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Procesarchitectuur 
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Agenda 

DEEL1  

 Geselecteerde tariefmodellen 

 Aannames rekenmodel  

 Resultaten rekenmodel 

 

DEEL2 

 Flankerende maatregelen 
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Introductie 
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Plan van aanpak 

Doelstellingen 
voor een goede 
tariefstructuur 

Vertaalslag naar 
meetbare 

indicatoren 
(KPIs) 

Overzicht alle 
mogelijke 

tariefstructuren 

Selectie van een 
aantal 

potentiele 
tariefstructuren  

Rekenmodel 

1. Berekening 
indicatoren (KPIs) 

2. Impact 
tariefstructuur op 
individuele 
factuur  

3. Impact 
financiering DNB’s 
en netbeheer 
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Rekenmodel 

X% X% X% X% X% X% X% X% X% X% 
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Definitieve KPIs 

KPI Beschrijving 
kw

an
ti

ta
ti

ef
 

1 Duurzaamheid REG 

2 Duurzaamheid HEB 
a. PV 
b. WKK 

3 Verdelingseffect 

4 Kostenreflectiviteit 
a. Inclusief ODV 
b. Exclusief ODV 

5 Rationeel netgebruik 

6 Eenvoud 

kw
al

it
at

ie
f 

7 Niet marktverstorend 

8 Transparantie 

9 Innovatiebevordering 

10 Voorspelbaarheid/stabiliteit 
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Verklarende definities 

kWh: netto-afname en bruto-afname 

Netto afname: De netto-afname van elektriciteit verwijst naar het 
netto-volume afgenomen elektriciteit van het elektriciteitsnetwerk, 
geregistreerd op de meetinstallatie.  

Bij prosumenten met een terugdraaiende teller kan er een sterke 
afwijking mogelijk zijn tussen de geregistreerde netto-afname en de 
effectieve bruto-afname van het elektriciteitsnet. 

 

Injectie Afname Saldo: netto-afname 

Eigen 
productie 

Eigen 
consumptie 

Totaal 
verbruik 
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Verklarende definities 

Aansluitigsvermogen: kVA 

Technisch maximaal vermogen van de aansluiting 

Toegangsvermogen: kVA 

Het toegangsvermogen is gelijk aan het 
aansluitingsvermogen tenzij: 

De klant aan de DNB een verlaging van het 
toegangsvermogen vraagt, voor zover deze 
mogelijkheid wordt aangeboden 

Toepasbaar bij digitale meter 
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Verklarende definities 

Piekvermogen: kW 
Actief kwartiervermogen dat overeenstemt met de maximale 
behoefte (afn of inj) van een netgebruiker op een bepaald 
toegangspunt binnen een bepaalde periode.  

Kan enkel worden opgemeten door piekgemeten meters 

Mogelijkheden: Maandmeting en jaarmeting 

Toepassing 12de piek als correctie voor foutieve metingen  

kW 

Tijd 
kVA 
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Tariefmodellen, aannames en 
resultaten rekenmodel 
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Tariefmodellen: dimensies 

Meterinstallatie 

Klassieke 
meter  

Digitale meter 

Tariefdrager 

Vast bedrag 

€/kWh 

€/kVA 

€/kW 

Bi-
directionaliteit 

Netto-afname 

Bi-directionele 
registratie 

Tijdsaspect 

1 tarief 

Dag - nacht 

Meerdere 
tijdsperiodes 

Granulariteit 

Kwartuur 
registratie 

Maand 
registratie 

Jaar registratie 

Dynamiek  

Vaste 
tariefperiodes 

Dynamische 
tarieven 
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Tariefmodellen: dimensies 

Meterinstallatie 

Klassieke 
meter  

Digitale meter 

Tariefdrager 

Vast bedrag 

€/kWh 

€/kVA 

€/kW 

Bi-
directionaliteit 

Netto-afname 

Bi-directionele 
registratie 

Tijdsaspect 

1 tarief 

Dag - nacht 

Meerdere 
tijdsperiodes 

Granulariteit 

Kwartuur 
registratie 

Maand 
registratie 

Jaar registratie 

Dynamiek  

Vaste 
tariefperiodes 

Dynamische 
tarieven 
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Digitale meter 

Februari 2017:  conceptnota over de verplichte uitrol van digitale meters 
in Vlaanderen vanaf eind 2018: verplichte uitrol van digitale e- en 
gasmeters bij;  

nieuwbouw,  

verplichte metervervanging en ingrijpende renovatie,  

nieuwe en bestaande decentrale productie,  

budgetmeters en  

op vraag  

Een volledige vervanging van bestaande meters: ‘zodra de digitale meter 
een bepaalde kritische penetratiegraad heeft bereikt’. 

 

“Aan de hand van deze metingen men ook beter in staat kan zijn de 
tarieven op een meer accurate manier toe te passen.” 

https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2016-2017/g1074-1.pdf 
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Digitale meter 

VREG KBA-studie slimme meter, twee scenario’s: 

Een uitrol zoals beschreven in de conceptnota: 20j 

 

 

 

 
 

Een snellere uitrol (het ‘Clean Energy for All Europeans’ 
voorstel): 10j 
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Uitrolscenario’s 

Scenario 1: Gedifferentieerde distributietariefstructuren 

Uitgangspunt: er bestaat voldoende juridische basis 
om een onderscheid te maken tussen klanten op basis 
van de meetinstallatie en verschillende 
distributietarieven aan te rekenen.  

Uitrolscenario naar analogie KBA-studie slimme meter 
VREG 
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Uitrolscenario’s 

Scenario 2: Uniforme distributietariefstructuur 

Uitgangspunt: er bestaat geen juridische basis om een 
onderscheid te maken tussen klanten op basis van de 
meetinstallatie en aangepaste distributienettarieven 
in rekening te brengen 

2018 – 2029: alle netgebruikers worden geacht te 
beschikken over een klassieke, niet-piekgemeten 
meetinstallatie 

Na 2029: alle LS-netgebruikers beschikken over een 
digitale meter en kunnen aangepaste 
distributienettarieven ontvangen. 
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Uitrolscenario’s 

 In deze presentatie nog geen rekening gehouden 
met een uitrolscenario 

Transparante vergelijking tussen verschillende 
tariefmodellen: wat is het effect van een gekozen 
tariefmodel vs. het effect van een uitrolscenario op 
de evaluatiecriteria. 
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Aannames in rekenmodel 

 Vertrokken van budgetten voor 2017 

 Rekenvolumes berekend aan de hand van 
aangeleverde profieldata: 

Residentiële klanten: data uit piloot slimme meters 

Niet-residentiële klanten: data uit SLP metingen 

 In deze presentatie: cijfers voor Imewo 

 Voorlopige resultaten op jaarbasis 

 Enkel distributietarief 
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Recapitulatie typische klanten 

Eurostat Category Beschrijving 

Da Afname enkelvoudige meter < 900 kWh 

Db 
Afname enkelvoudige meter >= 900 kWh en < 
2350 kWh 

Dc Afname tweevoudige meter < 5500 kWh 

Dc1 Afname enkelvoudige meter >= 2350 kWh 

Dd Afname tweevoudige meter >= 5500 kWh 

De Afname tweevoudige meter + exclusief nacht 

De1 Afname enkelvoudige meter + exclusief nacht 

Ia niet residentieel, verbruik <= 40000 kWh 

Ib niet residentieel, verbruik > 40000 kWh 
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Geselecteerde tariefmodellen 

Klassieke meter klanten 

• Huidige tariefstructuur                 
(€/kWh + pros.tar) 

• Tariefvoorstel consultatie              
(€/kVA + €/kWh (ODVs)) 

• Vast bedrag per EAN         
(€/aansluiting) 

• Hybride model volgens kostendrijvers 
(€/kWh + €/kVA + €/aansluiting) 

Digitale meter klanten 

• Geregistreerde capaciteit               
(€/kWp afname) 

• Bidirectioneel geregistreerde capaciteit 
(€/kWp afname + €/kWp injectie) 

• Verbruiksgerelateerd tariefvoorstel 
(€/kWh afname + €/kWh injectie) 

• Verbruiksschijven                           
(€/kWh afname in horiz. tariefblokken) 

• Tariefvoorstel piekgemeten kl.        
(50% €/kVA + 50% €/kWp afname (+ 
€/kWh (ODVs)) 

• TOU tarief ifv verwachte systeempiek                                    
(€/kWh afname) 

• Hybride model volgens kostendrijvers 
(€/kWh + €/kWp + €/aansluiting) 
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Tariefmodellen klassieke meter klanten 

1.  Huidige tariefstructuur: referentie 

€/kWh netto afname per jaar: 

dag : 0,16 €/kWh 

nacht: 0,11 €/kWh 

exclusief nacht: 0,05 €/kWh 

Vaste component :  

 4,32 € 

(€/geïnstalleerde productiecapaciteit) 

63,78 €/kW 
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Tariefmodellen klassieke meter klanten 

2.  Tariefvoorstel consultatiedocument 
Budget gebruik net + ondersteunende diensten 

€/kVA : 
 

 
 
 

 
Budget odv’s + toeslagen + transmissie 

€/kWh netto afname: 
 Dag: 0,081 €/kWh 
 Nacht: 0,081 €/kWh 
 Exclusief nacht: 0,034 €/kWh 

 
 

X1 <= 3 kVA  50,10 €  

X2 <= 6 kVA  102,49 €  

X3 <= 10 kVA  191,76 €  

X4 <= 15 kVA  265,61 €  

X5 <= 21 kVA  360,64 €  

X6 <= 28 kVA  535,56  €  

X7 > 28 kVA 21,14 €/kVA 
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Tariefmodellen klassieke meter klanten 

3. Vast bedrag per EAN 

€/aansluiting: 629,32 € 

 

 

 

629,32€ 629,32€ 629,32€ 629,32€ 629,32€ 
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Tariefmodellen klassieke meter klanten 

4. Hybride model: Budgetverdeling volgens kostendrijvers 
Volgens capaciteit: 

Onderschreven vermogen (73%) 

Systeemdiensten (50%) 

Meet-en telactiviteit (50%) 

Transmissie beheer & ontw.  

Volgens verbruik: 

Systeemdiensten (50%) 

Ondersteunende diensten  

Transmissie overig niet-odv 

Vast 

Onderschreven vermogen (27%) 

Meet-en telactiviteit (50%) 

Odv’s (incl. transmissie odv’s) 

Toeslagen 

Resultaat 

Verbruik 0,0056 €/kWh (netto afname) 

Capaciteit 17,38 €/kVA 

Vast 375,07€ 

36% 

4% 

60% 

Budget incl. odv's 

volgens capaciteit

volgens verbruik

vast

70% 

8% 

22% 

Budget excl. odv's 

volgens capaciteit

volgens verbruik

vast
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Tariefmogelijkheden digitale meter klanten 

5. Geregistreerde capaciteit 

€/kWp afname 

Proxy voor tarief obv ‘toegangsvermogen’  

In deze simulatie rekening gehouden met de 12e piek 
op jaarbasis gemeten. 

131,44 €/kWpiek 

 
kW 

Kalenderjaar 
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Tariefmogelijkheden digitale meter klanten 

6.  Geregistreerde capaciteit inclusief injectie 
Budgetverdeling:  

 

 

 

 

 

 

 

Budgetten tussen afname en injectie verdeeld  obv 
rekenvolumes voor kWp afname en injectie. 

€/kWp afname (op jaarbasis gemeten) : 128,76 €/kWp 

€/kWp injectie (op jaarbasis gemeten) : 54,43 €/kWp  

 

 

Budget Afname of injectie? 

Onderschreven en bijkomend vermogen Afname + injectie 

Systeemdiensten Afname + injectie 

Meet-en telactiviteit Afname 

Odv’s Afname 

Ondersteunende diensten Afname + injectie 

Toeslagen Afname 

Transmissie Afname 

budget 
afname 

98% 

budget 
injectie 

2% 
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Tariefmogelijkheden digitale meter klanten 

7.  Verbruiksgerelateerd tariefvoorstel inclusief injectie 
Budgetverdeling afname vs. injectie analoog als vorig 

 

 

 

 

 

 

Budgetten tussen afname en injectie verdeeld  obv 
rekenvolumes voor kWh afname en injectie: 

€/kWh afname: 0,133 €/kWh 

€/kWh injectie: 0,057 €/kWh  

 

Budget Afname of injectie? 

Onderschreven en bijkomend vermogen Afname + injectie 

Systeemdiensten Afname + injectie 

Meet-en telactiviteit Afname 

Odv’s Afname 

Ondersteunende diensten Afname + injectie 

Toeslagen Afname 

Transmissie  Afname 

budget 
afname 

98% 

budget 
injectie 

2% 
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Tariefmogelijkheden digitale meter klanten 

8. Verbruiksgerelateerd tariefvoorstel 

Naargelang men aan een hoger vermogen verbruikt zal men 
meer €/kWh betalen. 

Modaliteiten:  

 tariefverhouding tussen  

 verschillende ‘blokken’ 

 

 

 

 

 

 

 

kWh 

Tijd 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

ta
ri

e
f 
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/k

W
h
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Tariefmogelijkheden digitale meter klanten 

9.  Tariefvoorstel piekgemeten klanten 

Budget gebruik net + ondersteunende diensten (incl. 
transmissie): 

50% via €/kVA : 11,83 €/kVA 

50% via €/kWp afname (op maandbasis): 3,18€/kWpmaand 

 

ODV’s + toeslagen (incl. transmissie odv’s):   

0,071 €/kWh netto afname  
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Tariefmogelijkheden digitale meter klanten 

10. TOU tarief op basis van de systeempiek 
Benadering van de systeempiek door het creëren van vaste tijdsblokken 
die een indicatie geven van de mate van gebruik van het distributienet.  
Verbruiksgerelateerd in functie van de begrijpbaarheid voor de 
netgebruiker 
Aanname: 6 tijdsblokken  
Tarief in €/kWh afname 

 
 

0
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Tariefmogelijkheden digitale meter klanten 

11.  Hybride model: Budgetverdeling volgens 
kostendrijvers 

 

 Resultaat 

Verbruik 0,006 €/kWh (netto afname) 

Capaciteit 47,7 €/kWp 

Vast 375,08 € 

36% 

4% 

60% 

Budget incl. odv's 

volgens capaciteit

volgens verbruik

vast

70% 

8% 

22% 

Budget excl. odv's 

volgens capaciteit

volgens verbruik

vast
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KPI 1 Duurzaamheid REG 

 % factuur op basis van kWh afname 
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KPI 2a Duurzaamheid HE (PV) 

 % factuur verandering bij extra PV installatie 1 kWp 
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KPI 2b Duurzaamheid HE (WKK) 

% factuur verandering bij extra WKK installatie 
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KPI 3 Verdelingseffect 

% verschil met huidig tarief 
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KPI 4 Kostenreflectiviteit 

Hoe hoger KPI, hoe meer kostenreflectief budgetten verdeeld zijn. 

 KPI 4a: budgetten incl. odv’s, KPI 4b: budgetten excl. odv’s. 
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KPI 5 Rationeel netgebruik 

 % factuur dat gerelateerd is aan de synchroniciteit van de 
individuele afname en de totale afname op het lokale 
systeem 
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KPI 6 Eenvoud 

 Aantal dragers in tariefmodel 
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Kwalitatieve KPI’s 

KPI 7: Niet marktverstorend 

Op welke manier oefenen de relevante 
distributienettarieven een impact uit op de activiteiten van 
een externe marktpartij 

Externe marktpartijen: 

Energieleveranciers 

 E.g. vanuit oogpunt tarifering commodity  

Evenwichtsverantwoordelijken  

 E.g. vanuit oogpunt voorspelbaarheid portfolio 

Aggregatoren 

 E.g. vanuit oogpunt van beschikbaarheid flexibiliteit 
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Kwalitatieve KPI’s 

KPI 8 

Transparantie 

Inzichtelijk maken op welke basis (om welke redenen) 
verschillende gevallen een verschillende behandeling (tarief) 
krijgen. De nettarieven en de bijbehorende 
tariefmethodologie moeten transparant zijn en volgens 
transparante criteria worden voorgesteld.  

Tariefstructuren met meer dan drie componenten worden 
als minder transparant ondervonden door de netgebruiker 
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Kwalitatieve KPI’s 

KPI 9: Innovatiebevordering 

Op welke manier oefent de tariefregulering een impact uit 
op de innovatie van distributienetbeheerders en op 
netgebruikers (e.g. in kader van duurzame consumptie EVs, 
warmtepompen) 

Aandachtspunten:  

- Impact verbruiksgerelateerdetarieven, €/kVA,  (€/kWp 
afname) in functie van penetratie Evs 

- Impact verbruiksgerelateerde tarieven , €/kVA, (€/kWp 
afname) in functie van penetratie WP 

+ Impact injectietarieven, €/kVA op installatie 
opslagcapaciteit 
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Kwalitatieve KPI’s 

KPI 10: Voorspelbaarheid/stabiliteit  

Zeker op het gebied van energie kiezen mensen 
doorgaans voor een voorspelbaar (vast) tarief zonder 
risico’s of verrassingen. Het risico op plotse 
tariefverhogingen moet vermeden worden. 

Aandachtspunten: 

TOU tarief vraagt meer inspanning van de netgebruiker 

Tarief in verbruiksschijven kent minder stabiliteit en 
vraagt eveneens meer inspanning van de netgebruiker 
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Overzicht – klassieke meter 

4a 4b 5 6 2b 2a 1 3 
KPI Tarief-

modellen 

 
Huidig 

Consultatie 

Vast 

Hybride 
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Overzicht – digitale meter 

4a 4b 5 6 2b 2a 1 3 
KPI Tarief-

modellen 

 
kWp afname 

kWp afn + inj 

50% kVA + 50% kW 

Hybride 

kWh afn + inj 

TOU 

kWh per kW-blok 
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Flankerende maatregelen 
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Flankerende maatregelen 

 Voor alle huishoudens: 
Duidelijke communicatiecampagne 

Mogelijkheid tot aanpassen overgedimensioneerde aansluiting 
(ingeval (gedeeltelijk) capaciteitstarief) voorzien 

 Flankerende maatregelen voor wie? 
Als voor een bepaalde klantengroep het tarief (bij ongewijzigd 
gedrag) significant verhoogt 

Inefficiënt gedrag vermijden/ontmoedigen (e.g. historische 
situaties) 

 Welke klantengroepen vallen hier (potentieel) onder? 
Huishoudens met klein verbruik (mogelijk kwetsbare klanten) 

Huishoudens met exclusief nachttarief (elektrische verwarming) 
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Flankerende maatregelen 

Mogelijkheden voor huishoudens met klein verbruik: 
Voor kwetsbare klanten: systeem van ‘beschermde afnemers’  

Op basis van objectieve criteria 
Mogelijkheden flankerend beleid: 
 Beschermde klanten genieten automatisch laagste distributietarief 
 Beschermde klanten behouden oude (kWh-gebaseerde) distributietarief 

Alle andere klanten:  
Voorzien van overgangsperiode (graduele invoering nieuwe 
tariefformule, tijd voor aanpassing, financiële ondersteuning voor 
aanpassing) 

  
Mogelijkheden voor huishoudens met exclusief nachttarief 
(elektrische verwarming): 

Kwetsbare klanten: systeem van ‘beschermde afnemers’ (zie boven) 
Andere klanten: overgangsperiode met extra ondersteuning voor 
ombouw verwarmingsinstallatie? 
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Flankerende maatregelen 

Algemeen: negatieve gevolgen voor energietransitie 
(bvb. gasverwarming goedkoper dan warmtepomp) 

‘de stok’  Shift in financiering energietransitie: 
koolstoftaks 

‘de wortel’  premies/subsidies voor gewenste 
investeringen (bvb. warmtepomp, elektrische 
voertuigen, HE) 

 


