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Meer concurrentie op de energiemarkt in 2014 
 

Het aantal gezinnen en bedrijven dat van energieleverancier veranderde in Vlaanderen 

bleef hoog in 2014. De activiteit op de energiemarkt is niet uitgedoofd. Het aantal 
gezinnen met een contract dat groene stroom garandeert, stijgt verder in 2014 en 

bedraagt meer dan 37%. Een toe te juichen evolutie is dat het aantal klanten van de 
distributienetbeheerders, een goede indicator voor het inschatten van structurele 

energiearmoede, voor de 4de keer op rij daalde in 2014. 

De gunstige evolutie van de concentratie-indexen geeft aan dat de energiemarkt verder 
evolueert naar meer concurrentie. Nadat de afgelopen twee jaar een spectaculaire 

positieve evolutie van de concentratiegraad merkbaar was vertraagt deze enigszins in 
2014. Dit wijst erop dat de concurrentie zich meer begint af te spelen tussen de 

nieuwkomers en niet meer hoofdzakelijk tussen de historische leveranciers en de 
nieuwkomers. 

De aardgasprijzen waren eind 2014 lager dan eind 2013. De besparing door te veranderen 

van een contract met gemiddelde prijs naar de laagste prijs is voor aardgas eind 2014 
hoger dan eind 2013. De mogelijke besparing voor elektriciteit is kleiner geworden. Door 

de btw-verlaging in april 2014 lagen de elektriciteitsprijzen eind 2014 lager dan eind 
2013, maar wel hoger dan in april 2014. De marges van heel wat leveranciers liggen al 

dicht bij het nulpunt. De prijsdruk op de energiekost door de concurrentie wordt voor 

elektriciteit teniet gedaan doordat andere onderdelen van de eindfactuur stijgen. 
 

MARKTONTWIKKELINGEN 
 Het aantal elektriciteits- en aardgasklanten dat van energieleverancier veranderde bleef hoog 

in 2014, zonder echter de recordniveaus van 2012 en 2013 te evenaren. De energiemarkt is 

dus allerminst ingedommeld. Zeker niet de kleine bedrijven die ook in 2014 massaal van 
leverancier veranderden. 

 Meer dan 37% van de gezinnen heeft nu een contract dat groene stroom garandeert. 

 Het aantal gezinnen dat klant is van de distributienetbeheerders daalde voor de 4de keer op 

rij in 2014 (2,48% voor elektriciteit en 2,94% voor aardgas). Omdat dit een goede indicator is 

voor het inschatten van structurele energiearmoede is dit een toe te juichen evolutie. 
 Een opvallende andere indicator die aangeeft dat de concurrentie op de elektriciteits- en 

aardgasmarkten hoog blijft, is het groot aantal extra energieleveranciers in 2014. 

 We zien in 2014 eerder een vertraagde vooruitgang voor de concentratie indexen (HHI- en 

C3-indexen) die we gebruiken om de concurrentiële positie van de markt te beoordelen, na 
spectaculaire verbeteringen de afgelopen jaren. Voor bedrijven met een jaarlijkse 

meteropname is er wel nog significante vooruitgang in de concentratie index, aangedreven 

door de hoge wisselactiviteit. 
 De concurrentie begint zich meer af te spelen tussen de nieuwkomers en niet meer 

hoofdzakelijk tussen de historische leveranciers en de nieuwkomers op de markt. 

 Daardoor zijn de marktaandelen van de elektriciteitsleveranciers in 2014 weer grondig door 

elkaar geschud. EDF Luminus, Essent, Octa+, Elegant, EBEM, Ecopower, Vlaams 
Energiebedrijf, Watz, Elexys, Wase Wind en E.ON Belgium winnen klanten terwijl ECS, eni, 

Lampiris, Eneco België en Belpower klanten verliezen. Dit bevestigt dat de concurrentie zich 
meer en meer afspeelt tussen de nieuwkomers en minder tussen de nieuwkomers en de 

historische spelers.  

 Ook de marktaandelen van de aardgasleveranciers zijn in 2014 grondig herschikt. EDF 

Luminus, eni, Essent, Octa+, Elegant, Antargaz, Total Gas&Power, Watz, Elexys, Vlaams 
Energiebedrijf en Belgian Eco Energy winnen klanten terwijl ECS, Lampiris, Eneco België en 

EBEM klanten verliezen. Eneco Consumenten blijft stabiel. Ook hier zien we dat de 
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concurrentie zich meer afspeelt tussen de nieuwkomers en minder tussen de nieuwkomers en 
de historische spelers.  

 
PRIJSEVOLUTIE ELEKTRICITEIT EN AARDGAS 

 De gewogen gemiddelde prijs van de elektriciteitscontracten lag in december 2014 voor alle 

beschouwde afnemers hoger dan in april 2014:  

o gezin met een doorsnee verbruik: €703,40 eind 2013, €604,47 euro april 2014 versus 
€627,89 euro eind 2014 

o klein bedrijf: €9.172,01 eind 2013 versus €9.323,70 euro eind 2014 
 Een gezin met een doorsnee verbruik kon eind 2014 € 53 besparen door te kiezen voor het 

goedkoopste elektriciteitscontract (eind 2013 was dit nog € 85). 

 Een kmo met een doorsnee verbruik kon eind 2014 € 698 besparen door te kiezen voor het 

goedkoopste elektriciteitscontract (eind 2013 € 1004). 
 Sinds oktober 2014 ligt het elektriciteitstarief DNB voor gezinnen met een doorsnee verbruik 

onder de referentieprijs (de gewogen gemiddelde prijs van de contracten). 

 

 De gewogen gemiddelde prijs van de aardgascontracten lag eind 2014 voor alle beschouwde 

afnemers lager dan eind 2013: 
o gezin dat verwarmt met aardgas met een doorsnee verbruik: €1.449,89 eind 2013 

versus €1.369,89 euro eind 2014 
o klein bedrijf: €5.574,32 eind 2013 versus €5.270,64 euro eind 2014 

 Een gezin met een doorsnee verbruik kon eind 2014 € 136 besparen door te kiezen voor het 

goedkoopste aardgascontract (eind 2013 € 111). 

 Een kmo met een doorsnee verbruik kon eind 2014 € 565 besparen door te kiezen voor het 

goedkoopste aardgascontract (eind 2013 € 468). 
 

 De marges van heel wat elektriciteits- en aardgasleveranciers liggen al dicht bij het nulpunt. 

De prijsdruk op de energiekost door de concurrentie wordt voor elektriciteit teniet gedaan 
doordat andere onderdelen van de eindfactuur stijgen. 

 
Het Marktrapport 2014 vindt u op www.vreg.be onder Energiesector > Publicaties en documenten > 

Documentendatabank. 
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