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INLEIDING 

 

In deze editie van de statistieken over de gas- en elektriciteitsmarkten in het Brussels Gewest, vindt u geen inlichtingen meer over de prijs van 

energie. Deze informatie zal vanaf nu deelmaken uit een nieuwe publicatie van BRUGEL : de Prijsobservatorium. Dit zal binnenkort gepubliceerd 

worden en de prijzen van gas en elektriciteit in Brussel in meer details analyseren. Een andere verandering in de huideige editie van de 

markstatistieken is dat cijfers betreffende groenestroom werden inbegrepen. 

 

 

Activiteiten op de markten 

In 2010 bedraagt het totaal verbruik van elektriciteit in het Brussels Gewest 5.814 GWh (buiten netverlies) en bedraagt het totaal verbruik van 

gas 11.690 GWh. De huishoudelijke klanten vertegenwoordigen 24% van het totaal verbruik voor elektriciteit en 47% voor gas. 

Op 31 december bedroegen de marktaandelen, waarbij alle klanten in aanmerking worden genomen, in aantal leveringspunten, die nog steeds 

door de standaardleverancier werden bevoorraad, respectievelijk 37,25% voor elektriciteit en 34,66 % voor gas. 

Voor de elektriciteitsmarkt vertegenwoordigen ECS, Electrabel en SPE respectievelijk 66,26%, 12,59 % en 10,07 % van de marktaandelen in 

volume. Voor gas  vertegenwoordigen Electrabel, Lampiris en SPE 82,17 %, 7,14 % en 4,47 % van deze marktaandelen. 



 

 

Wat het aantal leveringspunten betreft, zijn voor elektriciteit ECS, Lampiris en Nuon de belangrijkste leveranciers met marktaandelen van 

respectievelijk 88,48 %, 6,15 % en 2,5 %. Voor gas vinden we dezelfde leveranciers terug met marktaandelen van respectievelijk 87,96 %, 6,75 % 

en 2,74 %. 

De switchgraad voor de huishoudelijke klanten bedraagt voor het vierde kwartaal 3,4 % voor elektriciteit en is quasi identiek voor gas. Deze 

graden zijn relatief stabiel gebleven tijdens het gehele jaar 2010. Voor de professionele klanten bedraagt deze graad 15 % voor elektriciteit en 22 

% voor gas voor het laatste kwartaal. 

 

Sociale gegevens 

Het is verrassend vast te stellen dat er blijkbaar een relatief groot aantal meters werd afgesloten tijdens de drie laatste maanden van het jaar. 

De maanden oktober tot december maken deel uit van de periode van bescherming gedurende de winter tijdens dewelke (op voorwaarde dat 

de beslissing vermeld werd in het vonnis) de afsluiting van de energiemeters ongedaan kan worden  gemaakt opdat de gezinnen over een 

waarborg inzake levering zouden kunnen beschikken tijdens de winter. 

Het aantal beschermde klanten neemt voortdurend toe. Het is moeilijk om het aantal gezinnen te evalueren dat betrokken zal zijn door de 

sociale beschermingsmaatregelen inzake energie, doch gelet op de recente verhoging van de energieprijzen, mag men ervan uitgaan dat het aantal 

beschermde klanten in de nabije toekomst zal toenemen. 

Ter herinnering, het statuut van Brusselse beschermde klant wordt toegekend om aan het gezin voor de tijd die voor het gezin nodig is om zijn 

schuld aan de commerciële leverancier terug te betalen. Aangezien het vaak om grote schulden gaat en de inkomsten van het gezin dikwijls 

bijzonder laag zijn, is de nodige tijd voor de terugbetaling lang. In een bepaald aantal gevallen zijn de gezinnen gewoonweg niet in staat om hun 

schuld terug te betalen en behouden zij het statuut van beschermde klant.     

 

 


