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De Vlaamse energiemarkt in 2009, vrij stabiele cijfers, maar toch heel 
wat activiteit  

 
Als je naar de cijfers kijkt, lijkt de Vlaamse energiemarkt in 2009 vrij stabiel.  Maar achter de cijfers 

tekenen zich echter tendensen af die wijzen op een grote activiteit of duiden op nog te ontwarren 
knopen in de toekomst: 

 
In 2009 blijft er interesse in de Vlaamse markt, wat een positieve trend is: vier nieuwe 

elektriciteitsleveranciers hebben de markt betreden. De sterke internationalisering wordt 
voortgezet waardoor solidere posities worden ingenomen. Het marktaandeel van de grootste 

spelers blijft dalen. De concurrentie neemt dus toe. Daartegenover blijft de zeer sterke concentratie 
van de productiecapaciteit in België de echte opening van de markt bemoeilijken. 

 
Het aantal leverancierswissels blijft gehandhaafd op het peil van 2008. Toch scoort de 

activiteitsgraad van de energieverbruikers in Vlaanderen ruim boven het Europese gemiddelde en 
wordt Vlaanderen algemeen erkend als een actieve energiemarkt. 

 
Decentrale productie op basis van hernieuwbare energiebronnen en de realisaties op vlak van 

energiebesparing groeien sterker dan in de doelstellingen opgenomen waren.  
 
We vinden een aantal opmerkelijke tendensen in het marktrapport 2009 terug: 
 

• Het aantal leverancierswissels blijft op het peil van 2008 
o In 2009 veranderde 5,64% van alle elektriciteitsklanten bewust van leverancier, voor aardgas ging het 

om 6,25% van alle klanten; in 2008 ging het om respectievelijk 5,60 en 6,43% 
o Dit betekent dat 178.016 elektriciteitsafnemers en 109.829 aardgasafnemers van leverancier 

veranderden in 2009 
o Er wordt dus niet minder geswitcht, ondanks een klimaat van dalende prijzen 

• Een actieve keuze is nog steeds de beste keuze 

• De energiemarkt in Vlaanderen wordt vanuit Europees perspectief gezien als een actieve energiemarkt 

• De concentratiegraad daalt licht, maar blijft toch nog ver verwijderd van een echt competitieve markt 
o Ook het marktaandeel van de grootste spelers blijft dalen 
o Vier nieuwe elektriciteits- en aardgasleveranciers hebben de markt betreden over 2009, wat bewijst dat 

de Vlaamse energiemarkt nieuwe concurrenten blijft aantrekken 
o Er is een sterke internationalisering met het ontstaan van een aantal energiegroepen (GDF Suez, RWE-

Essent, Nuon-Vattenfall, …)  

• In 2009 daalt de vervoerde energie over het distributienet enerzijds omwille van een stijgend aandeel 
decentrale productie waardoor de energie ter plaatse wordt verbruikt. Anderzijds omdat deze niet meer 
wordt vervoerd als gevolg van de economische crisis 

• 89,6% van de gezinnen in Vlaanderen heeft een contract met een elektriciteitsleverancier 

• 11% kiest voor een groen contract 

• 93,74% van de gezinnen heeft een contract met een aardgasleverancier 

• Het marktaandeel van de netbeheerder als sociale leverancier is een aandachtspunt 
o 3,23% van de elektriciteitsklanten wordt beleverd door de netbeheerder als sociale leverancier 
o 3,78% van de aardgasklanten wordt beleverd door de netbeheerder als sociale leverancier 

• Over 2009 daalden de energieprijzen, zowel voor elektriciteit als voor aardgas 

• Procentueel aandeel van de verschillende prijscomponenten elektriciteit in december 2009: 
o Energie: 55,71% 
o Distributie: 35,73% 
o Transmissie: 7,17%  
o Heffingen: 1,40% 

• Procentueel aandeel van de verschillende prijscomponenten aardgas in december 2009: 
o Energie: 65,12% 
o Aardgasdistributie: 28,49% 
o Vervoer: 3,17%  
o Heffingen: 3,22% 
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• Het totaal aantal productie-installaties groene stroom steeg tot 62.830 eind 2009. In 2009 behandelde de 
VREG 47.273 zonnepanelendossiers. Het extra geïnstalleerde productievermogen verdubbelde in 2009 ten 
opzichte van 2008 (115.659 kW extra vermogen in 2008 tegen 334.997 kW extra in 2009). Het totaal 
geïnstalleerde vermogen eind 2009 bedroeg 1.190.435 kW.  

• In 2009 erkende de VREG 60 warmtekrachtinstallaties, tegenover 67 in 2008. Het bijkomend geïnstalleerde 
elektrische of mechanische vermogen steeg met 259.945 kW in 2009; dit is 39% van de bijkomende 
capaciteit van 2008 (660.466 kW). Het totaal geïnstalleerde vermogen eind 2009 bedroeg 1.290.057 kW. 

• Hoewel er voldoende groenestroomcertificaten beschikbaar waren op de markt, hebben bij de inlevering van 
31 maart 2010 vier van de twintig certificaatplichtige partijen niet aan hun volledige inleverplicht voldaan. 
Het totale boetebedrag bedraagt 154.125 euro. Er moesten 2.073.201 groenestroomcertificaten ingediend 
worden en er werden 2.072.013 certificaten ingediend. Er waren 3.127.689 certificaten beschikbaar. Het 
groenestroomquotum op 31 maart 2010 bedraagt 5,25% 

• De netbeheerders hebben over 2009 133.655 groenestroomcertificaten opgekocht. De kosten verbonden aan 
de opkoopverplichting belopen voor 2009 voor alle netbeheerders samen 45.659.214 euro (450 euro min een 
gemiddelde verkoopwaarde van 108,38 euro) 

• Op 31 maart 2010 was er een aanzienlijk overschot aan beschikbare warmtekrachtcertificaten. Er moesten 
1.889.821 certificaten worden ingediend terwijl er 4.145.756 beschikbaar waren voor inlevering. Er werden 
1.889.705 certificaten ingediend. Twee certificaatplichtige partijen hebben niet aan hun volledige 
inleverplicht voldaan. Het totale boetebedrag bedraagt 5.220 euro  

• Decentrale productie en energiebesparing groeien sterker dan wat in de doelstellingen staat 
o Er waren al een aantal acties om de continuïteit van dit succesvolle beleid mogelijk te maken (stijging 

quota groene stroom, daling van 450 naar 350 euro, isolatievoorwaarde, …) 
o Huidig, gunstig investeringsklimaat moet ondersteund worden 
o Kostprijs voor consument moet onder controle blijven 
o Noodzakelijke investeringen in slimme meters en slimme netten � Wettelijk kader is belangrijk! 

 
 
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. 
Via studies volgt ze de ontwikkelingen van de Vlaamse energiemarkt binnen een Europese context. 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: 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. 
 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
 
André Pictoel, Gedelegeerd Bestuurder VREG 
02/553.13.52, 0473/593.874 of andre.pictoel@vreg.be  
 
Sofie Lauwaert, Communicatieambtenaar 
02/553.13.40, 0472/475.305 of sofie.lauwaert@vreg.be  


