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Stijgende prijzen kenmerkten elektriciteits- en aardgasmarkt in 2008 
 

2008 werd gekenmerkt door stijgingen. Sommige stijgingen stemmen tevreden, zoals de 
spectaculaire toename van het aantal installaties voor de productie van elektriciteit uit zonne-
energie en de groei van het aantal kwalitatieve installaties voor warmtekrachtkoppeling. Andere 
stemmen minder optimistisch, zoals de sterke en gestage stijging van zowel de aardgas- als de 
elektriciteitsprijzen. Deze opwaartse prijstendens is weliswaar niet doorgetrokken in 2009, dat tot 
nog toe een dalende tendens laat zien. 
 

• De activiteitsgraad van de energieafnemers blijft op een stabiel niveau, zo blijkt uit de indicator van de 
marktdynamiek die de VREG berekent; 

• Scherpe prijsstijgingen voor elektriciteit en aardgas kenmerkten 2008, gevolgd door een daling op het einde 
van 2008 vooral van de laagste prijscurve. Een prijsdaling die zich ook in 2009 voortzet op alle prijsniveaus; 

• De gegevens over de evolutie van de elektriciteitsprijs voor kleine professionele afnemers wijzen op een 
belangrijk prijsvoordeel dat de KMO’s kunnen doen als ze naar het laagste prijspeil in de markt overstappen. 
Toch vormen de kleine professionele elektriciteitsafnemers de meest passieve groep op de energiemarkt in 
Vlaanderen. KMO’s kunnen sinds begin 2009 op de VREG website terecht voor de professionele V-test als 
ondersteuning bij hun zoektocht; 

• De fusie van GdF en Suez, moedermaatschappij van Electrabel, wordt al jaren druk besproken en is intussen 
een feit. Heel recent werd de overname door EDF van de participatie van Centrica in SPE aangekondigd, 
naast de overname van Nuon door Vattenfall en van Essent door RWE. Ettelijke andere operaties werden 
aangekondigd, al uitgevoerd of zullen zich nog aandienen. Sommige zijn van aard om een bijkomende impuls 
te geven aan de concurrentie, andere dreigen het aantal spelers eerder in te perken en zo de 
concurrentiedruk te verlagen. Dit zou een spijtige evolutie zijn. Het feit dat de markt nog steeds sterk 
geconcentreerd blijkt, maakt dit des te prangender; 

• Het aantal fotovoltaïsche (zonne-energie)installaties explodeerde in 2008 en de trend wordt doorgezet in 
2009. De groenestroomdoelstellingen van de Vlaamse Regering worden bereikt, zo blijkt uit het feit dat de 
elektriciteitsleveranciers het quotum konden invullen; 

• Voor het eerst werden in 2008 ook de warmtekrachtkoppelingsdoelstellingen bereikt en werd het WKC-
quotum eveneens door de elektriciteitsleveranciers voldaan.  
 

De VREG stelde op 25 mei 2009 haar derde marktrapport voor. Met dit marktrapport willen we een zo volledig 
mogelijk beeld schetsen van de evoluties op de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Vlaamse gewest in de loop 
van 2008. 
 
De VREG verzamelt veel gegevens, vooral bij de distributienetbeheerders en de energieleveranciers actief op de 
Vlaamse distributienetten, en verwerkt deze. Veel van deze informatie wordt maandelijks op de website 
gepubliceerd: marktaandelen, dynamiek van de leverancierswissels, verhandelde groenestroom- en 
warmtekrachtcertificaten, enz. Omdat er nood is aan overzicht, besliste de VREG om jaarlijks twee rapporten te 
publiceren die al deze informatie bundelen, in een tijdsperspectief plaatst en inzichtelijk maakt. Deze rapporten 
zijn het marktrapport (in het voorjaar) en de marktmonitor (in het najaar).  
 
Beide rapporten hebben hun eigen invalshoek. Het marktrapport blikt terug op het afgelopen jaar, vandaar dat in 
2009 het “Marktrapport 2008” gepubliceerd wordt. Het is een overzichtelijke bundeling van feiten, tendensen en 
evoluties. Aan de hand van dit marktrapport kunt u terugblikken op de energiemarkt in 2008.  
 
We vinden een aantal opmerkelijke tendensen in het marktrapport 2008 terug: 

• Het aantal leveringsvergunningen bleef relatief stabiel over 2008. Ook het aantal actieve leveranciers was 
stabiel. Uit de analyse van de marktmacht blijkt nog steeds een zeer hoge concentratiegraad. De markt 
wordt dus gedomineerd door enkele spelers. Hoewel de indicatoren stabiel blijven, lijken we nog ver van een 
echt concurrentiële markt af te staan; 

• Dat lijkt ook bevestigd te worden door de marktaandelen, die zeer stabiel geworden zijn. Zowel op de 
elektriciteits- als de aardgasmarkt is de dynamiek op het vlak van leverancierswissels iets lager dan in 2007. 
Vorig jaar veranderde 5,60% van alle elektriciteitsklanten bewust van leverancier, voor aardgas ging het om 
6,43% van alle klanten;  

• De toename van de elektriciteitsprijzen (gewogen gemiddelde prijs van de standaardleveranciers en gewogen 
gemiddelde prijs van de contracten) voor de Vlaamse gezinnen vanaf het najaar van 2007 zet zich 
gedurende het ganse jaar 2008 verder, weliswaar aan een tempo dat vertraagt naarmate het jaar vordert; 



 
 

PERS-2009-7 
 

25/05/2009 
 

 

  Pagina 3 van 3 

• De sterke stijging van de aardgasprijzen vanaf de zomer van 2007 houdt heel 2008 aan voor de 
huishoudelijke afnemers met een klein verbruik, voor de gezinnen die verwarmen op aardgas met een 
doorsnee verbruik en voor de gezinnen die verwarmen op aardgas met een groot verbruik; 

• Door op zoek te gaan naar de laagste prijs kunnen de professionele afnemers, die het segment met het 
hoogste aantal passieve afnemers vertegenwoordigen, toch wel een grote besparing realiseren; 

• Hoewel er voldoende certificaten beschikbaar waren op de markt, hebben bij de inlevering van 31 maart 
2009 vier van de twintig certificaatplichtige partijen niet aan hun volledige inleverplicht voldaan. Opnieuw 
beschikte één van deze vier weliswaar over voldoende aanvaardbare Vlaamse groenestroomcertificaten, 
maar besliste om ze niet allemaal in te leveren voor de inleverplicht van 31 maart 2009. Er moesten 
2.077.894 groenestroomcertificaten ingediend worden en er werden 2.073.043 certificaten ingediend. Het 
verschil is dus zeer klein. Globaal genomen volgt de productie van groene stroom het pad uitgezet door het 
quotum. Het groenestroomquotum op 31 maart 2010 bedraagt 5,25%; 

• Op 31 maart 2009 was er voor de eerste keer een (aanzienlijk) overschot aan beschikbare 
warmtekrachtcertificaten. Dit overschot van 884.425 certificaten wordt voor een deel verklaard door het feit 
dat bij de vorige inlevering op 31 maart 2008, ondanks een globaal tekort aan certificaten, toch 203.299 
certificaten werden opgespaard voor een volgende inleveringsronde. Ook het aantal warmtekrachtcertificaten 
dat werd uitgereikt voor warmtekrachtbesparing gerealiseerd in de eerste maanden van 2009 en dat al 
beschikbaar was op 31 maart 2009, droeg bij tot het overschot. Dit aantal bedroeg 502.058. Op 31 maart 
2009 was er één leverancier die niet voldeed aan zijn warmtekrachtcertificatenverplichting. Er moesten 
1.750.076 warmtekrachtcertificaten ingediend worden en er werden 1.749.410 certificaten ingediend.  

• Wat de ecologische openbaredienstverplichtingen betreft, is vooral de stijging van het aantal installaties op 
zonne-energie spectaculair, van 4.200 eind 2007 naar 14.919 in april 2009. 

 
Het volledige marktrapport, met als referentie Marktrapport 2008, kunt u raadplegen op de VREG-website, onder 
<Publicaties> en <Rapporten>. 
 
 
Nota aan de redacteurs: 
1. De VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) staat in voor de regulering en 
controle van de vrijgemaakte elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen. De VREG wil de Vlaamse afnemers 
bijstaan om de mogelijkheden van de vrije energiemarkt te leren kennen en hun weg te vinden op deze markt. 
Ze volgt de ontwikkelingen van de Vlaamse energiemarkt, bekeken in een Europese context, via studies. In haar 
adviserende taak aan de Vlaamse Regering verwerkt ze haar kennis over de Vlaamse energiemarkt. Ze neemt 
gepaste maatregelen om de uitvoering van het beleid te ondersteunen. De VREG ijvert voor een transparante 
Vlaamse energiemarkt en realiseert haar opdrachten via een open communicatie met de Vlaamse overheid, de 
marktspelers en de afnemers. 
 
2. Voor objectieve informatie over de vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt kunt u het best onze website 
bekijken op: www.vreg.be  
 
3. Daarnaast biedt de VREG de V-test aan, een objectieve vergelijking van het aanbod van de verschillende 
energieleveranciers voor huishoudelijke en kleine professionele energieafnemers. U vindt de V-test voor 
huishoudelijke elektriciteits- en aardgasklanten en die voor kleine professionele elektriciteitsverbruikers allebei op 
de VREG-homepage. 
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