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Inleiding 
Voor de elfde 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 2019 publiceerde het Prijzenobservatorium zijn kwartaalverslagen binnen de voorziene tijdsbestekken. Er werden 
specifieke analyses gemaakt over de marktwerking van de elektronische betalingen in België, de evolutie van de dos-
sierkosten voor bepaalde bankdiensten (zoals het verstrekken van hypothecaire kredieten), het prijsverloop van vlieg-
tuigtickets met daarbij ook aandacht voor de verschillende prijsmechanismen om de luchtvaart duurzamer te maken, 
een analyse van de suikerkolom in België in de periode na de liberalisering van de Europese markt en de evolutie van 
het jaarlijks kostenpercentage van consumentenkrediet. Daarnaast werd ook in 2019 de horizontale screening van sec-
toren 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 drie grote productgroepen: energiedragers, de bewerkte en niet-bewerkte levensmiddelen en ten slotte 
de diensten en industriële, niet-energetische goederen. Voor elke productgroep wordt eerst de inflatie in België toege-
licht, dewelke 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 methodolo-
gie, vormt veruit de belangrijkste gegevensbron voor het verslag. Het GICP wordt maandelijks gepubliceerd door Euro-
stat volgens de COICOP-classificatie. De analyse werd uitgebreid met detailgegevens van de nationale consumptieprijs-
index (voor individuele bewegingen van bepaalde producten of diensten) of met andere statistieken van officiële in-
stanties (Statbel, EC, IMF, …).  

In het tweede deel van dit verslag heeft het Prijzenobservatorium de financiële prestaties van de distributienetbeheer-
ders voor elektriciteit en aardgas in België bestudeerd. De distributienettarieven vormen immers een belangrijk be-
standdeel van de elektriciteits- en aardgasfactuur voor de consument. In deze analyse wordt onderzocht of er grote 
regionale verschillen bestaan op het vlak van de financiële prestaties van de distributienetbeheerders (DNB’s) en wordt 
er bekeken wat er met het resultaat na belastingen gebeurt. 

In het volgende deel werd een analyse gemaakt van de marktwerking in de aardappelkolom. Het gaat om een belang-
rijke economische sector in België, en bovendien werden in de horizontale screening enkele schakels uit deze filière 
naar voren geschoven omwille van een groter gevaar voor minder goede marktwerking. 

In het laatste deel komt een analyse aan bod over de marktwerking van de vastgoedmakelaars in België. Volgens 
de Europese Commissie is de graad van reglementering voor vastgoedmakelaars in België relatief hoog, en zou dit 
een belemmering kunnen zijn voor de goede marktwerking. In deze analyse worden de graad voor reglemente-
ring, de marktkarakteristieken en de economische prestaties van de sector vergeleken met deze in onze voor-
naamste buurlanden. 

                                                 
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
https://economie.fgov.be/nl/over-de-fod/structuur-fod-economie/observatoria/prijzenobservatorium
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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, Jean-Yves Jaucot, Nadine Mat, Céline Rigby, Jean-Paul Theunissen, 
Pascale Van Baelen, Etienne Verhaegen. 
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Samenvatting 
1. In 2019 bedroeg de totale inflatie, gemeten op basis van het geharmoniseerde indexcijfer der consumptieprij-

zen, gemiddeld 1,2 % tegenover 2,3 % in 2018. Deze sterke daling van het prijsstijgingstempo is voornamelijk 
te verklaren door de daling van de inflatie van energieproducten en in mindere mate van de levensmiddelen. 
Deze dalingen werden niet volledig gecompenseerd door de stijging van de inflatie voor niet-energetische in-
dustriële goederen en diensten, wat leidde tot een daling van de totale inflatie. De onderliggende inflatie is 
met 1,6 % stabiel gebleven. 

2. De gemiddelde totale inflatie van onze voornaamste buurlanden is ook gedaald in 2019 en bedroeg 1,5 % (te-
genover 2,0 % in 2018). Toch was de daling meer uitgesproken in België dan in de buurlanden, waardoor zelfs 
voor het eerst sinds 2014 de inflatie lager was in België. Het inflatieverschil bedroeg 0,21 procentpunt in 2019. 
De inflatiel voor energie en levensmiddelen bleek lager te zijn in België, in tegenstelling tot de inflatie voor 
niet-energetische industriële goederen en diensten die hoger was in België. De onderliggende inflatie bedroeg 
1,4 % in onze voornaamste buurlanden in 2019, een lager niveau dan in België. 

3. De consumptieprijzen voor energie daalden licht met 0,8 % op jaarbasis in 2019 (tegenover een inflatie van 
8,9 % in 2018). In de loop van het jaar werd de inflatie negatief en bereikte -7,2 %. in het vierde kwartaal 2019 
Deze negatieve inflatie in 2019 wordt verklaard door lagere prijzen voor gas en vloeibare brandstoffen (huis-
brandolie). Er was een stabilisatie van de brandstofprijzen en een minder uitgesproken prijsstijging voor elek-
triciteit. De consumptieprijs voor aardgas is op jaarbasis met 5,8 % gedaald (tegenover een inflatie van 9,6 % in 
2018), voornamelijk door een daling van de energiecomponent (-7,6 %, als gevolg van een groter wereldwijd 
aanbod en een relatief lage vraag na een milde winter in Europa). De inflatie van elektriciteit is vertraagd tot 
1,6 % in 2019 (tegenover 2,2 % in 2018). Deze prijsstijging is het gevolg van de stijging van de kosten van de 
energiecomponent (+5,8 %), die echter gedeeltelijk werd gecompenseerd door de daling van de distributienet-
tarieven (-3,6 %). De kosten van de zuivere energiecomponent zijn sinds het begin van het jaar echter gedaald 
met -16,3 % tussen het vierde kwartaal 2018 en het derde kwartaal 2019, voornamelijk als gevolg van de her-
opstart van sommige kerncentrales en de recente terugval van de gasprijs op de groothandelsmarkt. 

4. In de buurlanden was er een jaar-op-jaar stijging van de energieprijzen (+2,0 %). De inflatie voor energie bleek 
dus lager te zijn in België , vooral omwille van een verschillende prijsevolutie voor gas. De gasprijzen zijn met 
gemiddeld 3,9 % gestegen op jaarbasis in de buurlanden, terwijl ze in België op jaarbasis met 5,8 % gedaald 
zijn. Deze prijsdaling in België wordt verklaard door het feit dat de prijsdaling op de internationale gasmarkt 
die in 2019 werd waargenomen, sneller werd doorgerekend op de Belgische gasfactuur. Het gewicht van de 
variabele component (namelijk de energiecomponent) van de gasfactuur is in België namelijk groter, wat 
voornamelijk gevolg is van het lage niveau van de verschillende heffingen in ons land. Bovendien zijn de gas-
contracten in België deels variabel, met tussentijdse prijsaanpassingen, wat niet het geval is in de buurlanden 
waar de contracten voornamelijk vast zijn (en dus geen tussentijdse indexering). Daarnaast zijn de indirecte 
belastingen in Nederland naar boven bijgesteld voor gas (net als voor elektriciteit en motorbrandstoffen). 

5. In vergelijking met het voorgaande jaar zijn de consumptieprijzen voor levensmiddelen in 2019 met 1,3 % ge-
stegen, tegenover een inflatie van 2,7 % in 2018. Deze prijsstijging is het gevolg van de evolutie van de prijzen 
voor bewerkte levensmiddelen (+1,7 %), aangezien de prijzen van niet-bewerkte levensmiddelen licht zijn ge-
daald (-0,4 %). Drie vierde van de bijdrage aan de inflatie van levensmiddelen was afkomstig van de inflatie van 
tabak, waarvan de accijnzen in januari 2019 zijn gestegen. Zonder de stijging van de indirecte belastingen zou 
de jaarlijkse inflatie voor bewerkte levensmiddelen beperkt zijn gebleven tot 1,1 %, en de inflatie voor levens-
middelen als geheel zou 0,8 % hebben bedragen. De daling van de inflatie voor levensmiddelen is onder meer 
te wijten aan de prijsontwikkelingen in de categorieën melk, kaas, eieren en fruit. Voor melk, kaas en eieren 
daalde de inflatie van 4,7 % in 2018 naar 0,5 % in 2019, voor fruit daalde de inflatie van 3,5 % in 2018 naar -
1,3 % in 2019. Voor zuivelproducten en eieren is de daling nog steeds een gevolg van de Fipronilcrisis. De prij-
zen van eieren zijn in 2019 verder gedaald na de stijging eind 2017 en begin 2018. Ook moet worden opge-
merkt dat de prijsstijging van groenten (met een inflatie van -0,5 % in 2018 tot 2,0 % in 2019) verband houdt 
met een prijsstijging van aardappelproducten. Als gevolg van de moeilijke weersomstandigheden in de lente 



7 
 

en de zomer van 2018 en het daaruit voortvloeiende lagere aanbod, zijn de aardappelprijzen in het oogstjaar 
2018-2019 veel gestegen. 

6. In 2019 is de inflatie voor levensmiddelen in de buurlanden licht vertraagd tot gemiddeld 2,5 %, tegenover 
2,7 % in 2018. Het inflatieverschil voor levensmiddelen is bijgevolg toegenomen van 0 procentpunt in 2018 tot 
1,3 procentpunt in 2019 waarbij de inflatie lager was in België. Voor niet-bewerkte levensmiddelen was het 
jaarlijkse inflatieverschil tussen België en de buurlanden het grootst (met een inflatie van -0,4 % in België te-
genover 1,6 % in de buurlanden). Voor bewerkte levensmiddelen kwam de inflatie uit op gemiddeld 2,7 % in 
de buurlanden, tegenover 1,7 % in België. Met uitzondering van oliën en vetten, fruit en wijn, vertoonden alle 
categorieën van levensmiddelen een prijsontwikkeling in het voordeel van België ten opzichte van het gemid-
delde van de buurlanden. Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor levensmiddelen ook lager 
zijn uitgekomen in België dan gemiddeld in de drie voornaamste buurlanden (0,8 % in België en 2,0 % in de 
buurlanden). 

7. De inflatie voor de niet-energetische industriële goederen (NEIG) en diensten kwam in 2019 uit op gemiddeld 
1,5 %, tegenover 1,3 % in het voorgaande jaar. Het prijsstijgingstempo voor zowel de diensten als de niet-
energetische industriële goederen versnelde van respectievelijk 1,6 % en 0,8 % in 2018 tot respectievelijk 1,8 % 
en 1,0 % in 2019. De versnelling van het prijsstijgingstempo voor de NEIG en diensten werd voornamelijk ver-
oorzaakt door de versnelling van de inflatie voor culturele diensten (van gemiddeld -2,7 % in 2018 naar 3,1 % 
in 2019, voornamelijk door het wegvallen van het inflatieverlagend effect van het schrappen van kijk- en luis-
tergeld in Wallonië in 2018), pakketreizen (van 2,0 % in 2018 naar 4,0 % in 2019, te wijten aan de buitenlandse 
reizen) en verzekeringen (van gemiddeld 1,7 % in 2018 naar 2,8 % in 2019, voornamelijk te wijten aan verzeke-
ringen in verband met gezondheid). Mede door het grote gewicht (68,8 %) leverden de NEIG en diensten de 
grootste bijdrage tot de totale inflatie (1,2 procentpunt). 

8. In de buurlanden is de inflatie voor de niet-energetische industriële goederen en diensten in 2019 stabiel ge-
bleven op gemiddeld 1,1 % en lag dus lager dan in België (1,5 %). Voornamelijk de categorieën pakketreizen en 
verpleging in een ziekenhuis hebben sterk bijgedragen tot het inflatieverschil ten nadele van België. 

9. Distributienettarieven vormen een belangrijk bestanddeel van de energiefactuur van Belgische gezinnen met 
een aandeel van gemiddeld 35,4 % in de elektriciteitsfactuur en 26,3 % in de gasfactuur in 2019. Het bedrag 
van de distributienettarieven is verschillend voor ieder gewest (en voor iedere distributienetbeheerder (DNB) 
binnen het gewest). Deze tarieven vormen onder meer een vergoeding voor de DNB’s, de lokale verdelers van 
elektriciteit en aardgas naar de eindgebruiker toe, voor het gebruik van het distributienet. In dit kader heeft 
het Prijzenobservatorium een analyse gemaakt van de financiële prestaties van de DNB’s. Deze DNB’s opere-
ren als natuurlijke regionale monopolisten in een sterk gereguleerde markt die zeer kapitaalintensief is en die 
onder toezicht staat van gewestelijke toezichthouders. De tarieven die de DNB’s hanteren, zijn een weerspie-
geling van een toegelaten inkomen dat berekend (en eventueel bijgesteld) wordt op basis van een tariefme-
thodologie. De tariefmethodologie, ontwikkeld door de regulatoren, converteert endogene/beheersbare en 
exogene/niet-beheersbare kosten naar een toegelaten inkomen uit distributienettarieven, met inachtneming 
van een vergoeding (of winstmarge) en eventueel andere stimuli op het vlak van kwaliteit of efficiëntie. De ta-
riefmethodologie “inkomstenregulering” stimuleert de DNB ’s om efficiënt en kwaliteitsvol te opereren. Een 
hogere efficiëntie of een betere kwaliteit van dienstverlening resulteert in lagere (endogene) kosten voor de 
DNB waardoor het ondernemingsresultaat stijgt. Lagere kosten leiden in een volgende reguleringsperiode dan 
weer tot een lager toegelaten inkomen voor de DNB waardoor de distributienettarieven voor de eindgebruiker 
dalen. Vanuit de optiek dat de aandeelhouders (vooral de steden en gemeenten maar ook enkele financie-
ringsintercommunales), als risicokapitaalinvesteerders in de energie-intercommunale, recht hebben op een 
vergoeding voor de geïnvesteerde kapitalen, maakt een winstmarge (vergoeding) deel uit van het toegelaten 
inkomen van de DNB. Een (billijke/normale) vergoeding moet de DNB daarnaast toelaten om de noodzakelijke 
investeringen te doen voor de uitoefening van zijn opdrachten en de toegang tot kapitaal mogelijk te maken. 
Uit de financiële analyse blijkt dat na de verrekening van investeringskosten, financiële kosten en te betalen 
belastingen, de DNB’s in België belangrijke financiële overschotten (winsten) realiseren (446 miljoen euro ge-
middeld tussen 2014 en 2018). In verhouding tot de bedrijfsopbrengsten genereerden de DNB’s in België, tus-



8 
 

sen 2014 en 2018, een jaarlijks gemiddelde ondernemingsmarge (na belastingen) van 8,9 %. De verschillen in 
winstgevendheid tussen de verschillende gewesten bleven relatief beperkt (enkele jaren voor Brussel uitge-
zonderd). Van het resultaat na belasting werd, tussen 2014 en 2018, gemiddeld 92 % (oftewel 409 miljoen eu-
ro) uitgekeerd aan de aandeelhouders in de vorm van dividenden. 

10. Het Prijzenobservatorium heeft ook een analyse gemaakt van de aardappelsector. De aardappelsector bestaat 
uit verschillende kolommen, die vertrekken van verschillende primaire productietypes (aardappelsoorten) en 
eindigen met een ruim gamma van consumentenproducten. Deze verschillende kolommen kruisen elkaar niet 
(of nauwelijks), ook al zijn sommige operatoren in meerdere ketens actief. 

Op agrarisch vlak neemt de aardappel een steeds belangrijkere plaats in qua oppervlakte. De aardappel biedt 
een economische winstgevendheid die gemiddeld genomen relatief hoog is in vergelijking met andere gewas-
sen. Maar deze winstgevendheid schommelt sterk van jaar tot jaar en kan sommige jaren negatief zijn. Er is 
een nauw verband tussen deze schommelingen en de weersomstandigheden, die zowel het productieniveau 
en de bewaaromstandigheden als de kwaliteit van de aardappelen beïnvloeden. Hierdoor zijn de prijzen op de 
vrije markt zeer variabel van jaar tot jaar. Deze variabiliteit wordt deels afgeremd door de verkoop van aard-
appelen op contractbasis (ongeveer 70 % van de handel) waarbij de basisprijzen voor het hele seizoen worden 
vastgesteld. Contracten beschermen de landbouwproducenten echter niet tegen een mislukte oogst en het ri-
sico omtrent de afgesproken hoeveelheid ligt bij de landbouwer. Binnen de sector is een discussie gaande over 
een betere risicoverdeling tussen landbouwers en industrie.  

Voor de volgende stadia in de aardappelkolom (aardappelindustrie en -handel) blijkt uit de horizontale scree-
ning van de marktwerking van het Prijzenobservatorium dat deze sectoren moeten worden beschouwd als po-
tentieel problematische sectoren in termen van marktwerking, met name vanwege de concentratie en het ka-
pitaalintensieve karakter van bepaalde schakels in de aardappelkolom. Deze gedetailleerde studie leidt echter 
niet tot de conclusie dat er bij deze schakels problemen zijn met de marktwerking. Hoewel de concentratie in 
sommige bedrijfstakken (bijvoorbeeld de handel) hoog is, moet deze worden genuanceerd. Dit komt omdat de 
Nace-nomenclatuur de economische realiteit niet perfect weerspiegelt en de activiteiten van hetzelfde bedrijf 
(zoals de aardappelproductie en -handel) in afzonderlijke takken indeelt. Ook al is de kapitaalintensiteit in de 
aardappelindustrie hoog, dan nog verhindert dat niet dat een nieuwe speler toetreedt tot een nichemarkt.  

De aardappelindustrie en -handel zijn sectoren in volle economische ontwikkeling, en dan voornamelijk de sec-
tor van de vervaardiging van diepgevroren aardappelbereidingen (NACE 10312). De positieve evolutie van de 
productie en de buitenlandse handel in afgewerkte aardappelproducten in België is er het bewijs van. In 2018 
produceerde België een kwart van de verwerkte aardappelproducten van de Europese Unie. Het overgrote 
deel van deze productie is bestemd voor de export.  

Wat de financiële analyse betreft, heeft de aardappelindustrie op het vlak van rendabiliteit, liquiditeit en sol-
vabiliteit gemiddeld hogere ratio’s of van dezelfde grootteorde als de voedingsmiddelenindustrie als geheel. 
De ratio’s van de aardappelhandel vertonen gemiddeld ook een gelijkenis met de ratio’s van de groothandel in 
levensmiddelen. Toch is het belangrijk om de evolutie van de financiële ratio's van de industrie en de handel, 
die de laatste jaren van de analyse zijn verslechterd, nauwlettend op te volgen. Op het niveau van dezelfde 
groep, die actief is in de verschillende schakels, kunnen de slechte prestaties van een bedrijfstak (bijvoorbeeld 
de groothandel) echter worden gecompenseerd door de goede resultaten van een andere bedrijfstak (bij-
voorbeeld de vervaardiging van aardappelen). 

11. De aankoop of verkoop van een huis is een van de belangrijkste financiële transacties die een consument in 
zijn of haar leven zal uitvoeren. Daarom moet ervoor gezorgd worden dat de consument toegang heeft tot een 
kwaliteitsvolle dienstverlening op het vlak van de vastgoedmakelaars, ook al blijft deze dienstverlening optio-
neel. Tegelijkertijd moet vermeden worden dat de dienstverlening van makelaars gebaseerd is op een overma-
tige regelgeving, die de concurrentie onnodig zou kunnen beperken. Daarom heeft het Prijzenobservatorium 
zich gebogen over de marktwerking van vastgoedmakelaars in België. Volgens de restrictiviteitsindex (RI) van 
de Europese Commissie is het beroep van vastgoedmakelaar in België sterker gereglementeerd dan in de 
buurlanden. Het doel van deze strengere regelgeving in België is onder meer om de uitoefening van het be-
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roep van makelaar te professionaliseren en zo de bescherming te garanderen van consumenten die hun ei-
gendom via vastgoedmakelaars willen verkopen (of verhuren). De toenemende hoeveelheid informatie die 
wettelijk vereist is tijdens een eigendomsoverdracht zet steeds meer Belgische consumenten aan om een be-
roep te doen op een makelaar en maakt de taak van makelaars dus complexer. Aangezien de consument in 
België over het algemeen pas op het einde van het proces van eigendomsoverdracht een beroep doet op de 
diensten van een notaris, is het toch interessant dat hij door een professionele vastgoedmakelaar kan worden 
geadviseerd vanaf het begin van het proces, indien de consument ervoor gekozen heeft om met een tussen-
persoon samen te werken. Met een groeiend aantal makelaars en een hoger aantal vastgoedkantoren per in-
woner in België dan in de buurlanden, lijkt er geen probleem te zijn met de concurrentie in de Belgische sector 
van de vastgoedmakelaars. De inkomens van vastgoedmakelaars zijn de afgelopen jaren echter snel gestegen 
(als gevolg van de stijging van de gemiddelde prijs van vastgoedtransacties en de stijging van het marktaandeel 
van de vastgoedmakelaars). Er werd ook een hogere rendabiliteit van de sector in België geregistreerd, wat 
kan worden verklaard door de lagere personeelskosten, als gevolg van het lager aantal werknemers in de sec-
tor in België. In België leunt het beroep van vastgoedmakelaar dus dicht aan bij een vrij beroep, dat voorname-
lijk wordt uitgeoefend door zelfstandigen. Maar ook al heeft deze strengere regelgeving in België geen duide-
lijke invloed op de concurrentie, toch zijn Belgische consumenten niet meer tevreden over de diensten van 
vastgoedmakelaars dan in de buurlanden, volgens het laatste "Consumer Market Scoreboard" van de Europe-
se Commissie. Het is daarom belangrijk om de consument eraan te herinneren dat hij vrij is om de concurren-
tie in zijn voordeel te gebruiken, om zo goed mogelijk over zijn makelaarscontract te onderhandelen en om de 
verschillende aanbiedingen te vergelijken. Het staat hen ook vrij om aan het begin van het proces van eigen-
domsoverdracht advies in te winnen bij een notaris en om hun eigendom zelf te verkopen. 
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I Totale inflatie in 20192 3 4 

I.1 Totale inflatie in België 2019 
I.1.1 Totale inflatie in Belgie 

In 2019 is het gemiddelde niveau van de consumptieprijzen in België, gemeten aan de hand van het geharmoniseerde 
indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP, index 2015=100) gestegen in vergelijking met het gemiddelde niveau van 
2018. Na de traditionele soldenmaand januari herstelden de prijzen zich in februari 2019 en bleven stijgen tot de sol-
denmaand juli. In het tweede semester zijn de consumptieprijzen licht gestegen, tot 108,38 in december 2019. 

De consumptieprijzen voor energie kenden een daling van de inflatie tussen maart en oktober 2019. Vanaf juni 2019 
werd de inflatie zelfs negatief, wat betekent dat het niveau van de energieprijzen gedaald is op jaarbasis. Sinds oktober 
is de daling van de energieprijzen minder uitgesproken geworden, maar de inflatie blijft negatief. 

De index van de onderliggende inflatie, die geen rekening houdt met de evolutie van de prijzen van de niet-bewerkte 
levensmiddelen en de energieproducten, is eveneens gestegen in 2019 en kwam in december uit op 107,73, een ni-
veau iets onder dat van het GICP. 

                                                 
2 De gemiddelde inflatie voor een periode wordt berekend als de procentuele variatie van het rekenkundige gemiddelde van de 
indexcijfers van de betrokken periode ten opzichte van het rekenkundige gemiddelde van de indexcijfers van de overeenstemmen-
de 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-
seerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP). 

4 Op 22 februari 2019 heeft Eurostat de berekening van de productgroepen herzien (energie, levensmiddelen, diensten, industriële 
producten). Sindsdien is de structuur van het rapport bijgevolg aangepast. Voor meer informatie is het mogelijk om focus 2 van het 
eerste kwartaalverslag van 2019 te raadplegen. 

https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-27
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Grafiek 1. Recent verloop van het GICP, de onderliggende inflatie-index en de consumptieprijzen voor energieproducten 
(Index 2015=100) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

In 2019 bedroeg de totale inflatie gemiddeld 1,2 % tegenover 2,3 % in 2018. In de loop van 2018 is de inflatie gedaald 
van 2 % in het eerste kwartaal 2019 tot 0,5 % in het vierde kwartaal 2019. De inflatie bereikte aldus het laagste niveau 
van 2019 in het laatste kwartaal met een dieptepunt van 0,2 % in oktober, om vervolgens in de laatste twee maanden 
van 2019 weer te stijgen. De lage inflatie in de laatste twee kwartalen van 2019 wordt verklaard door de inflatie van 
energie, die negatief was in beide kwartalen (zie hieronder). De energieproducten, die in 2018 de belangrijkste drijven-
de kracht achter de inflatiegroei waren geweest, zagen hun bijdrage aan de inflatie dalen van 0,85 procentpunt in 2018 
tot -0,06 in 2019. De daling van de totale inflatie in 2019 werd ook veroorzaakt door de niet-bewerkte en bewerkte 
levensmiddelen. Dit wordt geïllustreerd door de evolutie van hun bijdrage aan de inflatie. Zo is de bijdrage van de niet-
bewerkte levensmiddelen aan de inflatie gedaald van 0,08 procentpunt in 2018 tot -0,02 procentpunt in het afgelopen 
jaar. De bijdrage van de bewerkte levensmiddelen kende eenzelfde neerwaartse trend, van 0,50 procentpunt in 2018 
tot 0,29 in 2019. Daartegenover zijn de bijdrages aan de inflatie van de niet-energetische industriële goederen en dien-
sten gestegen van 0,22 procentpunt in 2018 tot 0,27 in 2019 voor de eerste categorie en van 0,66 tot 0,77 procentpunt 
voor de tweede. 

De onderliggende inflatie (waarbij de volatiele componenten - niet-bewerkte levensmiddelen en energie - van de totale 
inflatie worden uitgesloten) bleef stabiel op 1,6 %, zoals in 2017 en 2018. Deze stabilisatie was het resultaat van een 
stijging van de inflatie in de diensten en de niet-energetische industriële goederen, die werd gecompenseerd door de 
vertraging van de inflatie van de bewerkte levensmiddelen. 

De totale inflatie en de onderliggende inflatie zijn onderhevig geweest aan de verhoging van de indirecte belastingen. 
Deze inflatiepercentages zouden bij ongewijzigde indirecte belastingen respectievelijk 1,1 % en 1,4 % hebben bedragen 
in 2019. De indirecte belastingen hebben vooral een opwaartse invloed gehad op de productgroepen energie en le-
vensmiddelen. Bij ongewijzigde indirecte belastingen zouden deze twee productgroepen een inflatie van respectieve-
lijk -1,1 % (in plaats van -0,8 %) en 0,8 % (in plaats van 1,3 %) hebben laten optekenen (voor meer informatie, zie de 
delen I.2.1 en I.3.1). 

De prijzen van gereguleerde goederen en diensten kunnen een grote invloed hebben op de totale en onderliggende 
inflatie (zie bijlage 4: Bijdrage van de gereguleerde goederen en diensten tot de onderliggende inflatie in België). Gere-
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guleerde prijzen zijn prijzen die rechtstreeks vastgelegd of sterk beïnvloed worden door de overheidof die gecontro-
leerd worden door een regulerende overheid. Deze hebben een gewicht van 18,0 % in de berekening van de onderlig-
gende inflatie (voor meer informatie, zie deel I.4.1). In 2019 droegen de gereguleerde goederen en diensten 0,28 pro-
centpunt bij tot de onderliggende inflatie in België, tegenover 0,33 procentpunt in 2018. De onderliggende inflatie is 
met 1,6 % stabiel gebleven in 2019. In het jaarverslag 2016 van het Prijzenobservatorium werd bovendien aangetoond 
dat sinds 2012 een belangrijk gedeelte van de diensteninflatie veroorzaakt wordt door ingrepen van de overheid met 
betrekking tot de prijzen.5 

Grafiek 2. Recent verloop van de totale inflatie, de onderliggende inflatie en de consumptieprijzen voor energieproducten 
(Veranderingspercentage ten opzichte van de overeenstemmende maand van het voorgaande jaar) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

Voor de drie grootste productgroepen6 van het GICP kunnen de belangrijkste prijsverschillen tussen 2018 en 2019 als 
volgt samengevat worden: 

  

                                                 
5Zie https://economie.fgov.be/nl/publicaties/prijzen-analyse-van-de-prijzen-18, hoofdstuk 2 over de analyse van de diensteninfla-
tie. Deze analyse werd gemaakt door de FOD Economie (Prijzenobservatorium en de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgi-
um), de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau in het kader van het Instituut voor de Nationale Rekeningen. 

6 Sinds 2019 is in de verslagen van het Prijzenobservatorium de totale inflatie onderverdeeld in slechts drie hoofdcategorieën: 
energie, levensmiddelen en niet-energetische industriële goederen en diensten. Zoals elk jaar werd ook in 2019 het wegingsschema 
van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP) aangepast. Deze aanpassing gebeurde op basis van de versie 
2018 van de nationale rekeningen (en aangepast in functie van de prijsevolutie in 2018), en werd aangevuld (voornamelijk voor de 
gedetailleerde niveaus) met gedetailleerde gegevens uit het huishoudbudgetonderzoek. Zie: "focus wijziging van het gewichten-
schema", (pagina 12) van het eerste kwartaalverslag 2019. 
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• De inflatie voor niet-energetische industriële goederen en diensten bedroeg gemiddeld 1,5 % in 2019 te-
genover 1,3 % in 2018. Zowel de inflatie van niet-energetische industriële goederen als van diensten is het 
afgelopen jaar gestegen van respectievelijk 0,8 % tot 1 % en van 1,6 % tot 1,8 %. De subcategorie recreatie 
en cultuur kende de grootste stijging van de inflatie (van 0,6 % naar 2,3 %). De productgroep van de niet-
energetische industriële goederen en diensten, die de hoogste weging heeft van de drie productgroepen in 
de consumptiekorf (68,8 %), heeft in 2019 de grootste bijdrage geleverd aan de totale inflatie in België (1,04 
procentpunt). 

• De inflatie van levensmiddelen vertraagde in 2019 van 2,7 % in 2018 tot 1,3 %. Zowel niet-bewerkte als be-
werkte levensmiddelen kenden een daling van de inflatie. Die daling was echter meer uitgesproken voor 
niet-bewerkte levensmiddelen (van 1,8 % naar -0,4 %), voornamelijk als gevolg van een lagere inflatie voor 
fruit (van 3,5 % naar -1,5 %) en oliën en vetten (van 7 % naar 0,3 %). In de categorie bewerkte levensmidde-
len daalde de inflatie van 2,9 % naar 1,7 %. Zuivelproducten speelden een belangrijke rol in deze daling (van 
4,7 % naar 0,5 %). Bovendien zou zonder alcoholische dranken en tabak de inflatie van bewerkte levens-
middelen 1 % hebben bedragen (in plaats van 1,7 %). Met een gewicht van 21,5 % droeg deze productgroep 
0,27 procentpunt bij tot de inflatie in 2019. 

• In 2019 kenden de energieproducten een sterke vertraging van de inflatie, van 8,9 % in 2018 tot -0,8 % in 
2019. Zo is het prijsniveau van energieproducten tussen 2018 en 2019 op jaarbasis gedaald. Met uitzonde-
ring van de vloeibare brandstoffen hebben alle andere subgroepen in de productgroep energie in 2019 een 
daling van de inflatie gekend. Met een gewicht van 9,7 % droeg deze productgroep -0,06 procentpunt bij 
aan de totale inflatie in 2019. 

De afgevlakte gezondheidsindex, die gelijk is aan het rekenkundig gemiddelde 7 van de gezondheidsindices van de laat-
ste vier maanden vermenigvuldigd met 0,988, bedroeg in december 2019 106,76 punten (index 2013=100). De spilin-
dex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen werd voor het laatst overschreden in augustus 2018. Om ze 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. De 
afgevlakte gezondheidsindex heeft in februari 2020 de nieuwe spilindex (momenteel 107,20) overschreden 9. 

                                                 
7 De gezondheidsindex wordt berekend op basis van de nationale consumptieprijsindex (NCPI), waarvan de methodologie op ver-
schillende punten verschilt met die van het GICP, in het bijzonder wat betreft het wegingsschema. 

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

9 Inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau van 04/02/2020. 

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

 2017 2018 2019 
2018 2019 2019 - IV Bijdrage 

20181 
Bijdrage 

20191 Gewicht2 
IV I II III IV okt nov dec 

Energie 9,9 8,9 -0,8 13,0 6,3 2,6 -4,3 -7,2 -9,0 -8,6 -3,7 0,85 -0,06 9,7 
Levensmiddelen 1,4 2.7 1,3 2,6 1,6 1,2 1,2 1,0 0,7 1,1 1,3 0,57 0,27 21,5 
Bewerkte levensmiddelen 1,8 2,9 1,7 2,7 2,0 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 0,50 0,29 17,2 
Niet-bewerkte levensmiddelena -0.2 1,8 -0,4 1,9 0,1 -0,2 -0,5 -1,1 -2,5 -1,1 0,3 0,08 -0,02 4,3 
Goederen en diensten 1,5 1,3 1,5 1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,88 1,04 68,8 
Diensten 1,9 1,6 1,8 1,6 1,8 2,0 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8 0,66 0,77 42,1 
Niet-energetische industriële  
goederen 

0,8 0,8 1,0 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 0,22 0,27 26,7 

p.m. Onderliggende inflatieb 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,38 1,33 85,9 
p.m. Gezondheidsindexc 1,8 1,8 1,5 2,3 2,1 1,9 1,3 0,6 0,7 0,5 0,7   93,7 
Totale inflatie 2,2 2,3 1,2 2,8 2,0 1,7 0,9 0,5 0,2 0,4 0,9 2,31 1,25 100,0 

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 procentpunt), 2 p.m. Gewicht in 2019 (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 

In 2019 is de totale inflatie in de voornaamste buurlanden van België gedaald van 2,0 % in 2018 naar 1,5 %. Deze daling 
van de totale inflatie werd veroorzaakt door de daling van de inflatie in Duitsland (van 1,9 % naar 1,4 %) en in Frankrijk 
(van 2,1 % naar 1,3 %). In Nederland daarentegen is het prijsstijgingstempo versneld van 1,6 % naar 2,7 %, als gevolg 
van de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6 % naar 9 %.  
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Voor het eerst sinds 2014 was de totale jaarlijkse inflatie in België in 2019 lager dan het gemiddelde in de buurlanden. 
In 2019 bedroeg het verschil 0,21 procentpunt ten voordele10 van België (in 2018 bedroeg het verschil 0,35 procent-
punt ten nadele van ons land). Het is de eerste keer sinds 2009 dat de totale inflatie in België lager is dan die in elk van 
de buurlanden. De gemiddelde totale inflatie van de voornaamste buurlanden is stabiel gebleven op ongeveer 1,6 % in 
het eerste en tweede kwartaal van 2019 vooraleer te dalen in het derde kwartaal. Daarna is ze in het laatste kwartaal 
van 2019 licht gestegen tot 1,4 %. De totale inflatie in België is in 2019 stelselmatig gedaald, van 2,0 % in het begin van 
het jaar tot 0,5 % in het laatste kwartaal van 2019. 

Op basis van het GICP bij ongewijzigde indirecte belastingen11, zou de totale inflatie in België 1,1 % hebben bereikt in 
2019 (in plaats van 1,2 % nu). In Frankrijk en Nederland (waar het verlaagde btw-tarief werd verhoogd van 6 % naar 
9 %), zou de totale inflatie ook lager zijn geweest bij ongewijzigde indirecte belastingen met respectievelijk 1,2 % en 
1,3 % (tegenover 1,3 % en 2,7 %), terwijl er in Duitsland geen verschil zou zijn geweest in de totale inflatie (1,4 %). Net 
als in België heeft de nieuwe belasting geleid tot een hogere inflatie voor levensmiddelen en energie in Frankrijk en 
Nederland. Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor levensmiddelen in Frankrijk 2,7 % zijn geweest 
(tegenover 3,3 % nu) en in Nederland 1,0 % (tegenover 3,6 % nu). Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou het prijs-
stijgingstempo voor energieproducten ook lager zijn geweest in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 1,7 % en 
4,0 % (in plaats van 1,8 % en 7,7 % nu). Tot slot was de inflatie voor niet-energetische industriële goederen en diensten 
hoger in Nederland als gevolg van de nieuwe belasting (1,9 % tegenover 1,1 % bij ongewijzigde indirecte belastingen). 

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

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

Daar waar de gemiddelde onderliggende inflatie in België in 2019 stabiel bleef ten opzichte van 2018 (1,6 %), is de on-
derliggende inflatie in de buurlanden licht gestegen naar 1,4 % in 2019 (1,3 % in 2018). 

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

11 Het GICP bij ongewijzigde indirecte belastingen van België wordt door Statbel berekend en door Eurostat gepubliceerd. 
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Bijgevolg is het onderliggende inflatieverschil tussen België en de voornaamste buurlanden in 2019, net als in 2018, 
opnieuw afgenomen tot 0,14 procentpunt ten nadele van België (tegenover 0,22 procentpunt ten nadele van België in 
2018). Duitsland en Frankrijk lieten beide een lagere onderliggende inflatie optekenen dan die van België met respec-
tievelijk 1,4 % en 1,2 % (tegenover 1,5 % en 1,3 % in 2018). In Nederland daarentegen was de onderliggende inflatie 
hoger dan die in België met 2,2 % (tegenover 1,0 % vorig jaar). 

Tabel 2. Totale inflatie en zijn productgroepen in België en in de voornaamste buurlanden in 2019 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2019 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Energie -0,8 2,0 1,4 1,8 7,7 9,7 10,5 
Levensmiddelen 1,3 2,5 1,6 3,3 3,6 21,5 17,4 
Bewerkte levensmiddelen 1,7 2,7 1,8 3,5 3,9 17,2 14,0 
Niet-bewerkte levensmiddelen -0,4 1,6 0,4 2,6 2,0 4,3 3,4 
Goederen en diensten 1,5 1,1 1,3 0,6 1,9 68,8 72,1 
Diensten 1,8 1,5 1,5 1,2 2,7 42,1 45,5 
Niet-energetische industriële goederen 1,0 0,6 1,1 -0,3 0,6 26,7 26,6 
Onderliggende inflatie 1,6 1,4 1,4 1,2 2,2 85,9 86,1 
GICP 1,2 1,5 1,4 1,3 2,7 100,0 100,0 
GICP (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) 1,1 1,3 1,4 1,2 1,3 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

In 2019 was het totale inflatieverschil tussen België en de buurlanden, ten voordele van België, namelijk 0,21 procent-
punt. Terwijl de inflatie voor niet-energetische industriële goederen en diensten hoger was in België dan in de buurlan-
den, was de inflatie voor energieproducten en levensmiddelen lager in België dan in de buurlanden.  

Energieproducten droegen voor 0,27 procentpunt bij tot het inflatieverschil met het gemiddelde van de buurlanden 
ten voordele van België, net zoals levensmiddelen, die een bijdrage van 0,17 procentpunt leverden12. Daarentegen 
hadden de niet-energetische industriële goederen en diensten een impact op het inflatieverschil van 0,22 procent-
punt13 ten nadele van België. 

                                                 
12 0,07 procentpunt voor niet-bewerkte levensmiddelen en 0,10 procentpunt voor bewerkte levensmiddelen ten voordele van Bel-
gië. 

13 0,13 procentpunt voor niet-energetische industriële goederen en 0,09 procentpunt voor diensten ten nadele van België. 
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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. 

I.2 Inflatie voor energie in 2019 
I.2.1 Inflatie voor energie in België 

Na een inflatie van 8,9 % in 2018 gingen de prijzen van energieproducten in 2019 gemiddeld licht in dalende lijn (ge-
middeld -0,8 %). Deze negatieve inflatie kan verklaard worden door een prijsdaling op jaarbasis voor gas en vloeibare 
brandstoffen (huisbrandolie). De prijzen van motorbrandstoffen bleven stabiel op jaarbasis en de stijging van de elek-
triciteitsprijzen was minder uigesproken dan in 2018. Meer bepaald vertraagde de inflatie van energie in de loop van 
het jaar van 6,3 % naar 2,6 % tussen het eerste en tweede kwartaal 2019. Ze werd vervolgens negatief vanaf het derde 
kwartaal 2019 (-4,3 %) en bedroeg zelfs -7,2 % in het vierde kwartaal 2019. 

In 2019 bedroeg de bijdrage tot de totale inflatie van energie -0,06 procentpunt op een totale inflatie van 1,2 % (te-
genover een bijdrage van 0,9 procentpunt op een inflatie van 2,3 % in 2018).  
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Tabel 3. Recent verloop van de consumptieprijzen voor energiedragers 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2017 2018 2019 
2018 2019 2019 – IV Bijdrage 

20181 
Bijdrage 

20191 
Ge-

wicht2 IV I II III IV okt nov dec 
Elektriciteit 7,9 2,2 1,6 8,6 8,6 5,4 0,1 -6,5 -5,6 -8,1 -5,8 0,74 0,80 32,8 
Brandstoffen voor privévoer-
tuigen 

10,7 10,7 0,0 12,2 4,5 2,8 -3,6 -3,1 -6,1 -4,3 1,4 3,64 0,13 35,7 

Vaste brandstoffen -0,5 1,2 2,4 1,8 1,8 1,9 2,3 3,5 3,4 3,5 3,6 0,01 0,03 1,0 
Vloeibare brandstoffen 18,7 19,4 -1,6 20,6 6,7 1,7 -6,6 -6,8 -12,6 -9,1 2,6 2,95 -0,45 12,9 
Gas 4,1 9,6 -5,8 16,8 6,3 -0,9 -10,8 -16,3 -16,8 -16,9 -15,0 1,61 -1,37 17,7 
Energie 9,9 8,9 -0,8 13,0 6,3 2,6 -4,3 -7,2 -9,0 -8,6 -3,7 8,95 -0,85 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep (in procentpunt), 2 p.m. Gewicht in 2019 (in %). 

De evolutie van de olieprijzen op de internationale markten bepaalt grotendeels de consumptieprijzen van huisbrand-
olie en motorbrandstoffen. De prijzen voor elektriciteit en gas werden uitdrukkelijk losgekoppeld van de olieprijs, niet-
tegenstaande deze prijzen onrechtstreeks mee worden bepaald door de oliekoers (de aardgasprijs is gelinkt aan de 
olieprijs, en daarnaast zijn electriciteitscentrales op basis van aardgas relatief belangrijk in België). 

Aardolieproducten 

Nadat de koers van de olieprijs in USD een stijging kende van gemiddeld 29,4 % tussen 2017 en 2018, is hij in het eerste 
kwartaal van 2019 gedaald (-6,3 % in vergelijking met het vierde kwartaal van 2018). In het tweede kwartaal 2019 is de 
olieprijs in USD opnieuw gestegen (+9,1 % in vergelijking met het eerste kwartaal 2019), om opnieuw te dalen met 
10,1 % in het derde kwartaal. In het vierde kwartaal 2019 kende de koers van de olieprijs een lichte stijging van 2,4 % 
en kwam daarbij uit op gemiddeld 62,7 USD per vat. Ondanks verschillende schommelingen in 2019 is de koers van de 
olieprijs met gemiddeld 9,3 % op jaarbasis teruggevallen tot gemiddeld 63,7 USD per vat in 2019. De waardeverminde-
ring van de euro ten opzichte van de dollar in het verslagjaar (-5,1 % tussen 2018 en 2019) milderde wel de terugval 
van de in euro uitgedrukte olieprijs. De olieprijs liet in 2019 een daling optekenen van 4,5 % op jaarbasis tot gemiddeld 
56,9 euro per vat (zie grafiek 6).14 

De daling van de olieprijzen dit jaar was grotendeels te wijten aan de stijging van de Amerikaanse olieproductie en de 
vrees voor een lagere vraag als gevolg van de vertraging van de wereldwijde economische groei en de handelsspannin-
gen tussen de Verenigde Staten en China. Bovendien duwden de productiebeperking in de OPEC-landen en bij haar 
partners15, de ineenstorting van de olieproductie in Venezuela als gevolg van politieke onrust, het gewapende conflict 
in Libië en de Amerikaanse sancties tegen Iran de olieprijzen in 2019 naar omhoog. 16 

                                                 
14Insee, Prijzen van olie en geïmporteerde grondstoffen. 

15 Ter herinnering hebben de OPEC-lidstaten alsook elf olie-producerende landen die geen lid zijn van de organisatie eind 2016 een 
akkoord gesloten om hun olieproductie vanaf januari 2017 te beperken. Dit akkoord werd verlengd tot medio 2019. Op 6 december 
2019 kondigden dezelfde landen een versterking van hun productieverlaging aan om de olieprijzen te ondersteunen. 

16 International Energy Agency, « IEA releases Oil Market Report for 2019 ». 

http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=79
http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2019/
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Grafiek 6. Maandelijkse consumptieprijzen voor energiedragers 
(Index 2015=100) 

 
Bronnen: Insee17, EC, FOD Economie, Statbel. 

Als gevolg van een daling van gemiddelde olieprijs in euro in 2019 kenden de vloeibare brandstoffen (huisbrandolie), 
die bijna ogenblikkelijk reageren op schommelingen van de olieprijzen, een jaarlijkse prijsdaling met gemiddeld 1,6 % 
op jaarbasis (tegenover een inflatie van +19,4 % in 2018). De prijzen van motorbrandstoffen, die ook reageren op de 
schommelingen van de olieprijzen, hebben zich op jaarbasis gemiddeld gestabiliseerd (0,0 %, tegenover een inflatie van 
10,7 % in 2018). 

De prijzen van deze twee producten hebben gedurende de verschillende kwartalen van 2019 voortdurend geschom-
meld als gevolg van de schommelingen van de olieprijs. In het vierde kwartaal 2019 werd een daling van 6,8 % op jaar-
basis geregistreerd voor vloeibare brandstoffen en 3,1 % voor motorbrandstoffen. 

Ook de wijzigingen in de accijnzen in de loop van het jaar 2018 hebben een rol gespeeld in de evolutie van de prijzen 
van motorbrandstoffen. Bij ongewijzigde belastingen zou in 2019 de inflatie van motorbrandstoffen -0,8 % hebben be-
dragen (tegenover 0,0 % in werkelijkheid)18 19. 

  

                                                 
17 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". 

18 In de loop van het jaar 2018 werden de accijnzen op benzine en diesel ten gevolge van de indexering ervan (op 1 januari 2018) 
opgetrokken en werden door toepassing van het positieve cliquetsysteem de accijnzen op diesel verhoogd. Anderzijds werden de 
accijnzen op benzine verlaagd als gevolg van de toepassing van het negatieve cliquetsysteem. Het niveau van de accijnzen op diesel 
en benzine werd in juli 2018 gelijkgesteld waardoor het cliquetsysteem werd afgeschaft. Bij ongewijzigde belastingen zou de inflatie 
van benzine en diesel in 2019 respectievelijk -0,5 % en 0,3 % bedragen hebben (tegenover 0,4 % en -1,5 % in werkelijkheid). 

19 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  

50

70

90

110

130

150

Elektriciteit Gas Vloeibare brandstoffen Motorbrandstoffen Totaal energie Brent (euro) Brent (dollar)

http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?periodeDebut=1&anneeDebut=2000&periodeFin=2&anneeFin=2011&recherche=criteres&codeGroupe=298&000455743=on&001565198=on
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/affichageSeries.action?periodeDebut=1&anneeDebut=2000&periodeFin=2&anneeFin=2011&recherche=criteres&codeGroupe=298&000455743=on&001565198=on
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/maximumprijzen/officieel-tarief-van-de
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Elektriciteit en gas 

De consumptieprijzen van elektriciteit en gas worden voornamelijk bepaald door de kost van de energiecomponent en 
de nettarieven (distributie en transmissie). Verschillende belastingen en taksen oefenen eveneens een niet te verwaar-
lozen invloed uit op deze prijzen.20 Er dient te worden opgemerkt dat de distributienettarieven een belangrijk deel van 
de elektriciteits- en aardgasfactuur in België uitmaken. Het Prijzenobservatorium heeft daarom een studie uitgevoerd 
naar de financiële resultaten van deze distributienetbeheerders. Deze studie wordt voorgesteld in hoofdstuk II.  

Zoals in de vorige rapporten al werd uitgelegd, wordt de verkoopprijs van de energiecomponent door de leveranciers 
vrij bepaald sinds de elektriciteits- en gasmarkt werd vrijgemaakt. 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 indexeringspara-
meters die ze ook opnieuw vrij kunnen bepalen (er is dus geen beperking meer tot een lijst van toegelaten parame-
ters). In 2019 hebben sommige energieleveranciers nieuwe indexeringsparameters toegepast en hun variabele con-
tracten maandelijks geïndexeerd voor een of meer van hun variabele producten21. 

Sinds 2008 worden de transmissietarieven van elektriciteit en gas door de CREG goedgekeurd voor een periode van 
vier jaar.22 Nieuwe tarieven voor de regulatoire periode 2016-2019 zijn sinds 1 januari 2016 van kracht. In het eerste 
kwartaal 2019 werden de tarieven echter verhoogd, zowel voor elektriciteit (vooral door de verhoging van de offshore 
toeslag) 23 24, als voor gas (indexering van de tarieven)25. 

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 2019. Deze zijn la-
ger voor zowel elektriciteit als gas, voornamelijk door de opname van historische saldi van 2010-2014 in deze nieuwe 
tarieven26. 

In het Waals Gewest werden de distributietarieven goedgekeurd door de CWaPE voor de periode 2019-2023. In 2019 
zijn de distributietarieven van elektriciteit gestegen, onder meer door de stijging van het werkingsbudget (of van de 
                                                 
20 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. 

21 Ter herinnering, minder dan 40 % van de gezinnen had in 2019 voor een variabel contract gekozen, zowel voor gas als voor elek-
triciteit. 

22 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). 

23 De stijging van de transporttarieven van elektriciteit tussen 2018 en 2019 wordt verklaard door de actualisatie van een aantal 
tarieven voor de openbaredienstverplichtingen (ODV's) enerzijds, en van een aantal taksen en belastingen anderzijds. Die wijzigin-
gen, goedgekeurd door de CREG, gaan onder andere over de stijging van het tarief voor de Openbare Dienstverplichting voor de 
financiering van de aansluiting van offshore-windturbineparken (als gevolg van de ontwikkeling van de windturbineparken op zee). 
Voorts is in het Waals Gewest de toeslag opgetrokken voor het gebruik van openbaar gebied, en in Brussel de “retributie wegenis-
recht”. Zie de beslissing van de CREG van 25/10/2018: 
https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E56NL.pdf. 

24 De transporttarieven voor elektriciteit voor 2019, die door de energieleveranciers worden aangerekend, zijn op 1 maart 2019 van 
kracht geworden. 

25 Zie https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/Fluxys/FluxysBelgium2019NL.pdf 

26 De VREG heeft besloten om een groot deel van de historische saldi om te zetten in een verlaging van de tarieven voor 2019 en 
2020 (elk de helft). Zie: https://www.vreg.be/sites/default/files/press-release/pers-2019-03.pdf. 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B658E56NL.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/press-release/pers-2019-03.pdf
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toegestane inkomsten) van de netbeheerders, de stijging van de uitgaven in verband met de Qualiwatt-premies die 
aan de eigenaars van fotovoltaïsche panelen worden betaald, de indexering van een reeks kosten en de kosten in ver-
band met de ontwikkeling van slimme meters. Voor gas liggen de distributietarieven gemiddeld lager voor 2019, voor-
namelijk door de toename van de afnamevolumes27. 

In Brussel werden de nieuwe distributietarieven voor gas en elektriciteit voor een periode van vijf jaar (van 2015 tot 
2019) goedgekeurd door BRUGEL. De tarieven voor 2019 stijgen voor elektriciteit (vooral door de stijging van het 
werkingsbudget van de netbeheerder SIBELGA) en zijn relatief stabiel voor gas28. 

Elektriciteit 

Na in 2018 met 2,2 % te zijn gestegen, vertraagde de inflatie voor elektriciteit licht tot gemiddeld 1,6 % in 2019 (volgens 
het GICP). Deze vertraging wordt voornamelijk verklaard door de gemiddelde daling van de distributietarieven en de 
minder uitgesproken stijging van de energiecomponent. Ook moet worden opgemerkt dat de inflatie van dit product in 
de loop van het jaar gestaag is gedaald van 8,6 % in het eerste kwartaal 2019 tot -6,5 % in het laatste kwartaal 2019 
(mede door de lagere prijsstijgingstempo van de energiecomponent).  

Op basis van de indicator "gemiddelde Belgische elektriciteitsfactuur”29 kan de evolutie van de verschillende compo-
nenten van de elektriciteitsprijs worden geëvalueerd, namelijk de energiecomponent, de nettarieven en de taksen en 
toeslagen. In de totale elektriciteitsfactuur had de energiecomponent in 2019 een aandeel van 36,2 %, hadden de net-
tarieven een aandeel van 44,7 %, de taksen en heffingen een aandeel van 2,0 % en had de btw een aandeel van 17,2 %. 
In de totale gasfactuur bedroeg het aandeel van die componenten respectievelijk 50,7 %, 29,1 %, 3,0 % en 17,2 %. 

Na een stijging in 2018 van gemiddeld 17,2 % op jaarbasis vertoonde de kost van de energiecomponent van de elektri-
citeitsprijs (inclusief de kosten voor groene energie en voor warmtekrachtkoppeling) in 2019 een meer gematigde stij-
ging met gemiddeld 5,8 % ten opzichte van 2018. De component liep dus in de loop van dat jaar op tot 10,9 cent/kWh 
(ofwel 36,2 % van de totale elektriciteitsprijs bij een consumptiepatroon van 3.500 kWh/jaar aan enkelvoudig tarief)30. 
Deze prijsstijging valt hoofdzakelijk te verklaren door de stijging van de kosten voor de zuivere energiecomponent, met 
andere woorden exclusief kosten van groene energie en warmtekrachtkoppeling, en die de grootste subcomponent 
van deze component vertegenwoordigt (of gemiddeld +5,7 % 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 variabele contracten en 
de stijging van de vaste tarieven).  

De stijging op jaarbasis van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten is te wijten aan de onbeschikbaarheid 
van productie-eenheden vanaf september 2018, maar wat een invloed had tot het begin van het tweede kwartaal 
2019 en aan de duidelijke prijsstijging van de CO2-certificaten (als gevolg van een hervorming van de mechanismen van  
  

                                                 
27 Volgens de CWaPE is de toename van de verbruikte volumes het gevolg van een toename van het aantal gebruikers dat is aange-
sloten op het aardgasnetwerk, met name dankzij het Promo-gasproject van Ores om het aardgasnetwerk te promoten. 

28 Volgens de door Brugel verstrekte informatie heeft de verhoging van de distributietarieven voor elektriciteit uitsluitend betrek-
king op het gebruik en het beheer van het net. Deze post omvat alle kosten in verband met investeringen in het netwerk, maar ook 
de billijke (winst)marge die aan de netbeheerder wordt toegekend. Voor de distributietarieven van gas wordt de stijging van de 
post met betrekking tot het gebruik van het netwerk gecompenseerd door een daling van andere posten (openbare dienstverplich-
tingen, niet-gekapitaliseerde financiering van de pensioenen, belastingen en retributie wegenisrecht). 

29De gebruikte methodologie voor het uitwerken van de indicator van de gemiddelde elektriciteitsfactuur voor de consument 
wordt uitgelegd in het "Jaarverslag 2011 van het Prijzenobservatorium". 

30 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. 

http://statbel.fgov.be/fr/binaries/Rapport_annuel_2011_prix_observatoire_FR_tcm326-164371.pdf
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emissierechten31) Er dient echter te worden opgemerkt dat de kost van de zuivere energiecomponent sinds het begin 
van het jaar is gedaald met -16,3 % tussen het vierde kwartaal 2018 en het vierde kwartaal 2019, voornamelijk als ge-
volg van het heropstarten van bepaalde kerncentrales32 en van de recente daling van de gasprijzen op de groothan-
delsmarkt (electriciteitscentrales op basis van aardgas zijn relatief belangrijk in België) (zie hieronder). De prijzen zijn op 
jaarbasis, tussen het vierde kwartaal 2018 en het overeenkomstige kwartaal 2019 met 13,8 % teruggevallen voor vaste 
contracten en met 21,6 % voor de variabele contracten. 

De kosten voor groene energie33 die op rekening van de leveranciers komen (groene-energiebijdrage in de drie gewes-
ten, bijdrage warmtekrachtkoppeling alleen in het Vlaams Gewest) waren in 2019 goed voor ongeveer 21,3 % van de 
energie-component (oftewel 7,7 % van de totale prijs van elektriciteit). Deze kosten stegen met gemiddeld 6,0 % te-
genover een jaar eerder. Beschouwt men dit echter per gewest, dan blijkt dat de tarieven sterker zijn gestegen in Brus-
sel (+10,9 % op jaarbasis) dan in het Waals Gewest (+5,9 %) en in het Vlaams Gewest (+5,7 %). In 2019 waren de kosten 
van groene energie hoger in het Waals Gewest (gemiddeld 93 euro per huishouden per jaar) en in het Vlaams Gewest 
(83 euro) dan in Brussel (33 euro). De kost van de totale energiecomponent bedraagt dus 396 euro in het Waals Ge-
west en 379 euro in het Vlaams Gewest, tegenover 338 euro in Brussel. 

De nettarieven, (inclusief de huur van de meter en het prosumententarief in Vlaanderen), die in 2018 op jaarbasis sta-
biel (+0,1 %) zijn gebleven, zijn in 2019 teruggevallen, namelijk met 1,8 % in vergelijking met het jaar voordien. Ze be-
droegen gemiddeld 13,44 cent/kWh en maakten 44,7 % van de totale elektriciteitsprijs uit.  

De stijging van de transmissienettarieven voor elektriciteit (met een gewicht van 7,8 % in de totale prijs) bereikte ge-
middeld 7,6 % op jaarbasis, als gevolg van de toepassing van de nieuwe tarieven vanaf 1 maart 2019 (zie hierboven). 
Beschouwt men dit per gewest, dan blijkt echter dat de tarieven sterker zijn gestegen in Brussel (+10,3 % op jaarbasis) 
dan in het Vlaams Gewest (+8,7 %) en in het Waals Gewest (+6,2 %). Verder bedroeg in 2019 de gemiddelde kost op 
jaarbasis voor transmissienettarieven van elektriciteit ongeveer 56 tot 59 euro méér voor Waalse verbruikers (gemid-
delde jaarlijkse kost van 121 euro) dan voor Vlaamse en Brusselse verbruikers. De hoge transmissienettarieven in het 
Waals Gewest hangen samen met de financiering van gewestelijke steunmaatregelen voor hernieuwbare energie, 
steunmaatregelen die met name een component vormen van de openbaredienstverplichtingen en als zodanig verre-
kend zijn in de transmissienettarieven. 

De distributietarieven (met een gewicht van 37,0 % in de totale prijs, inclusief prosumententarief en huur van de me-
ter) daalden met 3,6 % op jaarbasis, vooral omwille van de invoering van nieuwe distributietarieven in januari 2019 (zie 
hierboven). Er zijn echter grote verschillen tussen de gewesten. De distributietarieven in het Waals Gewest en Brussel 
zijn in één jaar tijd met respectievelijk 5,8 % en 1,6 % gestegen. Het Vlaams Gewest daarentegen liet een daling van de 
tarieven van 7,8 % op één jaar tijd optekenen. Opvallend daarbij is dat in 2019 de gemiddelde kost op jaarbasis voor de 

                                                 
31 Zie 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 emissierechten 
ingevoerd. In 2012 startte de Europese Commissie een hervormingsproces om de emissierecht-overschotten (die onder meer het 
gevolg zijn van de economische crisis) weg te werken, om de prijs op te drijven en hierdoor investeringen te stimuleren waardoor 
CO2-emissies kunnen worden beperkt. Een nieuwe hervorming werd in februari 2018 aangenomen. Dit heeft geleid tot een stijging 
van de prijs van de Europese CO2-emissierechten en droeg bij tot de verhoging van de elektriciteitsfactuur voor de consumenten. 
Volgens de gegevens in de boordtabellen van de CREG, is prijs van de ton CO2 dus gestegen van gemiddeld 15,87 euro in 2018 tot 
gemiddeld 24,81 euro in 2019, wat een stijging is van 56,3%.) 

32 Uit de gegevens in de boordtabellen van de CREG, blijkt dat het percentage energie dat in België door de kerncentrales wordt 
geproduceerd, 53,5 % bedroeg in november 2019, tegenover slechts 23 % in november 2018 bijvoorbeeld. 

33 De Belgische consument betaalt op zijn elektriciteitsfactuur een groene-energiebijdrage (in de drie gewesten) en een bijdrage 
warmtekrachtkoppeling (enkel in Vlaanderen). Deze worden vrij bepaald door de elektriciteitsleveranciers en dienen om de aan-
koopkosten van verplichte groene-stroomcertificaten terug te winnen (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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distributietarieven van elektriciteit 90 euro meer bedroeg in Vlaanderen (gemiddelde jaarlijkse kost van 432 euro) dan 
in Wallonië, en zelfs 140 euro meer in Vlaanderen dan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De hogere distributieta-
rieven in het Vlaams Gewest hangen vooral samen met de financiering van gewestelijke ondersteuningsmaatregelen 
voor hernieuwbare energie in de voorbije jaren. 

De component taksen en heffingen (exclusief btw)34, met een aandeel van 2,0 % in de totale prijs in 2019, is gemiddeld 
gezien gedaald in 2019 in vergelijking met een jaar eerder en bedroeg gemiddeld 0,59 cent/kWh (tegenover 0,64 
cent/kWh in 2018). De daling van deze component wordt hoofdzakelijk verklaard door de daling van de federale bij-
drage35. 

Hieruit blijkt dus dat de jaar-op-jaar-stijging van de consumptieprijzen van elektriciteit in 2019 voornamelijk voortvloeit 
uit de toenemende kost van de zuivere energiecomponent, en in mindere mate van de stijging van de transmissietarie-
ven en de kosten voor groene energie, die evenwel gedeeltelijk ongedaan werd gemaakt door de daling van de distri-
butietarieven. 

In 2019 bedroeg de totale jaarfactuur voor elektriciteit van een doorsneehuishouden (jaarlijks verbruik van 3.500 kWh 
aan enkelvoudig tarief) gemiddeld 1.052 euro, een stijging van 12,7 euro vergeleken met een jaar voordien.36 Toch blij-
ven er nog aanzienlijke verschillen bestaan tussen de gewesten onderling, voornamelijk door sterk uiteenlopende be-
lastingen en nettarieven die sterk variëren tussen de gewesten (zie hierboven). In 2019 bedroeg de totale jaarfactuur 
voor elektriciteit van een doorsnee huishouden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Waals Gewest respec-
tievelijk gemiddeld 881 euro en 1.063 euro. Dit komt neer op een stijging van respectievelijk 35 euro (+4,1 %) en 
61 euro (6,1 %) op één jaar. In het Vlaams Gewest is de factuur gezakt met 18 euro (of -1,7 %) op jaarbasis en bedroeg 
1.076 euro in 2019.37 

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

35 In overeenstemming met de geldende regelgeving wordt de federale bijdrage voor elektriciteit berekend op basis van de hoe-
veelheid elektriciteit die via het transmissienet wordt vervoerd. Aangezien een steeds groter deel van de elektriciteitsproductie 
gedecentraliseerd wordt, wordt deze niet langer via het transmissienet vervoerd, maar wordt rechtstreeks in het distributienet 
geïnjecteerd. De verbruikers betaalden echter de federale bijdragen aan de distributienetbeheerders voor het verbruik van dit deel 
van de elektriciteitsproductie. Deze beheerders hebben zo in de jaren 2009 tot en met 2017 positieve saldi opgebouwd. De elektri-
citeitswet is daarom aangepast zodat deze saldi aan de consument worden terugbetaald. 

36 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 een enkele waarde (de actuele waarde) van de verschillende prijscomponenten die de energieleveranciers toe-
passen, in tegenstelling tot de betalingsbenadering die rekening houdt met het gemiddelde van de maandprijzen van de laatste 12 
maanden gewogen naargelang het maandelijkse consumptieniveau. 

37 De resultaten kunnen sterk variëren volgens het beschouwde verbruikersprofiel. 
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Grafiek 7. Gemiddelde jaarlijkse factuur (all in) voor elektriciteit in 2019, per gewest 
(Indicator van het Prijzenobservatorium, consumptieprofiel Dc1 - residentiële klant - 3.500 kWh/jaar, in euro) 

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

Grafiek 8. Indicator voor een gemiddelde elektriciteitsfactuur en zijn componenten 
(Consumptieprofiel Dc1 -3.500 kWh per jaar, In eurocent/kWh) 

 
Bronnen: Eigen berekeningen, VREG, CWaPE, BRUGEL, FOD Economie. 
Opm. 1: De federale bijdrage en de bijdrage Energiefonds zijn niet aan de btw onderworpen. 
Opm. 2 De hoeveelheid gratis elektriciteit die in het Vlaamse Gewest wordt toegekend, werd opgenomen in de energiecomponent tot april 2016. 
Opm. 3: Tussen april 2014 en augustus 2015 is het btw-tarief gedaald van 21 % naar 6 %. In september 2015 werd het btw-tarief opnieuw ver-
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hoogd tot 21 %.  
Opm. 4: Op 1 januari 2018 werd de bijkomende belasting geïntegreerd in de bijdrage Energiefonds in het Vlaams Gewest afgeschaft. 

Gas 

Na een inflatie van 9,6 % in 2018 zijn de gasprijzen voor consumenten in 2019 opnieuw gedaald, met een gemiddelde 
van -5,8 % op jaarbasis op basis van het GICP. 

De indicator “gemiddelde Belgische gasfactuur” toont dat de kost van de energiecomponent van de aardgasprijs in 
2019 met 7,6 % is gedaald, tegenover een prijsstijging van 15,9 % in 2018. De energiecomponent is ook tussen het 
vierde kwartaal 2018 en het vierde kwartaal 2019 met 24,5 % gedaald als gevolg van een aanzienlijk wereldwijd aan-
bod en een relatief lage vraag na een relatief milde winter in Europa. Deze energiecomponent kostte dus 2,80 
cent/kWh (of 50,7 % van de totale prijs voor gas voor een standaardconsumptiepatroon van 23.260 kWh/jaar) tijdens 
de beschouwde periode. De kost van de energiecomponent bedroeg in 2019 641 euro in het Vlaams Gewest, 662 euro 
in het Waals Gewest en 664 euro in het Brussels Gewest. 

De nettarieven daalden gemiddeld met 4,6 % in 2019 (tegenover +0,4 % in 2018). Zij bedroegen gemiddeld 1,61 
cent/kWh en vertegenwoordigden 29,1 % van de totale gasprijs in de beschouwde periode. 

De transporttarieven voor gas (met een gewicht van 2,8 % in de totale prijs) zijn gestegen met gemiddeld 1,2 % in 2019 
(dezelfde stijging als in het vorige kwartaal) in vergelijking met een jaar eerder, als gevolg van hun indexering op 1 ja-
nuari 2019 (zie hierboven). De transporttarieven voor gas, die in alle drie de Gewesten gelijk zijn, kwamen in 2019 uit 
op 35 euro in 2019. 

In januari 2019 werden nieuwe distributietarieven (en metingen en tellingen) goedgekeurd door de gewestelijke regu-
latoren. De eindverbruiker betaalde in 2019 minder voor de distributiekosten van gas op jaarbasis, namelijk -5,2 %. Er 
zijn echter verschillen tussen de gewesten. Het Vlaams en Waals Gewest kenden op jaarbasis een daling van respectie-
velijk 8,4 % en 3,2 % van de distributiekosten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de kosten gestabiliseerd (ge-
middeld +0,5 %) over dezelfde periode. Ondanks de daling op jaarbasis van de distributietarieven voor gas in Vlaande-
ren en in Wallonië in 2019 bedroeg de gemiddelde kost ervan op jaarbasis 133 euro meer in Wallonië dan in Brussel en 
zelfs 222 euro meer in Wallonië dan in Vlaanderen. In Wallonië bedroeg die kost 479 euro in 2019. Het aandeel van de 
distributiekosten in het totaalbedrag van de gasfactuur bedroeg in het onderzochte jaar gemiddeld 26,3 %, of 1,45 
cent/kWh.  

Taksen en heffingen (excl. btw)38 op gas zijn gestegen met gemiddeld 2,2 % tussen 2018 en 2019 (tegenover 0,01 % 
tussen 2017 en 2018). Het gewicht van deze component is relatief beperkt binnen de totale gasfactuur (3,0 %). In Brus-
sel bijvoorbeeld kwamen ze in 2019 gemiddeld uit op een totaalbedrag van 47 euro. 

In totaal blijkt dat de daling van de consumptieprijzen van gas in 2019 voornamelijk te wijten is aan de daling van de 
kost van de energiecomponent en in mindere mate van de distributietarieven.  

In 2019 bedroeg de totale jaarfactuur voor gas van een doorsnee huishouden (jaarlijks verbruik van 23.260 kWh) ge-
middeld 1.283 euro. Dit is een daling van 86 euro ten opzichte van een jaar eerder39. Om precies te zijn bedroeg de 
totale jaarfactuur voor gas van een doorsnee huishouden in 2019 gemiddeld 1.172 euro in het Vlaams Gewest, 1.468 
euro in het Waals Gewest en 1.319 euro in het Brussels Gewest, een daling van respectievelijk 93 euro, 74 euro en 81 
euro over een jaar40. Deze prijsverschillen worden door de gewestelijke autoriteiten hoofdzakelijk verklaard door een 
verschil in de distributietarieven onder meer als gevolg van topografische en technische factoren die verschillen naar-

                                                 
38 Deze component omvat de energiebijdrage, de federale bijdrage, de heffing "beschermde klanten", de retributie voor de aanslui-
ting in het Waals Gewest en de toeslag voor de openbaredienstverplichtingen in Brussel. 

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

40 De resultaten kunnen sterk variëren volgens het beschouwde verbruikersprofiel. 
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gelang de gewesten, het belang van de openbare dienstverplichtingen en het al dan niet bestaan van bepaalde hef-
fingen. 

Grafiek 9. Gemiddelde jaarlijkse factuur (all in) voor gas in 2019, per gewest 
(Indicator van het Prijzenobservatorium, verbruikersprofiel D3 -23.260 kWh per jaar, in euro) 

 
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 de transportkosten apart gepubliceerd door de energieleveranciers.   
Opm. 2: De toeslag ‘beschermde klanten’ en de federale bijdrage zijn (sinds april 2014) niet onderworpen aan btw. 

I.2.2 Inflatie voor energie in de voornaamste buurlanden 

In 2019 is het inflatieverschil voor energie tussen België en de voornaamste buurlanden in het voordeel uitgevallen van 
België (met 2,8 procentpunt), hoofdzakelijk als gevolg van een prijsdaling op jaarbasis voor gas in België (het inflatie-
verschil voor gas bedroeg immers 9,7 procentpunt ten gunste van België, goed voor meer dan 60 % van het inflatiever-
schil voor energie) en in mindere mate als gevolg van gedaalde prijzen voor vloeibare brandstoffen en van een minder 
hoge inflatie voor elektriciteit. In 2018 was het inflatieverschil nog in het nadeel van België, namelijk met 
2,1 procentpunt. 

Na een prijsstijging op jaarbasis van 4,1 % in 2017 (voornamelijk door een forse inflatie voor motorbrandstoffen en 
vloeibare brandstoffen) versnelde in 2018 het prijsstijgingstempo voor energieproducten in de buurlanden tot gemid-
deld 6,8 %, wat te verklaren valt door een hogere inflatie voor alle energieproducten, maar vooral voor motorbrand-
stoffen, vloeibare brandstoffen en gas. In 2019 gingen de prijzen van deze producten opnieuw omhoog, doch minder 
uitgesproken, namelijk met +2,0 %. In België bedroeg de inflatie voor energie -0,8 % in 2019 (tegenover 8,9 % in 2018). 
Deze productgroep heeft dus 0,3 procentpunt bijgedragen tot het totale inflatieverschil ten voordele van België (te-
genover 0,2 procentpunt ten nadele van ons land in 2018). 

In 2019 was de inflatie voor energie in elk van de drie buurlanden positief: 1,4 % in Duitsland (tegenover 4,9 % in 2018), 
1,8 % in Frankrijk (tegenover 9,4 % in 2018) en 7,7 % in Nederland (tegenover 8,2 % in 2018). Bij gelijkblijvende indirec-
te belastingen zou de inflatie voor energie in de buurlanden gemiddeld op 1,7 % zijn uitgekomen in 2019 (in plaats van 
2,0 % nu), tegenover -1,1 % in België (in plaats van -0,8 % nu). In Frankrijk zou deze 1,7 % hebben bedragen (tegenover 
1,8 % nu) en in Nederland 4,0 % (tegenover thans 7,7 %, als gevolg van het optrekken van de taksen voor elektriciteit, 
gas en motorbrandstoffen op 1 januari 2019). In Duitsland zou de inflatie voor energieproducten onveranderd zijn ge-
bleven (op 1,4 %). 
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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 in België de inflatie voor elektriciteit in 2019 vertraagde (tot gemiddeld 1,6 %41, tegenover 2,2 % in 2018), ver-
snelde het prijsstijgingstempo voor elektriciteit in de buurlanden tot gemiddeld 4,3 % (tegenover 2,1 % in 2018). In 
Duitsland steeg de inflatie voor elektriciteit, namelijk met +3,4 % (tegenover 1,2 % in 2018), evenals in Frankrijk, met 
+3,9 % (tegen 1,3 % in 2018). In Nederland zijn de prijzen voor elektriciteit sterk gestegen, met 15,7 % vergeleken met 
een jaar eerder, door de verhoging van de indirecte belastingen in januari 2019 (oftewel hetzelfde inflatiecijfer als in 
2018). Bij gelijk gebleven indirecte belastingen zou het inflatieverschil voor elektriciteit minder uitgesproken zijn ge-
weest (1,3 % in België tegenover 3,9 % gemiddeld in de buurlanden).42 43 

Naast de vergelijking van het jaar-op-jaar prijsverloop werd ook het prijsniveau van elektriciteit in België en in de buur-
landen geanalyseerd op basis van cijfers gepubliceerd door de CREG44. De CREG toont aan dat in 2019 de Belgische 
consument 6,3 % meer betaald heeft voor de totale elektriciteitsfactuur in vergelijking met het gemiddelde van de 
buurlanden.45 Vergeleken met elk buurland afzonderlijk betaalde de Belgische consument voor zijn elektriciteitsfactuur 
48,3 % meer dan in Frankrijk en 21,9 % meer dan in Nederland. Hij heeft echter duidelijk minder uitgegeven dan de 
Duitse consument, namelijk 13,5 % minder. 

Deze verschillen in de kostprijs voor elektriciteit tussen België en de buurlanden valt grotendeels te verklaren door de 
netwerkkosten, maar vooral ook door de omvang van de verschillende heffingen in België.46 

Gas 

Terwijl de gasprijzen in België op jaarbasis gemiddeld met 5,8 % zijn verminderd in 2019 (tegenover +9,6 % in 2018) 
stegen diezelfde gasprijzen in de buurlanden op jaarbasis tot 3,9 % gemiddeld (tegenover 3,3 % in 2018). Het aanzien-
lijke inflatieverschil met België is te verklaren door de prijsstijging voor gas op jaarbasis in Nederland (10,6 % in 2019 
tegenover 7,5 % in 2018), in Duitsland (2,4 % tegenover -1,5 % in 2018) en in Frankrijk (2,8 %, tegenover 12,0 % in 
2018). Deze negatieve inflatie voor gas in België in 2019, terwijl de inflatie voor gas positief was in de voornaamste 
buurlanden, valt te verklaren door het feit dat de prijsdaling voor gas op de internationale markt, waargenomen in 
2019 (zie het hoofdstuk over inflatie voor energie in België), sneller doorgerekend werd in de Belgische gasfactuur. Het 
                                                 
41 Het vertraagde inflatietempo voor elektriciteit in 2019 is hoofdzakelijk terug te brengen tot de gedaalde distributietarieven. 

42 Bij gelijk gebleven indirecte belastingen zou de inflatie voor elektriciteit 1,3 % zijn geweest in België (tegenover 1,6 % nu). In 
Frankrijk zou ze op 3,7 % zijn uitgekomen (tegenover 3,9 % nu) en in Nederland op 10,2 % (tegenover thans 15,7 %). In Duitsland 
zou de inflatie voor elektriciteit ongewijzigd zijn gebleven (3,4 %). 

43 Hoewel de prijzen voor elektriciteit in België en in de buurlanden wel enige volatiliteit hebben vertoond tussen 2015 en 2019 
blijkt dat het gemiddelde jaarlijkse groeicijfer (GJG) van de prijzen voor dit product (berekend uit de verhouding op jaarbasis van de 
index van 2019 tot de index van 2015) 9,5 % bedroeg in België en 2,0 % in de buurlanden (meer bepaald 2,2 % in Frankrijk, 1,7 % in 
Duitsland en 3,6 % in Nederland). Bij gelijk gebleven indirecte belastingen zou het GJG 5,9 % hebben bedragen in België, 1,5 % in 
Frankrijk, 3,1 % in Nederland, maar zou onveranderd zijn gebleven in Duitsland (1,7 %).  

44 De vergelijking van de energieprijzen tussen België en de buurlanden is gebaseerd op de door Frontier Economics 
uitgewerkte (en door de CREG verder ontwikkelde) methodologie die gehanteerd wordt in de studie International 
comparison of electricity and gas prices for households. Voor nadere informatie over deze publicaties en de aangewende 
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. 

45 Hierin zijn dus alle componenten samen verwerkt, met inbegrip van de netwerktarieven, de btw en de verschillende tak-
sen. 

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

http://economie.fgov.be/nl/modules/publications/statistiques/economie/analyse_des_prix_2013_icn_rapport_annuel.jsp
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gewicht van de variabele component (met andere woorden de energiecomponent) binnen de gasfactuur is namelijk 
hoger in België47. Bovendien zijn de gascontracten in België voor een deel variabel, met tussentijdse prijsaanpassingen, 
hetgeen niet het geval is in de buurlanden, waar de contracten overwegend vast zijn (en waar bijgevolg geen tussen-
tijdse indexeringen plaatsvinden). 

Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou het inflatieverschil voor gas minder uitgesproken zijn geweest (-5,8 % in Bel-
gië tegenover 2,9 % gemiddeld in de buurlanden).48 49 

Net als voor elektriciteit vergelijkt de CREG ook de prijzen voor gas tussen België en de buurlanden. In 2019 moest de 
Belgische consument gemiddeld 23,4 % minder betalen voor de totale gasfactuur dan zijn buren. Deze lagere door-
sneeprijs in België geldt nu al sedert 2013. In vergelijking met elk buurland afzonderlijk betaalde de Belgische consu-
ment respectievelijk 15,0 %, 27,4 % en 42,0 % minder dan zijn Duitse, Franse en Nederlandse buren. 

Ter herinnering: deze lagere kost voor gas in België in vergelijking met de buurlanden valt voornamelijk te verklaren 
door de lage netwerkkosten (met uitzondering van Nederland, waar de netwerkkosten tweemaal lager liggen dan in 
België) en vooral door het lage niveau van de verschillende heffingen in ons land.50 

Aardolieproducten 

Voor wat betreft vloeibare brandstoffen, zagen de voornaamste buurlanden dit jaar hun prijzen op jaarbasis omhoog 
gaan. In vergelijking met het voorgaande jaar zijn de prijzen in 2019 gemiddeld met 2,3 % gestegen in de buurlanden 
(19,4 % in 2018), terwijl in België de prijzen op jaarbasis met 1,6 % zijn gedaald (tegenover +19,4 % in 2018). In Duits-
land zijn de prijzen van vloeibare brandstoffen op jaarbasis gestegen met 2,5 % (18,3 % in 2018) en in Frankrijk met 
1,7 % (22,3 % in 2018).51 52 53 

In 2019 zijn de prijzen van motorbrandstoffen op jaarbasis in de buurlanden gemiddeld lichtjes gedaald, namelijk met -
0,6 % (tegenover 9,8 % in 2018), terwijl de prijzen op jaarbasis stabiel zijn gebleven in ons land (ter herinnering: 0,0 %, 
tegenover 10,7 % in 2018). De inflatie evolueerde daardoor van 7,8 % naar -1,6 % in Duitsland, van 13,8 % naar 0,2 % in 

                                                 
47 Hieruit volgt dat de prijsevoluties meer uitgesproken zijn in België in geval van onderliggende schommelingen van de grondstof-
prijs. De forse daling van de energiecomponent in 2019 had daardoor een sterkere neerwaartse uitwerking op de totale gasprijs 
voor de Belgische huishoudens. 

48 Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor gas in Nederland 3,3 % hebben bereikt (tegenover 10,6 % nu), en 
in Duitsland 2,3 % (tegenover 2,4 % nu). In Frankrijk zou de inflatie over het algemeen stabiel zijn gebleven (2,83 % tegenover 
2,81 % nu). In België zou de inflatie voor gas ongewijzigd zijn gebleven (-5,8 %). 

49 Hoewel de prijzen voor gas tussen 2015 en 2019 een zekere volatiliteit hebben vertoond, blijkt dat de gemiddelde jaarlijkse 
groeivoet (GJG) van de prijzen voor dit product (berekend uit de verhouding op jaarbasis van de index van 2019 tot de index 
van 2015) -1,3 % bedroeg in België en 0,9 % in de buurlanden (meer bepaald 2,7 % in Frankrijk, 5,2 % in Nederland en -1,1 % 
in Duitsland). Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de GJG in België onveranderd zijn gebleven (-1,3 %), alsook in 
Duitsland (-1,1 %), maar zou 0,4 % hebben bereikt in Frankrijk en -0,2 % in Nederland. 

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

51 Vloeibare brandstoffen worden niet mee opgenomen in het Nederlandse indexcijfer. 

52 Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor vloeibare brandstoffen in Frankrijk 1,9 % hebben bedragen (tegenover 
1,7 % nu). In België en Duitsland zou de inflatie voor die productcategorie niet veranderd zijn. 

53 Ondanks een sterke volatiliteit van de stookolieprijzen, blijkt dat, tussen 2015 en 2019, de gemiddelde jaarlijkse groeivoet (GJG, 
berekend door vergelijking op jaarbasis van de index van 2019 met de index van 2015) 3,6 % bedroeg in België en 3,1 % in de buur-
landen (meer bepaald 6,9 % in Frankrijk en 1,7 % in Duitsland). Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de GJG in België (3,6 %) en 
in Duitsland (1,7 %) onveranderd zijn gebleven. In Frankrijk zou de GJG 3,7 % hebben bedragen. 
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Frankrijk, en van 5,5 % naar 1,9 % in Nederland.54 Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor motor-
brandstoffen in België -0,8 % zijn geweest (tegenover 0,0 % nu) en in de buurlanden -0,7 % (tegenover -0,6 % nu). Meer 
bepaald zou de inflatie bij ongewijzigde indirecte belastingen -1,7 % hebben bedragen in Duitsland (tegenover  
-1,6 % nu55), 1,2 % in Nederland (tegenover 1,9 % nu, als gevolg van de verhoging van de taksen voor LPG in januari 
2019) en 0,1 % in Frankrijk (tegenover 0,2 % nu).  

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 Commissie56. Uit deze gegevens blijkt dat in 2019 de 
prijs voor benzine lager was in België dan in de buurlanden: de prijs (voor euro super 95/E10) was 5,5 % goedkoper in 
België dan gemiddeld in de buurlanden (in vergelijking met elk buurland afzonderlijk was België 15,6 % goedkoper dan 
Nederland, 7,6 % goedkoper dan Frankrijk en 1,7 % goedkoper dan Duitsland57). Daarentegen was voor diesel de prijs 
in België gemiddeld hoger dan in de buurlanden, met name gemiddeld 7,7 % (5,9 % hoger dan in Nederland en 14,5 % 
hoger dan in Duitsland, maar 0,2 % lager dan in Frankrijk)58. Voor huisbrandolie moest de Belgische consument 16,4 % 
minder betalen dan gemiddeld in de buurlanden (27,9 % minder dan in Frankrijk en 5,7 % minder dan in Duitsland)59. 
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. De in België geldende lagere accijnzen dragen wel bij tot een meer uitgesp-
roken volatiliteit van het prijsverloop in België, zowel zowel naar beneden toe als naar boven. Anderzijds is de hogere 
dieselprijs het gevolg van de relatief hogere indirecte belastingen in België als gevolg van de accijnsverhogingen na de 
toepassing van het positieve cliquetsysteem in de afgelopen jaren.60 

  

                                                 
54 Ondanks een hoge volatiliteit van de prijzen voor motorbrandstoffen tussen 2015 en 2019, bedroeg de GJG 3,8 % in België en 
2,4 % in de buurlanden (meer bepaald 4,5 % in Frankrijk, 1,8 % in Nederland, en 1,0 % in Duitsland). Bij ongewijzigde indirecte be-
lastingen zou de GJG 1,4 % hebben bedragen in België, 1,4 % in Nederland en 2,2 % in Frankrijk. In Duitsland zou de GJG onveran-
derd zijn gebleven (1,0 %). 

55 De accijnsrechten op motorbrandstoffen werden verhoogd op 1 januari 2019 in Nederland. 

56 The European Market Observatory for Energy. 

57 Volgens de beschikbare gegevens van de Europese Commissie (gegevens van december 2019) waren, vergeleken met de situatie 
in België, de accijnzen voor benzine (60,0 eurocent per liter in België) 9,1 % hoger in Duitsland, 15,2 % hoger in Frankrijk en 32,6 % 
hoger in Nederland. In 2019 bedroeg het btw-tarief voor benzine in België en Nederland 21 %, in Frankrijk 20 % en in Duitsland 
19 %. 

58 Volgens de laatst beschikbare gegevens (december 2019) lagen de accijnzen op diesel (60,0 eurocent per liter in België), vergele-
ken met de situatie in België, 16,1 % lager in Nederland en 21,6 % lager in Duitsland maar 1,5 % hoger in Frankrijk. In 2019 bedroeg 
het btw-tarief voor diesel in België en Nederland 21 %, in Frankrijk 20 % en in Duitsland 19 %. 

59 De accijnzen op huisbrandolie zijn veel lager in België (1,865 eurocent per liter in België) dan in onze buurlanden. Vergeleken met 
België lagen de accijnzen op huisbrandolie, volgens de laatste beschikbare gegevens (december 2019), in Duitsland 3,3 keer hoger 
en in Frankrijk 8,4 keer hoger. Het btw-tarief voor huisbrandolie bedroeg in België 21 %, in Frankrijk 20 % en in Duitsland 19 %. 
Huisbrandolie is niet opgenomen in het Nederlandse indexcijfer. 

60 Ter herinnering: tijdens de tax shift van november 2015 heeft de regering zich bereid verklaard van de taksen op diesel geleidelijk 
te verhogen ten voordele van een verlaging van de taksen op benzine om de consumenten ertoe aan te zetten om voor benzine-
motoren te kiezen. Deze doelstelling werd in juli 2018 bereikt en de accijnsrechten voor diesel zijn sindsdien even hoog als deze 
voor benzine in België. 

http://ec.europa.eu/energy/en/statistics/weekly-oil-bulletin
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Tabel 4. Inflatie voor energie en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buurlanden in 2019 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2019 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden1 

Elektriciteit 1,6 4,3 3,4 3,9 15,7 32,8 25,7 
Brandstoffen voor privévoertuigen 0,0 -0,6 -1,6 0,2 1,9 35,7 38,0 
Vaste brandstoffen 2,4 1,6 1,3 2,5 Nb 1,0 1,4 
Vloeibare brandstoffen -1,6 2,3 2,5 1,7 Nb 12,9 9,5 
Gas -5,8 3,9 2,4 2,8 10,6 17,7 21,5 
Energie -0,8 2,0 1,4 1,8 7,7 100,0 100,0 
Energie (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) -1,1 1,7 1,4 1,7 4,0 100,0 100,0 

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 levensmiddelen in 2019 
I.3.1 Inflatie voor levensmiddelen in België 

In vergelijking met een jaar eerder lagen de grondstofprijzen voor bewerkte levensmiddelen (uitgedrukt in euro) in 
2019 gemiddeld iets lager (-0,5 %), hoewel de prijzen in het vierde kwartaal duidelijk opwaarts gericht waren door de 
hogere prijzen voor cacao61 en koffie (en in mindere mate voor granen en melk). De beperkte prijsdaling op jaarbasis 
op de grondstoffenmarkt in 2019 was vooral te wijten aan de lagere prijzen voor witte suiker en eetbare oliën. 

                                                 
61 Er was een duidelijk stijgende trend op de cacaomarkt in 2019, omdat de vraag sterk bleef en de productievoorspellingen in Gha-
na (de tweede grootste producent ter wereld) voor het oogstjaar 2019/2020 lager waren dan het productieniveau van het voor-
gaande jaar. Noteer ook dat Ivoorkust en Ghana met de belangrijkste operatoren overeengekomen zijn om een minimumprijs voor 
cacao vast te leggen voor de toekomstige oogstjaren.  
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Grafiek 13. Prijsverloop in de voedingskolom 
(Index 2015=100) 

 
Bronnen: EC, IMF, FOD Economie, Statbel, NBB . 
(a) Voor de grondstoffenprijzen werd op basis van de gegevens betreffende de Europese interne marktprijzen (granen, melk, eieren, en vetten), de 
grondstoffenprijzen van het IMF (cacao, koffie en vetten) en de gemiddelde Europese prijs voor witte suiker (verkoopprijzen van de suikerraffina-
derijen voor bulkproducten, beschikbaar vanaf juli 2006 tot november 2019, en geëxtrapoleerd aan de hand van de afzetprijs van de suikerindu-
strie in de Eurozone – 19 landen).  
(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 NACE-sectoren: 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. 
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Tabel 5. Recent verloop van de consumptieprijzen voor levensmiddelen 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2017 2018 2019 
2018 2019 2019 – IV Bijdrage 

20181 
Bijdrage 

20191 
Ge-

wicht2 IV I III III IV okt nov dec 
Tabak 5,7 6,6 5,4 6,8 5,9 5,0 5,6 5,2 5,3 5,4 5,1 0,91 0,76 14,2 
Vlees 0,8 1,3 1,1 0,6 0,8 0,8 1,2 1,7 1,4 1,8 2,0 0,25 0,22 19,5 
Brood en granen 1,0 1,7 1,2 1,7 1,4 1,2 1,2 1,0 1,1 0,8 1,0 0,24 0,17 14,5 
Groenten -0,8 -0,5 2,0 4,0 3,7 4,6 1,6 -1,9 -2,2 -2,0 -1,5 -0,03 0,15 7,4 
Melk, kaas en eieren 1,2 4,7 0,5 2,5 0,4 0,3 1,0 0,4 0,2 0,8 0,3 0,43 0,05 9,4 
Suiker, jam, chocolade 0,8 1,4 0,7 1,8 1,2 -0,1 0,8 0,9 0,9 1,1 0,7 0,07 0,04 5,2 
Alcoholische dranken 0,3 2,1 0,4 2,0 0,9 0,3 0,0 0,4 0,7 0,5 0,1 0,18 0,03 8,9 

Wijnen -0,1 2,3 1,3 2,3 1,7 1,6 0,8 1,0 1,4 1,0 0,5 0,12 0,07 5,2 
Gedistilleerde dranken 0,2 0,3 -0,2 0,2 -0,5 -0,4 -0,1 0,3 1,5 0,4 -1,1 0,00 0,00 0,8 
Bier 1,2 2,3 -1,0 1,8 -0,2 -1,7 -1,4 -0,6 -0,9 -0,4 -0,5 0,07 -0,03 2,9 

Oliën en vetten 7,6 7,0 0,3 3,8 2,2 1,0 -0,7 -1,2 -1,4 -0,9 -1,2 0,11 0,00 1,6 
Voeding n.e.g. 2,6 0,1 -0,1 -0,1 -0,7 -0,3 0,0 0,5 -0,1 0,6 0,8 0,00 0,00 3,0 
Alcoholvrije dranken 1,3 3,0 -0,1 2,9 0,4 0,0 -0,4 -0,4 -0,5 -0,7 0,00 0,20 -0,01 6,4 

Mineraalwater, frisdranken en 
sappen 1,3 3,8 0,2 3,6 0,5 0,4 0,0 -0,1 -0,1 -0,2 0,2 0,20 0,01 5,2 

Koffie, thee en cacao 1,4 0,0 -1,6 0,0 -0,3 -1,7 -2,3 -1,9 -2,2 -2,7 -0,8 0,00 -0,02 1,2 
Fruit -4,9 3,5 -1,3 1,9 -1,9 -1,2 0,0 -2,2 -5,5 -2,0 1,1 0,19 -0,06 5,5 
Vis en zeevruchten 4,7 2,8 -1,6 3,1 1,0 -2,8 -3,6 -0,9 -2,2 -0,3 -0,1 0,13 -0,08 4,4 
Levensmiddelen 1,4 2,7 1,3 2,6 1,6 1,2 1,2 1,0 0,7 1,1 1,3 2,68 1,27 100,0 

Bewerkte levensmiddelen 1,8 2,9 1,7 2,7 2,0 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,33 1,35 79,9 

Niet-bewerkte levensmiddelen -0,2 1,8 -0,4 1,9 0,1 -0,2 -0,5 -1,1 -2,5 -1,1 0,3 -0,10 -0,08 20,1 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel.  
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep (in procentpunt), 2 p.m. Gewicht in de groep in 2019 (in %). 

In de loop van de beschouwde periode vertoonden de afzetprijzen in de voedingsindustrie een opwaartse trend sinds 
midden 2016. In 2019 was de toename echter kleiner (de prijzen lagen 1,2 % hoger vergeleken met een jaar eerder, 
tegenover 1,5 % tussen 2017 en 2018).  

In vergelijking met het voorgaande jaar zijn de consumptieprijzen van levensmiddelen in 2019 met 1,3 % gestegen (te-
genover 2,7 % in 2018). Deze stijging is het gevolg van de evolutie van de prijzen van bewerkte levensmiddelen 
(+1,7 %), aangezien de prijzen van niet-bewerkte levensmiddelen licht gedaald zijn (-0,4 %). Onder de bewerkte le-
vensmiddelen was de stijging vooral te danken aan de evolutie van de tabaksprijzen. Voor bewerkte levensmiddelen, 
tabak en alcohol uitgezonderd, bedroeg de jaarlijkse inflatie slechts 1,0 % (tegenover 2,2 % in 2018). Zonder de stijging 
van de indirecte belastingen zou de jaarlijkse inflatie voor bewerkte levensmiddelen beperkt zijn gebleven tot 1,1 %, en 
de inflatie voor levensmiddelen als geheel zou 0,8 % hebben bedragen. 

Met uitzondering van tabak heeft de jaarlijkse inflatie voor geen enkele productcategorie de drempel van 2 % over-
schreden.  

Met een gewicht van 21,5 % in de totale consumptiekorf, bedroeg de impact van de levensmiddelen op de totale infla-
tie 0,27 procentpunt in 2019. Deze bijdrage is negatief voor de niet-bewerkte levensmiddelen (-0,02 procentpunt) en 
positief voor de bewerkte levensmiddelen (0,29 procentpunt). Driekwart van de bijdrage aan de inflatie van de le-
vensmiddelen was afkomstig van de inflatie van tabak.  

De productgroep van de levensmiddelen omvat verschillende categorieën en de hiernavolgende analyse zal zich be-
perken tot de categorieën waarvoor de inflatie het hoogst is of die de grootste variaties vertonen. 
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In 2019 bleef de inflatie voor tabak het hele jaar door op of boven 5 % (met een jaarinflatie van 5,4 %). Deze inflatie is 
niettemin lager dan deze van de twee vorige jaren. Het is opnieuw vooral te wijten aan een verhoging van de accijnzen, 
want zonder deze verhoging zou de jaarinflatie 1,9 % hebben bedragen. De prijs van sigaretten is minder gestegen dan 
van andere tabakswaren (3,1 % jaarinflatie tegenover 9,5 %).62  

De tweede grootste bijdrage aan de inflatie in 2019 kwam van vlees, met een bijdrage binnen de levensmiddelen van 
0,22 procentpunt. De inflatie bedroeg 1,1 % en steeg in de loop van het jaar. Varkensvlees vertoonde de hoogste infla-
tie in 2019 (+2,2 %). Vanaf april 2019 is de prijs van dit vlees duidelijk gestegen, en dit houdt verband met de netto stij-
ging van de prijs die aan de boeren werd betaald als gevolg van de Chinese vraag (die door de problemen veroorzaakt 
door de varkenspest zeer hoog was). Anderzijds zijn de rundvleesprijzen over het hele jaar vrij stabiel gebleven 
(+0,2 %), terwijl de pluimveeprijzen licht zijn gedaald (-0,2 %).  

Wat hun bijdrage aan de jaarlijkse inflatie van levensmiddelen betreft, kwamen brood en graan op de volgende plaats 
(+0,17 procentpunt). De inflatie bedroeg 1,2 % in 2019. Deze inflatie is lager dan die van 2018 (1,7 %). Het prijsverloop 
van broodgranen op de grondstoffenmarkten was echter lager dan in 2018 (-7,1 %).  

Groenten droegen 0,15 procentpunt bij tot de inflatie voor levensmiddelen. Na twee jaren van negatieve inflatie zijn de 
prijzen in 2019 gestegen (+2,0 %). Deze inflatie wordt vooral veroorzaakt door producten op basis van aardappelen63, 
die tussen 2018 en 2019 een prijsstijging van 7,6 % optekenden. Deze inflatie moet in verband worden gebracht met 
de evolutie van de afzetprijzen van aardappelen. Als gevolg van de moeilijke weersomstandigheden in het voorjaar en 
de zomer van 2018 en het daaruit voortvloeiende lagere aanbod, zijn de aardappelprijzen in het oogstjaar 2018-2019 
erg gestegen. De consumptieprijzen voor aardappelproducten zijn in het vierde kwartaal 2019 echter sterk gedaald 
(ten opzichte van het derde kwartaal van dat jaar), als gevolg van de lagere prijzen op de aardappelmarkt die verband 
houden met een hervatting van de productie. Verse groenten kenden in 2019 een gematigde inflatie (+1,0 %), maar de 
evolutie van de inflatie in de loop van het jaar was contrasterend. In de eerste twee kwartalen was er een stijging van 
de inflatie (voor dezelfde reden als bij de aardappelen, namelijk een laag productieniveau in 2018), gevolgd door een 
even sterke daling in het tweede deel van het jaar (in het vierde kwartaal 2019 was er een prijsdaling van 3,9 % op 
jaarbasis). 

Na een sterke prijsinflatie in 2018 (4,7 %), bleef de inflatie van 2019 voor melk en eieren veel gematigder (+0,5 %). De 
bijdrage van deze producten tot de jaarlijkse inflatie van de prijzen van levensmiddelen was positief, maar duidelijk 
lager dan voor de voorgaande categorieën (0,05 procentpunt). De prijzen van melkproducten zijn allemaal licht geste-
gen, met een inflatie van 1,9 % voor yoghurt (en 0,3 % voor halfvolle melk). De prijzen van eieren zijn daarentegen 
scherp gedaald ten opzichte van de prijzen van 2018 (-8,4 %). Naar aanleiding van de Fipronilcrisis was de prijs van eie-
ren sterk gestegen op het einde van 2017 en in de loop van de eerste maanden van 2018. Vanaf april 2018 zijn de prij-
zen licht gedaald en uiteindelijk hebben ze zich gestabiliseerd vanaf april 2019.  

Ook de inflatie voor suiker en suikerproducten bleef relatief laag (0,7 %), lager dan in de voorgaande twee jaren. Suiker 
zelf kende een zeer lichte prijsdaling op jaarbasis (-0,2 %). De prijs van witte suiker op de wereldmarkt (en dus op de 
Europese markt) is in 2019 sterk gedaald ten opzichte van 2018 (-8,2 %). De prijs van cacao is in 2019 met 7,8 % geste-
gen ten opzichte van 2018, terwijl de prijs van chocolade over het hele jaar genomen slechts met 0,6 % is toegenomen. 
De cacaoprijs van 2018 bevond zich op een historisch laag niveau (ondanks een kortstondige stijging in april) en de stij-
ging van de wereldprijzen, die in 2019 begon, kent maar een relatief langzaam herstel.  

Van de producten die hebben bijgedragen tot een daling van de inflatie van levensmiddelen, moeten vis en zeevruch-
ten benadrukt worden (-0,08 procentpunt). De prijsdaling op jaarbasis is vooral zeer groot voor de verse zeevruchten  
                                                 
62 De accijnsverhoging van 1 januari 2019 had een grotere impact op de prijzen voor roltabak dan op die van sigaretten. Zoals elk 
jaar in januari, werden de accijnzen voor tabakswaren op 1 januari 2019 opnieuw verhoogd. Voor sigaretten bedraagt het speciaal 
accijnsrecht 59,5777 euro sinds 1 januari 2019 per 1.000 stuks (tegenover 57,7077 euro per 1.000 stuks voordien, ofwel een stijging 
van 3,2 %). Voor rooktabak of roltabak bedraagt het speciaal accijnsrecht 48,3083 euro per kilo sinds 1 januari 2019 (tegenover 
42,3465 euro per kilo voordien, ofwel een verhoging van 14,1 %). 

63 Zie de analyse over de aardappelsector, hoofdstuk III van dit rapport, en in het bijzonder punt 2 dat het luik landbouw behandelt.  
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(-12,1 %). In de lente en de zomer van 2018 waren de prijzen van deze producten sterk gestegen. Vervolgens zijn de 
prijzen in de tweede helft van 2018 gedaald. In 2019 waren de prijsschommelingen relatief groot, maar ze hebben 
nooit het uitzonderlijke niveau van 2018 bereikt. De prijs van vis is daarentegen op jaarbasis gestegen, zowel verse 
(+2,2 %) als diepgevroren (+3,5 %). 

I.3.2 Inflatie voor levensmiddelen in de voornaamste buurlanden 

In 2019 is de inflatie voor levensmiddelen in de buurlanden licht gedaald tot gemiddeld 2,5 %, tegenover 2,7 % in 2018. 
Doorheen het beschouwde jaar was de inflatie in onze buurlanden het laagst in het tweede kwartaal (2,3 %) en het 
hoogst in het derde kwartaal (2,8 %). Het inflatieverschil voor levensmiddelen ten voordele van België is bijgevolg toe-
genomen van 0 procentpunt in 2018 tot 1,3 procentpunt in 2019. Voor niet-bewerkte levensmiddelen was het jaarlijk-
se inflatieverschil tussen België en de buurlanden het grootst (met een inflatie van -0,4 % in België tegenover 1,6 % in 
de buurlanden). Voor bewerkte levensmiddelen kwam de inflatie uit op gemiddeld 2,7 % in de buurlanden, tegenover 
1,7 % in België, dus met een verschil nog steeds ten voordele van België. De bijdrage van de bewerkte levensmiddelen 
tot het totale inflatieverschil (van 0,21 procentpunt ten voordele van België) bedroeg 0,1 procentpunt, eveneens ten 
voordele van België, terwijl de niet-bewerkte levensmiddelen voor 0,07 procentpunt bijdroegen tot dit gunstige ver-
schil. 

Bij ongewijzigde indirecte belastingen zou de inflatie voor levensmiddelen ook lager zijn uitgekomen in België dan ge-
middeld in de drie voornaamste buurlanden (0,8 % in België en 2,0 % in de buurlanden). Ter herinnering, de accijnzen 
op tabak werden op 1 maart 2018 en in maart 2019 in Frankrijk verhoogd64, op 1 januari 2019 in Nederland en op 1 
januari 2019 in België. Nederland verhoogde met ingang van 1 januari 2019 bovendien het verlaagde btw-tarief van 
6 % naar 9 %65. In Frankrijk werden de accijnzen op alcoholische dranken geïndexeerd op 1 januari 201966 en is de taks 
op gesuikerde en gezoete dranken voor het laatst verhoogd op 1 juli 2018.  

Voor wat betreft de buurlanden afzonderlijk, zag Nederland de inflatie voor deze productgroep vrij sterk versnellen ten 
opzichte van vorig jaar (van 1,2 % in 2018 tot 3,6 % in 2019, mede door de verhoging van het btw-tarief67), net als 
Frankrijk, maar met een veel kleinere stijging (van 3,1 % tot 3,3 %). De inflatie was daarentegen minder hoog in Duits-
land (1,6 % in 2019 tegenover 2,6 % in 2018). Alle buurlanden kenden een hogere inflatie dan in België in 2019. Het is 
met Nederland dat het inflatieverschil het meest in het voordeel van België is. 

                                                 
64De verhoging van de taks op 1 maart 2019 leidde tot een stijging van de prijs van een pakje sigaretten van 50 tot 60 cent. 

65 Deze btw-verhoging geldt voor alle producten en diensten waar het verlaagde btw-tarief voor geldt (Bron: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/btw-omzetbelasting/verhoging-lage-btw-tarief). 

66 https://www.douane.gouv.fr/fiche/droits-des-alcools-et-boissons-alcooliques. 

67 Bij ongewijzigde indirecte belastingen bedroeg de inflatie voor levensmiddelen 1,0 % in 2019 in Nederland, hetzij een beetje ho-
ger dan in België (0,8 %). 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/btw-omzetbelasting/verhoging-lage-btw-tarief
https://www.douane.gouv.fr/fiche/droits-des-alcools-et-boissons-alcooliques
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Grafiek 14. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor levensmiddelen in België en in de voornaamste buurlanden 
(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

In 2019 lieten alle categorieën van levensmiddelen een prijsevolutie ten voordele van België optekenen ten opzichte 
van het gemiddelde in de buurlanden (uitgezonderd voor oliën en vetten, fruit en wijn, maar het inflatieverschil ten 
nadele van België is zeer klein). Groenten, vlees en vis leverden de grootste bijdrage aan het inflatieverschil ten voorde-
le van ons land (respectievelijk 0,39, 0,26 en 0,18 procentpunt). 

Voor groenten bleef de inflatie in België veel lager dan elders. De inflatie bedroeg 2,0 % in België tegenover gemiddeld 
6,2 % in de buurlanden (6,2 % in Duitsland, 6,0 % in Frankrijk en 7,1 % in Nederland). Voor alle categorieën van groen-
ten was de stijging veel gematigder in België, maar het verschil is vooral uitgesproken voor aardappelen. Het effect op 
de prijzen van de daling van het aanbod van aardappelen tijdens het seizoen 2018-2019, dat gekenmerkt werd door 
droogte, was sterk voelbaar in Duitsland (+20,1 % op jaarbasis), maar ook in Frankrijk en Nederland (+15,6 % en 
+15,5 %), terwijl de stijging in België beperkt bleef tot 7,6 %. 68 In Duitsland zijn de prijzen echter opnieuw sterk gedaald 
in de tweede helft van 2019, na de eerste oogsten van het nieuwe seizoen (de Duitse index heeft deze van België en 
Frankrijk vervoegd), terwijl het prijsindexcijfer in Nederland nu op een hoger niveau ligt dan in de 3 andere landen (met 
een index 2015=100 bedroeg het prijsindexcijfer voor aardappelproducten 134 in Nederland en ongeveer 110 in de 3 
andere landen).  

Vlees heeft ook veel bijgedragen tot het inflatieverschil ten voordele van België. De inflatie bedroeg 1,1 % in België te-
genover 3,0 % in de buurlanden (3,0 % in Duitsland, 2,5 % in Frankrijk en 5,4 % in Nederland). Voor alle categorieën van 
vlees was de inflatie in België veel lager. Midden 2017 lagen de geharmoniseerde consumptieprijsindexen voor vlees in 
de vier landen zeer dicht bij elkaar (tussen 103 en 105, met 2015=100). Eind 2019 bedroeg de index meer dan 113 in 
Nederland en bijna 111 in Duitsland, terwijl hij in België onder 106 bleef. Voor Nederland kan dit deels worden ver-

                                                 
68 De minder uitgesproken prijsevolutie in België zou gelinkt kunnen zijn aan een andere samenstelling van deze getuige in de ver-
schillende landen. Inderdaad deze getuige bestaat zowel uit verse aardappelen als uit verwerkte aardappelen (zoals frieten). Aange-
zien het prijsverloop van verse aardappelen volatieler is dan deze voor verwerkte producten, zal het relatieve belang van elke com-
ponent een impact hebben op de algemene prijsevolutie. Het is mogelijk dat in België het belang van verwerkte aardappelpro-
ducten relatief belangrijker is dan in andere landen.  
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klaard door de verhoging van de btw begin van dit jaar, waarbij de btw voor basisproducten van 6 % naar 9 % werd 
opgetrokken69.  

België is het enige land waar de prijzen van vis en zeevruchten in 2019 zijn gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (-
1,6 %, terwijl de gemiddelde inflatie in de buurlanden 3,1 % bedroeg). In België daalde de prijs van verse zeevruchten (-
12,1 %), terwijl de prijzen in de buurlanden op jaarbasis veel stabieler bleven, met een daling in Nederland (-2,9 %) en 
een stijging in Frankrijk en Duitsland (1,5 % en 0,2 %). 70 Voor (verse of diepgevroren) vis liggen de prijsevoluties in de 
verschillende landen veel dichter bij elkaar.  

Wat de alcoholhoudende dranken betreft moet worden opgemerkt dat België ook het enige land is waar de inflatie 
voor bier negatief is. Zelfs rekening houdend met de wijzigingen in de indirecte belastingen (die in Frankrijk en Neder-
land dit jaar wijzigden), is de inflatie in de drie buurlanden positief. Terwijl de inflatie bij ongewijzigde indirecte belas-
tingen -0,9 % bedraagt in België, bedraagt zij +1,5 % in de buurlanden. 

Grafiek 15. Bijdrage van elke categorie aan het inflatieverschil voor levensmiddelen tussen België en de voornaamste buurlan-
den 

(In procentpunt) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

                                                 
69 Bij ongewijzigde indirecte belastingen bedroeg de prijsinflatie van vlees in Nederland 2,5 %.  

70 Een analyse op lange termijn heeft aangetoond dat het prijsverloop van verse zeevruchten volatieler is in België dan in de voor-
naamste buurlanden.  
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Tabel 6. Inflatie voor levensmiddelen en voornaamste categorieën in België en in de voornaamste buurlanden in 2019 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2019 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Tabak 5,4 6,2 3,7 10,6 2,8 14,2 12,5 
Vlees 1,1 3,0 3,0 2,5 5,4 19,5 15,9 
Brood en granen 1,2 2,2 2,4 1,5 4,1 14,5 12,6 
Groenten 2,0 6,2 6,2 6,0 7,1 7,4 9,2 
Melk, kaas en eieren 0,5 1,2 -0,3 2,5 4,1 9,4 10,5 
Suiker, jam, chocolade 0,7 0,7 -0,3 1,2 3,0 5,2 5,6 
Alcoholische dranken 0,4 1,7 0,9 2,6 0,6 8,9 11,1 

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

Oliën en vetten 0,3 0,0 -5,1 4,8 4,8 1,6 1,8 
Voeding n.e.g. -0,1 1,5 1,1 1,2 3,5 3,0 3,4 
Alcoholvrije dranken -0,1 0,8 -0,2 2,0 1,8 6,4 7,9 

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

Fruit -1,3 -2,0 -4,1 0,4 -1,7 5,5 6,2 
Vis en zeevruchten -1,6 3,1 3,5 2,9 3,4 4,4 3,2 
Levensmiddelen 1,3 2,5 1,6 3,3 3,6 100,0 100,0 

Levensmiddelen 
(bij ongewijzigde indirecte belastingen) 

0,8 2,0 1,6 2,7 1,0 100,0 100,0 

Bewerkte levensmiddelen 1,7 2,7 1,8 3,5 3,9 79,9 80,4 
Bewerkte levensmiddelen 
(zonder alcohol en tabak) 1,0 2,2 1,5 2,4 4,6 56,7 56,7 

Bewerkte levensmiddelen 
(bij ongewijzigde indirecte belastingen) 1,1 2,1 1,8 2,7 1,3 79,9 80,4 

Niet bewerkte levensmiddelen -0,4 1,6 0,4 2,6 2,0 20,1 19,6 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

I.4 Inflatie voor niet-energetische industriële goederen en diensten in 
2019 
I.4.1 Inflatie voor niet-energetische industriële goederen en diensten in België 

De inflatie voor de productgroep niet-energetische industriële goederen (NEIG) en diensten kwam in 2019 uit op ge-
middeld 1,5 %, een lichte toename in vergelijking met 2018 (1,3 %). Het prijsstijgingstempo voor zowel de diensten als 
de niet-energetische industriële goederen versnelde van respectievelijk 1,6 % en 0,8 % in 2018 tot respectievelijk 1,8 % 
en 1,0 % in 2019. Mede door het grote gewicht in de consumptiekorf (68,8 %) leverde de productgroep NEIG en dien-
sten de grootste bijdrage tot het GICP in 2019 (1,0 procentpunt op een totale inflatie van gemiddeld 1,2 %). 

In 2019 hebben zes subcategorieën op individuele basis elk minstens dan 0,10 procentpunt bijgedragen tot de inflatie 
van de NEIG en diensten. Het gaat om restaurants, cafés en gelijkaardige diensten (0,22 procentpunt, mede door het 
grote gewicht), diensten van ziekenhuizen (0,11 procentpunt), de aankoop van voertuigen (0,11 procentpunt), verzeke-
ringen (0,10 procentpunt), werkelijke woninghuur (0,10 procentpunt) en pakketreizen (0,10 procentpunt). De bijdrage 
van deze producten en diensten tot de inflatie van de NEIG en diensten bedroeg gezamenlijk 0,73 procentpunt. De 
diensten hebben gemiddeld 1,1 procentpunt bijgedragen tot de inflatie van deze productgroep, tegenover 
0,4 procentpunt voor de NEIG. 

De subcategorieën die in 2019 het meest hebben bijgedragen tot de versnelling van het prijsstijgingstempo voor NEIG 
en diensten zijn: culturele diensten (van gemiddeld -2,7 % in 2018 naar 3,1 % in 2019 oftewel een toename van de bij-
drage met 0,13 procentpunt, voornamelijk door het wegvallen van het inflatieverlagend effect van het schrappen van 
kijk- en luistergeld in Wallonië in 2018), pakketreizen (van 2,0 % in 2018 naar 4,0 % in 2019 oftewel een toename van 
de bijdrage met 0,05 procentpunt, voornamelijk te zien bij de buitenlandse reizen) en verzekeringen (van gemiddeld 
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1,7 % in 2018 naar 2,8 % in 2019 oftewel een toename van de bijdrage met 0,04 procentpunt, voornamelijk te wijten 
aan verzekeringen in verband met gezondheid). Deze inflatieversnelling werd deels tenietgedaan door de vertraging 
van het prijsstijgingstempo voor extramurale gezondheidszorg (van gemiddeld 2,9 % in 2018 naar 0,4 % in 2019 ofte-
wel een daling van de bijdrage met 0,05 procentpunt, door het wegvallen van het verhogend effect van de tariefverho-
ging voor tandartsen in 2018). 

Binnen de NEIG en diensten zijn er een aantal producten en diensten waarvan de prijzen gereguleerd zijn. Gereguleer-
de prijzen zijn prijzen die rechtstreeks vastgelegd of sterk beïnvloed worden door de overheid of die door een regule-
rende overheid worden gecontroleerd. Dergelijke prijzen hebben een grote invloed op de inflatie van de NEIG en dien-
sten. De inflatie voor de gereguleerde NEIG en diensten kwam in 2019 uit op gemiddeld 1,7 %, een daling in vergelij-
king met het voorgaande jaar (2,0 %). De gereguleerde NEIG en diensten hadden in 2019 een bijdrage van 0,35 pro-
centpunt tot de NEIG en diensteninflatie van 1,5 % (voornamelijk door diensten van ziekenhuizen, verzekeringen in 
verband met gezondheid, sociale bescherming en vervoersdiensten) en waren aldus verantwoordelijk voor 22,9 % van 
de totale NEIG en diensteninflatie. In vergelijking met 2018 (31,0 % of 0,40 procentpunt op een inflatie van 1,3 % nam 
het aandeel van de gereguleerde NEIG en diensten in de totale NEIG en diensteninflatie sterk af. 
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Tabel 7. Recent verloop van de consumptieprijzen voor niet-energetische industriële goederen en diensten 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 2017 2018 2019 
2018 2019 2019 – IV Bijdrage 

20181 
Bijdrage 

20191 
Ge-

wicht2 IV I II III IV jul aug sep 
Recreatie en cultuur 0,9 0,6 2,3 1,1 2,8 2,3 1,7 2,5 2,1 3,0 2,4 0,08 0,30 12,8 
Pakketreizen 0,4 2,0 4,0 4,6 8,4 2,5 1,7 3,8 0,1 6,3 4,9 0,05 0,10 2,0 
Kranten, boeken en schrijfwaren 2,1 3,7 4,7 5,0 4,7 5,3 4,6 4,2 4,2 4,4 4,1 0,07 0,09 1,8 
Culturele diensten 2,7 -2,7 3,1 -3,2 2,9 2,7 3,6 3,1 3,0 3,6 2,7 -0,06 0,06 2,1 
Overige artikelen voor recreatie, tuinen 
en huisdieren 0,7 0,9 1,3 0,8 0,8 1,6 1,3 1,6 2,3 1,3 1,1 0,03 0,04 3,3 

Diensten voor recreatie en sport 1,9 3,0 2,4 2,6 2,6 2,2 2,1 2,7 2,7 2,7 2,7 0,04 0,03 1,5 
Grote duurzame goederen voor recreatie 
buitenshuis 1,2 0,4 -0,1 -0,6 -0,4 -0,3 0,1 0,2 0,2 0,0 0,2 0,00 0,00 0,2 

Audio, video, foto, film en gegevenver-
werken-de apparatuur -2,1 -2,2 -1,2 -2,3 -1,7 -0,8 -2,0 -0,3 -0,6 -0,4 0,2 -0,04 -0,02 1,9 

Vervoer exclusief energie 1,5 1,7 2,0 2,0 1,9 2,3 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 0,22 0,26 12,9 
Aankoop van voertuigen 1,5 1,6 1,8 2,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,6 1,8 1,8 0,09 0,11 6,1 
Onderhoud van privé-voertuigen 1,8 1,7 2,5 2,0 2,2 2,7 2,8 2,5 2,6 2,4 2,4 0,07 0,09 3,6 
Vervoersdiensten 0,6 2,2 2,2 2,6 1,5 3,9 2,0 1,6 2,1 1,8 0,9 0,04 0,04 2,1 
Overige diensten in verband met privé-
voertuigen 0,8 3,1 3,6 3,6 4,1 3,4 3,1 3,7 2,9 4,1 4,1 0,01 0,02 0,4 

Smeermiddelen 1,0 0,9 1,0 1,7 1,7 0,9 0,7 0,9 0,8 1,2 0,6 0,00 0,00 0,0 
Onderdelen van privé-voertuigen 2,8 1,2 -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,01 0,00 0,7 
Restaurants, cafés en hotels 3,0 2,1 2,2 2,2 1,3 2,9 2,4 2,1 2,6 2,1 1,6 0,25 0,25 11,7 
Cateringdiensten 2,5 2,0 2,1 1,9 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 2,2 2,3 0,20 0,22 10,4 
Accommodatie 7,0 3,5 2,8 3,5 -4,1 10,2 3,9 0,7 4,1 1,8 -3,4 0,05 0,03 1,3 
Diverse goederen en diensten 1,7 1,5 2,0 1,5 2,0 2,1 2,1 1,9 2,1 1,8 1,9 0,19 0,25 12,2 
Verzekeringen 2,3 1,7 2,8 1,4 2,7 2,8 2,7 3,0 2,9 3,0 3,1 0,06 0,10 3,5 
Persoonlijke verzorging 0,8 1,1 1,6 1,3 1,8 1,8 1,8 1,1 1,7 0,7 0,8 0,05 0,07 4,0 
Sociale bescherming 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 2,1 1,9 1,9 1,9 1,8 1,9 0,06 0,06 2,9 
Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g. 2,3 0,9 2,2 1,2 1,5 2,1 2,4 2,7 2,8 2,5 2,7 0,01 0,02 0,8 
Overige diensten n.e.g. 1,0 1,3 1,0 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,01 0,01 0,9 
Financiële diensten n.e.g. 2,0 2,9 2,6 2,9 0,0 2,2 3,2 5,1 5,1 5,1 5,1 0,00 0,00 0,1 
Huisvesting exclusief energie 1,6 1,3 1,2 1,2 1,1 1,3 1,3 1,4 1,3 1,3 1,4 0,19 0,18 14,6 
Werkelijke woninghuur 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 0,10 0,10 9,1 
Onderhoud en reparatie van de woning 1,8 1,8 2,1 1,8 1,4 2,2 2,3 2,3 2,1 2,3 2,6 0,04 0,05 2,4 
Watervoorziening en diverse diensten 
in verband met de woning 2,9 1,6 1,1 1,2 1,1 1,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 0,05 0,03 3,0 

Gezondheid 1,8 1,8 1,0 1,5 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,20 0,12 11,9 
Diensten van ziekenhuizen 2,0 2,1 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 0,13 0,11 6,4 
Extramurale gezondheidszorg 2,1 2,9 0,4 3,0 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,06 0,01 2,3 
Medische producten en toestellen 1,2 0,6 -0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,1 0,0 0,02 0,00 3,1 
Stoffering, huishoudelijke apparaten en 
dagelijks onderhoud van de woning 0,4 0,7 0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 0,5 0,5 0,6 0,4 0,08 0,08 10,8 

Meubelen en stoffering, vloerbe-
dekking 0,9 1,3 1,2 1,1 1,0 1,2 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 0,05 0,05 3.6 

Goederen en diensten voor het dagelijks 
onderhoud van de woning 0,3 0,9 0,4 1,2 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,4 -0,1 0,03 0,01 3,1 

Huishoudtextiel 0,8 0,3 1,2 0,7 0,2 0,9 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5 0,00 0,01 0,9 
Glas, servies en huishoudelijke artikelen 1,3 1,0 0,7 1,2 1,0 1,0 0,6 0,2 0,4 0,1 0,0 0,01 0,01 0,8 
Gereedschappen voor huis en tuin -0,1 -0,2 0,4 -0,2 -0,1 0,5 0,5 0,7 0,7 0,5 0,8 0,00 0,00 0,9 
Huishoudelijke apparaten -0,8 -0,4 -0,3 0,6 0,6 -0,1 -0,1 -1,4 -1,7 -1,2 -1,3 -0,01 0,00 1,4 
Kleding en schoenen 0,5 0,4 0,7 0,6 0,6 0,3 1,3 0,8 0,7 0,8 0,8 0,05 0,06 7,7 
Kleding en kledingstoffen 0,4 0,3 0,9 0,4 0,5 0,3 1,6 1,0 0,9 1,0 1,0 0,03 0,05 6,6 
Schoenen 1,2 0,8 0,2 1,2 0,9 0,3 -0,2 -0,3 -0,1 -0,5 -0,4 0,02 0,01 1,2 
Onderwijs 0,4 1,6 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 0,01 0,01 0,7 
Communicatie 2,0 0,3 0,1 0,7 0,4 0,2 -0,2 0,1 -0,4 0,0 0,8 0,01 0,01 4,8 
Post- en pakketdiensten 0,0 11,3 14,7 13,5 22,2 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 0,01 0,02 0,1 
Telefoonapparatuur -3,1 -4,0 -2,4 -4,0 -3,6 -0,6 -2,5 -3,0 -2,5 -3,4 -3,1 -0,01 0,00 0,2 
Telefoon- en internetdiensten 2,3 0,1 -0,2 0,6 -0,1 -0,1 -0,5 -0,1 -0,7 -0,3 0,6 0,01 -0,01 4,5 
NEIG en diensten 

Diensten 
NEIG 

1,5 
1,9 
0,8 

1,3 
1,6 
0,8 

1,5 
1,8 
1,0 

1,4 
1,6 
1,0 

1,5 
1,8 
0,9 

1,6 
2,0 
1,1 

1,5 
1,7 
1,1 

1,5 
1,8 
1,0 

1,5 
1,8 
1,0 

1,5 
1,9 
0,9 

1,5 
1,8 
1,0 

1,28 
1,06 
0,44 

1,52 
1,12 
0,38 

100,0 
61,2 
38,8 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
1 Bijdrage tot de inflatie van de groep (in procentpunt), 2 p.m. gewicht in de groep in 2019 (in %). 
In cursief: gereguleerde diensten in België. 
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De productgroep NEIG en diensten wordt onderverdeeld in tien hoofdgroepen die op hun beurt bestaan uit een aantal 
categorieën. De analyse van deze hoofdgroepen en categorieën wordt beperkt tot deze waarvan de bijdrage tot de 
inflatie het grootst of het meest gewijzigd is en/of waarvan de inflatieniveaus het meest uitgesproken of het meest 
gewijzigd zijn. 

In 2019 werd met 0,30 procentpunt de grootste bijdrage tot de inflatie voor NEIG en diensten geleverd door de hoofd-
groep recreatie en cultuur. De inflatie voor deze hoofdgroep kwam in 2019 uit op 2,3 %, wat een sterke versnelling is 
ten opzichte van het voorgaande jaar toen de inflatie voor deze hoofdgroep uitkwam op 0,6 %. Pakketreizen hebben in 
2019 de grootste bijdrage geleverd tot de inflatie van deze hoofdgroep. In 2019 lagen de prijzen voor pakketreizen ge-
middeld 4,0 % hoger dan in 2018. Voornamelijk in het eerste kwartaal 2019 en in mindere mate in het vierde kwartaal 
2019 werd een hoge inflatie opgetekend, en dan voornamelijk voor buitenlandse reizen. De inflatie voor boeken, kran-
ten en tijdschriften is in 2019 opnieuw versneld en kwam uit op 4,7 %, tegenover 3,7 % in 2018 en 2,1 % in 2017. Voor-
namelijk de prijzen van kranten zijn zeer sterk toegenomen en lagen 13,4 % hoger in 2019 in vergelijking met het voor-
gaande jaar.71 De versnelling van het prijsstijgingstempo van deze hoofdgroep is voor een groot deel te wijten aan de 
subgroep culturele diensten. De neerwaartse impact op de inflatie door het schrappen van het kijk- en luistergeld in 
Wallonië in 2018, is in 2019 weggevallen. 

In 2019 werd met 0,26 procentpunt de op één na grootste bijdrage tot de inflatie voor NEIG en diensten geleverd door 
de hoofdgroep vervoer exclusief energie. De inflatie voor deze hoofdgroep kwam in de beschouwde periode uit op 
2,0 % (in vergelijking met 1,7 % in het voorgaande jaar). Binnen deze hoofdgroep leverde de subcategorie aankoop van 
voertuigen, mede door het grote gewicht de grootste bijdrage (0,11 procentpunt), gevolgd door onderhoud en repara-
tie van privévoertuigen (0,09 procentpunt). De aankoop van een voertuig was in 2019 op jaarbasis gemiddeld 1,8 % 
duurder (tegenover 1,6 % in 2018). De inflatie voor onderhoud en reparatie van privévoertuigen bedroeg in dezelfde 
periode 2,5 % (ten opzichte van 1,7 % in 2018). Deze twee subcategorieën zijn ook verantwoordelijk voor de versnelling 
van het prijsstijgingstempo van deze hoofdgroep. 

Ook de hoofdgroep restaurants en hotels leverde met 0,25 procentpunt een aanzienlijke bijdrage tot de inflatie voor 
NEIG en diensten. De inflatie voor deze hoofdgroep kwam in 2019 uit op 2,2 %, wat een zeer lichte versnelling is ten 
opzichte van het voorgaande jaar (2,1 % in 2018). Mede door het grote gewicht leverde de subcategorie restaurants en 
cafés de grootste bijdrage tot deze hoofdgroep en ook tot de NEIG- en diensteninflatie (0,22 procentpunt). De consu-
ment betaalde in 2019 gemiddeld 2,1 % meer voor een restaurant- of cafébezoek dan een jaar voordien. 

De inflatie voor diverse goederen en diensten kwam in 2019 uit op 2,0 %, wat een toename van het prijsstijgingstempo 
betekent ten opzichte van 2018 toen de inflatie voor deze hoofdgroep uitkwam op 1,5 %. Verzekeringen hebben de 
grootste bijdrage geleverd tot de inflatie voor deze productgroep. Het prijsstijgingstempo voor verzekeringen bedroeg 
2,8 % in 2019, tegenover 1,7 % in 2018. De versnelling van het prijsstijgingstempo van deze hoofdgroep is dan ook gro-
tendeels toe te wijzen aan deze subgroep. Vooral voor verzekeringen betreffende de woning (4,6 %) en voor verzeke-
ringen in verband met de gezondheid (6,1 %) was er een sterke inflatie in 2019. Wat betreft de woningverzekering 
worden de premies voor de brandverzekering geïndexeerd aan de hand van de ABEX-index72. Deze index wordt jaar-
lijks in mei en november aangepast. In november 2018 is deze met 2,5 % verhoogd (van 789 naar 809), in mei 2019 
met 1,2 % (van 809 naar 819), in november 2019 met 1,7 % (van 819 naar 833). Met betrekking tot de verzekeringen in 
verband met de gezondheid hebben verschillende mutualiteiten de regionale tariefverschillen, die historisch gegroeid 
zijn, geharmoniseerd in januari 2019. Onder andere deze harmonisatie heeft gemiddeld gezien geleid tot een verho-

                                                 
71 In 2018 heeft de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een studie gepubliceerd waarin onder andere wordt aangetoond dat 
de omzet van kranten en ook tijdschriften onder druk is komen te staan onder andere door de digitale transformatie. Volgens deze 
studie is voornamelijk de losse verkoop van kranten de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan, terwijl de verkoop dan digitale 
abonnementen deze daling niet heeft kunnen compenseren. Deze daling van verkoop heeft uiteraard geleid tot een daling van de 
omzet. Ook de toegenomen inkomsten uit digitale reclame voor kranten kunnen het verlies van reclame-inkomsten uit papieren 
kranten niet compenseren. Zie: https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/603/concessies-voor-de-dienst-van-algemeen-economisch-
belang-daeb-en-mogelijke-toekomstige-oplossingen-voor-de-daeb. 

72 De Abex-index geeft de evolutie weer van de kostprijs voor de bouw van gebouwen en privéwoningen. 

https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/603/concessies-voor-de-dienst-van-algemeen-economisch-belang-daeb-en-mogelijke-toekomstige-oplossingen-voor-de-daeb
https://www.ccecrb.fgov.be/p/nl/603/concessies-voor-de-dienst-van-algemeen-economisch-belang-daeb-en-mogelijke-toekomstige-oplossingen-voor-de-daeb
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ging van de tarieven voor mutualiteiten in verschillende regio’s. Nog op te merken valt dat de inflatie voor financiële 
diensten doorheen het jaar verder toegenomen is van 0,0 % in het eerste kwartaal 2019 tot 5,1 % in het vierde kwar-
taal 2019, doordat verschillende grootbanken hun banktarieven in de loop van het jaar hebben opgetrokken. 

De inflatie voor gezondheidszorg is vertraagd van 1,8 % in 2018 naar 1,0 % in 2019, waardoor de bijdrage van deze 
hoofdgroep tot de inflatie voor NEIG en diensten is teruggevallen van 0,20 procentpunt 2018 tot 0,12 procentpunt in 
2019. Ambulante zorgen zijn verantwoordelijk voor de vertraging van het prijsstijgingstempo (0,4 % in 2019 tegenover 
2,9 % in 2018). Sinds januari 2019 is het verhogend effect van de tariefverhoging voor tandartsen weggevallen (in het 
vierde kwartaal 2018 bedroeg de inflatie nog 7,9 %)73. 

Voor het tweede jaar op rij liet de hoofdgroep communicatie een zeer beperkte inflatie optekenen (0,1 % in 2019 en 
0,3 % in 2018). De inflatie voor postdiensten kwam in 2019 uit op gemiddeld 14,7 %, nadat ook in 2018 de inflatie op 
11,3 % uitkwam. Op 1 januari 2019 had Bpost opnieuw de tarieven voor de postzegel verhoogd. De prior-zegel werd 
heringevoerd en kost vanaf januari 1,00 euro bij enkelvoudige verkoop. De non-prior-zegel is opgetrokken van 
0,87 euro naar 0,95 euro bij enkelvoudige verkoop. Bij aankoop van 10 stuks kost de non-prior zegel 0,92 euro per stuk 
en de prior-zegel 0,97 euro per stuk. De prijzen voor telefoon- en internetdiensten lagen in 2019 ongeveer even hoog 
als in het voorgaande jaar, wat voor het derde jaar op rij een vertraging van het inflatiepeil betekent (4,6 % in 2016, 
2,3 % in 2017 en 0,1 % in 2018). De prijzen voor bundels, dewelke goed zijn voor tweederde van het gewicht van tele-
foon- en internetdiensten, lagen in 2019 gemiddeld 0,2 % hoger dan in 2018, wat het laagste inflatiepeil is sinds deze 
categorie opgenomen werd in de indexkorf in 2015. Mobiele telefoongesprekken waren in 2019 gemiddeld 3,0 % 
goedkoper dan in het voorgaande jaar. 

I.4.2 Inflatie voor niet-energetische industriële goederen en diensten in de voornaamste buur-
landen 

De inflatie voor de niet-energetische industriële goederen (NEIG) en diensten in de buurlanden bleef in 2019 stabiel op 
gemiddeld 1,1 %. In Duitsland kwam de inflatie voor het derde jaar op rij uit op 1,3 %, terwijl deze in Frankrijk vertraag-
de van 0,9 % in 2018 naar 0,6 % in 2019. In Nederland daarentegen versnelde de inflatie van 1,0 % in 2018 naar 1,9 % 
in 2019. De versnelling in Nederland is voor een groot deel te wijten aan de verhoging van het verlaagde BTW-tarief. 74 
In de buurlanden droeg de inflatie voor de NEIG en diensten in 2019 iets meer dan de helft (oftewel 0,82 procentpunt) 
bij tot de totale inlatie van gemiddeld 1,5 % in de buurlanden. In België, ter vergelijking leverde de NEIG en diensten 
ruim de grootste bijdrage tot de totale inflatie (oftewel 1,04 procentpunt of 83,0 %) van 1,2 % in 2019. 

De NEIG en diensten droegen 0,22 procentpunt bij tot het verkleinen van het totale inflatieverschil met de buurlanden 
ten voordele van België. Het is daarmee de enige categorie die heeft bijgedragen ten nadele van België.  

Terwijl de inflatie voor de NEIG licht toenam in de buurlanden (0,6 % in 2019 tegenover 0,5 % in 2018), bleef de inflatie 
voor de diensten in de buurlanden stabiel in 2019 op 1,5 %. De inflatie voor NEIG nam in Duitsland en Nederland toe 
tot respectievelijk 1,1 % en 0,6 % (respectievelijk 0,8 % en 0,2 % in 2018). In Frankrijk nam deze af tot -0,3 % (tegenover 
0,1 % in het voorgaande jaar). Ter herinnering: in België is de inflatie van de NEIG versneld tot 1,0 % (0,8 % in 2018). In 
2019 hebben de NEIG 0,13 procentpunt bijgedragen tot het verkleinen van het verschil in totale inflatie met de buur-
landen ten voordele van België. 

De diensteninflatie in de buurlanden bleef stabiel op 1,5 % in 2019. De versnelling van de inflatie in Nederland (van 
1,5 % in 2018 naar 2,7 % in 2019) werd gecompenseerd door een daling van de inflatie in Duitsland en Frankrijk (van 

                                                 
73 Op 1 januari 2018 zijn de tarieven voor tandartsen verhoogd, waarbij de terugbetaling door de verplichte ziekteverzekering gelijk 
is gebleven en de verhoging dus volledig voor rekening van de patiënt is. 

74 Bij het GICP met constante belastingvoet zou de inflatie voor de niet-energetische industriële goederen en diensten in 2019 in 
België, Duitsland en Frankrijk identiek geweest zijn aan de reële inflatie. In Nederland zou de niet-energetische industriële goederen 
en diensteninflatie bij constante belastingvoet uitgekomen zijn op 1,1 % (tegenover 1,9 % nu). Op 1 januari 2019 werd in Nederland 
het verlaagde belastingtarief opgetrokken van 6 % naar 9 %. Goederen en diensten die het meest beïnvloed zijn door deze btw-
verhoging zijn onder andere kleding en kledingstoffen, vervoerdiensten en onderhoud van privé-voertuigen. 
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respectievelijk 1,6 % en 1,3 % in 2018 naar respectievelijk 1,5 % en 1,2 % in 2019). Ter herinnering: in België is het prijs-
stijgingstempo voor de diensten toegenomen tot 1,8 % (tegenover 1,6 % in 2018). In 2019 hebben de diensten 
0,09 procentpunt bijgedragen tot het verkleinen van het verschil in totale inflatie met de buurlanden ten voordele van 
België.75 

Grafiek 16. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor niet-energetische industriële goederen en diensten in België en in 
de voornaamste buurlanden 

(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

Voor de NEIG en diensten is het inflatieverschil tussen België en de buurlanden in 2019 verder opgelopen tot 0,39 pro-
centpunt ten nadele van België (0,14 procentpunt in het voorgaande jaar). Voornamelijk de categorie pakketreizen 
heeft sterk bijgedragen tot het inflatieverschil te nadele van België (0,14 procentpunt). De inflatie voor pakketreizen 
kwam in België in 2019 uit op 4,0 %, terwijl deze gemiddeld in de buurlanden uitkwam op 0,7 %. Naast de pakketreizen 
heeft de categorie verpleging in een ziekenhuis bijgedragen tot het inflatieverschil ten nadele van België 
(0,10 procentpunt). De inflatie voor verpleging in een ziekenhuis kwam in België in 2019 uit op 1,8 % tegenover 2,0 % 
gemiddeld in de buurlanden. In België heeft deze categorie echter een significant groter gewicht dan in de buurlan-
den.76  

De grootste bijdrage tot het inflatieverschil met de buurlanden voor de NEIG en diensten ten voordele van België werd 
geleverd door werkelijke woninghuur (0,06 procentpunt). In België bedroeg de inflatie voor deze categorie 1,1 % te-

                                                 
75 In bijlage 4 zijn de grafieken opgenomen betreffende de kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor enerzijds de diensten in 
België en de voornaamste buurlanden en anderzijds de niet-energetische industriële goederen in België en de voornaamste buur-
landen. 

76 Het gewicht van deze categorie in 2019 komt uit op 4,4 ‰ in België, tegenover 0,76 ‰ in Duitsland en 0,19 ‰ 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 basiszorgeverzekering te nemen. Deze dekt onder andere de kosten voor een ziekenhuis, waardoor de 
verzekerde geen eigen bijdrage dient te betalen. 
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genover een inflatie van gemiddeld 1,3 % in de buurlanden. In Nederland bedroeg de inflatie voor deze categorie 
2,4 %, in Duitsland 1,5 % en in Frankrijk 0,4 %. 

Grafiek 17. Bijdrage van de voornaamste categorieën an het inflatieverschil voor diensten en niet-energetische industriële goe-
deren tussen Beglië en de voornaamste buurlanden 

(In procentpunt) 
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Tabel 8. Inflatie voor niet-energetische industriële goederen en diensten en voornaamste categorieën in België en in de voor-
naamste buurlanden in 2019 

(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht in 2019 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Recreatie en cultuur 2,3 0,4 0,1 0,5 1,9 12,8 14,2 
Pakketreizen 4,0 0,7 0,477 1,9 3,4 2,0 2,3 
Kranten, boeken en schrijfwaren 4,7 3,0 3,3 2,3 3,4 1,8 2,2 
Culturele diensten 3,1 1,5 0,8 2,9 2,5 2,1 2,2 
Overige artikelen voor recreatie, tuinen en 
huisdieren 1,3 0,9 1,4 -0,3 2,4 3,3 3,5 

Diensten voor recreatie en sport 2,4 1,9 0,6 2,3 4,3 1,5 1,6 
Grote duurzame goederen voor recreatie 
buitenshuis -0,1 0,4 0,8 0,1 -1,0 0,2 0,6 

Audio, video, foto, film en gegevensverwer-
kende apparatuur -1,2 -3,4 -3,3 -3,4 -3,8 1,9 2,0 

Vervoer exclusief energie 2,0 1,3 2,3 1,3 3,0 12,9 16,3 
Aankoop van voertuigen 1,8 1,5 2,3 0,6 0,7 6,1 5,9 
Onderhoud van privé-voertuigen 2,5 3,6 4,5 2,9 4,5 3,6 3,4 
Vervoersdiensten 2,2 1,7 1,9 0,6 5,0 2,1 3,9 
Overige diensten in verband met privé-
voertuigen 3,6 1,3 1,4 1,0 3,2 0,4 2,1 

Smeermiddelen 1,0 -0,1 2,8 -1,0 0,0 0,0 0,1 
Onderdelen van privé-voertuigen -0,1 0,7 0,4 1,5 -0,3 0,7 0,9 
Restaurants, cafés en hotels 2,2 2,3 2,8 1,4 4,3 11,7 10,0 
Cateringdiensten 2,1 2,3 2,6 1,3 4,6 10,4 7,8 
Accommodatie 2,8 2,6 3,2 1,6 2,1 1,3 2,2 
Diverse goederen en diensten 2,0 1,6 2,3 1,0 1,3 12,2 13,9 
Verzekeringen 2,8 1,8 1,6 1,6 4,4 3,5 4,0 
Persoonlijke verzorging 1,6 1,1 1,4 0,3 2,5 4,0 4,0 
Sociale bescherming 1,9 2,4 4,9 1,7 -9,078 2,9 2,8 
Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g. 2,2 0,5 1,4 0,1 -1,1 0,8 1,2 
Overige diensten n.e.g. 1,0 1,8 1,8 1,2 3,8 0,9 1,4 
Financiële diensten n.e.g. 2,6 2,0 3,2 0,2 3,5 0,1 0,6 
Huisvesting exclusief energie 1,2 1,4 1,6 0,7 2,4 14,6 18,6 
Werkelijke woninghuur 1,1 1,3 1,5 0,4 2,4 9,1 12,6 
Onderhoud en reparatie van de woning 2,1 2,5 3,4 1,9 -0,9 2,4 2,1 
Watervoorziening en diverse diensten in 
verband met de woning 1,1 1,3 1,4 0,3 3,8 3,0 3,9 

Gezondheid 1,0 0,7 1,1 -0,4 2,5 11,9 6,4 
Diensten van ziekenhuizen 1,8 2,0 2,3 0,1 0,0 6,4 0,7 
Extramurale gezondheidszorg 0,4 0,9 0,8 0,6 2,5 2,3 3,1 
Medische producten en toestellen -0,1 0,1 1,0 -1,879 2,5 3,1 2,7 

                                                 
77 Duitsland hanteert sedert januari 2019 een nieuwe methode voor de berekening van de HICP voor pakketreizen, en heeft de 
reeks herzien vanaf januari 2015. Terwijl de vroegere methodiek seizoensgewichten gebruikte voor de prijsindex, verschillende ge-
wichten op verschillende tijdstippen gedurende het jaar (winter- versus zomervakanties), gaat de nieuwe methode uit van jaarlijkse 
gewichten die constant gehouden worden gedurende het hele jaar. Dit betekent dat de prijsindex voor dergelijke reizen niet langer 
beïnvloed wordt door de switch van seizoengewichten aan het begin en einde van het seizoen. Het gebruik van vaste, constante 
gewichten houdt wel in dat, voor periodes die buiten het seizoen vallen wanneer de prijzen voor seizoensreizen niet waarneembaar 
zijn, de (ontbrekende) prijsveranderingen moeten worden geschat. Dit is mogelijk doordat de nieuwe methode ook rekening houdt 
met reizen die het ganse jaar door ondernomen kunnen worden en prijswaarnemingen dus het hele jaar door mogelijk zijn. De me-
thodologische wijziging heeft geleid tot een meer uitgesproken seizoenprofiel in de prijsindex voor pakketreizen in Duitsland. Ze 
heeft eveneens geleid tot revisies in de overeenkomstige speciale aggregaten en de totale inflatie zowel voor Duitsland, de eurozo-
ne als voor de Europese unie teruggaand tot en met januari 2015. 
78 Sinds 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor het gebruik van voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
gewijzigd en bedraagt 17,50 euro per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht. De Wmo heeft als doel om mensen zo 
lang mogelijk thuis te laten wonen en zelfstandig deel te laten nemen aan de samenleving. Om dit te bewerkstelligen kan de hulp-
behoevende burger voorzieningen aanvragen, zoals huishoudelijke hulp, een boodschappendienst, een traplift of een scootmobiel. 

https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo
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 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht in 2019 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Stoffering, huishoudelijke apparaten en 
dagelijks onderhoud van de woning 0,7 0,6 0,8 0,2 1,3 10,8 8,1 

Meubelen en stoffering, vloerbedekking 1,2 0,9 1,2 0,3 0,9 3,6 2,9 
Goederen en diensten voor het dagelijks 
onderhoud van de woning 0,4 1,3 1,1 1,1 2,3 3,1 1,6 

Huishoudtextiel 1,2 1,4 2,0 0,5 1,3 0,9 0,6 
Glas, servies en huishoudelijke artikelen 0,7 0,7 0,5 1,1 -0,3 0,8 0,8 
Gereedschappen voor huis en tuin 0,4 -0,6 -0,3 -0,6 -2,1 0,9 0,9 
Huishoudelijke apparaten -0,3 -0,4 -0,1 -1,9 4,7 1,4 1,4 
Kleding en schoenen 0,7 1,1 1,7 -0,2 1,5 7,7 7,3 
Kleding en kledingstoffen 0,9 1,3 2,0 -0,4 1,9 6,6 5,8 
Schoenen 0,2 0,4 0,4 0,4 -0,9 1,2 1,5 
Onderwijs 1,4 -0,8 -1,3 2,4 -2,1 0,7 1,0 
Communicatie 0,1 -1,9 -0,8 -2,6 -5,3 4,8 4,0 
Post- en pakketdiensten 14,7 4,5 3,4 6,6 2,3 0,1 0,3 
Telefoonapparatuur -2,4 -10,1 -5,5 -10,4 -19,3 0,2 0,5 
Telefoon- en internetdiensten -0,2 -1,1 -0,6 -1,7 -2,5 4,5 3,2 
NEIG en diensten 

Diensten 
NEIG 

1,5 
1,8 
1,0 

1,1 
1,5 
0,6 

1,3 
1,5 
1,1 

0,6 
1,2 

-0,3 

1,9 
2,7 
0,6 

100,0 
61,2 
38,8 

100,0 
63,1 
36,9 

NEIG en diensten 
(bij ongewijzigde indirecte belastingen) 1,5 1,1 1,3 0,6 1,1 100,0 100,0 

NEIG 
(bij ongewijzigde indirecte belastingen) 1,0 0,5 1,1 -0,3 0,1 100,0 100,0 

Diensten 
(bij ongewijzigde indirecte belastingen) 1,8 1,4 1,5 1,2 1,8 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
 

Focus: Consumptieprijzen voor telecommunicatiediensten in België en de voornaamste buurlan-
den 

In 2019 zijn de consumptieprijzen voor telefoondiensten in België met 0,2 % gedaald terwijl deze in gemiddeld in de 
buurlanden met 1,1 % goedkoper zijn geworden. Voor packs zijn de prijzen in België zo goed als stabiel gebleven terwijl 
deze in Nederland maar liefst met 4,0 % duurder zijn geworden. In Duitsland en Frankrijk daarentegen waren packs 
respectievelijk 0,4 % en 2,7 % goedkoper dan het jaar voordien. Gsm-gesprekken waren in België op jaarbasis gemid-
deld 3,0 % goedkoper. In Nederland betaalde de consument maar liefst 10,6 % minder voor mobiele gesprekken dan 
een jaar voordien. In Duitsland en Frankrijk was de prijsdaling voor mobiele gesprekken minder uitgesproken (respec-
tievelijk -1,1 % en -0,6 %). Gesprekken met een vast toestel zijn zowel in België als in de buurlanden duurder geworden 
op jaarbasis. In Nederland was de prijsstijging het sterkst (7,1 %). In België, Duitsland en Frankrijk schommelde het 
prijsstijgingstempo voor deze categorie tussen 0,0 % en 0,6 %. 

Op 23 december 2019 publiceerde het BIPT de vergelijkende studie Prijsniveau Telecomproducten in België, Neder-
land, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk (tarieven van augustus 2019).80 De telecom-
producten waarvoor de consumptieprijzen in de verschillende landen worden vergeleken, zijn mobiele telefonie (post 

                                                                                                                                                                            
 
79 In 2019 werd in Frankrijk de hervorming “100 % Santé” van kracht. Deze hervorming zorgt er voor dat de Fransen die nu de aan-
koop van een nieuwe bril, tandprothesen of hoorapparaten uitstellen wegens te duur, via dit programma hiervoor niets moeten 
bijbetalen en dat de kosten worden gedragen door de sociale zekerheid. Om hiervan te kunnen genieten dienen ze wel een aanvul-
lende zorgverzekering te hebben. Het aanbod producten is echter beperkt en de Franse consument is vrij producten buiten dit aan-
bod aan te kopen. Voor meer info zie: https://www.securite-sociale.fr/home/dossiers/galerie-dossiers/tous-les-dossiers/100-sante-
-des-soins-pour-tous-1.html. 

80 In de analyse van het Prijzenobservatorium werden het Verenigd Koninkrijk en Luxemburg buiten beschouwing gelaten. 
https://www.bipt.be/public/files/nl/22934/Prijzenstudie_2019.pdf. 

https://www.securite-sociale.fr/home/dossiers/galerie-dossiers/tous-les-dossiers/100-sante--des-soins-pour-tous-1.html
https://www.securite-sociale.fr/home/dossiers/galerie-dossiers/tous-les-dossiers/100-sante--des-soins-pour-tous-1.html
https://www.bipt.be/public/files/nl/22934/Prijzenstudie_2019.pdf
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paid)81, vaste telefonie, breedbandinternet en multiple play (triple play en quadruple play). Voor elk profiel werd per 
operator het goedkoopste tarief weerhouden. Op basis van de marktaandelen van de verschillende operatoren werd 
per profiel een gewogen gemiddelde berekend. Tabel 9 geeft een overzicht van de gemiddelde tarieven voor de ver-
schillende profielen in België en de voornaamste buurlanden. 

Uit deze vergelijking blijkt dat de tarieven voor de twee onderzochte Triple play-profielen en de twee quadruple play-
profielen, beide met een gemiddeld en een hoog verbruik (voor specificaties zie tabel 9) in België duurder zijn dan het 
gewogen gemiddelde van de drie voornaamste buurlanden (respectievelijk 20,2 %, 35,4 %, 30,5 % en 30,8 % duurder in 
België). In Frankrijk zijn de tarieven voor deze vier profielen het goedkoopst (respectievelijk 16,36 euro, 30,27 euro, 
39,53 euro en 45,45 euro duurder per maand in België). Beide profielen met een gemiddeld verbruik zijn het duurste in 
Nederland (respectievelijk 3,1 % en 6,1 % goedkoper in België). De profielen met hoog verbruik zijn dan weer het duur-
ste in België.  

Op 3 juli 2017 werd in België de Easy Switch – procedure van kracht die het voor de consument eenvoudiger maakt om 
van operator te veranderen voor vaste telecomdiensten (spraak, breedband, tv en bundels). In 2019 hebben 19,7 % 
van de klanten die van operator zijn veranderd, gebruik gemaakt van de Easy Switch – procedure, wat hetzelfde aan-
deel is als in 2018. Ondanks de sindsdien sterk vertraagde inflatie voor telecomdiensten, zijn de gemiddelde prijzen in 
België toch nog hoger gebleven. 

De tarieven voor de verschillende profielen van mobiele telefonie zijn in België goedkoper dan het gemiddelde van de 
buurlanden en voor weinig oproepen (60 min, 1.000 SMS, 500 MB data) is België zelfs het goedkoopst van alle lan-
den.82 Mobiele telefonie is voor de verschillende profielen telkens het goedkoopste in Frankrijk en het duurste in Duits-
land. 

  

                                                 
81 Bij mobiele telefonie post paid betaalt de consument achteraf in functie van zijn verbruik in tegenstelling tot mobiele telefonie 
pre paid, waarbij de consument vooraf betaalt aan de hand van herlaadkaarten. 

82 In oktober 2012 trad de telecomwet in voege, die het mogelijk maakt om (na 6 maanden) kosteloos en met behoud van nummer 
van operator te veranderen , wat de marktdynamiek (net als voor energie) heeft gestimuleerd. 



49 
 

Tabel 9. Overzicht maandelijkse kostprijs per aangeboden telecommunicatiedienst, voor België en de drie voornaamste buur-
landen, voor telkens het goedkoopste tariefplan 

(Euro per maand, tarieven augustus 2019) 

    

België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Verschil BE - 
Gemiddelde 
buurlanden 

(in %) 

Mobiele Telefonie - post paid 

Weinig oproepen, smartphone (60 min, 1.000 SMS, 500 MB) 14,66 21,33 24,37 17,87 18,37 -31,3% 

Smartphone, gemiddeld verbruik (60 min, 5.000 SMS, 5 GB) 26,68 31,34 41,36 17,87 29,78 -14,9% 
Smartphone, hoog verbruik (ongelimiteerde oproepen, ongelimi-
teerde SMS, 10 GB) 38,60 38,75 49,08 25,37 35,14 -0,4% 

Vaste Telefonie 

Laag verbruik (25 oproepen) 26,95 24,95 25,51 23,30 28,43 8,0% 

Gemiddeld verbruik (70 oproepen) 32,65 33,46 32,70 31,58 45,04 -2,4% 

Hoog verbruik (120 oproepen) 34,50 42,38 43,20 40,42 45,66 -18,6% 

Breedbandinternet 

Gemiddeld verbruik (50 Mbps ≤ snelh < 100 Mbps) 28,15       43,70   

Hoge snelheid (100 Mbps ≤ snelh) 43,23       51,28   

Multiple play 

Triple-play: Breedband + TV + Vaste Telefonie  

Gemiddeld verbruik (50 Mbps ≤ snelh < 100 Mbps) 25 oproepen 63,02 52,42 54,27 46,66 65,05 20,2% 

Hoog verbruik (snelh > 100Mbps) 25 oproepen 74,28 54,87 59,21 44,01 74,04 35,4% 

Quadruple-play: Breedband + TV + Vaste Telefonie + Mobiele Telefonie 
Gemiddeld mobiel verbruik (60min oproepen, 5.000 sms, 5GB 
data), vaste telefonie: 25 oproepen, breedband: hoog verbruik 
(snelheid > 100 Mbps) 

97,22 74,52 81,38 57,69 103,50 30,5% 

Hoog mobiel verbruik (5.000min oproepen, 5.000 sms, 10 GB 
data), vaste telefonie: 25 oproepen, breedband: hoog verbruik 
(snelh > 100 Mbps) 

106,41 81,33 91,62 60,96 105,50 30,8% 

Bron: BIPT. 
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Lijst van afkortingen 
ABEX Associatie van Belgische Experten 

BE België 

BIPT Belgisch Instituur voor Postdiensten en Telecommunicatie 

BRUGEL Brusselse regulator voor energie (BRUssel Gas ELektriciteit) 

BS Belgische Staatsblad 

Btw Belasting over toegevoegde waarde 

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

CP COICOP 

CPI Consumptieprijsindex 

CREG Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

CWaPE Commission wallonne pour l'Energie 

DE Duitsland 

EC Europese Commissie 

ECB Europese Centrale Bank 

EU Europese Unie 

EU-28 Europese Unie (28 landen) 

Eurostat Statistical Office of the European Commission 

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

FR Frankrijk 

GICP Geharmoniseerde index der consumptieprijzen 

GJG Gemiddelde jaarlijkse groei 

HICP Harmonised Index of Consumer Prices 

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) 

K1 Eerste kwartaal 

K2 Tweede kwartaal 

K3 Derde kwartaal 
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K4 Vierde kwartaal 

KB Koninklijk Besluit 

kWh Kilowattuur 

MWh Megawattuur 

NACE Economische activiteitennomenclatuur in de Europese Gemeenschap 

NBB Nationale Bank van België 

NCPI Nationale consumptieprijsindex 

NEIG Niet-energitische industriële goederen 

NL Nederland 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 

TICGN Taxe Intérieure sur Consommation de Gaz Naturel (Frankrijk) 

USD United States dollar 

VREG Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt 

WER Wetboek van Economisch Recht 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Overzicht van de prijsbewegingen van producten en diensten 
tussen 2018 en 2019 

(Rangschikking in dalende volgorde van prijsstijging) 

Benaming Inflatie in % 

Postverzending 14,74 

Kranten 13,44 

Andere tabakswaren 9,55 

Aardappelen 7,61 

Private verzekering i.v.m. de gezondhe 6,14 

Rijlessen,testen, vergunnin-
gen,keuringen 5,86 

Tijdschriften 5,33 

Tol en parkeermeters 5,26 

Voedselverwerkende apparatuur 5,14 

Musea, bibliotheken, dierentuinen 4,86 

Wijn op basis van ander fruit 4,85 

Hotels 4,72 

Educatieve boeken 4,71 

Ander vlees 4,69 

Verzekeringen betreffende reizen 4,61 

Verzekeringen betreffende de woning 4,60 

Buitenlandse reizen 3,99 

Binnenlandse reizen 3,47 

Diepgevroren vis 3,45 

Tapijten en vloerkleden 3,33 

Sportieve en recreatieve evenementen 3,12 

Personenvervoer per trein 3,12 

Sigaretten 3,09 

Cinema, theater, concerten 3,02 

Tuinierproducten 2,95 

Software 2,91 

Internationale vluchten 2,91 

Kijk- en luistergeld, abonnementen 2,90 

Sieraden 2,84 

Herstelling van klokken en uurwerken 2,62 

Bankdiensten 2,62 

Bloemen en planten 2,59 

Onderhoud en reparatie 2,51 

Reparatieen huur van schoeisel 2,51 

Fictie boeken 2,44 

Room- en vruchtenijs 2,44 

Hout en andere vaste brandstoffen 2,39 

Schoonmaak van kleding 2,38 

Reisartikelen 2,34 

Benaming Inflatie in % 

Product voor courant onderhoud wo-
ning 2,31 

Chips 2,29 

Huur van garage en andere huur 2,27 

Verse of gekoelde vis 2,21 

Recreatieve en sportdiensten - deel-
name 2,19 

Varkensvlees 2,18 

Restaurants, cafés en dancings 2,17 

Bejaarden- en gehandicaptentehuizen 2,12 

Motorfietsen 2,12 

Frituren,fastfood&snackbars 2,08 

Lichaamsverzorging 2,06 

Algem.geneeskund.prestaties 2,04 

Margarine en andere plantaardige vet-
ten 2,00 

Haarverzorging voor heren 2,00 

Herstelling en huur van kleding 1,94 

Yoghurt 1,93 

Diensten om mensen thuis te verzorgen 1,93 

Brood en broodjes 1,88 

Herstelling audio-, videoapparatuur, pc 1,84 

Diensten van elektricien 1,83 

Verpleging in ziekenhuis 1,80 

Toebehoren voor PC 1,76 

Internettoegang dienst 1,75 

Lichaamsverzorg. voor dames 1,73 

Nieuwe &tweedehandse auto's 1,71 

Diensten voor verhuis en opslag 1,71 

Diensten voor leggen van carpet 1,69 

Andere vleesbereidingen 1,69 

Wijn op basis van druiven 1,68 

Andere boeken 1,67 

Diensten van loodgieter 1,65 

Producten voor lichaamsverz. en well-
ness 1,64 

Elektriciteit 1,63 

Lam- en geitenvlees 1,63 

Onderhoudskosten in meergezinswo-
ningen 1,57 

Werken aan verwarming 1,56 
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Benaming Inflatie in % 

Andere schrijfwaren en tekenartik. 1,54 

Veeartsen en and. diensten vr huisdie-
ren 1,53 

Hoger onderwijs 1,45 

Campinguitrusting 1,44 

Binnenhuismeubelen 1,43 

Begrafenis diensten 1,42 

Andere accomodaties 1,41 

Andere melkproducten 1,35 

And.therap.appar.&material. 1,33 

Zout en keukenkruiden 1,33 

Meubelstoffen en gordijnen 1,31 

Bedlinnen 1,29 

Andere diensten ivm de woning 1,28 

Speelgoed en feestartikelen 1,27 

Kantines 1,25 

Klokken en uurwerken 1,24 

Kleding voor dames 1,21 

Huis- en dienstpersoneel 1,20 

Ontbijtgranen 1,20 

Accessoires bij kledij 1,19 

Andere medische prod neg 1,16 

Herstel en huur van grote gereedschap-
peb 1,16 

Geconc.melk,melk in poeder 1,15 

Kaas en kwark 1,14 

Gehoorapparaat 1,14 

Riolering 1,09 

Drag.beeld&geluid(pré-reg.) 1,09 

Andere prod. o.b.v. granen 1,07 

Andere kosten en diensten 1,06 

Verse groenten,uitgez.aard. 1,04 

Smeermiddelen 1,04 

Diensten van schilder 1,02 

Kinderopvang 1,02 

Cacao 1,01 

Juridische diensten en boekhouding 1,01 

Huur voor hoofdverblijfplaats 1,00 

Andere kleine elekt. huishoudapparaat 1,00 

Papier 1,00 

Vervoer per bus 0,96 

Limonades 0,95 

Verhuur garages, parkeer, voertuigui-
gen 0,94 

Andere bakkerijproducten 0,90 

Verschillende drukwerken 0,84 

Waterverbruik 0,84 

Andere meubelen en stoffering 0,84 

Benaming Inflatie in % 

Kant-en-klare maaltijden 0,84 

Babyvoeding 0,83 

Niet-elektrische huish.app. 0,83 

Diepvriezers en koelkasten 0,82 

Niet gemotoriseerd klein gereedschap 0,77 

And. verduurz. of bewerkte op vis en 
zee 0,77 

Huisvuilophaling 0,76 

Verlichtingsapparatuur 0,74 

Andere onderhoudsproducten 0,69 

Zwangerschapstest en anticonceptie 0,68 

Deegwaren 0,66 

Vaste tel. gesprekken en dienste 0,64 

Kledingstoffen 0,63 

Gedroogd, gezouten of gerookt vlees 0,63 

Verse volle melk 0,62 

Tuinmeubelen 0,60 

Petroleumgas 0,57 

Chocolade 0,56 

Fietsen 0,55 

Taxi & verhuur auto met bestuurder 0,55 

Reinigingsapparatuur 0,55 

Herenkleding 0,55 

Brilglazen en lenzen 0,55 

Tafellinnen en badkamerlinnen 0,52 

Producten voor huisdieren 0,49 

Kleding voor kinderen 0,48 

Diesel 0,43 

Sportartikelen 0,38 

Andere kleding artikelen 0,35 

Kinder- en babyschoenen 0,35 

Verse halfvolle melk 0,32 

Suikergoed 0,32 

Boter 0,31 

Diepgevroren groenten 0,29 

Vaat- en glaswerk 0,28 

Administratieve kosten 0,25 

Runds-en kalfsvlees 0,23 

Allerlei toebehoren van klein gereed. 0,23 

Pizza en quiche 0,21 

Mineraalwater 0,17 

Packs 0,15 

Muziekinstrumenten 0,15 

Elektr.toest.lichaamsverz. 0,14 

Fotografische diensten 0,11 

Herenschoenen 0,08 

Grote gemotoriseerde gereedschappen 0,07 

Banden 0,07 
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Benaming Inflatie in % 

Onderwijs niet gedefineerd per niveau 0,06 

Sauzen en specerijen 0,05 

Geneesk. prest.specialisten 0,01 

Geneesk.prestat.tandartsen 0,00 

Klin. biologie &radiografie 0,00 

Huur van therapeutische toestellen 0,00 

And. paramedische diensten 0,00 

Gedistilleerde dranken en likeuren -0,01 

Meel en andere granen -0,02 

Reserveonderdelen -0,06 

Ander alcoholhoudend bier -0,10 

Damesschoenen -0,17 

Siroop, honing en confituur -0,18 

Suiker -0,21 

Huisgevogelte -0,23 

Messenwerk -0,23 

Grote artikelen voor spelen en sport -0,24 

Personal computers -0,29 

Rijst -0,39 

Vakantiecentra, campings, jeugdher-
bergen -0,47 

Geneesmiddelen -0,57 

Accessoires voor voertuigen -0,64 

Andere uitrusting voor de ontvangst -0,66 

Andere verzekeringen -0,67 

Niet-elekt. materiaal lichaamsverzor-
ging -0,73 

Thee -0,81 

Strijkijzers -0,84 

Droogk., wasmach.,vaatwasm. -0,90 

Reinigings-&onderh.product. -0,91 

Radiatoren &airconditioning -0,97 

Andere voedingsmid. n.e.g. -0,99 

Olijfolie -1,03 

Toestellen voor vaste lijn -1,13 

Vers fruit -1,16 

Fruitconserven -1,21 

Baby artikelen -1,22 

Koffie-/theezetter & gelijk -1,24 

Verrijkte wijnen -1,26 

Andere vloerbedekkingen -1,30 

Bereid.& conserv.v.groenten -1,39 

Spel en hobby -1,50 

Benzine -1,54 

Vloeibare brandstoffen -1,59 

Pilsbier -1,66 

Verzekering voertuigen -1,77 

Sappen -1,87 

Benaming Inflatie in % 

Koffie -1,95 

Andere eetbare oliën -2,06 

Gedr., ger. of gez. vis en zeevruchten -2,31 

Andere dragers beeld & geluid -2,45 

Mobiele toestellen -2,53 

Fototoestellen en camera's -2,64 

Fornuizen -2,71 

Diepgevroren zeevruchten -2,76 

Mobiele telefoondiensten -2,94 

Alcoholische frisdranken -3,01 

Rekenmachines andere gegevensverw. 
app. -3,20 

Gedroogd fruit -3,58 

Televisies & videorecorders -4,10 

Aardgas -6,08 

Andere brandstoffen -7,69 

Eieren -8,41 

Verse of gekoelde zeevruchten -12,13 
Bronnen: Statbel, Eigen berekeningen: FOD Economie. 
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Bijlage 2: Inflatie in 2019 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 
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 

Met 
gewijzigde 
indirecte 

belastingen 

Zonder 
gewijzigde 
indirecte 

belastingen 
Electriciteit 1,6 1,3 4,3 3,9 3,4 3,4 3,9 3,7 15,7 10,2 
Gas -5,8 -5,8 3,9 2,9 2,4 2,3 2,8 2,8 10,6 3,3 
Vloeibare brandstof-
fen -1,6 -1,6 2,3 2,4 2,5 2,5 1,7 1,9   

Vaste brandstoffen 2,4 2,4 1,6 1,6 1,3 1,3 2,5 2,5   
Warmte energie   4,8 4,8 4,5 4,5 0,6 0,6 10,6 10,6 
Brandstoffen voor 
privévoertuigen 0,0 -0,8 -0,6 -0,7 -1,6 -1,7 0,2 0,1 1,9 1,2 

Energie -0,8 -1,1 2,0 1,7 1,4 1,4 1,8 1,7 7,7 4,0 
Tabak 5,4 1,9 6,2 4,0 3,7 3,7 10,6 5,2 2,8 -0,1 
Groenten 2,0 2,0 6,2 5,6 6,2 6,2 6,0 6,0 7,1 4,2 
Brood en granen 1,2 1,2 2,2 1,9 2,4 2,4 1,5 1,5 4,1 1,3 
Vlees 1,1 1,1 3,0 2,7 3,0 3,0 2,5 2,5 5,4 2,5 
Wijnen 1,3 1,3 1,0 1,0 0,3 0,3 1,9 1,9 0,8 0,8 
Bier -1,0 -0,9 1,6 1,5 1,8 1,8 1,6 1,4 0,7 0,3 
Gedistilleerde dranken -0,2 -0,2 2,5 2,2 0,6 0,6 4,2 3,7 0,4 0,4 
Suiker, jam, chocolade 0,7 0,7 0,7 0,4 -0,3 -0,3 1,2 1,2 3,0 0,1 
Vis en zeevruchten -1,6 -1,6 3,1 2,9 3,5 3,5 2,9 2,9 3,4 0,5 
Oliën en vetten 0,3 0,3 0,0 -0,3 -5,1 -5,1 4,8 4,8 4,8 1,9 
Melk, kaas en eieren 0,5 0,5 1,2 1,0 -0,3 -0,3 2,5 2,5 4,1 1,3 
Mineraalwater, fris-
dranken en sappen 0,2 0,2 1,4 0,7 0,4 0,4 2,5 1,4 2,8 0,0 

Koffie, thee en cacao -1,6 -1,6 -0,4 -0,7 -1,2 -1,2 0,8 0,8 -0,1 -2,8 
Voeding n.e.g. -0,1 -0,1 1,5 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 3,5 0,6 
Fruit -1,3 -1,3 -2,0 -2,2 -4,1 -4,1 0,4 0,4 -1,7 -4,5 
Levensmiddelen 1,3 0,8 2,5 2,0 1,6 1,6 3,3 2,7 3,6 1,0 
Bewerkte levensmidde-
len 1,7 1,1 2,7 2,1 1,8 1,8 3,5 2,7 3,9 1,3 

Niet-bewerkte levens-
middelen -0,4 -0,4 1,6 1,4 0,4 0,4 2,6 2,6 2,0 -0,8 

Niet-energetische 
industriële goederen en 
diensten 

1,5 1,5 1,1 1,1 1,3 1,3 0,6 0,6 1,9 1,1 

Diensten 1,8 1,8 1,5 1,4 1,5 1,5 1,2 1,2 2,7 1,8 
Niet-energetische 
industriële goederen 1,0 1,0 0,6 0,5 1,1 1,1 -0,3 -0,3 0,6 0,1 

Onderliggende inflatie 1,6 1,4 1,4 1,2 1,4 1,4 1,2 1,0 2,2 1,2 
GICP 1,2 1,1 1,5 1,3 1,4 1,4 1,3 1,2 2,7 1,3 
FOD Economie, Statbel. 
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Bijlage 3. Inflatie in België en in de voornaamste buurlanden in het vier-
de kwartaal 2019 
Tabel 1. GICP 

(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2019 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Energie -7,2 -0,7 -2,0 0,0 5,8 9,7 10,5 
Levensmiddelen 1,0 2,6 1,8 3,2 3,7 21,5 17,4 
Bewerkte levensmiddelen 1,6 2,8 1,8 3,6 3,8 17,2 14,0 
Niet-bewerkte levensmiddelen -1,1 1,7 1,5 1,6 3,0 4,3 3,4 
Goederen en diensten 1,5 1,4 1,6 0,9 2,2 68,8 72,1 
Diensten 1,8 1,9 1,9 1,5 3,0 42,1 45,5 
Niet-energetische industriële goederen 1,0 0,6 1,1 -0,2 0,9 26,7 26,6 
Onderliggende inflatie 1,5 1,6 1,6 1,4 2,4 85,9 86,1 
GICP 0,5 1,4 1,2 1,3 2,7 100,0 100,0 
GICP (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) 0,4 1,2 1,2 1,1 1,5 100,0 100,0 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

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

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2019 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden1 

Elektriciteit -6,5 5,5 3,9 7,3 9,8 32,8 25,7 
Brandstoffen voor privévoertuigen -3,1 -4,0 -7,5 -0,8 3,7 35,7 38,0 
Vaste brandstoffen 3,5 0,5 -1,0 2,6 Nb 1,0 1,4 
Vloeibare brandstoffen -6,8 -7,9 -9,4 -3,7 Nb 12,9 9,5 
Gas -16,3 0,7 3,7 -8,7 5,6 17,7 21,5 
Energie -7,2 -0,7 -2,0 0,0 5,8 100,0 100,0 
Energie (bij ongewijzigde indirecte  
belastingen) -7,1 -1,1 -2,1 -0,1 2,1 100,0 100,0 

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. 

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

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht 2019 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Tabak 5,2 7,3 4,3 13,1 1,7 14,2 12,5 
Vlees 1,7 4,4 5,0 3,5 7,1 19,5 15,9 
Brood en granen 1,0 2,0 2,3 1,2 3,9 14,5 12,6 
Groenten -1,9 0,8 -0,9 1,5 4,0 7,4 9,2 
Melk, kaas en eieren 0,4 1,4 0,1 2,1 4,7 9,4 10,5 
Suiker, jam, chocolade 0,9 0,8 0,2 1,1 2,8 5,2 5,6 
Alcoholische dranken 0,4 1,0 0,1 2,3 0,2 8,9 11,1 

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

Oliën en vetten -1,2 -2,4 -8,3 2,9 4,1 1,6 1,8 
Voeding n.e.g. 0,5 1,8 1,5 1,8 2,9 3,0 3,4 
Alcoholvrije dranken -0,4 0,7 0,3 0,9 2,6 6,4 7,9 

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

Fruit -2,2 2,2 3,1 1,2 2,3 5,5 6,2 
Vis en zeevruchten -0,9 2,8 3,7 2,2 3,8 4,4 3,2 



57 
 

Levensmiddelen 1,0 2,6 1,8 3,2 3,7 100,0 100,0 
Levensmiddelen 
(bij ongewijzigde indirecte belastingen) 

0,6 2,1 1,7 2,6 1,2 100,0 100,0 

Bewerkte levensmiddelen 1,6 2,8 1,8 3,6 3,8 79,9 80,4 
Bewerkte levensmiddelen 
(zonder alcohol en tabak) 0,8 2,1 1,6 2,1 4,6 56,7 56,7 

Bewerkte levensmiddelen 
(bij ongewijzigde indirecte belastingen) 1,6 2,8 1,8 3,6 3,8 79,9 80,4 

Niet bewerkte levensmiddelen -1,1 1,7 1,5 1,6 3,0 20,1 19,6 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

Tabel 4. Niet-energetische industriële goederen en diensten 
(Jaarlijks veranderingspercentage, tenzij anders vermeld) 

 België Gemiddelde 
buurlanden Duitsland Frankrijk Nederland 

Gewicht in 2019 (in %) 

België Gemiddelde 
buurlanden 

Recreatie en cultuur 2,5 1,0 0,8 0,6 3,2 12,8 14,2 
Pakketreizen83 3,8 2,8 2,2 6,5 7,4 2,0 2,3 
Kranten, boeken en schrijfwaren 4,2 2,8 3,2 1,9 3,6 1,8 2,2 
Culturele diensten 3,1 1,8 0,8 3,8 3,4 2,1 2,2 
Overige artikelen voor recreatie, tuinen en 
huisdieren 1,6 0,7 0,8 -0,1 2,6 3,3 3,5 

Diensten voor recreatie en sport 2,7 1,5 0,5 1,5 4,2 1,5 1,6 
Grote duurzame goederen voor recreatie 
buitenshuis 0,2 -0,4 1,1 -1,8 0,2 0,2 0,6 

Audio, video, foto, film en gegevensverwer-
kende apparatuur -0,3 -3,3 -4,0 -3,2 -0,7 1,9 2,0 

Vervoer exclusief energie 1,9 1,1 2,2 1,7 3,1 12,9 16,3 
Aankoop van voertuigen 1,7 1,3 1,9 0,6 0,4 6,1 5,9 
Onderhoud van privé-voertuigen 2,5 3,8 4,9 3,2 3,1 3,6 3,4 
Vervoersdiensten 1,6 2,4 2,0 2,1 6,4 2,1 3,9 
Overige diensten in verband met privé-
voertuigen 3,7 1,2 1,1 1,0 4,7 0,4 2,1 

Smeermiddelen 0,9 0,5 3,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 
Onderdelen van privé-voertuigen 0,1 1,3 0,9 1,8 3,0 0,7 0,9 
Restaurants, cafés en hotels 2,1 2,2 2,7 1,4 3,7 11,7 10,0 
Cateringdiensten 2,3 2,3 2,8 1,2 4,6 10,4 7,8 
Accommodatie 0,7 2,1 2,4 2,1 1,1 1,3 2,2 
Diverse goederen en diensten 1,9 1,7 2,7 0,8 1,6 12,2 13,9 
Verzekeringen 3,0 2,3 2,8 1,3 5,9 3,5 4,0 
Persoonlijke verzorging 1,1 1,1 1,5 0,1 2,8 4,0 4,0 
Sociale bescherming 1,9 2,2 5,0 1,2 -9,0 2,9 2,8 
Artikelen voor persoonlijk gebruik n.e.g. 2,7 0,9 1,1 0,8 0,5 0,8 1,2 
Overige diensten n.e.g. 0,9 1,7 1,7 1,0 3,9 0,9 1,4 
Financiële diensten n.e.g. 5,1 1,2 2,6 0,1 1,5 0,1 0,6 
Huisvesting exclusief energie 1,3 1,6 1,7 1,1 2,6 14,6 18,6 
Werkelijke woninghuur 1,2 1,5 1,5 1,1 2,5 9,1 12,6 
Onderhoud en reparatie van de woning 2,3 2,6 3,3 2,0 -0,3 2,4 2,1 
Watervoorziening en diverse diensten in 
verband met de woning 1,0 1,3 1,5 0,3 3,8 3,0 3,9 

 
                                                 
83 Duitsland hanteert sedert januari 2019 een nieuwe methode voor de berekening van de HICP voor pakketreizen. Terwijl de vroe-
gere methodiek seizoensgewichten gebruikte voor de prijsindex, verschillende gewichten op verschillende tijdstippen gedurende 
het jaar (winter- versus zomervakanties), gaat de nieuwe methode uit van jaarlijkse gewichten die constant gehouden worden ge-
durende het hele jaar. Dit betekent dat de prijsindex voor dergelijke reizen niet langer beïnvloed wordt door de switch van seizoen-
gewichten aan het begin en einde van het seizoen. Het gebruik van vaste, constante gewichten houdt wel in dat, voor periodes die 
buiten het seizoen vallen wanneer de prijzen voor seizoensreizen niet waarneembaar zijn, de (ontbrekende) prijsveranderingen 
moeten worden geschat. Dit is mogelijk doordat de nieuwe methode ook rekening houdt met reizen die het ganse jaar door onder-
nomen kunnen worden en prijswaarnemingen dus het hele jaar door mogelijk zijn. De methodologische wijziging heeft geleid tot 
een meer uitgesproken seizoenprofiel in de prijsindex voor pakketreizen in Duitsland. Ze heeft eveneens geleid tot revisies in de 
overeenkomstige hogere aggregaten, inclusief de totale inflatie en inflaties van de speciale aggregaten zowel voor Duitsland, de 
eurozone als voor de Europese unie teruggaand tot en met januari 2015. 
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Gezondheid 1,0 0,6 1,0 -0,3 2,6 11,9 6,4 
Diensten van ziekenhuizen 1,8 1,7 1,9 0,4 0,0 6,4 0,7 
Extramurale gezondheidszorg 0,4 0,9 0,9 0,6 2,6 2,3 3,1 
Medische producten en toestellen -0,1 0,1 0,9 -1,6 2,6 3,1 2,7 
Stoffering, huishoudelijke apparaten en 
dagelijks onderhoud van de woning 0,5 0,7 1,0 0,2 1,1 10,8 8,1 

Meubelen en stoffering, vloerbedekking 1,3 0,9 1,2 0,5 0,6 3,6 2,9 
Goederen en diensten voor het dagelijks 
onderhoud van de woning 0,2 1,5 1,8 0,8 2,6 3,1 1,6 

Huishoudtextiel 1,5 1,5 2,0 0,8 1,5 0,9 0,6 
Glas, servies en huishoudelijke artikelen 0,2 0,4 0,2 0,7 -0,2 0,8 0,8 
Gereedschappen voor huis en tuin 0,7 -0,1 0,2 -0,3 -1,3 0,9 0,9 
Huishoudelijke apparaten -1,4 -0,5 0,0 -1,8 2,9 1,4 1,4 
Kleding en schoenen 0,8 1,1 1,5 -0,1 1,5 7,7 7,3 
Kleding en kledingstoffen 1,0 1,4 1,9 0,0 2,2 6,6 5,8 
Schoenen -0,3 -0,2 0,2 -0,2 -2,4 1,2 1,5 
Onderwijs 1,5 0,3 -0,3 2,3 0,0 0,7 1,0 
Communicatie 0,1 -0,7 -0,7 0,3 -4,4 4,8 4,0 
Post- en pakketdiensten 12,5 6,3 6,6 6,6 2,3 0,1 0,3 
Telefoonapparatuur -3,0 -8,8 -5,8 -7,6 -19,4 0,2 0,5 
Telefoon- en internetdiensten -0,1 0,1 -0,7 1,4 -1,1 4,5 3,2 
NEIG en diensten 

Diensten 
NEIG 

1,5 
1,8 
1,0 

1,4 
1,9 
0,6 

1,6 
1,9 
1,1 

0,9 
1,5 

-0,2 

2,2 
3,0 
0,9 

100,0 
61,2 
38,8 

100,0 
63,1 
36,9 

NEIG en diensten 
(bij ongewijzigde indirecte belastingen) 1,5 1,3 1,6 0,9 1,5 100,00 100,00 

NEIG 
(bij ongewijzigde indirecte belastingen) 1,0 0,6 1,1 -0,2 0,6 100,00 100,00 

Diensten 
(bij ongewijzigde indirecte belastingen) 1,8 1,8 1,9 1,5 2,0 100,00 100,00 

Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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Bijlage 4: Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor bewerkte en 
niet-bewerkte levensmiddelen en voor diensten en niet-energetische 
industriële goederen 
Grafiek 1. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor bewerkte levensmiddelen in België en in de voornaamste buurlan-
den 

(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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Grafiek 2. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor niet-bewerkte levensmiddelen in België en in de voornaamste buur-
landen 

(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 

 

Grafiek 3. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor diensten in België en in de voornaamste buurlanden 
(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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Grafiek 4. Kwartaalevolutie van de consumptieprijzen voor niet-energetische industriële goederen in België en in de voornaam-
ste buurlanden 

(Jaarlijks veranderingspercentage) 

 
Bronnen: EC, FOD Economie, Statbel. 
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Bijlage 5: 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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