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Reactie op onjuistheden in artikel HBvL over prosumententarief voor 

zonnepaneleneigenaars 
 

In Het Belang van Limburg verscheen vandaag een artikel onder de titel ‘VREG wil nieuwe belasting 
op zonnepanelen afvoeren’. Hoewel de journalist in kwestie vooraf contact had opgenomen met de 

VREG en een aantal vragen stelde, bevat het artikel tal van onjuistheden en verkeerd voorgestelde 
feiten. 

 

De VREG heeft op zijn website heel wat informatie staan ivm het prosumententarief, en ook een 
aantal ‘Veelgestelde vragen’.  

 
We zetten hieronder de belangrijkste zaken recht: 

 

 Het prosumententarief is helemaal geen belasting, maar een onderdeel van het 

distributienettarief voor elektriciteit; 
 De aanleiding voor het prosumententarief was niet de steun voor zonnepanelen, maar wel dat 

zonnepanelen-eigenaars met een terugdraaiende teller (prosumenten) niet of onvoldoende 

betaalden voor het gebruik van het elektriciteitsnet. Het zou niet correct zijn om de kosten 
voor het elektriciteitsnet te sterk bij de mensen die geen zonnepanelen hebben te leggen; 

 Door de terugdraaiende elektriciteitsteller daalt het aantal kWh dat gefactureerd wordt 

immers zeer sterk (soms zelfs tot 0 kWh) bij mensen met zonnepanelen, die zo dus minder tot 
bijna niet bijdragen aan de kosten van het elektriciteitsnet, hoewel ze het net minstens 

evenveel gebruiken als niet-prosumenten; 

 Het is niet de bedoeling van de VREG om het prosumententarief op korte termijn af te voeren; 

 Wel onderzoekt de VREG om op termijn voor alle netgebruikers, ongeacht of ze zonnepanelen 

hebben of niet, over te stappen op een ander tarieftype voor de aanrekening van de kosten 
voor het distributienet, een zogenaamd capaciteitstarief, dat (meer) op kW is gebaseerd en 

minder (of niet meer) op de gemeten hoeveelheid kWh die door de aansluiting gaat zoals nu 
het geval is; 

 Het prosumententarief is ook gebaseerd op capaciteit en past dus in deze lange termijnvisie. 

De VREG zal hierover nog een ruime consultatie organiseren. De overstap naar een 

capaciteitstarief zou mogelijk een apart prosumententarief kunnen overbodig maken, omdat 
hierdoor alle gebruikers van het distributienet, of ze zonnepanelen hebben of niet, 

overeenkomstig de capaciteit van hun aansluiting zouden bijdragen aan de kosten voor het 
net; 

 De aanleiding hiervoor is niet dat er veel onvrede zou zijn over het prosumententarief, maar 

dat een capaciteitstarief beter de - hoofdzakelijk vaste - kosten van de netbeheerder 
reflecteert en eenvoudiger is dan de huidige situatie; 

 De uitspraak ‘eigenaars van zonnepanelen zouden in verhouding meer moeten betalen’ is 

nergens op gebaseerd, net als de bewering dat mensen met zonnepanelen een hogere 

capaciteit hebben of nodig zouden hebben. Het aansluitingsvermogen van eigenaars van 
zonnepanelen is niet hoger dan dat van gewone consumenten; 

 Het rekenvoorbeeld klopt niet. Een gezin met een doorsnee verbruik in Vlaanderen verbruikt 

op jaarbasis iets meer dan 3.500 kWh. Wie zonnepanelen plaatst met een capaciteit die erop 
gericht is om op jaarbasis 3.500 kWh te produceren, zal gemiddeld 28% van de productie van 

de zonnepanelen direct verbruiken en dus 72% op het net zetten. Dus ongeveer 1000 kWh 

wordt ter plaatse verbruikt en de overige 2500 kWh wordt op het net ‘gestockeerd’ om er op 
een later tijdstip (’s nachts, in de winter) weer afgehaald te worden. De uitwisselingen met 

het elektriciteitsnet nemen dus toe na de installatie van zonnepanelen en daarom is het niet 
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correct dat prosumenten minder of bijna niet bijdroegen aan de kosten voor het 
elektriciteitsnet. Het prosumententarief corrigeert deze situatie; 

 De  VREG heeft er alle vertrouwen in dat het prosumententarief correct ingevoerd is en tot 

een maatschappelijk correctere doorrekening van de kosten voor het elektriciteitsnet leidt. 
 

Meer correcte informatie over het prosumententarief vindt u hier: 

http://www.vreg.be/nl/prosumententarief en hier: 
http://www.vreg.be/sites/default/files/document/veelgestelde_vragen_prosumententarief.pdf 

 
 

Nota aan de redacteurs: 
De VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) staat in voor de regulering en 

controle van de elektriciteits- en aardgasmarkt in Vlaanderen. De VREG wil de Vlaamse afnemers 
bijstaan om de mogelijkheden van de energiemarkt te leren kennen en hun weg te vinden op de 

markt. Hij volgt de ontwikkelingen van de Vlaamse energiemarkt, bekeken in een Europese context, 
via studies. In zijn adviserende taak aan de Vlaamse Regering verwerkt hij z’n kennis over de Vlaamse 

energiemarkt. Hij neemt gepaste maatregelen om de uitvoering van het beleid te ondersteunen. De 

VREG ijvert voor een transparante Vlaamse energiemarkt en realiseert zijn opdrachten via een open 
communicatie met de Vlaamse overheid, de marktspelers en de energieafnemers. 

 
 

Voor meer informatie over dit persbericht: 
Dirk Van Evercooren, Directeur Marktwerking VREG 

Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 

Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 
Graaf de Ferrarisgebouw | Koning Albert II-laan 20 bus 19 | B-1000 Brussel 

02/553.13.60, 0478/55.04.80 of dirk.vanevercooren@vreg.be  
Web: www.vreg.be 
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