 2,4 2,1 2,1 1,7 1,8 1,7 1,6 0,21 10,1 
Sociale bescherming 3,0 2,2 2,0 2,5 2,2 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 0,10 5,1 
Tandheelkundige verzorging 0,0 7,6 7,9 7,6 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 0,09 1,2 
Verzekering i.v.m. gezondheid 2,5 3,8 3,3 3,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 0,07 2,2 
Onderwijs 20,2 0,4 1,6 1,7 1,7 1,7 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 0,02 1,2 
Andere diensten, n.e.g. 0,6 1,0 1,3 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 1,3 0,02 1,5 
Andere verzekeringen 2,7 2,9 2,8 3,7 4,1 3,1 2,3 1,8 2,7 2,7 0,0 0,02 0,6 
Financiële diensten, n.e.g. 2,5 2,0 2,9 2,1 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 0,00 0,1 
Medische en paramedische diensten 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,00 2,1 
Vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging 2,8 2,3 1,4 2,4 1,4 1,7 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 0,37 26,9 
Restaurants en cafés 3,2 2,5 1,9 2,3 2,0 1,9 1,8 2,0 1,8 2,1 2,1 0,31 16,3 
Kapsalons en lichaamsverzorging 2,3 2,0 2,0 2,0 2,2 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8 0,07 3,5 
Recreatieve- en sportdiensten 2,4 1,9 3,0 2,5 2,5 3,5 3,2 2,6 2,6 2,6 2,6 0,06 2,3 
Kantines 1,0 1,8 2,7 3,5 3,5 3,5 3,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,02 0,8 
Reiniging, herstelling en huur van kleding 2,2 1,6 2,3 1,7 1,9 2,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2,5 0,00 0,1 
Culturele diensten 2,3 2,7 -2,7 2,8 -3,7 -0,9 -3,3 -3,2 -3,0 -3,2 -3,3 -0,10 3,7 
Huisvestingsdiensten 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 0,29 23,4 
Werkelijke woninghuur 0,9 1,1 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 0,16 15,0 
Verzekering i.v.m. woning 1,7 3,1 3,6 3,4 4,0 3,7 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 0,03 1,0 
Andere diensten i.v.m. woning 2,9 2,2 1,8 1,9 2,0 1,4 1,6 2,1 2,1 2,2 1,9 0,03 1,9 
Riolering en afvalwaterzuivering 0,6 2,8 2,9 4,9 5,0 5,1 0,8 0,883 0,8 0,8 0,8 0,03 1,0 
Huishoudelijke diensten voor de woning 1,3 0,9 0,8 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,02 2,5 
Diensten onderhoud en reparatie woning 2,2 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 0,02 1,2 
Afvalophaling 3,0 1,1 0,5 0,9 0,9 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,00 0,9 
Vervoerdiensten 1,2 1,1 1,4 0,9 1,2 1,2 1,7 1,7 1,8 1,4 1,7 0,18 12,2 
Herstelling en onderhoud privévoertuigen 1,4 1,8 1,7 1,8 1,6 1,6 1,6 2,0 2,0 2,1 2,1 0,11 6,4 
Personenvervoer door de lucht 0,2 -5,3 4,7 -8,7 0,4 3,1 11,0 4,0 7,6 1,1 3,4 0,03 0,7 
Andere diensten ivm privévoertuigen 1,4 0,8 3,1 0,2 0,3 3,6 4,9 3,6 5,1 2,9 2,8 0,02 0,7 
Personenvervoer per spoor 1,0 2,4 1,8 2,9 2,5 0,3 0,9 3,6 2,6 3,5 4,7 0,02 1,1 
Personenvervoer over de weg 3,3 3,3 1,0 3,2 1,6 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,01 1,0 
Andere vervoerdiensten 1,2 1,6 1,5 1,4 1,9 2,1 1,1 1,0 0,9 0,9 1,1 0,00 0,2 
Verzekeringen i.v.m. het vervoer 0,1 -0,3 -1,3 -0,1 -0,5 -1,1 -1,7 -1,9 -1,7 -2,1 -2,0 -0,02 1,9 
Reizen 1,6 2,9 2,6 3,0 1,7 1,4 2,9 4,2 1,7 4,8 6,3 0,16 5,8 
Pakketreizen 1,2 0,4 2,0 -0,9 -2,0 2,4 3,1 4,6 1,9 4,8 7,1 0,08 3,8 
Accommodatie 3,0 7,0 3,5 10,0 8,6 -0,484 2,9 3,5 1,4 4,6 4,7 0,07 2,0 
Communicatie 4,2 2,0 0,3 0,8 0,2 -0,3 0,5 0,7 0,9 1,0 0,2 0,02 7,7 
Postdiensten 2,8 0,0 11,3 0,0 4,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 0,02 0,2 
Telefoon- en faxtoestellen en -diensten 4,2 2,1 0,0 0,8 0,1 -0,7 0,2 0,4 0,6 0,7 -0,1 0,00 7,5 
Diensten 2,2 1,9 1,5 1,9 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,7 1,7 1,54 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep in 2018 (in procentpunt), 2 p.m. gewicht in de groep in 2018 (in %). 
In vet: de gereguleerde diensten in België. 

  

                                                 
83 In juli 2017 werd de bijdrage voor afvalwaterzuivering in Wallonië verhoogd. Vanaf het derde kwartaal 2018 heeft dit echter geen 
effect meer op de inflatie van deze subcategorie. 

84 Daar waar in 2017 de weekends van de paasvakantie volledig in april vielen, was dit in 2018 niet het geval (het eerste weekend 
van de paasvakantie viel nog deels in maart), waardoor de inflatie voor accommodatie negatief was in het tweede kwartaal 2018. 
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In 2018 werd met 0,54 procentpunt de grootste bijdrage tot de diensteninflatie geleverd door de categorie overige 
diensten. De inflatie van deze categorie kwam in de beschouwde periode uit op 2,2 %, wat een lichte versnelling bete-
kende ten opzichte van 2017 (2,1 %). Verpleging in een ziekenhuis werd op jaarbasis gemiddeld 2,1 % duurder (tegen-
over 2,0 % in 2017). De prijsstijging op jaarbasis is onder andere te wijten aan een aanpassing van de RIZIV-tarieven na 
het overschrijden van de spilindex in 2017 en aan een verhoging van de verblijfskost. Voor geneeskundige prestaties 
van tandartsen kwam de inflatie uit op 7,9 % (tegenover 7,6 %85 in 2017). Op 1 januari 2018 zijn de tarieven voor tand-
artsen verhoogd, waarbij de terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering gelijk is gebleven en de verhoging dus 
volledig voor rekening van de patiënt is. Deze subcategorieën zijn samen met de subcategorie onderwijs verantwoor-
delijk voor de lichte versnelling van het prijsstijgingstempo van overige diensten. Deze diensten hebben ook een impact 
gehad op de gereguleerde diensten. 

De categorie vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging heeft in 2018 een bijdrage van 0,37 procentpunt geleverd tot de 
diensteninflatie. De inflatie voor deze categorie kwam in de beschouwde periode uit op 1,4 %, wat een vertraging be-
tekende van het prijsstijgingstempo (2,3 % in het voorgaande jaar). Vooral culturele diensten lagen aan de basis hier-
van. In 2018 kwam de inflatie hiervan uit op -2,7 % (tegenover 2,7 % in 2017). De uitgesproken prijsdaling van de cultu-
rele diensten is het gevolg van de schrapping van het kijk- en luistergeld in Wallonië op 1 januari 2018. Voor een res-
taurant- of cafébezoek betaalde de consument in 2018 gemiddeld 1,9 % meer dan in dezelfde periode 2017 (tegenover 
2,5 % in 2017). 

Huisvestingsdiensten werden op jaarbasis gemiddeld 1,3 % duurder in de beschouwde periode, wat een stabilisatie 
betekent van het prijsstijgingstempo (1,3 % in 2017). Gezien het grote gewicht leverde de subcategorie werkelijke wo-
ninghuur de grootste bijdrage tot de inflatie van de huisvestingsdiensten. De inflatie voor deze subcategorie kwam in 
2018 uit op 1,0 % (tegenover 1,1 % in 2017). 

De inflatie voor vervoerdiensten kwam in 2018 uit op 1,4 %, tegenover 1,1 % in 2017. Door het grote gewicht heeft de 
categorie onderhoud en reparatie het meeste bijgedragen tot de inflatie van deze categorie. In de beschouwde periode 
kwam de inflatie voor deze subcategorie uit op 1,7 %. De inflatie voor vliegtuigtickets kwam in 2018 uit op 4,7 % (en in 
het derde kwartaal zelfs op 11,0 %), wat een versnelling betekent van het prijsstijgingstempo ten opzichte van 2017 
toen de inflatie voor deze subcategorie negatief was (-5,3 %). Na de sterke daling in 2017 zijn de prijzen voor vliegtuig-
tickets in 2018 opnieuw op het niveau van de prijzen in 2015 en 2016. Deze categorie is dan ook verantwoordelijk voor 
de inflatieversnelling van de vervoerdiensten. De subcategorie andere diensten voor privé-voertuigen liet in 2018 een 
fors hogere inflatie optekenen (3,1 % tegenover 0,8 % in 2017). Voornamelijk parkings en de prijs voor de autokeuring 
werden duurder. Voor een gewone autokeuring dient men nu 35,70 euro te betalen, wat een verhoging van 4 euro is 
ten opzichte van 2017. 

Het prijsstijgingstempo voor reizen kwam in 2018 uit op gemiddeld 2,6 %, wat een lichte vertraging van het prijsstij-
gingstempo betekent (2,9 % in 2017). Pakketreizen waren op jaarbasis gemiddeld 2,0 % duurder, een toename van de 
inflatie ten opzichte van het voorgaande jaar (0,4 %). Voornamelijk binnenlandse pakketreizen lieten een hogere infla-
tie optekenen. Accommodaties waren in 2018 gemiddeld 3,5 % duurder dan in het voorgaande jaar (tegenover een 
inflatie van 7,0 % in 2017). Voornamelijk vakantiecentra, campings en jeugdherbergen kenden een sterke jaar-op-jaar 
prijsstijging.86 De vertraging van het prijsstijgingstempo voor de categorie reizen is het gevolg van de vertraging van het 
prijsstijgingstempo voor de subcategorie accommodaties, dewelke niet volledig gecompenseerd werd door de versnel-
ling van de subcategorie pakketreizen. 

Communicatiediensten lieten in 2018 een inflatie optekenen van 0,3 %, wat voor het tweede jaar op rij een vertraging 
van het prijsstijgingstempo betekent (2,0 % in 2017 en 4,2 % in 2016). Telefoondiensten waren in 2018 gemiddeld even 
duur als in 2017 (inflatie van 0,0 %). Bundels, dewelke goed zijn voor tweederde van het gewicht van telefoondiensten, 

                                                 
85 Op 1 januari 2017 werd in het kader van het mondzorgtraject de bijdrage van de patiënt verhoogd indien deze in het voorgaande 
jaar geen preventieve controle bij de tandarts heeft ondergaan. Dit betrof aldus geen verhoging van het tarief aan de tandarts. 

86 In het tweede kwartaalverslag 2018 werd extra aandacht besteed aan de de prijsevolutie en marges van vakantieparken in België 
(zie https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-24). 



45 
 

kenden in 2018 een inflatie van 0,8 % (tegenover 3,4 % in 2017). In juni 2017 zijn de roamingkosten voor mobiele tele-
fonie afgeschaft, wat een neerwaartse impact had op de consumptieprijzen in de eerste twee kwartalen van 2018. Ge-
sprekken met een vast toestel werden op jaarbasis gemiddeld 6,5 % duurder, terwijl een internetabonnement gemid-
deld 2,8 % duurder was dan een jaar voordien. Een GSM-gesprek daarentegen werd op jaarbasis gemiddeld 4,2 % 
goedkoper (tegenover -0,5 % in 2017). Voor postdiensten kwam de inflatie in 2018 uit op 11,3 %. Na goedkeuring van 
het BIPT, zijn op 1 maart 2018 de tarieven voor postzegels met 13,5 % opgetrokken. Vanaf dan moest de consumenten 
voor 10 postzegels voor een normale verzending 0,84 euro per postzegel betalen, terwijl dit voordien slechts 0,74 euro 
was. De vertraging van de inflatie voor communicatiediensten is veroorzaakt door de minder sterke prijsstijging voor 
bundels (0,8 % in 2018 tegenover 3,4 % in 2017) en de sterkere prijsdaling voor mobiele gesprekken (-4,2 % in 2018 
tegenover -0,5 % in 2017). 

Op 20 december 2018 heeft het BIPT de studie ‘Nationale vergelijking van de tarieven voor de telecommunicatiedien-
sten in België’87 gepubliceerd. In deze studie vergelijkt het BIPT de tarieven van de verschillende operatoren die op de 
Belgische markt actief zijn inzake mobiele telefonie, vaste telefonie, vast internet en bundels (double play, triple play 
en quadruple play). Voor de verschillende diensten werden gebruiksprofielen opgesteld, waarvoor op 15 oktober 2018 
de tariefplannen van de verschillende operatoren werden opgevraagd in het tariefvergelijkingsprogramma 
‘www.bestetarief.be’ van het BIPT. Uit de vergelijking blijkt bijvoorbeeld dat specifiek voor mobiele telefonie de tarie-
ven voor het profiel ‘smartphone met een gemiddeld verbruik’88 schommelen tussen gemiddeld 15 euro en 36 euro 
per maand, een verschil van gemiddeld 21 euro per maand dus tussen het goedkoopste en het duurste tariefplan. Ook 
de tariefplannen voor bundels werden geanalyseerd. Hieruit blijkt dat bijvoorbeeld de tarieven voor triple-play met 
vaste telefonie, vast internet en tv, met hoog internetgebruik,89 schommelen tussen 71,56 euro en 81,50 euro per 
maand, wat neerkomt op een verschil van gemiddeld 10 euro per maand. 

Triple-play heeft met 53 % het grootste aandeel in de totale omzet multiple-play-abonnementen. Het aantal qua-
druple-play-abonnementen steeg in 2017 het sterkst en heeft ondertussen al een aandeel van 29,4 %. Klanten met een 
double-play-abonnement veranderen het vaakst van leverancier. In 2017 verlieten 16,4 % van deze klanten hun leve-
rancier, tegenover 9,9 % bij triple-play en amper 5,7 % bij quadruple-play. 90 De Easy Switch – procedure die op 3 juli 
2017 van kracht ging om de migratie van vaste diensten (spraak, breedband, tv en bundels) te vergemakkelijken, werd 
in de periode juli 2017-2018 in 16,7 % van de leverancierswijzigingen toegepast. De Easy Switch-procedure zou bijge-
dragen kunnen hebben tot de minder sterke prijsstijgingen van de categorie communicatie in vergelijking met 2015-
2016. 

I.5.2 Inflatie voor diensten in de voornaamste buurlanden 

De diensteninflatie in de buurlanden versnelde in 2018 en kwam uit op gemiddeld 1,4 % (tegenover 1,1 % in 2017). In 
elk land afzonderlijk nam de inflatie in 2018 toe. In Duitsland versnelde de diensteninflatie van 1,3 % in 2017 naar 1,5 % 
in 2018, in Frankrijk steeg de inflatie voor deze categorie 0,9 % in 2017 tot 1,2 % in 2018 en in Nederland nam de 
diensteninflatie toe van 1,1 % naar 1,4 %. Ondanks de vertraging van het prijsstijgingstempo voor diensten in België 
(1,5 % in 2018), bleef de diensteninflatie hoger dan gemiddeld in de buurlanden. Niettemin dateert het van 2010 dat 
het diensteninflatieverschil met de buurlanden nog zo klein was. De bijdrage van de diensten tot het totale inflatiever-
schil ten nadele van België in 2018 was dus beperkt91. 

                                                 
87 https://www.bipt.be/public/files/nl/22692/Nationale_vergelijking_tarieven_telecommunicatiediensten_Belgi%C3%AB.pdf. 

88 Tariefplan met 60 min. Oproepen, 5.000 sms’en en 5GB data. 

89 Tariefplan met hoog internetgebruik (≥100 Mbps), vaste telefonie: laag verbruik (25 oproepen). 

90 https://www.bipt.be/public/files/nl/22520/JV-2017_NL.pdf. 

91 Bij het GICP met constante belastingvoet zou de diensteninflatie in 2018 in België,Duitsland, Frankrijk en Nederland identiek ge-
weest zijn aan de reële diensteninflatie. 

https://www.bipt.be/public/files/nl/22692/Nationale_vergelijking_tarieven_telecommunicatiediensten_Belgi%C3%AB.pdf
https://www.bipt.be/public/files/nl/22520/JV-2017_NL.pdf
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Grafiek 17. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor diensten in België en in de voornaamste buurlanden 
(Jaar-op-jaar veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

De subcategorie verpleging in een ziekenhuis heeft veruit de grootste bijdrage geleverd aan het inflatieverschil voor 
diensten met de buurlanden, ten nadele van België, hoewel de inflatie in België voor deze diensten lager uitkwam dan 
in de buurlanden (2,1 % in België tegenover gemiddeld 2,6 % in de buurlanden, 2,8 % in Duitsland en 1,5 % in Frank-
rijk). In België heeft deze categorie echter een significant groter gewicht dan in de buurlanden.92 Daarnaast leverden 
ook bijvoorbeeld de categorieën telefoondiensten en tandheelkundige verzorging een bijdrage tot het inflatieverschil 
voor diensten, ten nadele van België. Voor telefoondiensten kwam de inflatie in België uit op 0,0 % tegenover -2,0 % 
gemiddeld in de buurlanden. In Duitsland betaalde de consument 0,7 % minder in 2018 voor deze diensten dan een 
jaar voordien, in Frankrijk 2,6 % minder (door de prijsdaling op jaarbasis voor internetdiensten en bundels, respectieve-
lijk -3,6 % en -2,6 %) en in Nederland 6,1 % minder (door de prijsdaling op jaarbasis voor gesprekken met een mobiel 
toestel,-14,5 %).93 Zoals vermeld in het jaarverslag 2016, is de minder gunstige evolutie van de prijzen in België het ge-
volg van verschillende factoren. In vergelijking met Frankrijk en Nederland is het bijvoorbeeld mogelijk deels te wijten 
aan een verschil in methodologie voor de berekening van de index.94 Dit is echter moeilijk te kwantificeren. De inflatie 

                                                 
92 Het gewicht van deze categorie in de totale consumptiekorf komt in 2018 uit op 4,2 ‰ in België, tegenover 0,76 ‰ in Duitsland 
en 0,22 ‰ in Frankrijk. In Nederland heeft deze categorie geen gewicht omdat sinds januari 2006 een nieuwe zorgwet van kracht is 
waarbij elke ingezetene in Nederland verplicht is een basiszorgverzekering te nemen. Deze dekt onder andere de kosten voor een 
ziekenhuis, waardoor de verzekerde geen eigen bijdrage dient te betalen. 

93 Tussen 2015 en 2018 kwam de gecumuleerde inflatie voor bundels in België op gemiddeld 11,3 % uit tegenover 3,3 % in Neder-
land, -2,9 % in Duitsland en -11,3 % in Frankrijk (2016-2018). Internetdiensten werden in België in deze periode gemiddeld 4,8 % 
duurder, daar waar deze diensten in Nederland gemiddeld 8,5 % duurder werden en in Frankrijk gemiddeld 11,9 % goedkoper.In 
Duitsland bleven deze tarieven ongewijzigd. Gesprekken met een mobiel toestel werden in België tussen 2015 en 2018 gemiddeld 
5,2 % goedkoper, tegenover een prijsdaling van 5,1 % in Duitsland en van 33,7 % in Nederland. In Frankrijk daarentegen zijn deze 
diensten in deze periode met gemiddeld 2,6 % duurder geworden. 

94 Zo houden België en Duitsland in de berekening bijvoorbeeld rekening met de meest geconsummeerde tarieven per profiel en 
per operator. Frankrijk en Nederland volgen enkel de goedkoopste tarieven per profiel en per operator. Voor meer informatie over 
het verschil in methodologie zie ook het Jaarverslag 2016 van het Prijzenobservatorium deel II.4.2. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

België Duitsland Frankrijk Nederland Gemiddelde buurlanden



47 
 

voor tandheelkundige verzorging kwam in België uit op 7,9 %tegenover 0,3 % gemiddeld in de buurlanden. Op 
1 januari 2018 zijn de tarieven voor tandartsen in België verhoogd, waarbij de terugbetaling door de verplichte ziekte-
verzekering gelijk is gebleven en de verhoging dus volledig voor rekening van de patiënt is. In Frankrijk en Nederland 
kwam de inflatie voor deze categorie uit op respectievelijk 1,1 % en 2,7 % tegenover een negatieve inflatie van -0,9 % in 
Duitsland. 

De grootste bijdrage tot het inflatieverschil voor diensten ten voordele van België werd geleverd door culturele dien-
sten. Culturele diensten werden in België gemiddeld 2,7 % goedkoper op jaarbasis, daar waar gemiddeld in de buur-
landen deze 1,0 % duurder werden in 2018. In Nederland kwam de inflatie voor deze diensten uit op 2,1 %, in Frankrijk 
op 1,5 % en op 0,5 % in Duitsland. Ter herinnering: de negatieve inflatie in België is onder andere te wijten aan de 
schrapping van het kijk- en luistergeld in Wallonië op 1 januari 2018. 

In hoofdstuk 2 van dit jaarverslag wordt een analyse gemaakt van de marktwerking van sociale bescherming (waarbij 
gefocust wordt op de componenten woonzorgcentra en kinderopvangvoorzieningen). Op langere termijn (2010-2018) 
wordt immers vastgesteld dat sociale bescherming verantwoordelijk is voor 14,9 % van het diensteninflatieverschil met 
de buurlanden, oftewel de derde grootste bijdrage (na restaurants en cafés en telecommunicatiediensten). 
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Tabel 13. Inflatie voor diensten en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buurlanden in 2018 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht in 2018 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Overige diensten 2,2 1,5 1,6 1,4 1,5 24,0 18,6 
Verpleging in ziekenhuis 2,1 2,6 2,8 1,5 Nb 10,1 1,1 
Sociale bescherming 2,0 2,1 3,3 1,8 -1,5 5,1 4,1 
Tandheelkundige verzorging 7,9 -0,3 -0,9 1,1 2,7 1,2 1,5 
Verzekering i.v.m. gezondheid 3,3 1,6 2,1 1,0 4,1 2,2 2,9 
Onderwijs 1,6 0,7 0,5 2,0 -0,1 1,2 1,9 
Andere diensten, n.e.g. 1,3 1,6 1,8 1,3 2,3 1,5 2,2 
Andere verzekeringen 2,8 1,4 0,6 Nb 10,1 0,6 0,6 
Financiële diensten, n.e.g.  2,9 2,7 3,2 1,1 4,5 0,1 0,9 
Medische en paramedische diensten 0,1 0,9 0,9 1,1 -0,5 2,1 3,3 
Vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging 1,4 1,7 1,8 1,5 2,2 26,9 20,4 
Restaurants en cafés 1,9 1,9 2,1 1,6 2,4 16,3 10,4 
Kapsalons en lichaamsverzorging 2,0 1,8 2,2 1,0 2,5 3,5 2,3 
Recreatieve- en sportdiensten 3,0 1,8 2,4 1,3 1,4 2,3 2,1 
Kantines 2,7 1,7 2,2 1,4 2,6 0,8 1,7 
Reiniging, herstelling en huur van kleding 2,3 1,9 2,2 1,6 0,7 0,1 0,3 
Culturele diensten -2,7 1,0 0,5 1,5 2,1 3,7 3,2 
Huisvestingsdiensten 1,3 1,2 1,5 0,5 1,7 23,4 28,1 
Werkelijke woninghuur 1,1 1,1 1,6 -0,3 2,0 15,0 19,5 
Verzekering i.v.m. woning 3,6 1,2 -0,9 2,0 1,7 1,0 1,0 
Andere diensten i.v.m. woning 1,8 1,5 1,6 1,3 -0,6 1,9 1,1 
Riolering en afvalwaterzuivering 2,9 0,3 -0,1 1,0 1,1 1,0 1,7 
Huishoudelijke diensten voor de woning  0,8 2,1 2,5 2,3 0,9 2,5 1,0 
Diensten onderhoud en reparatie woning 1,3 2,6 3,9 2,0 4,2 1,2 2,0 
Afvalophaling 0,5 0,5 0,1 1,5 0,1 0,9 1,3 
Vervoerdiensten 1,4 1,6 1,4 1,8 1,9 12,2 17,0 
Herstelling en onderhoud privévoertuigen 1,7 2,7 3,0 2,5 1,1 6,4 5,7 
Personenvervoer door de lucht 4,7 0,1 -2,3 0,5 4,6 0,7 1,5 
Andere diensten voor privévoertuigen 3,1 1,6 1,8 1,4 0,4 0,7 3,2 
Personenvervoer per spoor 1,8 1,6 2,5 0,3 1,0 1,1 1,9 
Personenvervoer over de weg 1,0 1,6 1,8 1,6 1,5 1,0 1,0 
Andere vervoerdiensten 1,5 3,6 3,0 2,3 5,5 0,2 0,2 
Verzekering i.v.m. vervoer -1,3 -0,8 -4,7 3,2 3,9 1,9 1,5 
Reizen 2,6 2,9 2,5 5,2 3,6 5,8 8,8 
Pakketreizen 2,0 2,9 2,8 12,9 1,7 3,8 5,4 
Accommodatie 3,5 3,7 2,6 4,4 4,8 2,0 3,4 
Communicatie 0,3 -1,7 -0,7 -2,0 -5,7 7,7 7,2 
Postdiensten 11,3 2,0 -0,1 6,8 3,9 0,2 0,5 
Telefoon- en faxtoestellen en -diensten 0,0 -2,0 -0,7 -2,6 -6,1 7,5 6,7 
Diensten 1,5 1,4 1,5 1,2 1,4 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. . 
Nb: Niet beschikbaar. 

I.6 Inflatie voor niet-energetische industriële goederen in 2018 
I.6.1 Inflatie voor niet-energetische industriële goederen in België 

In 2018 bedroeg de inflatie voor niet-energetische industriële goederen gemiddeld 0,9 % tegenover 0,8 % in 2017. Ze 
schommelde in 2018 tussen 0,7 % (tweede kwartaal 2018) en 1,0 % (eerste en vierde kwartaal 2018). Nieuwe perso-
nenwagens (omwille van hun grote gewicht, net als meubelen), kranten en tijdschriften alsook meubelen leverden de 
grootste bijdrage tot de inflatie voor niet-energetische industriële goederen in 2018, respectievelijk van 0,22, 0,12 en 
0,11 procentpunt. De lichte stijging van de inflatie voor niet-energetische industriële goederen tussen 2017 en 2018 is 
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onder meer het gevolg van de toename van de inflatie voor kranten en tijdschriften en niet-duurzame huishoudartike-
len (zoals bijvoorbeeld vloeibaar afwasmiddel of koffiefilters) terwijl vooral de bijdrage tot de inflatie voor leidingwater 
en farmaceutische producten daalde. Met een gewicht van 27,2 % in de consumptiekorf droeg deze productgroep 
0,2 procentpunt bij tot de totale inflatie in 2018. 

Tabel 14. Recent verloop van de consumptieprijzen voor niet-energetische industriële goederen 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2016 2017 2018 
2017 2018 2018 – IV 

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

Niet-duurzame goederen 0,7 1,2 1,3 1,2 1,4 1,1 1,1 1,4 1,4 1,4 1,3 0,40 31,9 
Kranten en tijdschriften 3,9 3,4 6,3 2,4 5,2 5,4 6,1 8,4 8,3 8,5 8,3 0,12 1,8 
Producten voor onderhoud en reparatie woning 0,1 2,0 2,0 2,6 2,4 2,0 1,8 1,9 2,0 2,1 1,7 0,09 4,3 
Niet-duurzame huishoudartikelen 1,6 -0,3 1,1 -1,3 0,0 1,5 1,2 1,6 2,5 0,8 1,4 0,04 4,0 
Tuinbouw 1,6 1,5 1,1 0,9 1,4 1,1 0,5 1,4 0,5 1,5 2,0 0,03 2,8 
Farmaceutische producten -0,8 2,1 0,7 2,9 3.5 0,2 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 0,03 5,4 
Huisdieren en aanverwante artikelen 1,5 0,4 1,1 1,0 1,2 0,9 1,6 0,6 0,0 0,6 1,2 0,03 2,9 
Leidingwater 1,5 5,5 1,0 5,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,02 1,9 
Drukwerk, schrijfwaren en tekenartikelen 2,1 0,3 1,2 0,1 1,0 0,9 1,6 1,4 1,3 1,6 1,2 0,02 1,2 
Elektrische toestellen en artikelen voor lichaams-
verzorging -1,5 -0,6 0,3 -0,2 -0,3 0,2 0,4 0,9 0,9 1,3 0,5 0,01 5,1 

Andere medische producten en therapeutische 
apparaten 1,2 -0,3 0,4 -0,7 0,2 0,2 0,4 0,9 1,1 0,9 0,7 0,01 2,6 

Half-duurzame goederen 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,3 0,7 0,7 0,7 0,6 0,25 34,6 
Kleding 0,8 0,4 0,3 0,2 0,4 0,6 -0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,09 15,6 
Boeken 1,5 1,8 2,6 1,2 1,6 2,1 2,8 4,0 4,5 3,4 4,0 0,05 1,8 
Schoeisel 0,9 1,2 0,8 0,8 0,0 1,0 1,3 1,2 1,1 1,1 1,3 0,04 3,2 
Onderdelen en toebehoren voor privé-
voertuigen -0,3 2,8 1,2 3,0 2,5 1,5 0,9 -0,1 0,2 -0,2 -0,3 0,02 1,8 

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

Gereedschap voor huis en tuin 0,7 -0,1 -0,2 -0,4 0,0 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 -0,4 0,00 2,5 
Opslagmedia -1,0 1,2 -1,3 0,1 -4,2 -2,0 1,7 -0,6 0,4 0,8 -2,9 -0,01 0,9 
Duurzame goederen 1,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,5 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 0,23 33,5 
Nieuwe personenwagens 3,5 1,5 1,6 1,3 1,5 1,4 1,6 2,1 2,0 2,1 2,2 0,22 13,8 
Meubelen 0,8 0,9 1,2 1,1 1,2 1,3 1,4 1,1 1,3 1,0 1,0 0,11 9,1 
Motorfietsen en fietsen 2,8 1,5 0,9 1,1 0,8 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 0,8 0,01 1,5 
Tapijten en andere vloerbekleding 1,8 1,3 2,5 1,3 2,0 2,4 2,7 2,7 2,8 3,1 2,3 0,01 0,2 
Sieraden, uurwerken en klokken 2,9 3,5 0,3 1,9 1,0 0,0 -0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,00 1,0 
Grote goederen voor recreatie 2,9 1,2 0,4 1,2 0,6 1,1 0,6 -0,6 -0,5 -0,4 -0,7 0,00 0,6 
Foto- en filmapparatuur en optische artikelen -1,3 -2,4 -3,0 -4,9 -4,8 -3,7 -1,7 -1,5 -1,3 -1,4 -1,9 -0,01 0,4 
Huishoudapparaten -0,5 -0,8 -0,4 -0,6 -0,8 -0,9 -0,5 0,6 0,6 0,8 0,5 -0,01 3,6 
Audio- en videoapparatuur -2,9 -3,5 -2,6 -2,5 -2,5 -3,7 -0,8 -3,3 -3,1 -2,9 -3,8 -0,05 1,8 
Informatica-apparatuur -0,8 -2,9 -3,1 -2,7 -2,4 -4,0 -2,8 -3,3 -3,2 -3,3 -3,5 -0,05 1,5 
Niet-energetische industriële  
goederen 1,0 0,8 0,9 0,8 1,0 0,7 0,8 1,0 1,0 1,0 0,9 0,88 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep in 2018 (in procentpunt), 2 p.m. gewicht in de groep in 2018 (in %). 

De erg heterogene groep van de niet-energetische industriële goederen kan worden onderverdeeld in halfduurzame 
goederen (zoals kleding en schoeisel), duurzame goederen (zoals nieuwe personenwagens en meubelen) en niet-
duurzame goederen (zoals farmaceutische producten en electrische toestellen en producten voor lichaamsverzorging). 
De niet-duurzame goederen droegen 0,40 procentpunt bij tot de inflatie voor niet-energetische industriële goederen in 
2018 terwijl de halfduurzame en duurzame goederen respectievelijk 0,25 en 0,23 procentpunt bijdroegen. 
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De inflatie voor niet-duurzame goederen bedroeg gemiddeld 1,3 % in 2018 (tegenover 1,2 % in 2017) en is voor het 
derde jaar op rij versneld. In 2018 waren voornamelijk kranten en tijdschriften (met een prijsstijging van 6,3 % op jaar-
basis) en producten voor onderhoud en reparatie van een woning (met een inflatie op jaarbasis van 2,0 %) verant-
woordelijk voor de grootste bijdrage aan de inflatie voor niet-duurzame goederen. De versnelling van de inflatie van 
niet-duurzame goederen kan voornamelijk worden verklaard door de stijging van de prijzen voor kranten en tijdschrif-
ten (6,3 % in 2018 tegenover 3,4 % in 2017, waarbij vooral dagbladen duurder werden), niet-duurzame huishoudartike-
len (1,1 % in 2018 tegenover -0,3 % in 2017) en electrische toestellen en artikelen voor lichaamsverzorging (0,3 % in 
2018 tegenover -0,6 % in 2017, zoals bijvoorbeeld een scheerapparaat of vloeibare toiletzeep). Daarentegen daalde de 
inflatie voor leidingwater (1,0 % in 2018 tegenover 5,5 %95 in 2017) en farmaceutische producten (0,7 % in 2018 tegen-
over 2,1 %96 in 2017). 

De inflatie voor halfduurzame goederen bedroeg gemiddeld 0,6 % in 2018 tegenover 0,7 % in 2017. Kleding en boeken, 
die in 2018 met respectievelijk 0,3 % en 2,6 % in prijs stegen in vergelijking met 2017, leverden de grootste bijdrage aan 
de inflatie voor halfduurzame goederen. De lichte vertraging van de inflatie van halfduurzame goederen kan gedeelte-
lijk worden verklaard door de minder sterke stijging van de prijzen voor onderdelen en toebehoren voor privé-
voertuigen (van 2,8 % in 2017 naar 1,2 % in 2018, zoals bijvoorbeeld autobanden of ruitenwissers) en door de negatie-
ve inflatie voor opslagmedia (van 1,2 % in 2017 naar een -1,3 % in 2018). 

De inflatie voor duurzame goederen bedroeg gemiddeld 0,7 % in 2018 tegenover 0,6 % in 2017. Nieuwe personenwa-
gens (met een inflatie van 1,7 % in 2018) en, in mindere mate, meubelen (prijsstijging van 1,2 %) hebben het sterkst 
bijgedragen tot de inflatie voor duurzame goederen. De toename van de inflatie voor duurzame goederen kan groten-
deels worden verklaard door de stijging van de prijzen voor auto’s (van 1,5 % in 2017 naar 1,6 % in 2018), meubelen 
(van 0,9 % in 2017 naar 1,2 % in 2018) en de minder uitgesproken prijsdaling voor huishoudapparaten (van -0,8 % in 
2017 naar -0,4 % in 2018). Onder meer sierraden, uurwerken en klokken zagen daarentegen hun inflatie dalen (van 
3,5 % in 2017 naar 0,3 % in 2018). 

I.6.2 Inflatie voor niet-energetische industriële goederen in de voornaamste buurlanden 

Daar waar de inflatie voor niet-energetische industriële goederen in België op jaarbasis lichtjes toenam (van gemiddeld 
0,8 % in 2017 naar 0,9 % in 2018), daalde deze in onze voornaamste buurlanden (van gemiddeld 0,7 % in 2017 naar 
0,6 % in 2018). De inflatie voor niet-energetische industriële goederen versnelde in Frankrijk (van -0,1 % in 2017 naar 
0,3 % in 2018) en Nederland (van 0,2 % in 2017 naar 0,4 % in 2018) maar vertraagde in Duitsland (van 1,3 % in 2017 
naar 0,9 % in 2018). In België, Duitsland en Frankrijk is er het afgelopen jaar geen wijziging geweest van de indirecte 
belastingen. In Nederland daarentegen zou de inflatie voor deze productgroep negatief zijn uitgevallen (-0,1 % tegen-
over 0,4 % in werkelijkheid)97. Het inflatieverschil ten nadele van België bedroeg 0,28 procentpunt. Half-duurzame 
goederen droegen 0,14 procentpunt bij tot dit inflatieverschil ten nadele van België (onder meer via kleding), tegen-
over 0,09 procentpunt voor duurzame goederen (onder andere meubelen) en 0,04 procentpunt voor niet-duurzame 
goederen (onder andere producten voor onderhoud en reparatie van de woning). 

                                                 
95 In 2017 hebben de waterleveranciers in de meeste Vlaamse gemeenten hun tarieven aanzienlijk verhoogd. In 2018 is dit inflatoir 
effect grotendeels weggevallen. 

96 In 2017 steeg de inflatie voor farmaceutische producten naar 2,1 % op jaarbasis ten gevolge van de verhoging, op 1 mei 2017, van 
het remgeld voor sommige antibiotica. 

97 In Nederland werd de belasting op dieselvoertuigen verhoogd vanaf januari 2018. 
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Grafiek 18. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor niet-energetische industriële goederen in België en in de voornaam-
ste buurlanden 

(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

Op categorieniveau leverden producten voor onderhoud en reparatie van de woning (met 0,08 procentpunt), kleding 
(met 0,08 procentpunt) en meubelen (met 0,06 procentpunt) in 2018 de grootste bijdrage tot dit inflatieverschil ten 
nadele van ons land voor niet-energetische industriële goederen. In België bedroeg de inflatie op jaarbasis voor deze 
producten respectievelijk gemiddeld 2,0 %, 0,3 % en 1,2 % in 2018, terwijl de gemiddelde prijsstijging op jaarbasis in 
onze belangrijkste buurlanden respectievelijk 0,8 %, -0,1 % en 0,7 % bedroeg. Onder meer tuinbouwproducten, nieuwe 
personenwagens en electrische toestellen en artikelen voor lichaamsverzorging leverden dan weer een bijdrage tot het 
inflatieverschil ten voordele van ons land (elk ten belope van 0,03 procentpunt). In 2018 bedroeg de inflatie voor deze 
producten respectievelijk gemiddeld 2,3 %, 1,8 % en 0,7 % in onze buurlanden tegenover respectievelijk 1,1 %, 1,7 % en 
0,3 % in België. 
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Tabel 15. Inflatie voor niet-energetische industriële goederen en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buur-
landen in 2018 

(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2018 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Niet-duurzame goederen 1,3 1,2 1,6 0,5 1,5 31,9 30,4 
Kranten en tijdschriften 6,3 4,6 4,6 4,6 4,1 1,8 2,5 
Producten voor onderhoud en reparatie woning 2,0 0,8 0,8 1,4 -0,3 4,3 1,4 
Niet-duurzame huishoudartikelen 1,0 0,4 0,2 0,7 -0,4 4,0 2,6 
Tuinbouw 1,1 2,3 2,3 1,9 3,9 2,8 2,8 
Farmaceutische producten 0,7 0,3 2,0 -2,3 1,2 5,4 4,5 
Huisdieren en aanverwante artikelen 1,1 1,2 2,3 0,5 -0,6 2,9 2,8 
Leidingwater 1,0 1,0 1,2 1,3 -2,4 1,9 2,5 
Drukwerk, schrijfwaren en tekenartikelen 1,2 1,2 2,1 1,0 -0,5 1,2 1,4 
Elektrische toestellen en artikelen voor lichaams-
verzorging  0,3 0,7 0,8 0,0 3,3 5,1 6,4 

Andere medische producten en therapeutische 
apparaten 0,4 0,6 0,4 1,0 1,1 2,6 3,6 

Half-duurzame goederen 0,6 0,3 0,5 0,1 -0,5 34,6 35,0 
Kleding 0,3 -0,1 0,0 -0,2 0,0 15,6 13,2 
Boeken 2,6 0,6 1,1 0,5 -3,1 1,8 2,0 
Schoeisel 0,8 0,6 1,1 1,0 -3,9 3,2 3,7 
Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen 1,2 0,2 -0,5 1,7 -0,1 1,8 2,4 
Vaat-, glaswerk en niet-elektrische keukengerei 1,0 0,5 0,8 1,2 -3,5 2,0 2,3 
Andere artikelen voor persoonlijk gebruik 1,4 0,3 -0,3 0,7 -0,4 1,1 1,5 
Spelen, speelgoed en hobby artikelen 0,7 1,4 2,4 -2,0 7,0 1,8 2,5 
Huishoudtextiel 0,3 0,7 1,1 0,1 0,7 2,4 1,7 
Andere kledingartikelen 0,5 0,3 1,3 0,2 -2,8 0,8 1,0 
Kledingstoffen 1,2 -0,1 -0,1 Nb Nb 0,2 0,1 
Sport- en kampeerartikelen en artikelen voor 
buiten recreatie 0,2 -0,2 1,2 -0,6 -1,5 0,6 1,7 

Gereedschap voor huis en tuin -0,2 0,1 0,3 0,3 -2,7 2,5 2,0 
Opslagmedia -1,3 -1,2 -0,5 -1,7 -2,5 0,9 0,9 
Duurzame goederen 0,7 0,4 0,6 0,2 0,4 33,5 34,7 
Nieuwe personenwagens 1,7 1,8 2,0 1,4 2,6 13,8 14,5 
Meubelen 1,2 0,7 1,0 0,0 1,2 9,1 7,0 
Motorfietsen en fietsen 0,9 0,7 0,5 0,5 1,3 1,5 1,4 
Tapijten en andere vloerbekleding 2,5 1,9 3,7 0,2 -0,2 0,2 0,7 
Sieraden, uurwerken en klokken 0,3 0,5 0,2 0,6 0,6 1,0 2,1 
Grote goederen voor recreatie  0,4 1,0 0,5 1,3 1,2 0,6 1,4 
Foto- en filmapparatuur en optische artikelen -3,0 -1,8 -0,3 -4,7 -4,6 0,4 0,6 
Huishoudapparaten -0,4 -0,9 -0,5 -1,9 0,3 3,6 3,4 
Audio- en videoapparatuur -2,6 -4,9 -4,9 -3,1 -9,2 1,8 1,7 
Informatica-apparatuur -3,1 -4,1 -4,1 -4,6 -2,9 1,5 1,9 
Niet-energetische industriële goederen 0,9 0,6 0,9 0,3 0,4 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
Nb: Niet beschikbaar. 
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Lijst van afkortingen 
ABEX Associatie van Belgische Experten 

AD Statistiek-Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie 

AE Allocatieve efficiëntie 

AT Oostenrijk 

Bbp Bruto binnenlands product 

BCZ Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie 

BE België 

BG Bulgarije 

BIBF Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten 

BIPT Belgisch Instituur voor Postdiensten en Telecommunicatie 

BMA Belgische Mededingingsautoriteit 

BRUGEL Brusselse regulator voor energie (BRUssel Gas ELektriciteit) 

BS Belgische Staatsblad 

Btw Belasting over toegevoegde waarde 

BvK Beroepsvereniging van het Krediet 

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Nederland) 

CEPS Centre for European Policy Studies 

CKP Centrale voor Kredieten aan Particulieren 

COICOP Classificatie van individuele verbruiksfuncties, zoals toegepast aan de 
behoefte van de GICP’s 

CP COICOP 

CPI Consumptieprijsindex 

CRC Conferentie van regulatoren voor de elektronische communicatiesector 

CREG Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

CSPE Contribution au Service Public de l’Électricité (Frankrijk) 

CWaPE Commission wallonne pour l'Energie 

CY Cyprus 

CZ Tsjechië 

Destatis Statische Bundesamt (Duitsland) 

DE Duitsland 
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DG GROW Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en 
Midden- en Kleinbedrijf 

DK Denemarken 

EA19 Eurozone 

EAN European Article Numbering 

EC Europese Commissie 

ECB Europese Centrale Bank 

ECRI European Credit Research Institute 

EE Estland 

EER Europese Economische Ruimte 

EGCW Expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid 

EL Griekenland 

ES Spanje 

ESE Enquête naar de structuur van de ondermeningen 

ETCR Energy, Transport and Communications Regulation 

EU Europese Unie 

EU-28 Europese Unie (28 landen) 

EUR Euro 

EURIBOR Euro Interbank Offered Rate 

Eurostat Statistical Office of the European Commission 

Febelfin Belgische Federatie van de financiële sector 

FOD Economie Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 

FPB Federaal Planbureau 

FR Frankrijk 

FSMA Financial Services and Markets Authority 

GICP Geharmoniseerde index der consumptieprijzen 

GJG Gemiddelde jaarlijkse groei 

GZI Gezondheidsindex 

HFCS Household Finance and Consumption Survey 

HICP Harmonised Index of Consumer Prices 

Hl Hectoliter 

HR Kroatië 
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HU Hongarije 

IAB Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten 

IE Ierland 

IEA International Energy Agency 

IMF Internationaal Monetair Fonds 

INR Instituut voor de Nationale Rekeningen 

Insee Institut national de la statistique et des études économiques (Frankrijk) 

IOT Input-output tabellen 

ISIC International Standard Industrial Classification of All Economic Activities 
(United Nations) 

ISP Internet service provider 

IT Italië 

JKP Jaarlijks kostenpercentage 

K1 Eerste kwartaal 

K2 Tweede kwartaal 

K3 Derde kwartaal 

K4 Vierde kwartaal 

KB Koninklijk Besluit 

kWh Kilowattuur 

LT Lithouwen 

LU Luxemburg 

LV Letland 

MAR Minimum genormaliseerd rekeningenstelsel 

MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 

MPI Marktperformantie-index 

MT Malta 

MWh Megawattuur 

NACE Economische activiteitennomenclatuur in de Europese Gemeenschap 

NBB Nationale Bank van België 

NCPI Nationale consumptieprijsindex 

NEIG Niet-energitische industriële goederen 

NL Nederland 
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NMR Non-manufacturing regulation 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 

PCM Price Cost Margin 

PL Polen 

PMR Product Market Regulation 

PT Portugal 

RI Restrictiviteitsindicator 

RO Roemenië 

RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

SE Zweden 

SI Slovenië 

SK Slowakije 

STRI Service Trade Restrictiveness Index 

SUT Supply and Uses Tabel 

TEC Transport En Commun (Société régionale wallonne du transport) 

TICGN Taxe Intérieure sur Consommation de Gaz Naturel (Frankrijk) 

TLB Territoriale leveringsbeperkingen 

UK Verenigd Koninkrijk 

USD United States dollar 

USDA United States Department of Agriculture 

VREG Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt 

Vte Voltijds equivalent 

VWEU Verdrag bettrefende de werking van de Europese Unie 

WER Wetboek van Economisch Recht 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht van de prijsbewegingen van producten en diensten 
tussen 2017 en 2018  

(Rangschikking in dalende volgorde van prijsstijging) 

Benaming Inflatie in % 

Vloeibare brandstoffen 19,4 

Petroleumgas 15,2 

Andere brandstoffen 14,1 

Diesel 14,0 

Boter 13,8 

Andere tabakswaren 12,3 

Briefport 11,3 

Voetbalwedstrijd eerste klasse (nationaal) 11,1 

Dagbladen 10,7 

Eieren 10,2 

Consultatie tandarts 10,0 

Aardgas 9,4 

Limonades 6,6 

Verse of gekoelde zeevruchten 6,6 

Babysit dienst 6,5 

Telefoongesprekken via toestel 6,5 

Eendagsattracties (andere) 6,5 

Vakantiedorpen 6,2 

Lidgeld sportclub 5,9 

Lidgeld sportclub 5,9 

Vullingen van caviteiten 5,9 

Wijn op basis van ander fruit 5,5 

Diepgevroren vis 5,3 

Andere melkproducten 5,2 

Parkings 5,0 

Emailverf 5,0 

Vliegtuigticket 4,7 

Olijfolie 4,6 

Key card 4,6 

Weekend in de Ardennen 4,5 

Geheugenkaart 4,4 

Kaas en kwark 4,4 

Kleine speelgoedauto 4,3 

Geconcentreerde melk, melk in poeder 4,3 

Silicone 4,1 

Verse halfvolle melk 4,1 

Benzine 4,0 

Schouwburgabonnement 4,0 

Vers fruit 4,0 

Weekend aan zee 3,9 

Vasttapijt 3,9 

Sigaretten 3,9 

Boeken 3,7 

Benaming Inflatie in % 

Lam- en geitenvlees 3,7 

Festivals 3,6 

Brandverzekering 3,6 

Eénpersoonskamer-gewone rechthebbende 3,5 

Yoghurt 3,5 

Treinreis naar buitenland 3,3 

Ander vlees 3,3 

Eendagsattracties (park) 3,3 

Tijdschriften 3,3 

Bijdrage ziekteverzekering 3,3 

Watergolf 3,3 

Wifi repeater 3,3 

Sauna 3,1 

Abonnement teledistributie (+ digitale tv) 3,0 

Huur van bestelwagen 3,0 

Autobatterij 2,9 

Plaatsen advertentie 2,9 

Water (zuivering) 2,9 

Salade niçoise 2,9 

Bankdiensten 2,9 

Internetabonnement 2,8 

Familiale verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 2,8 

Middagmaal op school 2,7 

Trimestriële treinkaart 45 km 2,7 

Vuurvaste schotel 2,7 

Spaghetti (maaltijd) 2,7 

Verstelwerk kleding 2,6 

Biljet 20 km (trein) 2,6 

Pop (type Barbie) 2,6 

Alstroemeria 2,6 

Veearts: raadpleging 2,6 

Verf: acryl (4-10l) 2,6 

Condooms 2,6 

Autokeuring 2,6 

Jaarabonnement trein 45 km 2,6 

Keukentrap 2,6 

Pepersteak 2,6 

Muziekles 2,5 

Zitbank leer 2,5 

Jaarlijkse schooltreinkaart 20 km 2,5 

Maandtreinkaart 20 km 2,5 

Sappen 2,5 

Andere bakkerijproducten 2,5 
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Benaming Inflatie in % 

Vol-au-vent 2,4 

Ander alcoholhoudend bier 2,4 

Bosklassen 2,4 

Wassen van hemd 2,4 

Kalanchoe 2,4 

Vervangen van uurwerkbatterij 2,4 

Stripverhaal 2,4 

Thee 2,4 

Olieverversen 2,4 

Wijn op basis van druiven 2,3 

Steak tartare 2,3 

Dagopvang bejaarde personen 2,3 

Inenting tegen hondsdolheid 2,3 

Verzorgtehuizen 2,3 

Margarine en andere plantaardige vetten 2,3 

Rusthuizen 2,3 

Pilsbier 2,3 

Ereloon advocaat 2,3 

Zitbank 2,2 

Vensterglas 2,2 

Diepgevroren zeevruchten 2,2 

Wijn: wit (café) 2,2 

Zakje friet 2,2 

Potgrond (10-20l) 2,2 

Elektriciteit 2,2 

Speciaal bier 2,2 

Fruitconserven 2,2 

Vleessnack 2,2 

Room- en vruchtenijs 2,2 

T-shirt (voor heren) 2,1 

Buitenlanse reizen 2,1 

Vernis 2,1 

Verzolen van schoenen 2,1 

Huur van garage 2,1 

Verse of gekoelde vis 2,1 

Huur tuingereedschap 2,0 

Uurtarief garagist 2,0 

Andere bereidingen op basis van vis of zeevruchten 2,0 

Tweepersoonskamer (OMNIO) 2,0 

Inox kookpot 2,0 

Verse volle melk 2,0 

Bowlingbaan: huur 2,0 

Polsuurwerk 2,0 

Zwembad 2,0 

Babyvoeding 2,0 

Huisgevogelte 1,9 

Jaarlijks schoolabonnement (bus) 1,9 

Synthesizer 1,9 

Hamburger (fastfood) 1,9 

Studieboeken onderwijs 1,9 

Benaming Inflatie in % 

Haarsnit (voor dames) 1,9 

Chocolade 1,9 

Hogeschool: inschrijvings- en examengeld 1,9 

Zonnebankabonnement (10 beurten) 1,9 

Voetbalwedstrijd eerste provinciale 1,9 

Autorijschool 1,9 

Bioscoop 1,9 

Hotelkamer 1,9 

Haarsnit (voor heren) 1,9 

Eetkamerstoel 1,9 

Sociale huur 1,8 

Mineraalwater 1,8 

Droogkuis van kostuum 1,8 

Dagmenu 1,8 

Uurtarief loodgieter 1,8 

Siroop, honing en confituur 1,8 

Kosten meergezinswoning 1,8 

Ladekast slaapkamer 1,7 

Kostprijs internaat 1,7 

Lage lederen veterschoenen 1,7 

Portefeuille 1,7 

Slip (voor heren) 1,7 

Schoorsteenvegen 1,7 

Espressokoffie 1,7 

Wasmachine 1,7 

Brood en broodjes 1,7 

Nieuwe wagens (BIV inbegrepen) 1,6 

Toilettas 1,6 

Uurtarief reparatie verwarmingsinstallatie 1,6 

Gedroogd, gezouten of gerookt vlees 1,6 

Tandenborstel (elektrisch) 1,6 

Koffer: handbagage 1,6 

Colalimonade 1,6 

Scooter 1,6 

Pilsbier 1,6 

Kant-en-klare maaltijden 1,6 

Ketting 1,6 

Gebakken tong of forel 1,6 

Pull-over (winter) (voor dames) 1,6 

Glasvezelbehang 1,6 

Pizza en quiche 1,5 

Uurtarief tuinonderhoud 1,5 

Citytrips 1,5 

Uurtarief elektricien 1,5 

Tent 1,5 

Verhuisdiensten 1,5 

Maandabonnement (bus) 1,5 

Alcoholische frisdranken 1,5 

Dressoir/Buffet 1,5 

Andere vleesbereidingen 1,5 



59 
 

Benaming Inflatie in % 

Maaltijd box 1,5 

WC bezoek 1,5 

Uurtarief schilder 1,5 

Chinese dagschotel 1,5 

Torische brilglazen 1,5 

Reisbijstandsverzekering 1,4 

Tweepersoonskamer 1,4 

Chrysanten 1,4 

Houten tuintafel 1,4 

Biljet 45 km (trein) 1,4 

Ontbijtgranen 1,4 

Glas (frisdrank) 1,4 

Anorak (winter) (voor heren) 1,4 

Kost plaatsbeschrijving 1,4 

Huisvuilophaling 1,4 

Wandelschoenen 1,4 

Schoenen: sneakers 1,4 

Catering voor senioren 1,4 

Cacao 1,4 

Stuk belegd stokbrood 1,3 

Schrijnwerker: plaatsing parket 1,3 

Pizza 1,3 

Buitenband 1,3 

Ruitenwisser 1,3 

Elektrisch scheerapparaat 1,3 

Lelies 1,3 

Universiteit: inschrijvings- en examengeld 1,3 

Kousenbroek 1,3 

Schroevendraaier 1,3 

Bottines 1,3 

Rijst 1,3 

Gedroogde, gerookte of gezoute vis en zeevruchten 1,3 

Afdrukken digitale foto's (internet) 1,3 

Gerbera's 1,2 

Breiwol 1,2 

Begrafenisondernemingen 1,2 

Boetseerklei 1,2 

Implantatie elektronische chip 1,2 

Permanent 1,2 

Gitaar 1,2 

Staande lamp 1,2 

Jeansbroek (voor heren) 1,2 

Identiteitskaart 1,2 

Bouwdoos 1,2 

Autoband 1,2 

Peutertuinen 1,2 

Hemdblouse 1,1 

Bedframe (dubbel) 1,1 

Biljet (bus) 1,1 

Brilglazen-sferisch 1,1 

Benaming Inflatie in % 

Carwash 1,1 

Pocketverenmatras 1,1 

Hemd 1,1 

Voetbal 1,1 

Rijbewijs 1,0 

Reiskoffer 1,0 

Laminaat 1,0 

Fauteuil relax 1,0 

Gieter 1,0 

Verrijkte wijnen 1,0 

Blouse (winter) 1,0 

Stores 1,0 

Veearts: ovariectomie kat 1,0 

Water (verbruik) 1,0 

Kleuring 1,0 

Notariskosten hypotheeklening 1,0 

Biljet 90 km weekend (trein) 0,9 

Eettafel 0,9 

Vervangen van remblokjes 0,9 

Niet-sociale huur 0,9 

Chips 0,9 

Hout en andere vaste brandstoffen 0,9 

Smeermiddelen 0,9 

Wenskaart 0,9 

Levering van bloemen 0,9 

Lederen laarzen 0,9 

Sportkledij (voor kinderen) 0,9 

Abonnement autopechbestrijding 0,9 

Hoortoestel 0,8 

Braadpan 0,8 

Kleerkast 0,8 

Meerrittenkaart (bus) 0,8 

Huishoudvuilnisbak 0,8 

Andere producten op basis van granen 0,8 

Crematie 0,8 

Frisdrank (automaat) 0,8 

Bureaustoel 0,8 

Sponshanddoek 0,8 

Tennisabonnement (winter) 0,8 

Bereidingen en conserven van groenten 0,8 

Bundle (telecom) 0,8 

Balklamp halogeen 0,8 

Pantalon (winter) (voor dames) 0,7 

Sjaal (winter) (voor dames) 0,7 

Geneeskunde aanvullende opleiding: huisbezoeken 0,7 

Puzzel 0,7 

Lage lederen schoenen 0,7 

Nachtkastje 0,7 

Combi microgolfoven 0,7 

Zwembroek 0,7 
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Benaming Inflatie in % 

Fitnessabonnement 0,7 

Stadsbroek (voor heren) 0,7 

Fiets elektrisch heren 0,7 

Woordenboek N-F en F-N 0,7 

Onderhoud van centrale verwarming 0,7 

Strijkplank 0,6 

Pleisters 0,6 

Andere eetbare oliën 0,6 

Kinderpark 0,6 

Kost boekhouder belasting 0,6 

Kinderzitje 0,6 

Herstelling fiets 0,6 

Combi-koelkast 0,6 

Tulpenbollen 0,6 

Camping 0,6 

Tulpen 0,6 

TV/mediameubel 0,6 

Pull-over (winter) (voor heren) 0,6 

Damesfiets 0,5 

Stof voor overgordijnen 0,5 

Rugzak 0,5 

Blazer (voor dames) 0,5 

Abonnement digitale televisie (themaboeket) 0,5 

Bureaulamp 0,5 

Deegwaren 0,5 

Gordijnstof 0,4 

Pingpongtafel 0,4 

Uurtarief schoonmaken 0,4 

Kinderstoel 0,4 

Cement 0,4 

Fietsverlichting 0,4 

Steakmes 0,4 

Fietszadel 0,4 

Lidgeld jeugdbeweging 0,4 

Bustehouder (push-up) 0,3 

Ballerina (voor dames) 0,3 

Rouwadvertentie 0,3 

Bustehouder 0,3 

Fietshelm 0,3 

Lattenbodem 0,3 

Doos fantasiespel 0,3 

Gedistilleerde dranken en likeuren 0,3 

Vloeibare meststof 0,2 

Naaigaren 0,2 

Koortsthermometer 0,2 

Rozen 0,2 

Verticale diepvries 0,2 

Suikergoed 0,2 

Slip (voor dames) 0,2 

Go Pass 0,2 

Benaming Inflatie in % 

Aardappelen 0,2 

Jeansbroek (voor dames) 0,2 

Koelkast: tafelmodel (+/-120l) 0,1 

Spathiphyllum 0,1 

Medische beeldvorming 0,1 

Kostuum in wol (winter) 0,1 

Zout en keukenkruiden 0,1 

Sauzen en specerijen 0,1 

Suiker 0,1 

Blazer (voor heren) 0,1 

Speelgoed-keukentje 0,1 

Uitreikingskosten paspoort 0,1 

Hoeslaken 0,1 

Rail Pass 0,1 

Taxi 0,1 

Spiegel 0,1 

Vliesbehang 0,1 

Tennisschoenen 0,1 

Kinderfiets 0,0 

Snoeischaar 0,0 

Elektrische gazonmaaier 0,0 

Varkensvlees 0,0 

Rolmeter 0,0 

Geneeskunde aanvullende opleiding: raadpleging 0,0 

Specialist: raadpleging 0,0 

Klinische biologie 0,0 

Individuele behandeling kinesitherapie 0,0 

Nummerplaat 0,0 

Sweater (voor kinderen) 0,0 

Trainingspak 0,0 

Sledestofzuiger 0,0 

Schoenenkast -0,1 

Runds-en kalfsvlees -0,2 

Tennisracket -0,2 

Candybar (automaat) -0,2 

Synthetisch dekbed -0,2 

Stoomoven -0,3 

Badpak -0,3 

Elektrische frituurketel -0,3 

Dekbedovertrek en slopen -0,3 

Keukenrobot -0,3 

Wegwerpcontactlenzen -0,4 

Mengkraan -0,4 

Joggingschoenen -0,4 

Body -0,4 

T-shirt (kind) -0,4 

Sokken (voor heren) -0,4 

Rok (winter) -0,5 

Sportschoenen -0,5 

Kruippakje -0,5 
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Benaming Inflatie in % 

Elektrische boormachine -0,5 

Badhanddoek -0,5 

Koffie -0,6 

Hometrainer -0,6 

DVD (muziek of film) -0,7 

Anorak (winter) (voor dames) -0,7 

Boxspringbed -0,7 

HDMI kabel -0,7 

Tennisballen -0,8 

Mineraalwater -0,8 

Verse groenten, uitgezonderd aardappelen -0,8 

Kop en schoteltje -0,8 

Vaatwasser -0,8 

Droogkast -0,9 

Andere voedingsmiddelen, n.e.g. -0,9 

Zakdoek in katoen -0,9 

Meel en andere granen -0,9 

Gedroogd fruit -0,9 

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

Bord, plat -1,0 

Lange broek (voor kinderen) -1,0 

Elektrische radiator -1,0 

Jurk (winter) -1,1 

Sokken (Jongens, mt 28-33) -1,1 

Elektrische koffiezet -1,1 

Microgolfoven -1,2 

Mantel (winter) (voor dames) -1,4 

Elektronische bloeddrukmeter -1,4 

Badmat -1,5 

Autoverzekering Burgelijke Aansprakelijkheid -1,6 

Strijkijzer met stoomgenerator -1,7 

Hoofdtelefoon -1,7 

GPS -1,8 

Jeansbroek (voor kinderen) -2,0 

Draadloze telefoon -2,3 

Digitaal fototoestel -2,4 

Rok (8 tot 12j) -2,4 

Blu-ray disk -2,4 

Kleurentelevisie -2,4 

Blu-ray-speler -2,5 

Lederen vest (voor dames) -2,5 

Gouden trouwring -2,6 

Diepgevroren groenten -2,7 

Gezelschapsspel Monopoly -2,7 

Kookplaat inductie -2,9 

Smartwatch -3,2 

Reflex fototoestel -3,5 

Multifunctionele printer -3,6 

Koffiepadmachine -3,7 

Videospel voor console -4,0 

Benaming Inflatie in % 

Tablet -4,2 

Smartphone - GSM -4,2 

GSM-gesprekken -4,2 

Popconcerten -4,4 

Software -5,0 

Home cinema -5,3 

Containerpark -5,8 
Bronnen: Statbel, Eigen berekeningen: FOD Economie
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Bijlage 2: Inflatie in 2018 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 8,9 9,6 6,8 5,5 4,9 4,9 9,4 6,3 8,2 5,6 
Elektriciteit  2,2 7,2 2,1 1,6 1,2 1,2 1,3 1,1 15,7 8,7 
Vaste brandstoffen 1,2 1,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5   
Brandstoffen voor 
wegvervoer 10,7 7,8 9,6 7,8 7,8 7,8 13,2 8,6 5,5 5,1 

Gas 9,6 9,6 3,3 1,7 -1,5 -1,5 12,0 7,5 7,5 4,5 
Vloeibare brandstoffen 19,4 19,4 19,4 17,8 18,3 18,3 22,3 16,6   
Bewerkte levensmid-
delen 3,4 2,0 3,0 1,8 2,9 2,9 3,5 0,8 1,2 0,7 

Wijnen 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,3 2,3 
Gedistilleerde dranken 0,3 0,3 0,1 0,0 0,4 0,4 -0,1 -0,2 0,3 0,3 
Bier 2,3 2,3 2,8 2,8 3,4 3,4 1,1 1,1 1,8 1,8 
Tabak 6,6 1,1 7,4 1,7 3,7 3,7 14,2 -1,0 3,6 0,0 
Mineraalwater, fris-
dranken en sappen 3,8 1,7 2,1 1,7 2,9 2,9 1,2 0,1 1,5 1,5 

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

Diensten 1,5 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,2 1,2 1,4 1,4 
Niet-energetische 
industriële goederen 0,9 0,9 0,6 0,6 0,9 0,9 0,3 0,3 0,4 -0,1 

Onderliggende inflatie 1,6 1,4 1,3 1,2 1,5 1,5 1,3 0,9 1,0 0,8 
GICP 2,3 2,2 1,9 1,6 1,9 1,9 2,1 1,5 1,6 1,2 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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Bijlage 3. Inflatie in België en in de voornaamste buurlanden in het vier-
de kwartaal 2018 
Tabel 1. GICP 

(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2018 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Energie 13,0 8,9 7,8 10,7 8,7 10,0 9,7 
Bewerkte levensmiddelen 3,1 2,6 1,9 3,8 1,1 13,5 11,9 
Niet-bewerkte levensmiddelen 1,7 2,4 1,8 3,1 1,5 7,8 6,3 
Diensten 1,6 1,3 1,5 1,0 1,5 41,5 45,3 
Niet-energetische industriële goederen 1,0 0,7 1,1 0,2 0,8 27,2 26,8 
Onderliggende inflatie 1,6 1,3 1,5 1,2 1,2 82,2 84,0 
GICP 2,8 2,1 2,1 2,2 1,8 100,0 100,0 
GICP (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) 2,6 1,8 2,1 1,5 1,3 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

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

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2018 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden1 

Brandstoffen voor privévoertuigen 12,1 11,9 12,7 12,8 3,3 33,6 40,2 
Vloeibare brandstoffen 20,6 26,6 26,8 25,8 Nb 16,6 8,6 
Gas 16,8 6,5 -1,2 22,1 10,2 16,4 19,3 
Elektriciteit 8,6 1,7 1,0 0,3 19,0 32,5 28,9 
Vaste brandstoffen 1,8 1,6 2,8 0,4 Nb 1,0 1,2 
Energie 13,0 8,9 7,8 10,7 8,7 100,0 100,0 
Energie (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) 13,4 7,6 7,8 7,5 6,1 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel.  
Nb: niet beschikbaar. 

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

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2018 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Tabak 6,8 7,2 3,0 14,7 4,1 21,8 19,1 
Melk, kaas en eieren 2,5 1,6 1,3 1,9 1,8 14,8 16,4 
Brood en granen 1,7 1,4 1,9 1,4 -0,5 22,9 19,7 
Alcoholvrije dranken 2,9 1,6 1,7 2,0 -0,2 10,3 12,1 

Mineraalwater, frisdranken en sappen 3,6 2,4 2,5 2,6 0,8 8,3 8,3 
Koffie, thee en cacao 0,0 0,0 -0,2 0,8 -2,3 2,0 3,8 

Alcoholische dranken 2,0 2,4 3,1 1,7 1,7 14,4 16,2 
Wijnen 2,3 2,5 2,2 2,7 2,8 8,4 6,6 
Bier 1,8 3,6 4,2 1,8 2,0 4,7 6,0 
Gedistilleerde dranken 0,2 0,0 0,9 0,3 -0,9 1,3 3,7 

Oliën en vetten 3,8 2,2 0,1 5,7 1,8 2,7 2,9 
Suiker, jam, chocolade 1,8 0,3 0,3 0,4 -0,1 8,3 8,6 
Voeding n.e.g. -0,1 0,4 0,8 -0,1 0,4 4,8 4,9 
Bewerkte levensmiddelen 3,1 2,6 1,9 3,8 1,1 100,0 100,0 
Bewerkte levensmiddelen (zonder alcohol 
en tabak 2,0 1,3 1,3 1,6 0,3 63,8 64,6 

Bewerkte levensmiddelen (bij ongewijzigde 
indirecte belastingen) 1,6 1,3 2,0 0,8 -0,1 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel.  
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Tabel 4. Niet-bewerkte levensmiddelen 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2018 (in %) 

België Gemiddelde  
buurlanden 

Vlees 0,6 0,8 0,6 1,2 0,2 53,5 47,5 
Fruit 1,9 -0,7 -4,2 3,9 -2,8 13,9 18,2 
Vis en zeevruchten 3,1 2,5 2,3 2,8 0,9 12,4 9,8 
Groenten  4,0 7,6 9,0 6,7 6,1 20,2 24,6 
Niet-bewerkte levensmiddelen 1,7 2,4 1,8 3,1 1,5 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

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

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht in 2018 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Overige diensten 2,0 1,4 1,3 1,5 1,5 24,0 18,6 
Verpleging in ziekenhuis 1,7 2,7 3,0 1,4 Nb 10,1 1,1 
Sociale bescherming 1,9 2,6 4,0 2,2 -1,4 5,1 4,1 
Tandheelkundige verzorging 7,9 -0,1 -1,2 0,3 2,7 1,2 1,5 
Verzekering i.v.m. gezondheid 3,3 1,9 1,9 1,7 4,1 2,2 2,9 
Onderwijs 1,3 -1,4 -2,0 2,4 -2,9 1,2 1,9 
Andere diensten, n.e.g. 1,3 1,7 1,5 1,5 2,4 1,5 2,2 
Andere verzekeringen 1,8 0,7 -0,1 Nb 8,5 0,6 0,6 
Financiële diensten, n.e.g.  2,9 3,2 3,2 1,0 6,4 0,1 0,9 
Medische en paramedische diensten 0,2 0,8 1,0 0,8 -0,1 2,1 3,3 
Vrijetijdsbesteding en lichaamsverzorging 1,3 1,9 1,9 1,8 2,3 26,9 20,4 
Restaurants en cafés 2,0 2,0 2,1 1,7 2,5 16,3 10,4 
Kapsalons en lichaamsverzorging 1,8 2,0 2,5 1,2 2,3 3,5 2,3 
Recreatieve- en sportdiensten 2,6 2,3 2,7 2,0 1,7 2,3 2,1 
Kantines 0,7 2,5 3,3 1,8 4,2 0,8 1,7 
Reiniging, herstelling en huur van kleding 2,5 2,2 3,0 1,4 0,8 0,1 0,3 
Culturele diensten -3,2 1,2 0,3 2,5 1,9 3,7 3,2 
Huisvestingsdiensten 1,1 1,1 1,5 0,2 2,0 23,4 28,1 
Werkelijke woninghuur 1,0 1,0 1,6 -0,8 2,3 15,0 19,5 
Verzekering i.v.m. woning 3,3 1,0 -0,9 1,7 0,9 1,0 1,0 
Andere diensten i.v.m. woning 2,1 1,5 1,7 1,3 -0,8 1,9 1,1 
Riolering en afvalwaterzuivering 0,8 0,3 0,0 0,8 1,1 1,0 1,7 
Huishoudelijke diensten voor de woning  0,8 2,4 2,9 2,6 1,1 2,5 1,0 
Diensten onderhoud en reparatie woning 1,5 2,7 3,8 2,2 3,0 1,2 2,0 
Afvalophaling 0,3 0,4 0,2 1,0 -0,2 0,9 1,3 
Vervoerdiensten 1,7 1,9 1,8 1,8 2,5 12,2 17,0 
Herstelling en onderhoud privévoertuigen 2,0 2,7 2,6 2,7 3,7 6,4 5,7 
Personenvervoer door de lucht 4,0 0,2 -1,5 0,6 2,1 0,7 1,5 
Andere diensten voor privévoertuigen 3,6 1,4 1,3 1,5 1,2 0,7 3,2 
Personenvervoer per spoor 3,6 1,5 2,4 0,0 1,1 1,1 1,9 
Personenvervoer over de weg 0,9 0,8 2,4 0,2 1,6 1,0 1,0 
Andere vervoerdiensten 1,0 3,5 3,8 0,4 6,0 0,2 0,2 
Verzekering i.v.m. vervoer -1,9 2,6 1,9 3,7 0,6 1,9 1,5 
Reizen 4,2 3,0 2,9 4,5 1,9 5,8 8,8 
Pakketreizen 4,6 2,9 3,2 10,1 -1,0 3,8 5,4 
Accommodatie 3,5 3,5 2,8 3,9 4,3 2,0 3,4 
Communicatie 0,7 -2,5 -0,8 -4,4 -5,0 7,7 7,2 
Postdiensten 13,5 1,8 -0,3 6,9 3,9 0,2 0,5 
Telefoon- en faxtoestellen en -diensten 0,4 -2,8 -0,9 -5,0 -5,4 7,5 6,7 
Diensten 1,6 1,3 1,5 1,0 1,5 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. . 
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 2018 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Niet-duurzame goederen 1,4 1,1 1,4 0,5 1,4 31,9 30,4 
Kranten en tijdschriften 8,4 4,5 4,3 4,9 3,8 1,8 2,5 
Producten voor onderhoud en reparatie woning 1,9 1,0 1,1 1,8 -1,3 4,3 1,4 
Niet-duurzame huishoudartikelen 1,6 0,6 0,2 1,1 -0,4 4,0 2,6 
Tuinbouw 1,4 2,5 3,0 1,7 2,6 2,8 2,8 
Farmaceutische producten -0,4 0,3 2,3 -2,8 2,1 5,4 4,5 
Huisdieren en aanverwante artikelen 0,6 0,2 -0,1 0,5 0,1 2,9 2,8 
Leidingwater 1,0 1,2 1,6 1,2 -2,4 1,9 2,5 
Drukwerk, schrijfwaren en tekenartikelen 1,4 0,6 0,8 0,9 -1,2 1,2 1,4 
Elektrische toestellen en artikelen voor lichaams-
verzorging  0,9 0,6 0,6 -0,2 3,6 5,1 6,4 

Andere medische producten en therapeutische 
apparaten 0,9 0,7 0,3 1,6 0,9 2,6 3,6 

Half-duurzame goederen 0,7 0,5 0,8 -0,2 0,9 34,6 35,0 
Kleding 0,4 0,8 0,9 -0,3 2,8 15,6 13,2 
Boeken 4,0 2,8 3,6 1,0 2,4 1,8 2,0 
Schoeisel 1,2 0,9 1,6 0,7 -2,5 3,2 3,7 
Onderdelen en toebehoren voor privé-voertuigen -0,1 0,0 -0,8 1,7 -0,4 1,8 2,4 
Vaat-, glaswerk en niet-elektrische keukengerei 1,2 0,8 1,2 1,3 -3,1 2,0 2,3 
Andere artikelen voor persoonlijk gebruik 1,9 -0,2 -0,1 -0,2 -1,1 1,1 1,5 
Spelen, speelgoed en hobby artikelen 0,5 0,0 0,5 -2,6 5,7 1,8 2,5 
Huishoudtextiel 0,7 0,5 0,9 -0,2 0,2 2,4 1,7 
Andere kledingartikelen 0,2 -0,5 0,9 -0,6 -6,1 0,8 1,0 
Kledingstoffen 1,3 0,8 0,8 Nb Nb 0,2 0,1 
Sport- en kampeerartikelen en artikelen voor 
buiten recreatie 0,3 -0,2 1,9 -1,1 -1,3 0,6 1,7 

Gereedschap voor huis en tuin -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -2,0 2,5 2,0 
Opslagmedia -0,6 -4,0 -2,3 -3,7 -10,5 0,9 0,9 
Duurzame goederen 0,9 0,6 1,0 0,2 0,2 33,5 34,7 
Nieuwe personenwagens 2,1 2,2 2,6 1,5 2,7 13,8 14,5 
Meubelen 1,1 1,1 1,6 -0,1 1,7 9,1 7,0 
Motorfietsen en fietsen 1,0 0,7 0,6 0,2 1,9 1,5 1,4 
Tapijten en andere vloerbekleding 2,7 1,0 1,1 1,0 0,4 0,2 0,7 
Sieraden, uurwerken en klokken 0,3 0,7 1,0 0,3 0,5 1,0 2,1 
Grote goederen voor recreatie  -0,6 0,6 0,5 1,4 -2,1 0,6 1,4 
Foto- en filmapparatuur en optische artikelen -1,5 -1,6 0,3 -5,7 -4,6 0,4 0,6 
Huishoudapparaten 0,6 -0,8 -0,6 -1,9 2,2 3,6 3,4 
Audio- en videoapparatuur -3,3 -6,2 -5,9 -3,3 -14,2 1,8 1,7 
Informatica-apparatuur -3,3 -3,8 -3,1 -4,8 -4,3 1,5 1,9 
Niet-energetische industriële goederen 1,0 0,7 1,1 0,2 0,8 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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