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Dag belangenbehartiger! 

Je hoort en leest het wellicht meermaals per jaar: van energieleverancier veranderen kan je 
centen opleveren. Jaarlijks kijken of je het voordeligste energiecontract hebt, levert je sowieso 
een mooie besparing op. Maar vandaag is het extraatje groter dan voorheen. De prijzen voor 
gas en elektriciteit zijn de voorbije weken immers naar beneden gedonderd. Je kan er dus extra 
voordeel uit halen door nu te switchen. Een ideale uitdaging in een uitdagende tijd als deze, vind 
je niet?   

Verwarm je met stookolie? Ook dan hebben we fijn nieuws. De prijs van ruwe olie was in tijden 
zo goedkoop niet als vandaag (minder dan de helft van de prijs in januari 2020!). Het is dus een 
ideaal moment om je stookolietank te vullen.  

Verspreid je dit nieuws ook aan je leden? In deze infomail vertellen we je stap per stap hoe je 
de switch probleemloos aanpakt.  

Veranderen van energieleverancier 

Sinds juli 2003 kan je door de vrijmaking van de energiemarkt je energieleverancier 
kiezen. Energieleveranciers kopen elektriciteit en aardgas aan bij producenten en verkopen deze 
met een winstmarge aan gezinnen en bedrijven. Energieleveranciers kunnen verschillende 
elektriciteits- en/of aardgascontracten aanbieden. Voor elektriciteit en aardgas kan je zelf 
twee aparte leveranciers kiezen. Dat is vaak voordeliger. Van leverancier of contract veranderen 
was nog nooit zo gemakkelijk en is bovendien gratis. Je hebt verschillende tools die je kunnen 
helpen om een juiste keuze te maken. We lichten vandaag de V-test uit (VREG) maar verken 
gerust andere mogelijkheden (bv. mijnenergie.be).  

Veranderen is uiterst eenvoudig. Je moet enkel een contract tekenen met een nieuwe 
leverancier. Deze zorgt voor een vlotte overstap zonder kosten en dit ongeacht de looptijd van 
het huidig contract*. Door te veranderen zal je niet zonder stroom of gas komen te zitten. Er 
hoeven geen nieuwe meters geplaatst worden. Er zal niemand aan huis komen en je moet amper 
papierwerk regelen. Voor een gemiddelde prijsdaling van 13% voor elektriciteit en 23% voor 
aardgas, als je nu een vast contract hebt, en 17% voor elektriciteit en zelfs 32% voor aardgas, 
als je een variabel contract hebt, is het wel de moeite waard!  

*Let wel op: sommige leveranciers rekenen wel de jaarlijkse vergoeding (administratieve- en andere kosten) voor een 
heel jaar aan als je minder dan een jaar klant bent gebleven.  

Doe de V-test 

https://ymlptr5.net/3825fbbuyaoaehquwadaqjyaiawyjh/click.php
https://ymlptr5.net/1775bbbesafaehquwataqjyacawyjh/click.php


Om je te helpen bij het kiezen van de goedkoopste 
leverancier of het meest voordelige energiecontract heeft 
VREG  een eerlijke en betrouwbare 
vergelijking gemaakt, de V-test. Zo kan je makkelijk een 
nieuwe leverancier of een beter contract kiezen. De VREG 
is de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt.  
De V-test vergelijkt het huidige aanbod van 
energiecontracten op de markt. Dat betekent dat je geen 
vergelijking kan maken met je bestaande contract. Dit is 
afgesloten aan andere tarieven en andere voorwaarden. Als 
je de V-test doet, krijg je de energiecontracten te zien die 
nieuwe klanten aangeboden krijgen. De V-test wordt 
maandelijks aangepast met de meest actuele prijzen. Er 
wordt geen rekening gehouden met kortingen en 
promoties. De V-test berekent op basis van 
je verbruik hoeveel je het komende jaar zou betalen als 
je nu een contract afsluit met een leverancier.  
Als je je niet volledig zeker voelt of geen internet hebt, 
kan je de vergelijking doen door te bellen naar het gratis 
nummer 1700. Je kiest in het keuzemenu voor "Andere 
vraag" en vraagt om de V-test vergelijking te doen en je 
alle uitleg te geven.  

  

 

 

  

Wat heb je nodig? 

Je hebt je laatste jaarlijkse eindafrekening van elektriciteit en/of aardgas nodig. Neem je volledige eindafrekening erbij, ook de laatste 
bladzijden. Als je niet weet waar je het verbruik op je factuur kan terugvinden, kan je bellen naar je huidige energieleverancier. De V-
test doe je best op basis van je werkelijke verbruik. Zoek naar het verbruik in kWh, niet naar bedragen in euro. Heb je geen idee hoeveel 
je verbruik bedraagt, dan kan je gebruik maken van een geschat verbruik (op basis van je profiel). 

Heb je zonnepanelen? Bekijk dan voordien even of je een terugdraaiende teller hebt en 
hoeveel kW de omvormer bedraagt. Veranderen van leverancier of contract, doe je als 
zonnepaneleneigenaar best zo dicht mogelijk bij de jaarlijkse meteropname.  

  

Geef je contractvoorkeur op 

Voor je contracten begint te vergelijken, raden we je aan om eerst te beslissen of je bereid bent om prijsrisico's te nemen (= contract 
met een variabele energiecomponent) of liever voor zekerheid kiest (= vast contract). Je kan dit vergelijken met een woonlening, waar 
je ook moet kiezen tussen een variabele en vaste rentevoet.  

• Een variabel contract kan schommelen tijdens de contractperiode, afhankelijk van de prijsdalingen en -stijgingen op de 
energiemarkt. Als de prijs daalt, betaal je minder voor je verbruikte energie dan de prijs in de V-test. Als de prijs stijgt, betaal 
je meer dan die prijs.   

o Er zijn verschillende gradaties van prijsrisico. Contracten op basis van een spot-parameter zullen veelal een hoger risico 
inhouden dan contracten op basis van een forward-parameter. Meer lees je bij de resultaten van de V-test.  

• Een vast contract verandert niet tijdens de contractperiode. Je weet dus op voorhand precies hoeveel je maandelijks betaalt 
voor elke verbruikte kWh. Binnen de vaste contracten dragen de energieleveranciers het risico van stijgende energieprijzen. 
Algemeen kan dan ook worden gesteld dat zij een risicopremie zullen aanrekenen. Een vast contract zal dus iets duurder zijn.  

 

Hoe lees ik de resultaten?  

Op https://www.vreg.be/nl/v-testr-vergelijk-de-energiecontracten-vlaanderen lees je 
gedetailleerd hoe je de uitkomst van de V-test correct interpreteert. Afhankelijk van jouw 

https://ymlptr5.net/3825fbbuyaoaehquwadaqjyaiawyjh/click.php
https://ymlptr5.net/4b986bbeuataehquwaaaqjyarawyjh/click.php


voorkeuren (wil je een langere looptijd, groene energie, een goede dienstverlening en aan welke 
voorwaarden?) maak je zeker de juiste keuze! 

 
 Bron: vreg.be   

Ik verander! 

Veranderen van leverancier 

Neem contact op met de leverancier die je op basis van de vergelijking gekozen hebt. Dat kan 
telefonisch of via het internet. Je nieuwe leverancier zal vragen naar je naam en adres en ook 
naar je EAN-code. Deze code bestaat uit 18 cijfers en begint met 5414. Je vindt ze op de eerste 
bladzijde van je factuur. Het is belangrijk dat je deze code correct doorgeeft. Je moet zelf geen 
opzegbrief sturen om het contract met je vorige leverancier op te zeggen. Je nieuwe leverancier 
zorgt voor alles. 

  

Veranderen van contract bij dezelfde leverancier 

Soms is een ander energiecontract bij jouw huidige leverancier de juiste keuze. Om te 
veranderen, neem je contact op met je leverancier. Zeg dat je al klant bent maar dat je graag 
een ander, goedkoper contract wil. Geef de naam door van het contract dat je graag wil. Je 
leverancier zal vragen naar je klantennummer, je naam en adres. Vraag naar een bevestiging van 
je nieuwe contract. 

  

Geef je meterstanden door 

Als je van leverancier verandert, krijg je van de netbeheerder een kaartje om de meterstanden 
in te vullen en door te geven. Geef je meterstanden altijd door. Als je dat niet doet, schat je 
netbeheerder je meterstanden en dat kan in je nadeel zijn. Je oude leverancier gebruikt de 
meterstanden om je eindafrekening op te maken. 

  

 

https://ymlptr5.net/4b986bbeuataehquwaaaqjyarawyjh/click.php


  

Meer info? 

Raadpleeg zeker www.vreg.be of een andere 
energieleveranciersvergelijkingsdienst. Je kan ook steeds 
terecht op het gratis telefoonnummer 1700. 
  
Uiteraard beantwoorden we ook graag jouw vragen via 
belangenbehartiging@okra.be! 
 

 

 

  

  

  

Contacteer ons 

PB 40, B-1031 Brussel 

www.okra.be 

belangenbehartiging@okra.be 

Studiedienst  
02 246 44 40  
02 246 39 45 

Pensioendienst 

02 246 44 45 

02 246 44 31  

OKRA-Zorgrecht  
02 246 57 72 
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