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Ongezien hoge activiteitsgraad op de energiemarkt in 2011, maar nog heel veel 
potentieel.  

 
Op 1 december 2011 was de VREG 10 jaar operationeel. Tijd om een stand van zaken op te maken 

over de ontwikkelingen op de energiemarkt in Vlaanderen. 

 
In 2011 was er een ongezien hoge activiteitsgraad op de energiemarkt op het vlak van wisselen van 

energieleverancier. De eerste 10 maanden zijn al 215.000 elektriciteitsklanten van leverancier 
veranderd en 140.000 aardgasklanten. De VREG verwacht dat in 2011 in totaal 250.000 

elektriciteitsklanten van leverancier zal veranderen en 160.000 aardgasklanten. In 2010 veranderden 
in totaal bijna 213.000 klanten van elektriciteitsleverancier en bijna 128.000 van  aardgasleverancier.  

 

Ondanks deze hoge activiteitsgraad is er toch nog heel veel potentieel. In totaal deden in 2011 al 
meer dan 1,2 miljoen Vlamingen de V-test op de website van de VREG. Dit betekent dat er van die 1,2 

miljoen V-tests slechts 18% effectief de stap zet om van leverancier te wisselen. De Vlamingen staan 
zeker en vast stil bij de keuze van energieleverancier, maar er heerst toch nog wat conservatisme om 

effectief te veranderen. De redenen die aangehaald worden om toch niet van leverancier te 

veranderen zijn: de vermeende beslommeringen en de tevredenheid over de huidige leverancier. Heel 
veel Vlamingen zijn tevreden over hun huidige leverancier, zowel over de juistheid van de facturen, de 

betrouwbaarheid als de prijs.  
 

Als we de marktaandelen bekijken, zien we een gestage daling van het marktaandeel van Electrabel 
(van > 75% in 2004 naar bijna 62% in 2011). Op nummer 2 staat SPE-Luminus (21,02%), gevolgd 

door Nuon Belgium (8,41%), Essent (2,3%), Lampiris (1,96%), Ecopower (0,93), ...  

Voor een volledig overzicht, http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/1m.pdf  
 

De prijs is dé grootste motivator om van leverancier te veranderen, gevolgd door de betrouwbaarheid 
en dienstverlening en het aanbod groene stroom.  

 

Als we de prijzen van een gemiddeld gezin (elektriciteit 3.500 kWh en aardgas 23.260 kWh) in 
Vlaanderen vergelijken met de prijzen in Nederland en Wallonië, dan zien we dat de prijzen in 

Vlaanderen nog steeds de laagste zijn, maar dat de prijzen in 2011 wel verder naar elkaar toe zijn 
gegroeid. Een gemiddeld gezin betaalt in Vlaanderen jaarlijks 2.250 euro voor elektriciteit en aardgas.  

 

De totale energieprijs is als volgt samengesteld: 51% energieprijs, 40% distributiekosten, 8% 
transmissiekosten en 1% heffingen. Deze verhoudingen zijn niet spectaculair gewijzigd ten opzichte 

van bijvoorbeeld 2004 (respectievelijk 51%, 37%, 9% en 3%), maar de prijzen liggen wel hoger.  
 

Door het akkoord over de staatshervorming zal de bevoegdheid over de distributienettarieven op 
termijn naar de VREG verhuizen. Dit zal toelaten om de distributienetbeheerders efficiënter en 

coherent te reguleren. 

 
Zowel op de markt van groenestroom- als van warmtekrachtkoppeling(WKK)certificaten zien we een 

structureel overschot aan certificaten. Dit overschot begint te wegen op de certificatenprijs. De 
gemiddelde marktprijs voor groen stroomcertificaten is in oktober 2011 gedaald tot 90 euro tegenover 

107 euro begin 2011. Ook de marktprijs voor WKK-certificaten is gedaald. Een herstel van het 

evenwicht tussen vraag en aanbod aan certificaten is nodig om de doelstellingen inzake stroom uit 
hernieuwbare bronnen en warmtekrachtkoppeling te behalen. 

 
 

http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/1m.pdf
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Nota aan de redacteurs: 
De VREG (Vlaamse Regulator van 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. De VREG volgt de ontwikkelingen van de Vlaamse energiemarkt, bekeken in 
een Europese context, via studies. In zijn adviserende taak aan de Vlaamse Regering verwerkt hij zijn 

kennis over de Vlaamse energiemarkt. Hij neemt gepaste maatregelen om de uitvoering van het 

beleid te ondersteunen. De VREG ijvert voor een transparante Vlaamse energiemarkt en realiseert zijn 
opdrachten via een open communicatie met de Vlaamse overheid, de marktspelers en de afnemers. 

 
 

Voor meer informatie over dit persbericht: 

André Pictoel, Gedelegeerd Bestuurder VREG 
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 

Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
Graaf de Ferrarisgebouw | Koning Albert II-laan 20 bus 19 | B-1000 Brussel 

02/553.13.52, 0473/593.874 of andre.pictoel@vreg.be  
Web: www.vreg.be 
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