
 

Keuze energieleverancier en 
tarief  

 

Denk je dat de energiekosten op 
je factuur te hoog zijn?  

Misschien heb je wel gelijk. Afgezien van de 

energiebesparing die je in je huishouden kan 

realiseren, kan de prijs van energie zelf worden 

verlaagd om wat geld te besparen. Daar zijn twee 

eenvoudige methoden voor. 

Starten bij het contract - belangrijke elementen 

Controleer eerst het type contract dat je met je 

leverancier hebt. Waar jij invloed op hebt? De 

distributiekost blijft uiteraard hetzelfde, omdat de 

infrastructuur hetzelfde blijft en wordt gereguleerd. 

Dankzij de Europese regelgeving kan je bekabeling 

echter worden gebruikt door verschillende 

leveranciers. Dit betekent dat er concurrentie is. 

Daarom heb je de keuze tussen verschillende 

leveranciers en kan je prijzen vergelijken. 

Wat moet je eerst controleren? 

Controleer eerst je huidige contract. Het is belangrijk 
om na te gaan of je een contract voor bepaalde of 
onbepaalde tijd hebt. Als de termijn van je contract 
vastgelegd is moet je waarschijnlijk bij dezelfde 
leverancier blijven tot het einde van het contract, 
anders kan de leverancier kosten aanrekenen voor een 
voortijdige beëindiging. Die kosten kunnen behoorlijk 
oplopen, dus het is de moeite om dit eerst na te gaan. 

Als je weet dat je kan omschakelen zonder negatieve 
gevolgen, controleer dan je huidige 
leveranciersprijzen. Er zijn twee soorten kosten: 

• Vaste kosten - deze zijn niet afhankelijk van het 
verbruik (in kWh) en worden meestal betaald als 
maandelijks bedrag, ongeacht hoeveel energie je 
hebt gebruikt. 

• Variabele kosten - deze zijn afhankelijk van de 
hoeveelheid verbruikte kWh. Dit betekent dat hoe 
meer je verbruikt, hoe meer je betaalt. 

Nu moet je beide, vaste en variabele kosten, 
vergelijken met de basis van je huidige verbruik. Hou er 
rekening mee dat als je weinig kWh gebruikt, de 
besparing zal liggen in lagere vaste kosten. Als je 
verbruik hoog is zal een lagere prijs per kWh veel 
belangrijker zijn. 

Hoe vind ik een goedkopere leverancier? 

Er zijn veel hulpmiddelen en tools om prijzen te 

vergelijken, meestal online. Houd er echter rekening 

mee dat: 

• kWh-prijs niet de enige factor is; 

• Sommige vergelijkingstools worden gesponsord 

door leveranciers; 

• De prijs aanzienlijk kan variëren, afhankelijk van de 

voorgestelde duur van het contract. Lange 

contracten (zoals 4 jaar) kunnen goedkoper zijn, 

maar dan ben je gebonden en de volgende keer dat 

je kan veranderen ligt nog ver vooruit. Vergelijk dus 

prijzen voor dezelfde termijnen (bijvoorbeeld voor 

24 maanden). 

 

Hoe zit het met collectief veranderen van 

leverancier? 

Collectief veranderen is een van de meest effectieve 

manieren om je energiekosten te verlagen. Hoe het 

werkt? Meestal verzamelen consumentenorganisaties 

of andere entiteiten een grote groep consumenten. 

Het enige wat je dan moet doen, is je interesse 

registreren, zonder een contract af te sluiten of te 

betalen. Vervolgens, wanneer de groep gevormd is, 

wordt een “veiling” georganiseerd, waarbij alle 

leveranciers worden uitgenodigd om te bieden. De 

veiling wordt "gewonnen" door de leverancier die de 

beste prijs voorstelt. Nadat de prijs bekend is, 

ontvangen alle geregistreerde consumenten 

informatie over de kostprijs, voorwaarden enz. Elk lid 

van de groep kan beslissen of die voorwaarden 

aantrekkelijk zijn en of ze het contract willen 

ondertekenen. De prijs die op dergelijke “veilingen” 

wordt aangeboden, is meestal veel beter dan de prijs 

die aan particulieren wordt aangeboden. 

Er zijn nog enkele voordelen aan collectief 

overstappen: consumentenorganisaties controleren 

meestal niet alleen de prijs, maar ook de eerlijkheid 

van het contract, waardoor potentiële risico's en 

misbruikclausules worden geëlimineerd. 
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Ik ben blij met mijn leverancier - wat is de tweede 

optie? 

Natuurlijk is het veranderen van leverancier niet altijd 

de beste keuze. Soms kan je een besparing op je 

factuur bereiken door enkel je tarief te veranderen (bv. 

nacht/dagtarief). Daarbij dien je eerst je facturen op 

dezelfde manier te onderzoeken als hierboven 

beschreven. 

De volgende stap is het beschrijven van het 

consumptieprofiel van je huishouden: 

• Wordt de energie gedurende de hele dag op een 

gelijkaardig niveau verbruikt, of vooral op 

specifieke momenten, zoals 's avonds? 

• Heb ik een elektrisch apparaat dat grote 

hoeveelheden energie verbruikt, maar slechts 

enkele uren per dag, zoals elektrische verwarming, 

warmwaterboiler of airconditioning? 

• Heb ik dezelfde energiebehoeften tijdens de week 

en in het weekend? Of verbruik ik tijdens het 

weekend veel energie, maar is mijn verbruik van 

maandag tot vrijdag lager? 

Antwoorden op de bovenstaande vragen zouden je 

een beeld moeten geven van je verbruiksprofiel. 

Daarna kan je het beste tarief voor jouw profiel 

nagaan, wat significante besparingen kan opleveren. 


