
Hebt u een vraag 
over energie?

Hebt u een vraag over energie?

In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op 
www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie.

Wat staat er op uW energiefactuur? 

U krijgt de factuur van uw energieleverancier, maar er zijn 3 betrokken 
partijen:
• de leverancier (aan wie u de energiekost betaalt)
• de netbeheerder (aan wie u nettarieven betaalt)
• de federale overheid (aan wie u heffingen betaalt)

er is geen dienst die uw facturen narekent.  
U vindt meer informatie op www.vreg.be/wat-staat-er-op-uw-factuur

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Doe de V-test van de VREG en vergelijk alle elektriciteits-  
en aardgascontracten op de energiemarkt in Vlaanderen.  
De V-test is objectief en betrouwbaar.

Wat is de v-test?

•  Een module op www.vreg.be waarmee u de prijzen van de 
verschillende elektriciteits- en aardgascontracten van alle 
energieleveranciers in Vlaanderen kan vergelijken.

•  Geeft een overzicht van vaste en variabele energiecontracten.
•  Wordt maandelijks aangepast met de meest actuele prijzen.
•  Geeft de beste inschatting van het bedrag dat u volgend jaar bij de 

verschillende leveranciers zou betalen als u hetzelfde zou verbruiken 
dan wat u ingaf in de vergelijking.

opgelet, de v-test:

•  is geen exacte berekening van uw volgende jaarafrekening: uw 
verbruik en de prijzen kunnen wijzigen;

•  is geen module om uw eindafrekening na te rekenen – dan 
vergelijkt u oude prijzen (geldig het voorbije jaar) met nieuwe 
prijzen (geldig als u nu een contract afsluit);

•  toont geen (tijdelijke) kortingen, promoties en tussentijdse 
prijswijzigingen.

Hoe stapt u over naar een andere energieleverancier? 

u hebt de v-test gedaan en wil van energieleverancier 
veranderen?

Dat is heel eenvoudig en gratis:
•  U moet enkel een contract met een nieuwe leverancier tekenen.  

De oude en nieuwe leverancier regelen alles onderling.
•  Er komt niemand langs en er verandert niets aan uw meters.
•  Als u van leverancier verandert, krijgt u van uw netbeheerder een 

meteropnamekaart. Geef uw meterstanden altijd door, want anders 
worden ze geschat. Uw oude leverancier zal op basis van deze 
meterstanden een slotafrekening opmaken.

u Hebt de keuze uit contracten met een variabele of 
vaste energiecomponent 
 
• variabel wil zeggen dat de energiecomponent van uw leverancier 
kan schommelen tijdens de contractperiode, afhankelijk van 
prijsdalingen en -stijgingen op de energiemarkt. Als de prijs daalt, is 
dat in uw voordeel. Als de prijs stijgt, is dat in uw nadeel. 
• vast wil zeggen dat de energiecomponent niet verandert tijdens 
de contractperiode. Om een vaste energieprijs aan te passen moet uw 
energieleverancier u hiervan eerst op de hoogte brengen.

Hebt u recht op de sociale maximumprijzen? 

Dan hebt u sowieso de goedkoopste prijs. Elke leverancier moet 
hetzelfde sociaal tarief aanrekenen, dus veranderen omwille van de 
prijs is dan nutteloos. 

Wilt u meer informatie over de toekenning van de sociale 
maximumprijzen? Contacteer dan het Contact Center van de FOD 
Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (gratis telefoonnummer 
0800/120.33).  

is uw netbeheerder uw energieleverancier? 

Als u klant bent bij de netbeheerder betaalt u een hoog tarief. U gaat 
best zo snel mogelijk op zoek naar een commerciële leverancier.

• energiekost: het bedrag dat uw leverancier vraagt voor de 
energie die hij aan u verkoopt

• nettarieven: de prijs die uw netbeheerder vraagt om de 
energie tot bij u te brengen

• heffingen: belastingen voor de federale overheid

tips

vragen over de energiekost?
•  De tariefkaarten van de leverancier kan u op zijn website 

raadplegen. 
• U kan contact opnemen met uw leverancier. Dit gebeurt  

best schriftelijk of per e-mail.

vragen over de nettarieven?  
De nettarieven van de netbeheerder kan u op zijn  
website raadplegen.

tip

U mag voor elektriciteit en aardgas 2 aparte leveranciers kiezen. 
Dat is meestal zelfs voordeliger. Meer informatie:  
www.vreg.be/doe-de-v-test

tip

Veranderen van leverancier is gratis voor gezinnen en bedrijven 
(met een maximaal verbruik van 50 MWh voor elektriciteit en 100 
MWh aardgas). Meer informatie:  
www.vreg.be/veranderen-van-leverancier



Weet u Wie de energieleveranciers zijn met de beste 
dienstverlening?

Via de Servicecheck vergelijkt u de dienstverlening van de 
energieleveranciers in Vlaanderen. U kan drie leveranciers tegelijk 
vergelijken. 

Het gaat om volgende gegevens:
•  Algemene informatie:  

Waar kan u met uw vragen terecht en wanneer?
•  Dienstverlening:  

Wanneer mag u een antwoord verwachten op uw vraag?
•  Aangeboden betaalmogelijkheden:  

Hoe kan u uw leverancier betalen?
•  Bijkomende kosten:  

Welke bijkomende kosten moet u eventueel betalen?

De Servicecheck is enkel voor gezinnen, niet voor KMO’s en grote 
bedrijven.

is uW elektriciteitscontract ecHt groen?

Via de Groencheck kan u controleren of uw elektriciteitscontract  
echt groen is. U ziet onmiddellijk het percentage groene stroom dat 
uw leverancier u de afgelopen maanden leverde.

Wat moet u doen?

Op www.vreg.be/groencheck voert u uw EAN-code in, die u vindt op  
uw energiefactuur. Deze code bestaat uit 18 cijfers en begint met 5414. 

Als resultaat krijgt u per maand het percentage elektriciteit waarvoor 
uw leverancier de herkomst uit hernieuwbare energiebronnen (zoals 
zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, ...) bewees.

Meer informatie: www.vreg.be/groencheck

vergeet uW energie niet als u verHuist 

U kan uw contract van uw oude woning laten doorlopen op uw 
nieuwe adres, maar het is ook mogelijk om voor uw nieuwe woning 
een andere energieleverancier te kiezen. 

U wilt voor uw nieuwe adres een contract met een nieuwe leverancier 
afsluiten? Zeg uw huidige contract dan minstens 30 dagen voor u 
verhuist op (via e-mail, fax of brief). Sluit minstens 30 dagen voor 
u verhuist een contract met een nieuwe leverancier. De V-test 
van de VREG (www.vreg.be/doe-de-v-test) kan u helpen bij uw 
leverancierskeuze.

Hebt u gratis elektriciteit gekregen? 

kijk uw factuur goed na! 

Alle gezinnen die in Vlaanderen gedomicilieerd zijn en een 
energiecontract op privénaam hebben, hebben recht op 100 kWh  
als basis + 100 kWh per gezinslid.

Voorbeeld: een alleenstaande krijgt 200 kWh, een gezin van  
4 personen krijgt 500 kWh.

Opgelet, geen gratis elektriciteit voor: 
•  zelfstandigen/vrije beroepen die (met hun gezin) in een  

woning gedomicilieerd zijn, maar wiens contract op naam  
van de zaak staat

•  bedrijven 
•  buitenverblijven (= tweede woningen)

Wat moet u doen om gratis elektriciteit te krijgen?

U moet in principe niets doen. De leverancier die u op 1 april 
elektriciteit levert, verrekent uw gratis elektriciteit automatisch  
op uw eerste afrekeningsfactuur na 1 mei.

vragen over uW energie? 
Welkom bij de vreg! 
Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 
• www.vreg.be • gratis nummer 1700
• info@vreg.be • twitter.com/VREG_be
• Facebook VREG

tip

Doe ook de Servicecheck van de VREG om de dienstverlening van 
de leveranciers te vergelijken.  
Zo kiest u de beste leverancier. Meer informatie:  
www.vreg.be/vergelijk-dienstverlening

tips

Wat u zeker niet mag vergeten bij uw verhuis: 
•  Als u verhuist, moet u uw energieleverancier(s) verwittigen. 

Doe dit zeker binnen de 30 dagen na de verhuis. 
•  Het belangrijkste is het doorgeven van de meterstanden van 

uw oude en nieuwe adres. Doe dit op de verhuisdatum.  
Op basis hiervan krijgt u een afrekening voor uw oude adres. 
De facturatie voor uw nieuwe adres wordt opgestart. Er is 
hiervoor een handig uniform verhuisdocument.  
U vindt het via www.vreg.be/verhuisformulieren

Meer informatie: www.vreg.be/ik-verhuis-wat-nu

tip

Wat moet u doen als u geen of te weinig gratis elektriciteit 
kreeg?

Neem contact op met de leverancier die u beleverde op 1 april 
van het jaar waarop de gratis elektriciteit van toepassing is. 
Hij zal de fout rechtzetten via een aparte creditnota of via een 
verrekening met uw volgende factuur. Als hij dit niet rechtzet, 
kan u klacht neerleggen bij de VREG. 

Meer informatie: www.vreg.be/gratis-elektriciteit
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