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Agenda

►Inleiding
►Nieuwe V-test® sinds 11 januari
• Invoerpagina
• Resultatenpagina
• Meer details bij elk contract
• Sociaal tarief, standaardtarief netbeheerder en noodleverancier

►Nieuwe versie V-test® sinds 21 februari
►Geplande aanpassingen in 2022
• Nieuwe nettarieven (capaciteitstarief)
• Jaarkost variabele contracten inschatten

►Communicatie en informatie VREG
►Vragen?
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Inleiding
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Gemiddelde prijs
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►Elektriciteit 

►Gas 



Nieuwe V-test® sinds 11 januari
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Traject: Feedback intermediairen is belangrijk!

►Donderdag 27 mei 2021: voorstelling voorlopige versie invoer- en resultatenpagina
• Suggestie: Energiehuizen voor ondersteuning gebruikers
►Vandaar contact via Matteus

• Daarna kans om deel te nemen aan gebruikersbevraging

►26 november 2021: demo nieuwe V-test®
►Vandaag: opleiding
►Daarna …?

►Communiceren doen we via onze mailinglijst
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Invoerpagina

8



Invoerpagina: Optie 1 “Ik ken mijn verbruik niet”

►Optie 1: Schatting maken
• Voor wie snel resultaat wil
• Het blijven schattingen… Volgorde is van belang!
►Bewuste keuze om zo weinig mogelijk input te vragen
• Bijv. elektrische verwarming

►Contract kiezen vs. Jaarkost zo goed mogelijk inschatten
• Na invoer van postcode kan je al een V-test® uitvoeren
►Default keuzes:
• Ik woon hier
• Vergelijken voor elektriciteit & gas
• Gezin van 3 personen
• Digitale enkelvoudige meter
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Invoerpagina: Optie 1 “Ik ken mijn verbruik niet”

►Geschat verbruik is zichtbaar, en verandert o.b.v. invoer
• Gebruiker ziet hierdoor meteen nut van elke vraag/invoer

►Schattingen op basis van door iedereen gekende invoer
• Verbruik o.b.v. # inwoners, productie o.b.v. # zonnepanelen

►Formulier verandert volgens selectie gebruiker
• Enkelvoudige meter of dag/nacht, zonnepanelen, …
• Enkel gas/elektriciteit vergelijken
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Invoerpagina: Optie 2 “Ik ken mijn verbruik”

►Optie 2: Verbruik invoeren
• Mogelijkheid om periode te herschalen
• Geplande aanpassingen (juni):
►Link om periode zichtbaar te maken verplaatsen
• Dichter bij de invulvelden

►1e periode standaard overnemen bij volgende 
periodes
• Blijft mogelijk om die te overschrijven
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Invoerpagina: Optie 3 “Verbruiksgevens opladen”

►Mogelijk voor wie al minstens één jaar 
kwartierwaarden heeft

►Data ophalen in Fluvius portaal en 
opladen in V-test®

►Gevolg: berekenen ingeschatte jaarkost 
dynamische contracten
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Betrouwbaarheid en ondersteuning gebruikers
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Ondersteuning gebruikers: helpteksten
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Resultatenpagina
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Welke contracten tonen we?

►Alle contracten die publiek beschikbaar zijn in het Vlaamse Gewest
• Volledige aanbod – verschil met commerciële vergelijkers

►Waarop je kan intekenen op de dag waarop je de V-test® uitvoert
• Start levering kan later zijn: zie verder

►Via de standaard kanalen
• Dus niet: bijv. contracten waarop je enkel kan intekenen via commerciële vergelijkers

►Gebaseerd op tariefkaarten
• Dus niet: op maat gemaakte offertes
►Afnamecontracten: verbruik tot 100 MWh elektriciteit en 150  MWh aardgas
► Terugleveringscontracten: injectie tot 12 MWh

►Dus: we tonen op elk moment volledig en actueel contractaanbod
• Geen maandelijkse update meer 
►Vroeger: aan het begin van de maand nog enkele dagen contracten van vorige maand zichtbaar

►Vragen of problemen? Laat het ons weten!
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Resultatenpagina

►Enkel relevante tabs zichtbaar
• Bijv. terugleveringscontracten enkel 

voor digitale meter met zonnepanelen
• Bijv. enkel gas/elektriciteit vergelijken

►Weergave opties:
• Prijs per jaar, maand, kWh
• Met/zonder kortingen
• Lijst of tabel

►Default: 
• Tab gascontracten
• Kortingen aan (sinds 21 februari)
• Prijs per jaar
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Rondleiding via “Hoe gebruiken”
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Aparte tab voor gas, elektriciteit, teruglevering

►Aparte tabs voor elektriciteitscontracten, gascontracten en terugleveringscontracten
• We krijgen soms melding dat gebruikers de verschillende tabs niet opmerken
• Daarom in juni onderstaande aanpassing:
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Resultatenlijst afdrukken

►Jaarverbruik zichtbaar op de print
• Herschaling → berekend jaarverbruik

►Print onduidelijk? Gebruik Ctrl+P
• + Laat het ons weten aub

►Geplande aanpassingen (juni):
• Print
►Netbeheerder niet meer vermelden
► Enkel het relevante jaarverbruik tonen

• Print gascontracten → enkel "Jaarverbruik gas"

► Logo VREG toevoegen
• Jaarverbruik sneller zichtbaar maken
►Niet enkel op de print
► Suggesties?
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Resultatenlijst: Informatie bij aangeboden contracten

►Labels 
• Vast, variabel of dynamisch
• 100% groen of 100% groen & lokaal

►Hoogtepunten 
• Bijv. Elektronische communicatie of domiciliëring is verplicht
• Deze kunnen we zelf aanpassen

21



Later opnieuw vergelijken?

►Link met daarin 
• Ingevoerde gegevens 
• Gebruikte filters
►Vanaf juni: ook geselecteerde weergave opties

►Met één klik nieuwe V-test® uitvoeren
• Op basis van actueel contractaanbod

►Voor jezelf of anderen
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Contracten vergelijken

►Je kan maximaal 3 contracten vergelijken
►Niet mogelijk in mobiele versie
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Contracten vergelijken

►Toon enkel de verschillen
►Afdrukken
• Print onduidelijk? Gebruik Ctrl+P
• + Laat het ons weten
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Meer filtermogelijkheden

►Maken gebruikers bewust van mogelijke valkuilen
• Ondersteuning gebruikers bij instellen filters: keuzehulp – zie verder
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Zonnepanelen
→ Inschatting jaaropbrengst terugleveringscontracten

►Wat je ontvangt is negatief getal
• Idem kortingen

►Combineren met afnamecontract verplicht?
• Staat in resultatenlijst en in details contract
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Meer details bij elk contract
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Meer details: Informatie + details prijsberekening
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Meer informatie dan vroeger

►Bijv. inteken- en leveringsperiode
►Bijv. termijn prijszekerheid
• Zeker checken bij contract onbepaalde duur
• Dit is de termijn waarin leverancier 

garandeert geen wijzigingen te doen
►Hoe vast is een vast contract?
►Welke zekerheid heb je bij variabel contract?

►Bijv. aanrekening vaste vergoeding
• Soms alternatief voor opzegvergoeding!

►Enzovoort…
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Links tariefkaart en product

►Bij details product: link naar tariefkaart en 
product op website leverancier

►Gekozen product makkelijker terugvinden
• Bij voorkeur productpagina waarop je 

meteen contract kan afsluiten
• Dit is niet bij alle leveranciers het geval

30



Opties en kortingen

►Default: kortingen aan
• Opgelet! Enkel kortingen verkregen zonder bijkomende voorwaarden worden dan getoond
• Kortingen met voorwaarden worden pas meegerekend als je filtert, zie verder

►Enkel kortingen vermeld op tariefkaart worden opgenomen ↔ commerciële vergelijkers
►Prijs met en zonder korting zichtbaar:
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Opties en kortingen

►Overzicht beschikbare opties (meerprijs) en kortingen bij details product
• Kortingen en opties toevoegen aan prijsberekening via filters (herberekening)
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Niet verrekenbare diensten/kortingen en meer informatie
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Details prijsberekening
►Prijsberekening: focus op energiekost
• Nettarieven en heffingen veranderen niet als 

je van leverancier of contract verandert

►Hoe kunnen we dit verduidelijken? 
Suggesties?
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Meer details van 1 contract afdrukken
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Sociaal tarief, standaardtarief netbeheerder en noodleverancier
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Sociaal tarief, standaardtarief netbeheerder en noodleverancier
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►Tussen andere producten in resultatenlijst
• Zichtbaar voor alle gebruikers

► Geen vraag hierover op invoerpagina
► Belangrijk: wie ervoor in aanmerking komt moet het zien
• Ook al zien alle andere gebruikers het dan ook

• Wat is het en wie komt ervoor in aanmerking?
► Verduidelijkt in resultatenlijst 

►Toekomst: enkel tonen aan juiste gebruikers?
• Mogelijk via persoonlijk profiel?

► Daarvoor moet je aanmelden met eID
• Blijkt moeilijk om informatie te kunnen ophalen



Sociaal tarief, standaardtarief netbeheerder en noodleverancier
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►Details: minder thema’s, meer uitleg
• Ook in helpteksten



Nieuwe versie V-test® sinds 21 februari
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Integratie Servicecheck

►Servicecheck  geen aparte tool meer
• Vanaf update begin maart

►Betaalmogelijkheden, contactgegevens, extra 
kosten bij laattijdig betalen, …
→ Toegevoegd bij details van elk product
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Integratie Servicecheck

• Klachtenindicator (aantal sterren)
► Zichtbaar in resultatenlijst en bij details van een product + filter
►Berekeningswijze en huidige score worden overgenomen
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Te bekijken: verbeteringen klachtenindicator

►Aantal tweedelijnsklachten per 5.000 huishoudelijke afnemers
• Klachten ontvangen door Federale Ombudsdienst en VREG
►Nadat klant eerst klacht indiende bij leverancier zelf

• Klachten moeten niet gegrond zijn om mee te tellen
► Leverancier is er dan niet in geslaagd het goed uit te leggen

►Enkel voor leveranciers met meer dan 5.000 unieke huishoudelijke klanten
►Hoe meer klachten, hoe minder sterren. Maar: 
• Gemiddelde over 4 kwartalen
• Doorlooptijd klachten Federale Ombudsdienst
►Momenteel is Q3 2021 het meest recent

►Daardoor klopt aantal sterren vandaag niet met realiteit
• Suggesties?
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Keuzehulp

►Via enkele vragen nemen we de gebruiker bij de hand en stellen we filters in
• Cfr. suggestie 27 mei 2021: default filter voor “consument onvriendelijke” contracten

►Volledig aanpasbaar: suggesties altijd welkom!
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Meer uitleg over hoe te veranderen van contract

44



Startdatum levering

►Ook vroegste datum waarop de levering kan starten is nu zichtbaar bij details product
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Geplande aanpassingen in 2022
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Op onze planning
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Planning 2022
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Iteratie 9: midden februari
Servicecheck
Keuzehulp

Iteratie 10: begin juni
Gegevens ophalen bij Fluvius
Persoonlijk profiel
Mijn Burgerprofiel (notificaties)
Capaciteitstarief

Iteratie 11: september
Gecombineerd aanbod
Winkelmandje 

Iteratie 12: november
Besparingspotentieel

Geen release nodig voor:
• Groepsaankopen
• Leegstandstarief
• Overstap nieuwe methodiek variabele prijzen?



Planning 2022: release juni

►Persoonlijk profiel 
• Contracten, EAN’s en verbruik bewaren voor verschillende locaties

►Vanuit persoonlijk profiel data ophalen bij Fluvius
• eID, itsme, … is daarvoor dus nodig

►Notificaties
• Via Burgerprofiel en/of mail
• Periodiek
►Reminder om V-test® uit te voeren elke 3 maanden / 6 maanden / 1x per jaar

• Bewaren huidige contracten met einddatum
►Reminder als huidig contract bijna afloopt

• Besparingspotentieel
►Reminder als minimaal bedrag naar keuze kan bespaard worden

►Is het zinvol dat klant profiel of notificaties kan delen met jullie?

49



Planning 2022: release juni

►Nieuwe nettarieven (waaronder capaciteitstarief): zie verder
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Planning 2022: release september

►Gecombineerd aanbod: Aparte tab voor contracten die als pakket worden aangeboden
• Bijv. gas en elektriciteit 
• Bijv. afname en teruglevering

►Winkelmandje
• Contracten van je keuze in je “winkelmandje”, cfr. online shopping
• Totaalprijs is dan zichtbaar naast alle tabbladen
►Vergelijken van prijs voor pakket met aparte contracten, eventueel bij verschillende leveranciers
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Planning 2022: release september

►Winkelmandje: Gebruiker kiest tussen
►Bezorg mij info over mijn contractkeuze 
• Gebruiker wil overstap zelf regelen of is nog niet zeker van keuze 
• Enkel mailadres in te voeren 
• Ontvangt mail met resultaat simulatie + contactgegevens leverancier(s) 
• Indien mogelijk ook tariefkaart 

►Contacteer leverancier(s) voor overstap naar gekozen contract(en) 
• Gebruiker wil effectief nieuw contract afsluiten 
• Nodige gegevens voor overstap in te voeren (naam, adres, EAN, …) 
• Mail naar leverancier(s), met gebruiker in kopie 
• Resultaat simulatie? 
• Indien mogelijk ook tariefkaart 

►Boodschap in beide mails: vergelijk contractvoorstel leverancier(s) grondig met info VREG!
• Zodat u niet naar ander product wordt geleid
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Planning 2022: release november

►Besparingspotentieel
• Vergelijken huidig contract met marktaanbod
• Is het zinvol voor mij om te veranderen?
• Berekeningswijze? Te bekijken
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Nieuwe nettarieven (incl. capaciteitstarief)
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Nieuwe nettarieven I Wat verandert er?

►Er komt een capaciteitstarief
• ≠ bijkomend tarief
►Enkel andere aanrekening van een deel van de nettarieven op je factuur (10% à 20%)
►Rest van de factuur blijven we aanrekenen op basis van je verbruik (kWh)

• Zuinig omspringen met elektriciteit blijft lonen
• Verbruik spreiden kan lonen
►Vooral stimulans voor elektrische wagens & warmtepompen om verbruik te spreiden & slim aan te sturen
►Huishoudroutine omgooien hoeft niet!

• Iedereen betaalt een minimale bijdrage
►Onderscheid dag- vs. nachttarief verdwijnt
• Wanneer je verbruikt (dag/nacht) maakt niet meer uit
►Enkel voor de nettarieven – niet voor de energiekost

►Invoering op 1 juli 2022
• Opname vanaf begin juni in de V-test®
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Nieuwe nettarieven I Meer weten?

►Bezoek onze landingspagina over de nieuwe nettarieven
►Infosessie ± einde april: nieuwe nettarieven + verdere communicatie
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Jaarkost variabele contracten inschatten
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Jaarkost inschatten voor variabele producten

►Vaste, variabele en dynamische contracten staan door elkaar in één resultatenlijst

►Maar vergelijken is lastig!
• Vast contract → Je weet op voorhand welke prijs je per kWh zal betalen
• Variabel contract → Je weet op voorhand niet welke prijs je per kWh zal betalen

►Variabele contracten worden geïndexeerd op basis van formule van de vorm (a * X) + b
• X = indexatieparameter
• a en b = markup

►Leverancier kiest welke indexatieparameter X een contract volgt en bepaalt waarden a en b
• Leverancier mag dit altijd ook wijzigen!
• Formule en gebruikte parameter zijn terug te vinden op tariefkaart
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Formule van de vorm (a * X) + b
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Soorten indexatieparameters

►Termijn waarop de prijs wijzigt
• Per kwartaal geïndexeerd → prijs verandert om de drie maanden
• Maandelijks geïndexeerd → prijs verandert elke maand

►Beurs waarop de leverancier energie koopt
• Forwardparameter → prijs volgt de prijzen op een beurs voor de langere termijn
►Bijvoorbeeld voor het volgende kwartaal

• Spotparameter → prijs volgt de prijzen op een beurs voor de dag nadien

►Prijsnoteringen van de beurs in uw contract
• Contract volgt gemiddelde van prijsnoteringen van meerdere dagen
• Contracten met forwardparameter gebruiken soms de prijsnotering van één dag
►Dat is risicovoller
• De prijs kan op die ene dag uitzonderlijk hoog of laag zijn 
• Die prijs betaal je voor verbruik van een hele maand of kwartaal
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Welke indexatieparameter is het best?

►In grote lijnen is de evolutie van de verschillende types indexatieparameters dezelfde
►Cijfers zijn voor verleden, toekomst valt niet te voorspellen!
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Hoe berekent V-test® geschatte jaarkost variabel contract?

►Berekeningsmethode CREG-charter: Laatst gekende waarde van de gebruikte parameter
• In werkelijkheid schommelt de waarde van de indexatieparameter natuurlijk doorheen het jaar

►Sommige leveranciers gebruiken dat om zo hoog (goedkoop) mogelijk in de V-test® te staan
• Bijv. Je doet de V-test® in maart in een periode van sterk stijgende prijzen? 
• Laatst gekende waarde kwartaal geïndexeerde parameter is de waarde van begin januari
• Laatst gekende waarde maandelijks geïndexeerde parameter is de waarde van begin maart
• => Kwartaal geïndexeerd product lijkt dan veel goedkoper in de V-test®

►Afrekening? Leverancier gebruikt waarden indexatieparameter zoals die werkelijk waren 
• Verschillende waarden volgens moment van verbruik doorheen het jaar 
• Bij de afrekening zijn die waarden gekend 
• Wanneer V-test® inschatting maakt, zijn die waarden nog niet gekend

►Verschil kwartaal - maandelijks geïndexeerd product zal veel kleiner zijn dan het leek in V-test®

62



Andere methode om jaarkost variabele contracten te schatten

►Is andere methode beter? 
• Bijv. best mogelijke voorspelling van waarde indexatieparameter voor komend jaar

►Oefening om dit na te gaan is lopende sinds begin 2021
• In overleg met andere regulatoren en marktpartijen
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Vaste en variabele contracten vergelijken?

►Seizoenseffect bij variabele contracten
• Geschatte jaarkost variabele contracten in V-test® is meestal overschatting in de winter
►In de winter zijn de prijzen op de energiebeurzen meestal hoger dan in de zomer
►V-test® gebruikt op dat moment dus duurdere ‘winterwaarde’ van de indexatieparameter
►In werkelijkheid is verbruik in de zomer meestal goedkoper en zal jaarkost dus lager zijn

►Bepaal op voorhand of je prijsrisico’s wil nemen en dus variabel contract wil overwegen?
• Indien ja: kijk voorbij die seizoenschommelingen door rekening te houden met bovenstaande

►Let op: Ook andere oorzaken kunnen zorgen voor algemene stijgende of dalende tendens
• Olieprijzen, de economie of geopolitieke situaties
• Die tendens kan sterker zijn dan het seizoenseffect
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Variabele contracten onderling vergelijken?

►Formule van de vorm (a * X) + b
• In grote lijnen is de evolutie van de verschillende types indexatieparameters dezelfde
• Dus: bekijk waarden a en b
►Allebei lager in bepaalde prijsformule? Dan is die voordeliger
►Ene waarde lager en andere waarde hoger dan in andere formules? Dan is vergelijken moeilijk!
• Hoe hoger de energieprijzen (en dus de waarde van de indexatieparameter X), hoe belangrijker de rol van waarde a
• Heb je een beperkt verbruik? Dan weegt b meer door
• Het resultaat van de formule weegt dan sowieso minder door in de factuur - Minder verbruiken is natuurlijk goedkoper..
• Andere onderdelen van de prijs zoals de vaste vergoeding wegen dan relatief meer door

►Binnenkort publiceren we de formules als open data
• Zo wordt het makkelijker deze te vergelijken
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Dus: welk advies voor mensen met een kwetsbaar profiel?

►Huidige evolutie van de prijzen is nooit gezien en kon niemand voorspellen

►Bepaal op voorhand of je prijsrisico’s wil nemen
• Laat de financiële situatie geen verrassingen toe? Neem dan een vast contract
►Vandaag zijn die er weliswaar weinig

• Probeer prijsevolutie te volgen en opnieuw te evalueren als prijzen zouden dalen
• Opnieuw checken als contract bijna afloopt

►Toch variabel? Kijk vooral of vaste vergoeding en markup (a en b) niet te hoog zijn
• Factor die vermenigvuldigd wordt (a) weegt sneller door dan diegene die wordt opgeteld (b)
• Impact vaste vergoeding is relatief hoger bij laag verbruik
• Houd je variabel contract lang aan indien mogelijk
►Onbepaalde duur → blijft formule dan hetzelfde? Check informatie over prijszekerheid

• Opnieuw checken als contract bijna afloopt
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Informatie over variabele tarieven op onze website

►Lees de informatie over variabele tarieven op onze website
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Communicatie en informatie VREG
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Campagne nieuwe V-test®
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Campagne Nieuwe V-test®
Concept

►Verschillende gezinssamenstellingen in verschillende situaties
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Campagne Nieuwe V-test®
Digitale campagne
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Campagne Nieuwe V-test®
Timing – nog te beslissen
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Statistieken en dashboards
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Onze statistieken en dashboards via www.vreg.be
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►Cijfers over verschillende onderwerpen
►Achterliggende data kan je downloaden
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Onze dashboards

►Opbouw en evolutie prijzen: zie inleiding
►Evolutie indexatieparameters o.b.v. groothandelsprijzen: zie jaarkost variabele contracten
►Contractaanbod, bijv. elektriciteit:
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Onze dashboards

►Energiearmoede, bijv. commerciële markt:
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Onze dashboards

►Groene stroom per gemeente:
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Binnenkort: 
Filmpjes voor hulpverleners over energie in Vlaanderen 
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Binnenkort: 
Filmpjes voor hulpverleners over energie in Vlaanderen 
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Filmpjes voor hulpverleners | Voorbeeld
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►Gesproken
• Nederlands

►Gesproken + ondertiteld
• Engels
• Frans
• Spaans
• Italiaans
• Portugees

►Nederlands gesproken + ondertiteld
• Tigrinya
• Somali

• Roemeens
• Pools
• Russisch
• Turks
• Arabisch

• Pasjtoe
• Farsi



Filmpjes voor hulpverleners | Voorwaarden
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►Interesse? Laat het weten via het contactformulier (https://www.vreg.be/nl/contact)
► Je ontvangt de link en het paswoord van de webpagina



Vragen?
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Onze vragen voor jullie

►Kunnen we jullie ondersteunen door materiaal ter beschikking te stellen en zo ja wat?
• Presentaties, filmpjes, flyers, folders, …

►Impact doorverwijzing door VREG en 1700? Verloopt doorverwijzing goed?
►Hebben jullie suggesties voor toekomstige aanpassingen?
• Verduidelijken dat nettarieven + heffingen minder belangrijk zijn voor vergelijken
• Berekening klachtenindicator? Bijkomende informatie Servicecheck?
• Zinvol dat klant zijn persoonlijk profiel of notificaties kan delen met jullie?
• Zinvol formule van variabele contracten zichtbaar te maken in details product? Of teveel detail?
• …?

►Wat nu?
• Vervolg vragenuurtje nodig? 
• Aparte opleiding capaciteitstarief eind april?
• …?
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Hoe kan je ons contacteren? https://www.vreg.be/nl/contact
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Bedankt voor jullie aandacht!

Schrijf u in op onze mailinglijst via https://forms.office.com/r/zcEyP9xivH

Schrijf u in op onze nieuwsbrief via www.vreg.be (rechts onderaan)


