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1. Organisatie van de consultatie 
 

1.1. Onderwerp 

We houden een publieke consultatie over de herziening van de tariefstructuur van de periodieke 

distributienettarieven1 voor elektriciteit vanaf 2019. De tariefstructuur maakt deel uit van de 

tariefmethodologie, d.i. de methode op basis waarvan de tarieven worden berekend2. Een 
aanpassing van de tariefstructuur heeft dus een impact op de wijze waarop de distributienettarieven 
berekend worden. Deze wijziging aan de structuur van de tarieven kan een belangrijke financiële 
impact hebben op bepaalde klantengroepen. We gaan bij de consultatie uit van een ongewijzigd 
inkomen voor de distributienetbeheerder; dit houdt in dat er enkel verschuivingen plaatsvinden 
binnen en tussen klantengroepen. 

 

De wijziging aan de structuur zoals die voorligt vergt voorafgaandelijk een brede raadpleging van alle 
belanghebbenden. Hierdoor kan een beslissing hierover niet genomen worden voor de start van de 
nieuwe reguleringsperiode die ingaat op 1 januari 2017. Anderzijds zien we geen redenen om te 
wachten met de herziening van de tariefstructuur tot na de afloop van de volgende 
reguleringsperiode. Bij een eventuele invoering van een nieuwe tariefstructuur moeten we 
voldoende tijd laten aan de marktactoren om hun systemen en processen aan te passen. 

 
De consultatie heeft betrekking op de basisprincipes voor afname en injectie van elektriciteit. De 
principes voor aardgas komen niet aan bod. We beperken ons in deze consultatie zoals eerder 
gezegd ook tot de periodieke tarieven, dit zijn de tarieven die periodiek (maandelijks) worden 
aangerekend aan de distributienetgebruikers voor de toegang tot het net. Aanpassingen aan de 
structuur van de niet-periodieke tarieven maken er dus geen voorwerp van uit. 

 
Wij wensen met deze consultatie de principes van een eventuele tariefstructuurhervorming af te 
toetsen. Ook willen we onderzoeken of er een draagvlak is voor een capaciteitstarief voor de 
netgebonden kosten. Op basis van een voorstel van de distributienetbeheerders zijn we gekomen tot 
de vorming van de basisprincipes. Vervolgens hebben we de mogelijke tarifaire gevolgen onderzocht 
voor de verschillende klantengroepen. Het is belangrijk om daarbij op te merken dat het hier om 
simulaties gaat op basis van een aantal assumpties. We hebben geprobeerd de impact zo goed 
mogelijk in te schatten, maar de resultaten van deze simulaties zijn enkel richtinggevend. Er kunnen 
geen rechten aan ontleend worden. De resultaten kunnen dan ook geen gerechtvaardigde 
verwachtingen opwekken bij de distributienetgebruiker. Hij mag er niet op vertrouwen dat de 
resultaten uit de simulaties ook werkelijkheid worden. Deze resultaten verbinden ons niet om 
bepaalde verwachtingen van de netgebruiker op deze basis te laten honoreren. Ze bepalen ook de 
verdere uitoefening van onze tarifaire bevoegdheid niet. 
Na afloop van deze consultatie over de principes van een eventuele tariefstructuurwijziging en de 
verwerking van de reacties zullen we de (eventueel bijgestelde) principes nog moeten integreren in 
de Tariefmethodologie. Ook voor aardgas zal in voorkomend geval een structuurwijziging worden 
uitgewerkt. We zullen ook in deze vervolgfase nog ruimte laten voor uw input. 

 
 
 

 
 

1 
De periodieke distributienettarieven worden gebruikt bij de opmaak van de jaarlijkse energiefactuur door de 
energieleverancier. De niet-periodieke distributienettarieven zijn eenmalige tarieven, bijvoorbeeld naar aanleiding van 
een aanvraag voor de aansluiting van een woning op het distributienet. 

2   
Zie in dat verband ook art. 4.1.31 §3, 2° Energiedecreet. 
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1.2. Opbouw van het consultatiedocument 

In deel 2 worden de wettelijke richtlijnen beschreven, evenals de grote lijnen van de huidige 
tariefstructuur. In deel 3 proberen we aan te geven wat ons noopt tot een herziening van de 
tariefstructuur. De voorgestelde tariefstructuur, inclusief simulaties , wordt dan in detail beschreven 
in deel 4. Het vijfde en laatste deel vat dan de vraagstelling samen: waarover willen we nu juist uw 
standpunt kennen? 

 

1.3. Consultatietermijn en doelgroep 

Gezien de vakantieperiode voorzien we uitzonderlijk een consultatietermijn van meer dan 3 
maanden: van 20 juni  tot en met 30 september 2016. 

 
Doelgroep is elke partij die Vlaamse periodieke distributienettarieven voor elektriciteit betaalt, krijgt 
of int, en ruimer, elke belanghebbende. 

 

1.4. Reacties 

Wij verwachten enkel schriftelijke reacties, voorzien van uw volledige naam en adres. Wij moeten uw 
reactie ontvangen vóór 30 september 2016 24.00 uur. Maak uw reactie via e-mail aan ons over via 
tarieven@vreg.be 

 

1.5. Consultatieverantwoordelijken 

Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument 
kan u contact opnemen met Kathy Van Damme of Thierry Van Craenenbroeck, via het emailadres 
tarieven@vreg.be of telefonisch via het gratis nummer 1700. 

mailto:tarieven@vreg.be
mailto:tarieven@vreg.be
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2. Situatieschets 
2.1. Wetgevend kader 
2.1.1. Europese richtlijnen 

2.1.1.1. Derde Elektriciteitsrichtlijn3
 

 
Uit de Derde Elektriciteits- en Gasrichtlijn volgen een aantal beginselen die belangrijk zijn inzake 
tarieven. Deze zijn: 

i. Kostenreflectiviteit: de tarieven moeten een afspiegeling zijn van de werkelijk gemaakte 
kosten, voor zover deze overeenkomen met die van een efficiënte en structureel 
vergelijkbare distributienetbeheerder. De verhouding tussen de hoogte van de tarieven en 
de door de netbeheerder gemaakte kosten is in dit kader van belang. Daarnaast streeft de 
regulator ernaar – hoewel niet juridisch verplicht – dat de toewijzing van de kosten aan de 
klantengroepen in een redelijke mate aansluit bij de achterliggende realiteit. 

ii. Non-discriminatie: tarieven moeten op een niet discriminerende wijze worden toegepast. Dit 
beginsel moet bovendien bijdragen tot een gelijk speelveld. 

iii. Transparantie: de nettarieven en de bijbehorende tariefmethodologie moeten transparant 
zijn en volgens transparante criteria worden voorgesteld. 

iv. Evenredigheid: de regulator is bevoegd om zo nodig van de netbeheerders te verlangen dat 
zij de voorwaarden wijzigen (incl. tarieven of methoden) om ervoor te zorgen dat deze 
evenredig zijn. De distributienettarieven dienen bijgevolg een correcte afspiegeling te zijn 
van de gemaakte kosten. 

 
2.1.1.2. Energie-efficiëntierichtlijn 

 
De Richtlijn betreffende Energie-efficiëntie (2012/27/EU) bepaalt dat stimulansen in de transmissie- 
en distributienettarieven die leiden tot een onnodige verhoging van de hoeveelheid gedistribueerde 
of getransporteerde energie, worden weggenomen. Met dit artikel beoogt de richtlijn eventuele 
prikkels in de tariefstructuur weg te nemen die bevorderend werken op het energieverbruik van de 
eindverbruiker. De tariefstructuur mag bijgevolg geen stimulansen hebben om meer energie te 
verbruiken. 

 
Deze richtlijn stipuleert hiervoor een aantal algemene energie-efficiëntiecriteria voor de regulering 
van de distributienettarieven voor elektriciteit. Deze zijn: 

i. Nettarieven weerspiegelen de kostenbesparingen in netten die worden behaald vanuit 
vraagzijde en vraagresponsmaatregelen en gedistribueerde opwekking, waaronder 
besparingen door het verlagen van de leveringskosten of van netinvesteringen en een betere 
werking van het net. 

ii. Netregulering en nettarieven beletten netbeheerders of energiedetailhandelaren niet 
systeemdiensten beschikbaar te stellen voor vraagresponsmaatregelen, vraagbeheer en 
gedistribueerde opwekking op georganiseerde elektriciteitsmarkten, met name: 

a. verschuiven van de belasting van piekperioden naar dalperioden omdat de 
eindafnemer rekening houdt met de beschikbaarheid van hernieuwbare energie, 
energie uit warmtekrachtkoppeling en verspreide opwekking; 

 
 

 

3 
Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 2009/72/EG, 13 juli 2009 betreffende de gemeenschappelijke regels voor 
de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 2003/54/EG, resp. de Richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad 2009/73/EG, 13 juli 2009 betreffende de gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor 
aardgas en tot intrekking van richtlijn 2003/55/EG (Derde Elektriciteits- en Gasrichtlijn). 
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b. energiebesparing vanuit de vraagrespons van verspreide verbruikers door energie 
aggregators; 

c. vermindering van de vraag resulterend uit energie-efficiëntiemaatregelen die door 
aanbieders van energiediensten met inbegrip van bedrijven die energiediensten 
leveren, zijn genomen; 

d. de aansluiting op en verdeling van opwekkingsbronnen op lagere spanningsniveaus; 
e. de aansluiting van opwekkingsbronnen vanuit een locatie dichterbij het verbruik, en 
f. energieopslag. 

iii. Ten behoeve van deze bepaling omvat de term „georganiseerde elektriciteitsmarkten” over- 
the-counter-markten en energie-uitwisseling voor het verhandelen van energie, vermogen, 
balancerings- en nevendiensten op verschillende termijnen, zoals markten op lange termijn, 
tijdens de volgende dag en gedurende de dag. 

iv. Netwerk- of eindgebruikerstarieven kunnen een dynamische prijsstelling ondersteunen voor 
vraagresponsmaatregelen door eindafnemers, zoals: 

a. tarieven op het moment van verbruik; 
b. prijsstelling tijdens extreme piekmomenten; 
c. realtime prijsstelling, en 
d. piekvoordelen. 

 

2.1.1.3. Richtlijn Hernieuwbare Energie4
 

 
De Richtlijn Hernieuwbare Energie (2009/28/EG) omschrijft in artikel 16 dat de lidstaten passende 
maatregelen moeten nemen om de transmissie- en distributienetwerkinfrastructuur, intelligente 
netwerken, opslaginstallaties en het elektriciteitssysteem te ontwikkelen om het elektriciteitsnet 
veilig te laten functioneren en daardoor de verdere ontwikkeling van elektriciteitsopwekking uit 
hernieuwbare energiebronnen te vergemakkelijken. 

 
De distributienettarieven mogen geen discriminatie inhouden van elektriciteit uit hernieuwbare 
energiebronnen. De lidstaten zien erop toe dat de tarieven die door netbeheerders in aanmerking 
worden genomen voor de transmissie en distributie van elektriciteit uit installaties die gebruikmaken 
van hernieuwbare energiebronnen, een realistische weergave zijn van de kostenvoordelen die 
kunnen voortvloeien uit de aansluiting van die installaties op het net. 

 

2.1.2. Beleid en wetgeving in Vlaanderen 

2.1.2.1. Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 
 

Het Regeerakkoord van de Vlaamse Regering voor de periode 2014-2019 hield al rekening met een 

hervorming van het energielandschap5. De Vlaamse Regering wenste de distributienettarieven te 
hervormen tot een zuiver netgerelateerd tarief per doelgroep dat de capaciteit die een klant 
reserveert reflecteert. Het tarief moet daarbij kostenreflectief zijn voor afname en injectie, houdt 
rekening met de kosten voor aanleg en gebruik van het net en objectiveerbare verschillen worden 
geïntegreerd zoals de densiteit van het net (stedelijk of ruraal). 

 
De bevoegdheid inzake de Tariefmethodologie blijft evenwel een bevoegdheid van de regulator, die 
deze bepalingen niet als een instructie kan of mag opvatten. 

 
 

4 
Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van 
energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn 2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG. 

5 
Regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019, goedgekeurd op 22 juli 2014, beschikbaar op 
https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/het-regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2014-2019 

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/het-regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2014-2019
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/het-regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2014-2019
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/het-regeerakkoord-van-de-vlaamse-regering-2014-2019
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2.1.2.2. Het Energiedecreet 
 

De belangrijkste punten van het Energiedecreet die direct of indirect een verband houden met de 
invoering van een nieuwe tariefstructuur worden hieronder weergegeven. 

 
a) Invoering slimme meters 

 
De Vlaamse Regering bepaalt de situaties waarin de netbeheerder en de beheerder van een gesloten 
distributienet een slimme meter plaatsen, alsook aan welke voorwaarden deze meters moeten 
voldoen. 

 

Er is nog geen beslissing genomen over de invoering van slimme meters. De invoering ervan is inzake 
de tariefstructuur van belang om de afname van en injectie op het elektriciteitsnet te meten. 
Prosumenten gebruiken op dit moment vaak een terugdraaiende teller. Hierdoor kan de afgenomen 
(bruto) hoeveelheid elektriciteit niet worden gemeten, en evenmin de injectie; er is enkel een 
vaststelling van de netto hoeveelheid over een bepaalde periode. 

 
De slimme meter (en de technologische ontwikkelingen die hieraan gekoppeld zijn) moet ook gezien 
worden als een middel om de zaken efficiënter aan te pakken en om de afnemers van elektriciteit 
toe te laten om op een efficiënte manier van energieleverancier te veranderen, hun elektriciteits- en 
aardgasvoorziening te regelen bij verhuis, zelf elektriciteit te gaan vermarkten, etc. Bovendien kan 
het de energieafnemers sneller en beter te informeren over de evolutie van hun verbruik en ze zo te 
helpen energie te besparen. 

 
b) Richtsnoeren tariefmethodologie 

 
De tariefmethodologie is de methode die vastlegt hoe de elektriciteits- en 
aardgasdistributienettarieven worden bepaald. Distributienettarieven zijn een onderdeel van de 
energiefactuur, nl. wat u betaalt voor het gebruik van het distributienet, voor de afname van stroom 
of aardgas. Daarnaast is er ook een distributienettarief voor de injectie van stroom. Er kan ook een 
distributienettarief komen voor de injectie van biogas in het distributienet, als dat zou gebeuren. De 
huidige tariefmethodologie 2015-2016 vormt de basis voor de distributienettarieven van 2015 en 
2016. De volgende tariefmethodologie zal geldig zijn in de tweede reguleringsperiode waarvan we 
voorstellen dat ze zou lopen in de periode 2017-2020. Hiervoor loopt een consultatie tot en met 
dinsdag 28 juni 2016 (CONS-2016-04). 

 

De richtsnoeren in het Energiedecreet zijn een omzetting van Europese Richtlijnen. Zo stelt Art. 
4.1.32 §1 van het Energiedecreet dat de tariefmethodologie rekening moet houden met een aantal 
basisprincipes. Een aantal van deze richtsnoeren heeft een impact op de tariefstructuur, waaronder: 

i. De tarieven zijn niet-discriminerend en proportioneel. De verschillende tarieven worden 
gevormd op basis van een uniforme structuur op het grondgebied dat de netbeheerder 
beheert; 

ii. De tarieven zijn een afspiegeling van de werkelijk gemaakte kosten, voor zover deze 
overeenkomen met die van een efficiënte en structureel vergelijkbare 
distributienetbeheerder (kostenreflectiviteit); 

iii. De structuur van de tarieven bevordert het rationeel gebruik van energie en het rationeel 
gebruik van de infrastructuren; 

http://www.vreg.be/nl/document/cons-2016-04
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iv. De tarieven zijn een realistische weergave van de kostenvoordelen die kunnen voortvloeien 
uit de aansluiting op en het gebruik van het distributienet door installaties die gebruik maken 
van hernieuwbare energiebronnen en gedistribueerde opwekking; 

v. De tarieven weerspiegelen de kostenbesparingen in distributienetten die worden behaald 
vanuit maatregelen die passen binnen het vraagzijdebeheer en kunnen een dynamische 
prijsstelling voor afnemers ondersteunen; 

vi. De tarieven bevatten geen prikkels die de algehele efficiëntie, inclusief de energie-efficiëntie, 
aantasten van de productie, de distributie en de levering van elektriciteit of die de 
marktdeelname van de vraagrespons in verband met balancerings- en nevendiensten kunnen 
belemmeren. De tarieven geven wel prikkels voor de deelname van vraagzijdemiddelen aan 
het aanbod op georganiseerde elektriciteitsmarkten en voor de levering van ondersteunende 
diensten. 

 

c) Regionaal objectiveerbare verschillen 
 

Richtsnoer 21 onder Art. 4.1.32 §1 van het Energiedecreet maakt een koppeling tussen de invoering 
van het capaciteitstarief en het concept regionaal objectiveerbare (te kwantificeren) verschillen. 
Deze verschillen kunnen veroorzaakt worden door de bevolkingsdichtheid, de aanwezigheid van 
specifieke infrastructuurdelen (bv. waterwegen) of andere omstandigheden die een verschillende 
behandeling eisen in delen van het Vlaamse gewest. 

 
Na deze consultatie zullen we een principiële beslissing nemen over de invoering van een 
capaciteitstarief binnen de reguleringsperiode (hetgeen dan een aanpassing van de geldende 
Tariefmethodologie zou impliceren), mede op basis van maatschappelijke overwegingen. Als dit 
positief is, zullen we een externe studie laten uitvoeren die de regionale objectiveerbare verschillen 
in Vlaanderen zal onderzoeken. 
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2.2. De huidige tariefstructuur 

2.2.1. Omschrijving klantengroepen 

In de tariefstructuur is de klantensegmentering afhankelijk van het spanningsniveau waarop het 
toegangspunt zich bevindt. Een klantengroep wordt omschreven als “elke groep van 
distributienetgebruikers die elektriciteit injecteren en/of afnemen of aardgas injecteren en/of 
afnemen van het distributienet en zich kenmerkt door het type netwerk waarop de netgebruiker is 
aangesloten, het type aansluiting waarover hij beschikt, de automatische compensatie van 
afgenomen en geïnjecteerde elektriciteit of door het feit of hij al dan niet elektriciteit injecteert op 
het netwerk waarop hij is aangesloten, met dien verstande dat één netgebruiker volgens zijn 
toegangspunten tot verschillende klantengroepen kan behoren”. 

 

De klantengroepen voor de afname en injectie van elektriciteit op het distributienet zijn volgens de 
huidige tariefstructuur de volgende: 

 
Tabel 5. Klantengroepen elektriciteit 

Trans HS De klantengroep Trans HS is voor distributienetgebruikers die rechtstreeks 
aangesloten zijn op de transformatoren tussen het hoogspanningsnet en het 
middenspanningsnet. 

>26-36 kV De klantengroep >26-36 kV is voor distributienetgebruikers die aangesloten 
zijn op het netwerk met een nominale spanning groter dan 26 kV en tot en 

met 36 kV6. 

26-1 kV De klantengroep 26-1 kV (in de volksmond het middenspanningsnet) is voor 
distributienetgebruikers die aangesloten zijn op het netwerk met een 
nominale spanning tussen 26 en 1 kV. 

Trans LS De klantengroep Trans LS is voor distributienetgebruikers die rechtstreeks 
aangesloten zijn op een transformator tussen het middenspanningsnet en het 
laagspanningsnet. 

LS De klantengroep Laagspanning omvat de distributienetgebruikers die 
aangesloten zijn op het netwerk met een nominale spanning kleiner dan 1 
kVA en niet behorend tot de klantengroep ‘prosumenten met een 
terugdraaiende teller’. 

Prosumenten 
met 
terugdraaiende 
teller 

De klantengroep Prosumenten met een terugdraaiende teller omvat de 
prosumenten van wie de aansluiting op het elektriciteitsdistributienet is 
uitgerust met een terugdraaiende teller 

 

2.2.2. Principes op laagspanning - afname 

2.2.2.1. Algemeen 
 

Op laagspanning worden de periodieke distributienettarieven voor niet-piekgemeten klanten 
(gezinnen en kleine KMO’s) gekenmerkt door een tarief in functie van de actieve energie die wordt 
afgenomen. Hierbij worden de distributienettarieven berekend op basis van de afname van 
elektriciteit door het afnamepunt (in kWh). Hoe meer de netgebruiker dus aan elektriciteit van het 
net afneemt, hoe meer hij zal betalen. Als een klant geen elektriciteit afneemt, zal deze klant ook 

 
 

 

6 
Deze klantengroep >26-36 kV wordt specifiek gebruikt door de distributienetbeheerders met werkmaatschappij Eandis. 
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niets betalen7. Bij een afnametarief zijn de nettarieven evenredig met de afname van het 
distributienet. Dit kan als volgt worden voorgesteld: 

 
Figuur 1. Ratio nettarieven en afname op laagspanning 

 
 

In het afnametarief voor niet-piekgemeten klanten wordt er dus geen rekening gehouden met de 
capaciteit of het vermogen van het toegangspunt. Dit is het kwartiervermogen dat overeenstemt 
met de maximale behoefte (voor afname) van een elektriciteitsdistributienetgebruiker op een 
toegangspunt gedurende een bepaalde periode. Een klant die tegelijk een oven, afwasmachine en 
wasmachine gebruikt zal een hogere capaciteit gebruiken dan wanneer deze apparaten op 
verschillende tijdstippen worden gebruikt. Deze zal echter eenzelfde hoeveelheid van afname 
noteren. 

 

Voor piekgemeten klanten op laagspanning is de situatie verschillend: hierbij worden de periodieke 
distributienettarieven berekend op basis van de afname van elektriciteit (kWh-basis) en op basis van 
het onderschreven vermogen (kW-basis). 

 
2.2.2.2. Tariefcomponenten op laagspanning 

 
Voor niet-piekgemeten toegangspunten voor afname worden zowel de netgebonden kosten als de 
niet-netgebonden kosten gebaseerd op de afname van het distributienet (EUR/kWh). Enkel het tarief 
voor de meet- en telactiviteit wordt als jaarlijkse vaste kost aangerekend (EUR/jaar). 

 

Voor klanten met een piekmeting8 aangesloten op laagspanning wordt het tarief voor het 
onderschreven en bijkomend vermogen gefactureerd op basis van de gemeten piek of het 
onderschreven vermogen (EUR/kW). Deze wordt gedefinieerd als het maximum kwartuurvermogen 
afgenomen over de laatste twaalf maanden, inclusief de factureringsmaand (zijnde de maand waarin 
het gefactureerde verbruik afgenomen werd)9. Hiernaast wordt ook het tarief in verband met het 
gebruik van het transmissienet gedeeltelijk gebaseerd op basis van de gemeten piek. De overige 
tariefcomponenten worden identiek gefactureerd als de klanten zonder piekmeting. 

 
Verder wordt nu al een aanvullend capaciteitstarief aangerekend aan de prosumenten met een 
terugdraaiende teller. Hierbij is het tarief functie van het door de netgebruikers geïnstalleerd 
maximaal AC-vermogen (kVA) van de omvormer (bij PV-installaties) of de generator (bij andere 

 

 
 

7 
Met uitzondering van de kost voor de meet- en telactiviteit, hetgeen een jaarlijkse kost is per actief toegangspunt, en 
eventueel het vast tarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller. 

8 Dit zijn klanten met een maandgemeten meter of met een automatisch (kwartier) gemeten meter. 
9 De hoogst gemeten piek wordt in rekening genomen. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen een dag- of nachtpiek. 

 
Netfactuur bij 
nettarieven 
(EUR/kWh) 

 
 
 
 

 
Afname 
(kWh/jaar) 
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installaties). Als het maximaal AC-vermogen niet gekend is door de distributienetbeheerder in kVA 
moet het maximaal AC-vermogen uitgedrukt in kW gebruikt worden. 

 
Tabel 1 Tariefcomponenten m.b.t. afname op laagspanning 

Tariefcomponenten afname Tariefdrager 

Onderschreven en bijkomend vermogen: 
Niet-piekgemeten klanten 
Piekgemeten klanten 

 

EUR/kWh 
EUR/kW1

0 
Tarief systeembeheer EUR/kWh 

Tarief meet- en telactiviteit EUR/jaar 

Tarief voor de compensatie van de netverliezen EUR/kWh 

Tarief voor de regeling van spanning en van het reactief 
vermogen (indien van toepassing) 

EUR/kVArh 

Tarief openbaredienstverplichtingen EUR/kWh 

Toeslagen EUR/kWh 

Aanvullend capaciteitstarief (indien van toepassing) EUR/kW/jaar 

Tarief in verband met het gebruik van het transmissienet 
Niet-piekgemeten klanten 
Piekgemeten klanten 

 
EUR/kWh 
EUR/kWh en EUR/kW 

 

Gezinnen en kleine KMO’s vallen voornamelijk onder niet-piekgemeten klanten van het 
laagspanningsnet waarbij de tariefdrager gebaseerd is op de afname (EUR/kWh). 

 
Aan het onderschreven en bijkomend vermogen worden de kosten inzake netstudies, de algemene 
beheerskosten exclusief de kosten systeembeheer, de afschrijvingen inclusief de afschrijvingen van 
de meters (vanaf 2017), de financieringskosten, de onderhoudskosten en de vennootschapsbelasting 
toegewezen. De tariefcomponent systeembeheer dient voor de dekking van de kosten gebonden aan 
de systeemdiensten. De kosten voor meet- en telactiviteit worden aangerekend via een “Jaarprijs 

formule” in functie van de meetopstelling. Een afnamepunt kan een jaargemeten (YMR)11, een 
maandgemeten (MMR) of een automatische (AMR, kwartiergemeten) meter hebben.. De kosten 
voor de meet- en telactiviteit omvatten de kosten van de activiteit van het meten, inbegrepen de 
verzameling, validatie en transmissie van de gemeten data naar een nieuwe leverancier wanneer de 

distributienetgebruiker van leverancier verandert12. Het tarief voor de compensatie van de 
netverliezen ten slotte is gebaseerd op de actieve energie afgenomen door een netgebruiker (kWh) 
en omvat de aankoopkosten voor het verlies aan energie tijdens de distributie. 

 
 
 
 

 

10 Bij Infrax wordt er een maximumtarief gehanteerd op basis van de afname in kWh . 
11 De slimme meters geplaatst in het kader van het pilootproject worden beschouwd als jaaropgenomen meters (zonder 

piekmeting). 
12 

In onze consultatie over het ontwerp van tariefmethodologie voor de reguleringsperiode 2017-2020 (CONS-2016-04) 
wordt een wijziging aan de kosten van meet- en telactiviteit voorgesteld. 

http://www.vreg.be/nl/document/cons-2016-04
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2.2.3. Principes op Trans HS, >26-36 kV, 26-1 kV en Trans LS - afname 

2.2.3.1. Algemeen 
 

Klanten op de spanningsniveaus Trans HS, >26-36 kV, 26-1 kV en Trans LS bestaan hoofdzakelijk uit 
piekgemeten afnamepunten. 

 
Voor klanten met piekmeting wordt er gekeken naar de afname en het onderschreven vermogen. 
Voor klanten zonder piekmeting wordt enkel rekening gehouden met hun afname van elektriciteit 
(kWh). 

 
2.2.3.2. Tariefcomponenten op hogere spanningsniveaus 

 
Voor hogere spanningsniveaus (Trans HS, >26-36 kV, 26-1 kV en Trans LS) zijn de netgebonden 
tarieven afhankelijk van het onderschreven vermogen (kW), de afname (kWh), en het type meter 
(jaarlijkse kost per toegangspunt). 

 
Voor piekgemeten klanten wordt de tariefcomponent onderschreven en bijkomend vermogen 
gedeeltelijk gebaseerd op de gemeten capaciteit of het onderschreven vermogen(kW). Het overige 
gedeelte van deze tariefcomponent wordt aangerekend op basis van de afname van elektriciteit. 
Hiernaast wordt voor de piekgemeten klanten ook het tarief in verband met het gebruik van het 
transmissienet gedeeltelijk gebaseerd op basis van de gemeten piek. 

 
Voor niet-piekgemeten klanten wordt deze tariefcomponent volledig aangerekend op basis van de 
hoeveelheid afname (kWh). 

 
Het tarief voor de openbaredienstverplichtingen is altijd gebaseerd op de afname van elektriciteit 
(kWh). Hierop wordt er naar tariefdrager toe geen onderscheid gemaakt voor de verschillende 
spanningsniveaus, omdat deze kosten niet afhankelijk zijn van de kosten verbonden met het beheer 
van de distributienetten. 

 
Tabel 2. Tariefcomponenten m.b.t. afname op Trans HS, >26-36 kV, 26-1 kV en Trans LS 

Tariefcomponenten afname Tariefdrager 

Onderschreven en bijkomend vermogen: 
Niet-piekgemeten klanten 
Piekgemeten klanten 

 

EUR/kWh 
EUR/kWh en EUR/kW 

Tarief systeembeheer EUR/kWh 

Tarief meet- en telactiviteit EUR/jaar 

Tarief voor de compensatie van de netverliezen EUR/kWh 

Tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief 
vermogen (indien van toepassing) 

EUR/kVArh 

Tarief openbaredienstverplichtingen EUR/kWh 

Toeslagen EUR/kWh 
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Aanvullend capaciteitstarief (indien van toepassing, 
specifiek voor Trans LS) 

EUR/kW/jaar 

Tarief in verband met het gebruik van het transmissienet 
Niet-piekgemeten klanten 
Piekgemeten klanten 

 

EUR/kWh 
EUR/kWh en EUR/kW 

 

2.2.4. Principes voor injectie 

2.2.4.1. Algemeen 
 

Het distributienettarief voor injectie is evenredig met de hoeveelheid actieve energie geïnjecteerd. 
Dit betekent dat per geïnjecteerde hoeveelheid energie (kWh) er een kost wordt toegewezen. Enkel 
voor de meet- en telactiviteit wordt het tarief als jaarlijkse kost aangerekend (EUR/jaar). 

 

2.2.4.2. Tariefcomponenten voor injectie 
 

Voor injectie worden de tariefcomponenten systeembeheer, meet- en telactiviteit, compensatie van 
de netverliezen en toeslagen aangerekend. 

 
Tabel 3. Tariefcomponenten m.b.t. injectie op Trans HS, >26-36 kV, 26-1 kV, Trans LS en LS 

Componenten injectie Tariefdrager 

Tarief systeembeheer EUR/kWh 

Tarief meet- en telactiviteit EUR/jaar 

Tarief voor de compensatie van de netverliezen EUR/kWh 

Toeslagen EUR/kWh 

 

De kosten voor het onderschreven en bijkomend vermogen, openbaredienstverplichtingen en 
reactieve energie zijn niet van toepassing op de injectietarieven. 
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3. Waarom een nieuwe nieuwe tariefstructuur? 
 

3.1. Evolutie van het energielandschap 

Het energielandschap is het afgelopen decennium sterk veranderd: niet enkel nucleaire en fossiele 
brandstoffen worden gebruikt voor de productie van elektriciteit, maar ook hernieuwbare energie 
heeft een belangrijk aandeel in de energiemarkt gewonnen. 

 
In 2004 was er slechts een beperkte productie van hernieuwbare energie. Intussen bedraagt de 
geïnstalleerde capaciteit van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen 31% van de totaal 

geïnstalleerde productiecapaciteit in 2014.13 Daardoor is ook de productie van groene stroom sterk 
toegenomen. 

 
Figuur 2: Bruto productie van groene stroom in Vlaanderen 

 

Bron: VITO, 2016. Inventaris hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen 2015-2014. 
 

Ook de injectie van elektriciteit op het distributienet is sterk gestegen, terwijl injectie vroeger 
nagenoeg uitsluitend werd gedaan via het transmissienet. Op het transmissienet kunnen de stromen 
centraal worden beheerd, terwijl het beheersen van de stromen op het distributienet tot erg lokale 
problemen kan leiden (congestie, spanningshuishouding,..). 

 
De elektriciteitsafname van het distributienet is de afgelopen jaren gedaald (zie figuur 2). Dit is in het 
bijzonder een gevolg van de stijging van de lokale productie (waaronder de “prosumenten”) 
waardoor de totale netto afname van elektriciteit daalt. Dit kan bijvoorbeeld verklaard worden 
doordat elektriciteit ter plaatse wordt geproduceerd en gelijktijdig verbruikt, maar ook doordat er 
een verschil is tussen bruto en netto afname doordat tellers terugdraaien, waardoor de feitelijke 
afname in werkelijke tijd (real time) niet meer gemeten kan worden. 

 
 
 
 
 

 

13 Bron: FEBEG, Jaarverslag FEBEG 2014, 3 juni 2015. Website: 
https://www.febeg.be/sites/default/files/annual_report_2014_nl_newlogo_0.pdf 

http://www.febeg.be/sites/default/files/annual_report_2014_nl_newlogo_0.pdf
http://www.febeg.be/sites/default/files/annual_report_2014_nl_newlogo_0.pdf
http://www.febeg.be/sites/default/files/annual_report_2014_nl_newlogo_0.pdf
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Figuur 3: Geleverde elektriciteit via het distributienet in Vlaanderen 

 
Bron: VREG Marktrapport 2015 

 

Tabel 4 toont bovendien aan dat het aantal huishoudelijke toegangspunten is gestegen, terwijl de 
gemiddelde afname per toegangspunt is gedaald. 

 
Tabel 4: Afname elektriciteit van het distributienet voor huishoudelijk gebruik in Vlaanderen 

Jaar Geleverd volume 
huishoudelijk 
toegangspunten 

Beleverde 
huishoudelijke 
toegangspunten 

Gemiddeld geleverd 
volume per 
toegangspunt 

2009 11.372.169 MWh 2.651.905 4.288 kWh/jaar 

2010 11.569.438 MWh 2.666.112 4.339 kWh/jaar 
2011 10.677.365 MWh 2.678.142 3.967 kWh/jaar 

2012 10.578.422 MWh 2.690.214 3.932 kWh/jaar 

2013 10.521.437 MWh 2.701.333 3.895 kWh/jaar 

2014 9.692.449 MWh 2.721.502 3.561 kWh/jaar 

Bron: VREG, Vlaamse distributienetbeheerders 
 

De plaatsing van zonnepanelen bij gezinnen en bedrijven kende een enorm succes op de Vlaamse 
energiemarkt. In 2006 kwamen 1.113 PV-installaties die in aanmerking voor 
groenestroomcertificaten. Op 1 maart 2016 waren het er in totaal 242.344. 

 
Door de toename van de zelfproductie (voornamelijk met zonnepanelen) loopt het verbruik van 
elektriciteit niet meer gelijk met de netto afname van elektriciteit van het distributienet. Dit zorgt 
voor een zeer grote impact op het distributienet. Zowel de totale afname als het elektriciteitsprofiel 
(wanneer er welke hoeveelheid elektriciteit wordt gebruikt of geproduceerd op een dag) worden 
hierdoor sterk beïnvloed. 

 
Een normaal dagprofiel van elektriciteit wordt gekenmerkt door een ochtendpiek en een avondpiek. 
Tijdens de middag wordt er minder afgenomen van het net, en ’s nachts daalt de afname tot een 
minimum. 

 

Zonne-energie wordt daarentegen vooral tijdens de middaguren geproduceerd. De productie van 
zonne-energie (’s middags) wijkt dus af van het verbruik van elektriciteit (’s ochtends en ’s avonds). 
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De zonne-energie die niet wordt verbruikt, wordt bijgevolg op het distributienet geïnjecteerd op een 
moment dat de vraag naar elektriciteit minder is. Hierdoor wordt het moeilijker om vraag en aanbod 
binnen éénzelfde tijdspanne op elkaar af te stemmen. 

 
Figuur 4: Variabiliteit van de flexibiliteitsbehoefte 

 
Bron: ELIA, 2016. Studie over de nood aan ‘adequacy’ en flexibiliteit in het Belgische 
elektriciteitssysteem, periode 2017-2027. 

 
Windenergie en de overige vormen van hernieuwbare energieproductie, evenals kleinschalige WKK- 
installaties hebben ook een effect op het distributienet. Dit effect in variabiliteit is echter minder 
sterk dan het effect van de PV-installaties. 

 
De introductie van decentrale productie in het Vlaams energielandschap heeft bijgevolg een sterk 
effect op de afname en de injectie van elektriciteit op het distributienet, alsook brengt deze een 
sterke wijziging aan het profiel van de afnemer. 

 
Bovendien zijn deze effecten erg lokaal. In een straat waar er bijvoorbeeld veel gezinnen met 
zonnepanelen zijn is dit effect veel sterker dan in gebieden waar er minder prosumenten aanwezig 
zijn. 

 

3.2. Evolutie van meet-, regel- en opslagtechnologie 

In de nabije toekomst verwachten we nieuwe technologie die een impact zal hebben op de meet-, 
regel- en opslagmogelijkheden van elektrische installaties op het distributienet. 

 
 



 
 

CONS-2016-05 20/06/2016 

19 

 

 

 

Regel- en opslagtechnologie zullen echter pas ten volle benut kunnen worden in de mate dat de 
baten ervan zich ook effectief kunnen realiseren voor de partijen die in deze technologieën willen 
investeren. 

 
We gaan er van uit dat een aangepaste meetinfrastructuur hiervoor een conditio sine qua non is. 
Hierbij verwijzen we naar onze eerdere adviezen in dit verband, en meer specifiek ADV-2015-03 over 
de uitrol van slimme meters. Pas indien de waarde van nieuwe diensten op een objectieve manier 
kan worden bepaald, kan er een efficiënte marktomgeving voor gecreëerd worden. 

 
Een beslissing van de Vlaamse overheid over de uitrol van slimme meters kan de invoering van 
nieuwe technologie achter de meter stimuleren, hetgeen op zijn beurt opnieuw tot wijzigingen in het 
profiel kan leiden. Zo is het niet uitgesloten dat een verhoogde gelijktijdigheid van injectie en/of 
afname de beheerders van de netten voor nieuwe uitdagingen zal stellen. 

 
De uitdaging voor de regulator bij het opstellen van een nieuwe tariefstructuur is dus groot omdat de 
structuur de mogelijkheid moet hebben om compatibel te zijn met de verwachte wijzigingen inzake 
technologie, zonder de grootte van de effecten op voorhand te kunnen inschatten. 

 
3.3. Motivering voor een nieuwe tariefstructuur 

De basis van de huidige tariefstructuur is opgemaakt in een tijd waarin hernieuwbare energie en 
zelfproductie nog niet sterk waren doorgedrongen. De invoering van hernieuwbare energie heeft een 
sterk effect op de kosten en inkomsten van de distributienetbeheerder en ook op de toewijzing van 
deze kosten aan de verschillende klantengroepen. Daarom willen we de huidige tariefstructuur 
evalueren en een aantal wijzigingsvoorstellen consulteren. 

 
De distributienetbeheerders hebben te maken met een daling van de afname van elektriciteit op het 
distributienet. Dit betekent niet noodzakelijk dat het elektriciteitsverbruik gedaald is. Omwille van 
zelfproductie treedt er immers een verschil op tussen de afname van het distributienetwerk en het 
werkelijke elektriciteitsverbruik. De stijging van de elektriciteitsproductie op het distributienetwerk 
heeft er ook voor gezorgd dat de capaciteit in bepaalde gebieden onder druk komt. Deze capaciteit is 
bij de historische netaanleg vooral gedimensioneerd op de behoeften van de verbruikers, en hield 
geen rekening met de behoeften inzake aansluiting van decentrale productie (injectie). Uiteraard 
hebben de netbeheerders ondertussen hun strategieën inzake beheer van activa (gaande van de 
initiële investeringen over de exploitatie ervan tot aan het eind van de levensduur van de activa) 
aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. Dit weerspiegelt zich evenwel nog niet in de 
tariefstructuur, in het bijzonder voor de klantengroepen op laagspanning. 

 
Op het laagspanningsnet is de tariefstructuur voor niet-piekgemeten (of jaargemeten) klanten 

gebaseerd op de afname (kWh)14. De kosten voor de netbeheerder zijn echter niet direct afhankelijk 
van de afname, maar hangen in veel grotere mate af van de capaciteit die de netgebruiker vraagt. 
Het maximaal vermogen dat een netgebruiker nodig heeft, is de belangrijkste kostendrager voor de 
aanleg van de elektriciteitsnetten. In combinatie met een veranderende energiemarkt kan een 
hernieuwde tariefstructuur een verbetering aanbrengen aan de kostenreflectiviteit. Dat het huidige 
model niet toekomstbestendig is, kan blijken uit een eenvoudige gedachtenoefening. Naarmate er 
meer decentrale productie wordt geïntegreerd op de netten, daalt de basis inzake van het net 
afgenomen elektriciteit. Zelfs indien de bruto afname kan worden gemeten, zal er door het 
ogenblikkelijk verbruik van de productie ter plaatse een daling van de afname worden geregistreerd. 

 
 

14 Dit zijn voornamelijk gezinnen en kleine KMO’s. 

http://www.vreg.be/sites/default/files/document/adv-2015-03_ontwerp_van_besluit_uitrol_slimme_meters.pdf
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Als deze basis als tariefdrager behouden blijft, zal het eenheidstarief per afgenomen hoeveelheid 
energie moeten stijgen, in de veronderstelling dat de kosten voor de netbeheerder ongewijzigd 
blijven. Uiteindelijk zal de laatste netgebruiker die nog een hoeveelheid energie van het net afneemt, 
voor de volledige netkost moeten opdraaien. Nochtans gebruiken ook de netgebruikers die op een 
bepaald ogenblik geen energie afnemen of injecteren het net, in de zin dat de frequentie en de 
spanning wordt gestabiliseerd, en vooral dat de mogelijkheid geboden wordt om de capaciteit ter 
beschikking te hebben op elk ogenblik dat de lokale productie en het lokale verbruik niet perfect met 
elkaar in evenwicht zijn. De energie die wordt uitgewisseld met het distributienet is bijgevolg minder 
geschikt als kostenreflectieve tariefdrager. In het veranderende energielandschap waarbij 
netgebruikers sterk verschillende profielen hebben, is het dus zaak om de link tussen 
kostenveroorzaker en tariefbetaler te herbekijken. 

 

Bovendien zal een capaciteitstarief een prikkel geven voor het efficiënt gebruik van het net. De 
beschikbare netcapaciteit zal hierdoor beter benut kunnen worden. Op termijn zal dit leiden tot een 
verlaging van de totale kosten van het beheer van het net. De exploitatie wordt weliswaar 
complexer, en daardoor ook duurder, maar dit wordt meer dan gecompenseerd door een verlaging 
van de hoeveelheid te financieren activa. Bijgevolg verwachten we dat de nieuwe structuur een 
verlaging van (het netgebonden aandeel in) de distributienettarieven in de hand kan werken. Een 
bijkomend voordeel is dat de nieuwe structuur ook kan zorgen voor meer stabiliteit in de nettarieven 
(minder afhankelijk van het volume van de afgenomen energie). 

 
Op hogere spanningsniveaus (26-1 kV, Trans HS,..) is de huidige tariefstructuur al hybride: ze is deels 
gebaseerd op de capaciteit en deels op de afname van elektriciteit. Deze structuur willen we verder 
optimaliseren door een vereenvoudiging van de tariefcomponenten en het aanpassen van de types 
capaciteit (enerzijds het contractueel vermogen en anderzijds de gemeten piek) en. Het contractueel 
vermogen geeft aan de netbeheerder een aanduiding van de capaciteit die hij moet voorzien op zijn 

net, de gemeten piek (of het onderschreven vermogen15) is dan weer een aanduiding van wat er 
werkelijk gebruikt werd. Hierbij kunnen verschillende toepassingsmodaliteiten worden vergeleken. In 
het voorstel gaan we uit van een 50/50 toewijzing van de netkosten aan beide soorten vermogens, 
en gaan we uit van het gebruik van een jaarpiek. Andere opties, zowel voor de toewijzing als voor de 
piekmeting, kunnen overwogen worden. 

 

Deze aanpassingen moeten leiden tot: 
- een eerlijker toewijzing van de kosten aan de verschillende netgebruikers in functie van het 

gebruik van het net; 
- een juistere aanduiding aan de netbeheerders van de behoeften van de netgebruikers, 

waardoor deze netbeheerders in staat zullen zijn hun netten efficiënter te benutten. 
 

We hebben bijgevolg als doelstelling de huidige tariefstructuur te herbekijken en mogelijk aan te 
passen aan een nieuw energiesysteem voor vandaag en in de toekomst. Deze tariefstructuur zal 
hierbij rekening houden met de basisbeginselen van het vaststellen van de nettarieven, in het 
bijzonder met het principe aangaande de kostenreflectiviteit (cfr. supra). 

 

Niettemin moet er ook een prikkel blijven voor het efficiënt omgaan met energie. Daarom zal de 
aanpassing van de tariefstructuur er niet toe kunnen leiden dat de kWh als tariefdrager volledig uit 
beeld verdwijnt. Er zal met andere woorden een hybride tariefstructuur worden voorgesteld die de 
principes maximaal met elkaar probeert te verzoenen. 

 

 
 

15 De naam stamt uit de periode dat nagedacht werd over een systeem van ex ante onderschrijving van vermogen. Achteraf 
werd besloten om de facturatie te baseren op een ex post vaststelling van het gebruikte vermogen. 
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4. De nieuwe tariefstructuur 

4.1. Algemeen 

Binnen de distributienettarieven dienen we een onderscheid te maken tussen netgebonden 
tariefcomponenten en niet-netgebonden tariefcomponenten. De netgebonden tariefcomponenten 
dekken kosten die samenhangen met het gebruik van het net (afschrijvingen en onderhoud van 
installaties, het beheer van het net, de dekking van de netverliezen,…). Niet-netgebonden 
tariefcomponenten dekken kosten die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan het gebruik van het 
distributienet (openbaredienstverplichtingen, toeslagen). 

 

De nieuwe tariefstructuur focust zich in eerste instantie op aanpassingen van de netgebonden 
tariefcomponenten. 

 

4.1.1. Basisprincipes 

Binnen de huidige tariefstructuur worden al capaciteitsgebaseerde nettarieven toegepast voor 
piekgemeten klanten en dit (deels) voor wat betreft de tariefcomponent onderschreven en 
bijkomend vermogen. Voor klanten zonder piekmeting (voornamelijk gezinnen en kleine KMO’s) 
worden de huidige nettarieven voor deze tariefcomponent niet op basis van de capaciteit 
gefactureerd, maar wel volledig op basis van de afname (met uitzondering van de prosumenten met 
terugdraaiende teller). 

 
Bij een capaciteitstarief (of een vermogenstarief) zijn de netgebonden tarieven afhankelijk van het 
vermogen en dit zowel voor de piekgemeten als de niet-piekgemeten klanten. Dit kan bijgevolg 
grafisch als volgt worden voorgesteld: 

 
Figuur 5. Ratio nettarieven en vermogen binnen de nieuwe tariefstructuur 

 
 

Het toegangspunt heeft namelijk altijd een minimale capaciteit nodig om een bepaalde hoeveelheid 
elektriciteit van het net af te nemen. Bijgevolg begint het vermogen niet vanaf ‘nul’ zoals bij een 
afnametarief van toepassing is. 

 
Netfactuur bij 
nettarieven 

(EUR/kW of 

EUR/kVA) 
 
 
 
 
 
 
 

Vermogen 
(kW of kVA) 
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Als de netgebonden distributienettarieven worden gefactureerd op basis van de capaciteit, wordt de 
afgenomen elektriciteit niet meer in acht genomen, maar wel de capaciteit of het vermogen. Dit 
betekent dat de netgebonden nettarieven eerder een vaste kost (voor een bepaalde capaciteit) 
worden in plaats van een variabele kost. Als een klant minder elektriciteit afneemt van het 
distributienet, gaat deze klant dit niet recht evenredig voelen op zijn factuur voor dit tariefonderdeel. 
Bij een afnametarief zou dit wel het geval zijn. 

 
Een capaciteitstarief heeft als doel kostenreflectiever te werken. De netgebonden kosten worden 
betaald volgens de grootte van de capaciteit, en niet meer volgens de afname. De afname van 
elektriciteit heeft, zoals eerder toegelicht, immers weinig impact op de kosten van de netbeheerder. 
In hoofdzaak vormt de maximale capaciteit (zowel van afname als injectie) de belangrijkste 
kostendrijver. 

 

4.1.2. Omschrijving soorten capaciteit 

In een tariefstructuur waarbij er wordt uitgegaan van een ‘capaciteit’ is het van groot belang deze 
term verder te specifiëren. Onder het voorgestelde capaciteitstarief wordt er gebruik gemaakt van 
twee types capaciteiten: 

1) Het aansluitings- of contractueel vermogen 
2) De gemeten capaciteit of het onderschreven vermogen 

 
4.1.2.1. Het aansluitings- of contractueel vermogen 

 

De aansluitingscapaciteit of het aansluitingsvermogen is het maximaal vermogen, vermeld in het 
aansluitingscontract (indien van toepassing16) en uitgedrukt in kilovoltampère (kVA) waarover de 
gebruiker van het elektriciteitsdistributienet of gesloten distributienet voor elektriciteit mag 
beschikken door middel van zijn aansluiting. 

 
Voor elk toegangspunt kan men het aansluitingsvermogen bepalen. Om deze reden is deze capaciteit 
te gebruiken voor elk type klant: zowel voor piekgemeten als voor niet-piekgemeten klanten, zowel 
voor afname als voor injectie. 

 
Bij een mogelijke invoering van slimme meters zal niet de technische maximale capaciteit in rekening 
worden genomen, maar wel het vermogen waarop de automaat van de slimme meter is ingesteld. 
Dit vermogen kan lager ingesteld zijn dan de maximale capaciteit van de aansluiting. 

 
4.1.2.2. De gemeten capaciteit of het onderschreven vermogen 

 

Het onderschreven vermogen (of de gemeten capaciteitspiek) wordt gedefinieerd als het actief 
kwartiervermogen dat overeenstemt met de maximale behoefte (injectie of afname) van een 
elektriciteitsdistributienetgebruiker op een toegangspunt gedurende een bepaalde periode. Het 
onderschreven vermogen wordt in de distributienettarieven uitgedrukt in kW. 

 
Voor aansluitingen met een piekmeting kan men de werkelijke kwartuurcapaciteit meten. Deze term 
wordt gedefinieerd als het maximum kwartuurvermogen afgenomen over de laatste twaalf 
maanden, inclusief de factureringsmaand (zijnde de maand waarin het gefactureerde verbruik 

 
 

 

16 Een aansluitingscontract is onbestaande bij netgebruikers op laagspanning. De relatie met de netbeheerder wordt voor 
deze klanten geregeld via het aansluitingsreglement. 
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afgenomen werd). Het gemeten vermogen wordt in de distributienettarieven uitgedrukt in kW. Er 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen dag- of nachtpiek. 

 

De definitie van deze term is ook al in de huidige distributienettarieven van toepassing voor 
piekgemeten klanten17. De gemeten capaciteit houdt bijgevolg rekening met de hoogst gemeten piek 
over de laatste 12 maanden. Bijgevolg blijft de definitie van het onderschreven vermogen 
ongewijzigd ten opzichte van de huidige tariefstructuur. 

 

4.2. Klantengroepen 

4.2.1. Omschrijving klantengroepen en subcategorieën 

4.2.1.1. Omschrijving klantengroepen 
 

De klantengroepen voor de afname en injectie van elektriciteit op het distributienet blijven 
ongewijzigd in de nieuwe tariefstructuur. Deze zijn (cfr. hoofdstuk 2.2.1): 

- Trans HS 
- >26-36 kV 
- 26-1 kV 
- Trans LS 
- LS 
- Prosumenten met een terugdraaiende teller 

 
4.2.1.2. Omschrijving subcategorieën voor niet-piekgemeten klanten 

 
Voor de niet-piekgemeten klantengroepen LS, Trans LS en prosumenten met een terugdraaiende 
teller worden er subcategorieën gecreëerd. 

 

a) Laagspanning 

 
Voor de niet-piekgemeten klanten in de klantengroep LS worden in het kader van de nieuwe 
tariefstructuur subcategorieën voorgesteld. Deze worden onderverdeeld volgens het 

aansluitingsvermogen18. 
 

Er werden zeven subcategorieën ontwikkeld op basis van de gemiddelde capaciteitsverdeling, het 
“marktaandeel” van de verschillende capaciteiten in Vlaanderen, en op basis van een studie van de 
werkmaatschappij Eandis. 

 
Voor aansluitingen ≤ 28 kVA wordt het capaciteitstarief aangerekend volgens een aantal 
vermogensschijven. Binnen deze schijven is het capaciteitstarief een vast bedrag in EUR/jaar. Dit zijn 
hoofdzakelijk residentiële aansluitingen. De hoogste vermogensschijf voor het capaciteitstarief is 
inclusief de aansluitingen 28 kVA. Boven de 28 kVA wordt het capaciteitstarief per kVA aangerekend 

 
 

17 
Om een meervoudige aanrekening van de vermogensfactor te vermijden, wordt een vermogensfactor enkel door de 

distributienetbeheerder gefactureerd indien de 15de kalenderdag van de maand binnen de betrokken verbruiksmaand valt. 
Indien de hoogste piek in de periode valt na de 15de en dus zonder deze laatste piek wordt gefactureerd, zal deze hoogste 
waarde opgenomen worden in de historische piek vanaf de maand nadien. In voorkomend geval begint de periode van 12 
maanden voor de facturatie van de historische piek, pas te tellen vanaf de volgende maand. 
18 

In de klassieke meter is hierbij het technisch aansluitingsvermogen bepalend, bij slimme meters (indien van toepassing) is 
het vermogen waarop de automaat is ingesteld bepalend. 
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in functie van de reële technische aansluitingscapaciteit. Deze aansluitingen situeren zich meer in het 
(semi-) professionele segment. Voor aansluitingen vanaf 56kVA is tarificatie in functie van de 
gemeten piek mogelijk, vanaf 100kVA is dit steeds het geval zoals vandaag. 

 
Tabel 5. Capaciteitsschijven niet-piekgemeten klanten LS – afname en injectie 

Vermogensschijf Vermogensrange 
(kVA) 

Gemiddeld 
aansluitingsvermogen 
(kVA) 

Marktaandeel in 
Vlaanderen 

X1 <= 3 kVA 2,12 0,31% 

X2 <= 6 kVA 4,73 4,93% 

X3 <= 10 kVA 9,10 26,04% 

X4 <= 15 kVA 12,80 17,78% 

X5 <= 21 kVA 17,20 13,93% 

X6 <= 28 kVA 25,25 9,33% 

X7 > 28 kVA N/A 2,48% 

Ongekend   25,20% 

Totaal   100,00% 
 

Zoals blijkt uit Tabel 5 is voor zo’n 25% van deze klanten de aansluitingscapaciteit onbekend. De 
netbeheerders stellen alles in het werk om de ontbrekende gegevens vóór de invoering van de 
nieuwe tariefstructuur toe te wijzen aan de juiste vermogensschijf. 

 
Ter vaststelling van de capaciteitsschijven werd er door de netbeheerders met werkmaatschappij 
Eandis een studie uitgevoerd naar de werkelijke klantenbehoefte op korte termijn (2019) en op 
middellange termijn (2028). Hierbij werden verschillende scenario’s onderzocht volgens de 
actiebereidheid en de actiemogelijkheid van de klant: 

- Energy Management System: uitstellen van flexibele lasten met een hoog vermogen ten 
voordele van het ogenblikkelijk noodzakelijk hoog vermogen; 

- Batterijen, hoofdzakelijk in combinatie met zonnepanelen: afvlakken lokale afname en injectie; 
- Alternatieve energievector: bijv. koken op aardgas in plaats van elektriciteit, al dan niet 

aanschaffen van een elektrische wagen; 
- Verminderen van het verbruik door maatregelen inzake energie-efficiëntie (bijv. ledverlichting, 

koelkast met een laag energieverbruik, etc.); 
- Verhoging van de behoefte naar elektriciteit (bijv. elektrische tandenborstel in plaats van een 

manuele tandenborstel, verhoging levensstandaard, etc.). 
 

Het resultaat van deze studie wordt weergegeven in Figuur 6. Een daling van de 
aansluitingscapaciteit wordt verwacht door een daling van de vermogensbehoefte. Deze daling kan 
echter worden tegengewerkt door de verhoging van de algemene levensstandaard en daarbij een 
hogere behoefte naar afnamecapaciteit. 

 
De oranje curve toont de verdeling van de bestaande aansluitingen op het LS-net. Conform het 
technisch reglement distributie elektriciteit heeft een nieuwe aansluiting een vermogen van 

9,2 kVA19. Dit gegeven is duidelijk waarneembaar in Figuur 6: er is een duidelijke knik net voor de 
grens van 10kVA. De blauwe curves geven een inschatting van de gemiddelde vermogensbehoefte 

 
 

 

19 
Technisch Reglement Distributie elektriciteit: Artikel III.3.2.2 Nieuwe aansluitingen voor wooneenheden op laagspanning 

moeten minimaal beschikken over een aansluitingsvermogen van 9,2 kVA. 
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van de netgebruikers in 2019 en in 2028. De curve voor 2028 houdt enerzijds rekening met de 
mogelijkheden en bereidheid van netgebruikers om hun vermogenspiek te beperken (bv. batterij of 
Home Energy Management) en anderzijds met de trend van elektrificatie (elektrische voertuigen en 
warmtepompen). De curve voor 2019 vertoont geen sterke afwijking van de curve voor 2028. En 
bijgevolg denken we ook dat de keuze van vermogensschijven future proof is voor een tijdsspanne 
van 10 jaar. 

 
Figuur 6. Aansluitingsvermogen per vermogensschijf 

 
Bron: Eandis, 2016. 

 
In bovenstaande figuur stellen we vast dat het aansluitvermogen van de aansluiting hoger is dan de 
toekomstige vermogensbehoefte. Dit is ook logisch, er zijn occasionele momenten waarop een 
netgebruiker meerdere elektrische toepassingen in zijn huishouden gelijktijdig gebruikt waardoor zijn 
vermogensbehoefte occasioneel hoger is dan zijn gemiddelde. In een toekomst na invoering van een 
capaciteitstarief zal de netgebruiker hier meer aandacht moeten aan schenken wil hij de kosten voor 
het gebruik van het net beperken. Pas als de netgebruiker zelf de juiste prikkel krijgt en hierop kan 
inspelen, zal ook de netbeheerder zijn netten optimaal kunnen dimensioneren. 

 

b) Trans LS 
 

Voor niet-piekgemeten klanten op Trans LS worden de netgebonden distributienettarieven 
gebaseerd op een vermogensterm. Deze is dezelfde als de vermogensterm X7 onder de klantengroep 
LS. 

 
Alle niet-piekgemeten klanten op Trans LS hebben een aansluitingsvermogen dan hoger ligt dan  
28 kVA. Om deze reden zijn de capaciteitsschijven X1-X6 niet van toepassing. Bijgevolg kan men de 
klantengroep Trans LS onderverdelen als volgt: 

- Piekmeting 
- Zonder piekmeting: 

o X7: Vermogensterm > 28 kVA 
 

c) Prosumenten met een terugdraaiende teller. 
 

De klantencategorie ‘prosumenten met een terugdraaiende teller’ worden onderverdeeld in 
piekgemeten en niet-piekgemeten klanten. Voor beide type klanten wordt er bovendien een 
onderscheid gemaakt tussen klanten aangesloten op LS of Trans LS. 

 
 



 
 

CONS-2016-05 20/06/2016 

26 

 

 

 
 

Tabel 6. Klantencategorie ‘Prosumenten met een terugdraaiende teller 

Prosumenten met een 
terugdraaiende teller 

Piekgemeten LS 

Trans LS 

Niet-piekgemeten LS: subcategorieën 

Trans LS: subcategorieën 
 

Voor de niet-piekgemeten klanten worden in het kader van de nieuwe tariefstructuur subcategorieën 

voorgesteld. Deze worden onderverdeeld volgens het aansluitingsvermogen20. De zeven 
subcategorieën voor de klantengroep ‘Prosumenten met een terugdraaiende teller’ zijn identiek aan 
de subcategorieën voor de klantengroep LS (cfr. supra). 

 
Tabel 7. Capaciteitsschijven niet-piekgemeten klanten ‘Prosumenten met een terugdraaiende teller’ – 
afname en injectie 

Vermogensschijf Vermogensrange 
(kVA) 

X1 <= 3 kVA 

X2 <= 6 kVA 

X3 <= 10 kVA 

X4 <= 15 kVA 

X5 <= 21 kVA 

X6 <= 28 kVA 

X7 > 28 kVA 

Ongekend  

Totaal  

 

 

4.2.2. Wijzigingen klantengroepen voor afname 

Een nieuwe tariefstructuur brengt een aantal wijzigingen aan de bestaande klantengroepen voor 
afname. Een overzicht van de aanpassingen wordt in Tabel 8 weergegeven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 
In de klassieke meter is hierbij het technisch vermogen bepalend, bij slimme meters (indien van toepassing) is het 
vermogen waarop de automaat is ingesteld bepalend. 
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Tabel 8. Overzicht wijzigingen klantengroepen afname 

Klantengroepen Huidige tariefstructuur Nieuwe tariefstructuur 

Trans HS Hoofdvoeding 
Hulpvoeding 

Hoofdvoeding 
Hulpvoeding 

>26-36 kV Hoofdvoeding Hoofdvoeding 

26-1 kV Hoofdvoeding piekmeting 
Hoofdvoeding zonder piekmeting 
Hulpvoeding piekmeting 
Hulpvoeding zonder piekmeting 

Hoofdvoeding piekmeting 
Hoofdvoeding zonder piekmeting 
Hulpvoeding piekmeting 
Hulpvoeding zonder piekmeting 

Trans LS Piekmeting 
Zonder piekmeting 

Piekmeting 
Zonder piekmeting 

 Vermogensterm > 28 kVA 

LS Piekmeting 
Zonder piekmeting 

Piekmeting 
Zonder piekmeting: 

 Vermogensschijf ≤ 3 kVA 

 Vermogensschijf ≤ 6 kVA 
 Vermogensschijf ≤ 10 kVA 

 Vermogensschijf ≤ 15 kVA 

 Vermogensschijf ≤ 21 kVA 

 Vermogensschijf ≤ 28 kVA 

 Vermogensterm > 28 kVA 

Prosumenten met 
terugdraaiende 
teller 

LS piekmeting 
LS zonder piekmeting 
Trans LS piekmeting 
Trans LS zonder piekmeting 

LS piekmeting 
LS zonder piekmeting 

 Vermogensschijf ≤ 3 kVA 

 Vermogensschijf ≤ 6 kVA 

 Vermogensschijf ≤ 10 kVA 

 Vermogensschijf ≤ 15 kVA 

 Vermogensschijf ≤ 21 kVA 

 Vermogensschijf ≤ 28 kVA 

 Vermogensterm > 28 kVA 
Trans LS piekmeting 
Trans LS zonder piekmeting 

 Vermogensterm > 28 kVA 
 

4.2.2.1. Wijzigingen Trans HS, >26-36 kV en 26-1 kV 
 

In de nieuwe tariefstructuur worden er geen wijzigingen aangebracht aan de klantengroepen 
Trans HS, >26-36 kV en 26-1 kV. 

 
4.2.2.2. Wijzigingen Trans LS 

 

De klantengroep Trans LS blijft ongewijzigd voor piekgemeten klanten. Voor niet-piekgemeten 
klanten zal een vermogensterm van toepassing zijn (EUR/kVA) gezien de niet-piekgemeten klanten 
op TRANS LS steeds een aansluitingsvermogen hebben > 28 kVA. 
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4.2.2.3. Wijzigingen LS 
 

A) Met piekmeting 
 

Voor de klantengroep LS is piekmeting mogelijk vanaf een aansluitingsvermogen van 56 kVA21. 
Piekgemeten klanten worden in de nieuwe tariefstructuur gefactureerd op basis van het 
aansluitingsvermogen (EUR/kVA) en het onderschreven vermogen (EUR/kW). 

 
B) Zonder piekmeting 

 
Niet-piekgemeten klanten op LS worden onder één van de vermogensschijven tussen X1 en X7 

ingedeeld. Dit is afhankelijk van de aansluitingscapaciteit van het toegangspunt22. Het 
aansluitingsvermogen (of de gecontracteerde capaciteit) is immers de enige beschikbare capaciteit 
voor niet-piekgemeten klanten. Het aansluitingsvermogen wordt uitgedrukt in kVA. 

 
Tabel 9. Subgroepen niet-piekgemeten klanten LS 

Subgroep Aansluitingsvermogen Eenheid 

X1 Vermogensschijf  ≤ 3 kVA EUR/jaar 

X2 Vermogensschijf  ≤ 6 kVA EUR/jaar 

X3 Vermogensschijf  ≤ 10 kVA EUR/jaar 

X4 Vermogensschijf  ≤ 15 kVA EUR/jaar 

X5 Vermogensschijf  ≤ 21 kVA EUR/jaar 

X6 Vermogensschijf  ≤ 28 kVA EUR/jaar 

X7 Vermogensterm  > 28 kVA EUR/kVA 
 

Niet-piekgemeten klanten vallen onder een vermogensschijf indien deze over een 
aansluitingsvermogen beschikken ≤ 28 kVA (EUR/jaar). Klanten die een aansluitingsvermogen 
hebben hoger dan 28 kVA zullen een vermogensterm betalen (EUR/kVA). 

 
De 7 categorieën geven de klant de mogelijkheid te veranderen van vermogensschijf bij aanpassing 
van zijn elektriciteitsafname en bijgevolg ook zijn aansluitingscapaciteit. De modaliteiten van deze 
vermogensaanpassing moeten nog verder worden uitgewerkt. 

 
4.2.2.4. Wijzigingen ‘Prosumenten met een terugdraaiende teller’ 

 
A) Met piekmeting 

 

De piekgemeten23 klantengroep ‘Prosumenten met een terugdraaiende teller’ wordt verder 
onderverdeeld in LS en Trans LS. Piekgemeten klanten worden in de nieuwe tariefstructuur 
gefactureerd op basis van het aansluitingsvermogen (EUR/kVA) en het onderschreven vermogen 
(EUR/kW). 

 
 
 

 
 

21 Piekmeting is mogelijk vanaf 56 kVA. Piekmeting is verplicht vanaf 100 kVA. 
22 

In de klassieke meter is het technisch vermogen bepalend, bij slimme meters (indien van toepassing) is het vermogen 
waarop de automaat is ingesteld bepalend. 

23 
Piekmeting is mogelijk vanaf een aansluitingsvermogen van 56 kVA, piekmeting is verplicht vanaf een 
aansluitingsvermogen van 100 kVA. 
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B) Zonder piekmeting 
 

De niet-piekgemeten klanten uit de klantengroep ‘Prosumenten met een terugdraaiende teller’ 
worden onder één van de vermogensschijven tussen X1 en X7 ingedeeld. Dit is afhankelijk van de 
aansluitingscapaciteit van het toegangspunt24. Het aansluitingsvermogen (of de gecontracteerde 
capaciteit) is immers de enige beschikbare capaciteit voor niet-piekgemeten klanten. Het 
aansluitingsvermogen wordt uitgedrukt in kVA. 

 
Tabel 10. Subgroepen niet-piekgemeten klanten LS 

Subgroep Aansluitingsvermogen Eenheid 

X1 Vermogensschijf  ≤ 3 kVA EUR/jaar 

X2 Vermogensschijf  ≤ 6 kVA EUR/jaar 

X3 Vermogensschijf  ≤ 10 kVA EUR/jaar 

X4 Vermogensschijf  ≤ 15 kVA EUR/jaar 

X5 Vermogensschijf  ≤ 21 kVA EUR/jaar 

X6 Vermogensschijf  ≤ 28 kVA EUR/jaar 

X7 Vermogensterm  > 28 kVA EUR/kVA 
 

Niet-piekgemeten klanten vallen onder een vermogensschijf indien deze over een 
aansluitingsvermogen beschikken ≤ 28 kVA (EUR/jaar). Klanten die een aansluitingsvermogen 
hebben hoger dan 28 kVA zullen een vermogensterm betalen (EUR/kVA). 

 

4.2.3. Wijzigingen klantengroepen voor injectie 

Een nieuwe tariefstructuur brengt geen wijzigingen aan de bestaande klantengroepen voor injectie 
(met een injectievermogen van > 10 kVA). Een overzicht wordt in Tabel 11 weergegeven. 

 
Tabel 11. Overzicht wijzigingen klantengroepen injectie 

Klantengroepen huidige tariefstructuur Klantengroepen nieuwe tariefstructuur 

Trans HS Trans HS 

>26-36 kV >26-36 kV 

26-1 kV 26-1 kV 

Trans LS Trans LS 

LS >10 kVA LS >10 kVA 

 

Voor decentrale productie-installaties met een aansluitingscapaciteit > 10 kVA wordt een 
injectietarief aangerekend. 

 
 
 
 
 
 

 
 

24 
In de klassieke meter is het technisch vermogen bepalend, bij slimme meters (indien van toepassing) is het vermogen 
waarop de automaat is ingesteld bepalend. 
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4.3. Tariefcomponenten afname 

In een nieuwe tariefstructuur treden er belangrijke wijzigingen op aan de tariefcomponenten. 
Netgebonden tariefcomponenten dekken kosten die samenhangen met het gebruik van het net 
(afschrijvingen en onderhoud van installaties, het beheer van het net, de dekking van de 
netverliezen…). Niet-netgebonden tariefcomponenten dekken kosten die niet rechtstreeks 
gerelateerd zijn aan het gebruik van het distributienet (openbaredienstverplichtingen, toeslagen). 
Tabel 12 geeft een overzicht van de aanpassingen. 

 
Tabel 12. Overzicht wijzigingen tariefcomponenten 

Componenten 
huidige tariefstructuur 

Componenten 
nieuwe tariefstructuur 

Net gerelateerde kosten distributie 

Onderschreven en bijkomend vermogen 
Niet-piekgemeten: EUR/kWh 
Piekgemeten: EUR/kWh en EUR/kW 

Basistarief met daarin de kosten voor het 
onderschreven en bijkomend vermogen, het 
systeembeheer, de meet- en telactiviteit en de 
netverliezen. 

Niet-piekgemeten: 
EUR/kVAschijf  of EUR/kVA 

Piekgemeten:  
EUR/kVA en EUR/kW 

Tarief systeembeheer 
EUR/kWh 

Tarief voor de meet- en telactiviteit 
EUR/jaar 

Tarief voor de compensatie van de netverliezen 
EUR/kWh 

Tarief voor de regeling van de spanning en van 
het reactief vermogen 

EUR/kVArh 

Tarief voor de regeling van de spanning en van 
het reactief vermogen 

EUR/kVArh 

Aanvullend capaciteitstarief voor klantengroep 
prosumenten met terugdraaiende teller 

EUR/kW omvormer 

(Niet meer van toepassing) 

Niet net gerelateerde kosten distributie 

Openbaredienstverplichtingen 
EUR/kWh 

Openbaredienstverplichtingen 
Algemeen: 

EUR/kWh 
Prosumenten met terugdraaiende teller: 

EUR/ kVAschijf  of EUR/kVA 

Toeslagen 
EUR/kWh 

Toeslagen 
Algemeen: 

EUR/kWh 
Prosumenten met terugdraaiende teller: 

EUR/ kVAschijf  of EUR/kVA 

Transmissienetkosten 

Tarief voor het gebruik van het transmissienet 
Niet-piekgemeten : EUR/kWh 
Piekgemeten: EUR/kWh en EUR/kW 

Tarief voor het gebruik van het transmissienet 
Niet-piekgemeten: 

EUR/kWh en EUR/kVAschijf of EUR/kVA 
Piekgemeten: 

EUR/kWh, EUR/kW en EUR/kVA 
Prosumenten met terugdraaiende teller: 
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 EUR/ kVAschijf of EUR/kVA 

 

In wat volgt bespreken we de tariefcomponenten voor de nieuwe tariefstructuur in verder detail. 
 

4.3.1. Netgerelateerde kosten distributie 

4.3.1.1. Allesomvattend basistarief 
 

In de nieuwe tariefstructuur wordt een omvattend basistarief ingevoerd. Deze zal de 
tariefcomponenten onderschreven en bijkomend vermogen, systeembeheer, meet- en telactiviteit 
en de compensatie van de netverliezen uit de huidige tariefstructuur vervangen. 

 

Het onderschreven en bijkomend vermogen is rechtstreeks afhankelijk van het vermogen en is de 
belangrijkste kost. Het systeembeheer, de meet- en telactiviteit en de compensatie van de 
netverliezen zijn minder afhankelijk van het vermogen, maar worden omwille van hun beperkt 
aandeel in de kosten toegevoegd aan het basistarief. 

 
Het allesomvattend basistarief zal worden gefactureerd voor: 

i. Niet-piekgemeten klanten: 
a. Op basis van het aansluitingsvermogen in EUR/kVAschijf of EUR/kVA (dit zijn 

voornamelijk gezinnen en KMO’s) 
ii. Piekgemeten klanten: 

a. Op basis van het aansluitvermogen in EUR/kVA, en 
b. Op basis van het onderschreven vermogen in EUR/kW 

 
Voor de netgebaseerde tarieven wordt volgende verdeelsleutel voorgesteld voor de allocatie van de 
netkosten: 

- Voor piekgemeten klanten: de totale kosten worden voor 50% toegewezen aan de 
aansluitingsvermogens en voor 50% aan het onderschreven vermogen voor piekgemeten 
klanten. 

- Voor niet-piekgemeten : alle kosten worden voor 100% aan het aansluitingsvermogen 
toegewezen. 

 
Een alles omvattend basistarief op basis van het aansluitingsvermogen en/ of de onderschreven 
capaciteit heeft een aantal gevolgen ten opzichte van de huidige tariefstructuur: 

 
A) Afschaffing dag- en nachttarief 

 
Het basistarief zal geen onderscheid maken tussen dag- en nachttarief. Dit principe draagt volgens de 
netbeheerders immers in de wijzigende context van meer decentrale productie en elektrificatie niet 
voldoende bij aan een optimaal gebruik van het net (zie figuur 7): 

- De avondpiek (17h00-20h00) veroorzaakt de belangrijkste belasting op het net; 
- De nachtpiek, dit is het tijdstip van overschakeling op het nachttarief (gemiddeld genomen 

tussen 21h00 en 23h00), veroorzaakt naast de avondpiek, ook een belangrijke belasting op 
het net. Door afschaffing van het nachttarief wil men deze piekbelasting doen verdwijnen; 

- Een onderscheid tussen dag- en nachttarief draagt niet bij tot een verlaging van de belasting 
van de avondpiek. Bovendien wordt er verwacht dat door de afschaffing van het dag- en 
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nachttarief dit zal resulteren in een afvlakking van de avondpiek. Dit fenomeen neemt men 
ook vandaag al waar bij afnemers met een enkelvoudige meter. 

 
Figuur 7. Dagprofiel distributienet van 500 gezinnen 

 
Bron: EANDIS, 2016 

 

B) Exclusief nacht 
 

Er wordt geen afzonderlijk capaciteitstarief (netgebonden kosten) voorzien voor afnamepunten met 
een exclusief-nachtmeter afnamepunten. De bepaling van het aansluitingsvermogen van de 
exclusief-nachtmeter voor het berekenen van het basistarief wordt gedaan op basis van de 
technische opstelling van de automaten (dag/ nacht/ exclusief nacht): 

- als de opstelling in serie is geplaatst: het vermogen van de eerste automaat is van toepassing 
voor de berekening van het vermogen (stroomopwaarts); 

- als de opstelling in parallel is geplaatst zijn er twee mogelijkheden voor de berekening van het 
vermogen: ofwel worden de vermogens in parallel opgeteld, ofwel wordt enkel het hoogste 
vermogen in rekening gehouden. De VREG zal hierover in een volgend stadium een beslissing 
nemen. 

 
C) Afschaffing maximumprijs/ plafond 

 
Voor bepaalde piekgemeten klanten wordt in de huidige tariefstructuur een maximumprijs of 
plafond toegepast op de tariefcomponent ‘onderschreven en bijkomend vermogen’. Bijgevolg mag 
de eenheidsprijs (in EUR/kWh) die wordt toegepast voor de capaciteitsterm en de proportionele 
term van de tariefcomponent ‘onderschreven en bijkomend vermogen’, nooit hoger zijn dan de 
maximumprijs. De maximumprijs is een tarief dat wordt bepaald op basis van de hoeveelheid 
afgenomen elektriciteit. 

 
Onder de nieuwe tariefstructuur zullen de netgebonden kosten enkel nog gefactureerd worden op 
basis van de aansluitingscapaciteit en het onderschreven vermogen. De capaciteitspieken die worden 
gebruikt worden bijgevolg ook volledig aangerekend. De netten zijn immers gedimensioneerd 

 
 



 
 

CONS-2016-05 20/06/2016 

33 

 

 

 

volgens de maximum capaciteiten. Om deze reden zal de maximumprijs verdwijnen in de nieuwe 
tariefstructuur. 

 

4.3.1.2. Tarief voor de regeling van de spanning en van het reactief vermogen 
 

Wisselstroom vraagt altijd meer vermogen dan wat de netgebruikers omzetten in actief vermogen. 
Het resterende vermogen noemen we reactief vermogen. De verhouding tussen actief vermogen en 
schijnbaar vermogen is de Cosinus Phi of arbeidsfactor. Die kan dus maximaal 1 zijn, bij 100% actief 
vermogen. Bij een te hoog reactief vermogen en dus een te lage Cos Phi zijn er grotere 
warmteverliezen en daalt het rendement. 

 

In de distributienettarieven heeft een afnemer recht op een bepaalde hoeveelheid reactieve energie. 
Als dit forfait wordt overschreden, moet de kost voor reactieve energie worden aangerekend. De 
reactieve energie wordt in de distributienettarieven uitgedrukt in kVArh. 

 
Voor piekgemeten klanten waarbij reactief verbruik wordt gemeten, wordt dit verbruik in de huidige 
tariefstructuur gefactureerd in EUR/kVArh. Het wordt maar aangerekend indien het een bepaalde 
grens overschrijdt. 

 
Deze tariefcomponent blijft onveranderd in de nieuwe tariefstructuur. 

 

4.3.1.3. Aanvullend tarief voor klantengroep prosumenten met terugdraaiende teller 
 

In de huidige tariefstructuur bestaat een ‘aanvullend capaciteitstarief’ voor de klantengroep 
‘prosumenten met terugdraaiende teller’. Hierin zitten de kosten vervat voor: 

- het gebruik van het distributienet (ongeveer 45%) 
- de kosten inzake openbaredienstverplichtingen en toeslagen (ongeveer 40%) 
- het gebruik van het transmissienet (ongeveer 15%) 

 
In de nieuwe tariefstructuur zal het deel ‘gebruik van het distributienet’ niet meer vervat zitten in het 
aanvullend tarief. De netgebonden kosten zullen in de nieuwe structuur worden gefactureerd op 
basis van de aansluitingscapaciteit (met verdere opsplitsing in vermogensschijven of een 
vermogensterm) en daarom stelt zich niet langer het probleem dat de prosumenten met 
terugdraaiende teller niet evenredig met hun gebruik van het distributienet bijdragen in de kosten 
van het distributienet. 

 
Om deze reden zal de term ‘aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met een terugdraaiende 
teller’ worden vervangen door de term ‘aanvullend tarief voor prosumenten met een terugdraaiende 
teller’ (zie verder onder 4.3.2 voor de noodzaak van behoud van een dergelijk tarief). 

 

4.3.2. Niet netgerelateerde kosten distributie 

4.3.2.1. Openbaredienstverplichtingen 
 

De kosten inzake openbaredienstverplichtingen omvatten: 
- kosten in verband met beschermde en niet-beschermde klanten (budgetmeters, 

vermogensbegrenzers, levering van elektriciteit, facturering van energie aan gedropte klanten, 
etc.) 
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- financiering maatregelen ter bevordering van rationeel energiegebruik (REG): sensibiliserende 
acties en financiële maatregelen (bijv. premies voor isolatie, zero emissievoertuigen, 
rentesubsidies, etc.) 

- kosten voor groenestroom- en warmte-krachtcertificaten: opkoopkost certificaten, verkoop 
certificaten op de markt, etc. 

- kosten voor openbare verlichting (OV): onderhoud en facturering van de OV, levering en 
facturatie van energie aan de OV, kosten voor de aanleg van openbare verlichting, etc. 

 
A) Kostentoewijzing algemeen 

 
Algemeen genomen worden de kosten inzake openbaredienstverplichtingen (ODV) aangerekend 
volgens de afname van elektriciteit van het distributienet (EUR/kWh). Dit blijft van toepassing op alle 
klantengroepen met uitzondering van de prosumenten met terugdraaiende teller. 

 
B) Kostentoewijzing prosumenten met een terugdraaiende teller 

 
Voor ‘prosumenten met een terugdraaiende teller’ is het niet aangewezen de ODV kosten op basis 
van de afname (EUR/kWh) te factureren. Door de terugdraaiende teller wordt immers de bruto 
afgenomen hoeveelheid actieve energie van het net niet gemeten. Het is onlogisch dat prosumenten 
met terugdraaiende teller minder zouden moeten betalen voor openbare verlichting, beschermde 
klanten, groene stroom en warmtekrachtcertificaten, etc. ten opzichte van netgebruikers waarvoor 
de bruto afgenomen hoeveelheid energie van het net wel wordt gemeten. 

 
Voor wat betreft de openbaredienstverplichtingen zal bijgevolg een vast tarief behouden blijven 
volgens dezelfde methodiek als het capaciteitstarief. De grootte van de aansluiting bepaalt in welke 
vermogensschijf men terecht komt en zo ook de hoogte van de vaste ODV term: 

- als het aansluitingsvermogen ≤ 28 kVA: op basis van de vermogensschijf (EUR/kVA schijf), of 
- als het aansluitingsvermogen > 28 kVA: op basis van de vermogensterm (EUR/kVA). 

 
Zelfs bij een netto afname van > 0 kWh/jaar zal er geen tarief op basis van de elektriciteitsafname 
worden aangerekend (i.t.t. de huidige tariefstructuur). De volledige ODV kost voor prosumenten met 
een terugdraaiende teller zal enkel gebaseerd zijn op de vermogensschijf of de vermogensterm. 

 
Indien slimme meters worden ingevoerd is het mogelijk om de energiestromen afname en injectie bij 
prosumenten afzonderlijk te registreren. Met de slimme meters is het immers mogelijk om de bruto 
afname te meten, waardoor deze niet-netgebonden kosten op éénzelfde manier als niet- 
prosumenten met terugdraaiende teller kunnen worden gefactureerd. 

 
C) Onderscheid dag- en nachttarief 

 
In de huidige tariefstructuur zijn ODV tarieven voor dag- en nachtafname identiek. Klanten die niet 
behoren tot de categorie ‘prosumenten met een terugdraaiende teller’ blijven de tarieven betalen op 
basis van de afname van elektriciteit (EUR/kWh). 
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D) Het exclusief-nachttarief 
 

In de nieuwe tariefstructuur wordt het tarief m.b.t. openbaredienstverplichtingen voor de afname 
van de exclusief-nachtmeter opgetrokken tot 50% van het dagtarief in plaats van 25%25 binnen de 
huidige tariefstructuur. 

 
Een verlaagd tarief voor deze categorie blijft bijgevolg van toepassing voor wat deze tariefcomponent 
betreft. De tarieven inzake openbaredienstverplichtingen (dag en nacht) zullen hierdoor lichtjes  
dalen omwille van een aanpassing in de ODV-kosten toegewezen aan de exclusief-nachtklanten. 

 
4.3.2.2. Toeslagen 

 

In de nieuwe tariefstructuur blijft de wijze van facturatie van de toeslagen ongewijzigd met 
uitzondering voor de klantengroep ‘prosumenten met terugdraaiende teller’. 

 

De toeslagen die worden geïnd hebben betrekking op26: 
- lasten niet-gekapitaliseerde pensioenen 
- overige lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, 

bijdragen en retributies 
 

A) Kostentoewijzing algemeen 
 

In de nieuwe tariefstructuur blijft de wijze van facturatie van de toeslagen ongewijzigd (volgens 
afname in EUR/kWh) met uitzondering voor de klantengroep ‘prosumenten met terugdraaiende 
teller’ (volgens aansluitingsvermogen). 

 
B) Kostentoewijzing prosumenten met een terugdraaiende teller 

 
Idem aan het tariefcomponent ODV, is het voor ‘prosumenten met terugdraaiende teller’ niet 
aangewezen de toeslagen kosten op basis van de afname (EUR/kWh) te factureren. Voor wat betreft 
de toeslagen zal bijgevolg een vast tarief behouden blijven; 

- als het aansluitingsvermogen ≤ 28 kVA: op basis van de vermogensschijf (EUR/kVA schijf), of 
- als het aansluitingsvermogen > 28 kVA: op basis van de vermogensterm (EUR/kVA). 

 
Zelfs bij een netto afname van > 0 kWh/jaar zal er geen tarief op basis van de elektriciteitsafname 
worden aangerekend. De toeslagen voor prosumenten met een terugdraaiende teller zullen volledig 
gebaseerd zijn op de vermogensschijf of de vermogensterm. 

 
Als slimme meters worden ingevoerd voor prosumenten met terugdraaiende teller zullen deze 
klanten niet meer onder het vast tarief vallen. Met de slimme meters is het immers mogelijk om de 
bruto afname te meten, waardoor deze niet-netgebonden kosten op éénzelfde manier als niet- 
prosumenten met terugdraaiende teller kunnen worden gefactureerd. 

 
 

 

25 
Deze uitzonderingsregel werd in het verleden ingevoerd om tariefschokken te voorkomen voor deze klantengroep. We 
stellen voor om het niveau van toewijzing van kosten aan deze klantengroep geleidelijk aan omhoog te brengen naar het 
niveau van de andere klantengroepen. 

26  
Volgende componenten staan wel nog vermeld in de tariefstructuur maar genereren op dag van vandaag geen kosten 
voor de distributienetbeheerder onder deze noemer (bepaalde componenten worden op een andere wijze wel nog 
aangerekend): de toeslagen of heffingen ter financiering van de openbaredienstverplichtingen, de toeslagen ter dekking 
van de werkingskosten van de CREG, bijdragen ter dekking van de verloren kosten en rechtspersonenbelasting. 
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4.3.3. Tarief voor het gebruik van het transmissienet 

De transmissietarieven staan in de huidige tariefstructuur in functie van de tarieven van de 
transmissienetbeheerder aan de distributienetbeheerder en zijn gebaseerd op 

- de afgenomen energie (kWh/jr) voor niet-piekgemeten klanten, en 
- de afgenomen energie (kWh/jr) en het onderschreven vermogen (kW/jr) voor piekgemeten 

klanten en prosumenten met een terugdraaiende teller. 
 

In de nieuwe tariefstructuur zal de distributienetbeheerder de tarieven in functie van de 
tariefcomponenten rechtstreeks doorrekenen aan zijn afnemers. Dit is op heden niet het geval. Zo 
betaalt een afnemer op laagspanning enkel een afnametarief (EUR/kWh) voor zijn transmissiekosten, 
terwijl deze kosten door de transmissienetbeheerder niet enkel op basis van de afname, maar ook op 
basis van de capaciteit worden gefactureerd (gemeten jaarpiek, gemeten maandpiek en 
aansluitingscapaciteit). De distributienetbeheerder wil bijgevolg een maximale overname van de 
tariefstructuur van de transmissienetbeheerder voor de transmissienetkosten. 

 
Voor niet-piekgemeten klanten zal het transmissienettarief worden gefactureerd op basis van de 
vermogensschijf (EUR/kVAschijf) of de vermogensterm (EUR/kVA) en de afgenomen hoeveelheid 
elektriciteit (EUR/kWh). Voor prosumenten met een terugdraaiende teller zal het 
transmissienettarief enkel worden gefactureerd op basis van de vermogensschijf of de 
vermogensterm. Voor piekgemeten klanten zal het transmissienettarief worden gefactureerd op 
basis van het onderschreven vermogen (EUR/kW), de aansluitingscapaciteit (EUR/kVA) en de 
afgenomen hoeveelheid elektriciteit (EUR/kWh). 
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4.4. Tariefcomponenten injectie 

In een nieuwe tariefstructuur treden er belangrijke wijzigingen op aan de tariefcomponenten voor 
injectie (>10 kVA). Tabel 13 geeft een overzicht van de aanpassingen. 

 
Tabel 13. Overzicht wijzigingen tariefcomponenten 

Componenten 
huidige tariefstructuur 

Componenten 
nieuwe tariefstructuur 

Net gerelateerde kosten distributie 

Tarief voor het systeembeheer 
EUR/kWh 

Basistarief met daarin de kosten voor het 
systeembeheer, de meet-en telactiviteit en de 
compensatie van de netverliezen. 

EUR/kVA en EUR/kW 
Tarief meet- en telactiviteit 

EUR/jaar 

Tarief voor de compensatie van de netverliezen 
EUR/kWh 

Niet net gerelateerde kosten distributie 

Toeslagen 
EUR/kWh 

Toeslagen 
EUR/kWh 

 

In wat volgt bespreken we tariefcomponenten voor de nieuwe tariefstructuur in verder detail. 
 

4.4.1. Netgerelateerde kosten distributie 

4.4.1.1. Allesomvattend basistarief 
 

In de nieuwe tariefstructuur wordt een omvattend basistarief ingevoerd voor injectie. Deze zal de 
tariefcomponenten systeembeheer, meet- en telactiviteit en de compensatie van de netverliezen uit 
de huidige tariefstructuur vervangen. 

 
Het basistarief voor injectie zal worden gefactureerd op basis van het aansluitingsvermogen in 
EUR/kVA en op basis van het onderschreven vermogen in EUR/kW. 

 

Voor de netgebaseerde tarieven wordt volgende verdeelsleutel voorgesteld voor de allocatie van de 
netkosten: 

- allocatie van 50% van de kosten aan de aansluitingsvermogens en 
- allocatie van 50% van de kosten aan de onderschreven vermogens. 

 

4.4.2. Niet netgerelateerde kosten distributie: toeslagen 

In de nieuwe tariefstructuur blijft de wijze van facturatie van de toeslagen ongewijzigd. De toeslagen 
blijven bijgevolg gefactureerd op basis van de hoeveelheid injectie (EUR/kWh). 



 
 

CONS-2016-05 20/06/2016 

38 

 

 

 

4.5. Verdeelsleutel 

De distributienetbeheerder rekent zijn budget toe aan de verschillende tariefcomponenten. Hierbij 
wordt het inkomen in eerste instantie toegerekend aan de diensten of activiteiten waarop deze 
betrekking hebben, op basis van aantoonbare causaliteit (‘directe kosten’). De indirecte kosten, 
waarvoor geen aantoonbaar direct verband kan gelegd worden met een dienst of activiteit, moeten 
door de distributienetbeheerder verdeeld worden op basis van verdeelsleutels. 

 
Bij de toerekening van de kosten inzake ‘het basistarief voor het gebruik van het distributienet’ aan 
de verschillende spanningsniveaus wordt  gebruik gemaakt van het cascadebeginsel. 

 

In de huidige tariefstructuur worden de kosten27 voor ‘het basistarief voor het gebruik van het 
distributienet’ aan de verschillende spanningsniveaus toegekend op basis van het cascadebeginsel. 
Dit betekent dat de vermelde kosten, wanneer ze initieel behoren tot een net op een hoger 
spanningsniveau, deels toegerekend zullen worden aan een ermee gekoppeld net op een lager 
spanningsniveau. 

 
Deze toerekening is overeenkomstig de verhouding van het aandeel actieve energie (kWh) dat werd 
afgenomen door het net op het lagere spanningsniveau van het net op het hogere spanningsniveau 
t.o.v. de totale afname van actieve energie (kWh) van het net op het hogere spanningsniveau 
daadwerkelijk voor afname gefactureerd. 

 
Voor de simulaties van de tarieven onder de nieuwe tariefstructuur werden dezelfde verdeelsleutels 
als onder de huidige tariefstructuur toegepast. Indien de nieuwe tariefstructuur in werking treedt op 
basis van de vermogens, zullen deze verdeelsleutels uiteraard worden aangepast van de hoeveelheid 
actieve energie (kWh) naar de hoeveelheid aansluitingscapaciteiten (kVA) en onderschreven 
vermogens (kW), daar waar dit redelijk wordt geacht. Gezien de onvolledige hoeveelheid data 
(bepaalde aansluitingscapaciteiten zijn onbekend voor bepaalde afnamepunten) was het onmogelijk 
de simulaties uit te voeren op basis van een verdeelsleutel o.b.v. de capaciteiten. Volgens de 
netbeheerders zou deze omschakeling van de verdeelsleutel echter een beperkte impact hebben op 
de gesimuleerde tarieven. 

 
Voor verdere details omtrent de verdeelsleutels in de huidige tariefstructuur verwijzen we naar de 
consultatie over de tariefmethodologie 2017-2020 (CONS-2016-04). 

 

4.6. Nieuwe tariefstructuur: invoering, aandachtspunten en verder 
onderzoek 

4.6.1. Invoering nieuwe tariefstructuur ten vroegste vanaf 2019 

De VREG en de distributienetbeheerders zien de mogelijkheid om de nieuwe tariefstructuur te 
implementeren vanaf 2019. Vroeger is niet realistisch, want een nieuwe tariefstructuur dient te 
worden geïmplementeerd in de systemen van netbeheerders en leveranciers. Hiertoe moeten de 
nodige afspraken gemaakt worden die leiden tot aangepaste marktprocessen en de bijhorende data- 

 
 

 
 

27 
Endogene kosten 

http://www.vreg.be/nl/document/cons-2016-04
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uitwisseling etc. (MIG628). We willen daarbij een overhaaste invoering vermijden, zodat de systemen 
en de processen voldoende getest kunnen worden. 

 

Bovendien is ongeveer 25% van de aansluitingscapaciteiten op laagspanning onbekend. De 
netbeheerders dienen de aansluitingscapaciteiten van alle afnemers te inventariseren alvorens een 
tarief kan worden gerealiseerd waarbij de aansluitingscapaciteit de basis vormt voor het 
distributienettarief. 

 
Ten slotte moeten nog een aantal modaliteiten verder worden uitgewerkt, waaronder de procedure 
voor het aanpassen van de aansluitingscapaciteit. 

 

4.6.2. Aandachtspunten 

Ter informatie worden enkele situaties weergegeven die het gevolg (kunnen) zijn van de invoering 
van een nieuwe tariefstructuur. De VREG wenst deze als voorbeelden weer te geven en zal op basis 
van de feedback op de consultatie bekijken of overgangsmaatregelen nodig of wenselijk zijn, en zo ja 
hoe deze kunnen worden ingevoerd. 

 

Deze lijst van mogelijke gevolgen is onvolledig en enkel ter informatie. Indien er andere belangrijke 
gevolgen worden ingeschat kan u reageren op deze consultatie (zie inleiding). 

 
4.6.2.1. Effect op de aankoop van energie-efficiëntere apparatuur 

 
Als gevolg van de meer kostenreflectievere benadering zal er voornamelijk een verschuiving 
optreden van de kosten binnen éénzelfde spanningsniveau. Voor éénzelfde spanningsniveau (bijv. 
laagspanning) blijven de toegewezen kosten in onze simulaties ongewijzigd. De gevolgen van een 
aanpassing van een cascadesysteem op basis van vermogens i.p.v. energie moet nog verder worden 
onderzocht. 

 
De invoering van een capaciteitsgebaseerd nettarief zorgt voor een hogere vaste kost in de 
energiefactuur van de LS-afnemers (gezinnen, kleine KMO’s). Zowel de netgebonden distributie- als 
transmissiekosten zullen niet meer gebaseerd zijn op de afname, maar wel op de 
aansluitingscapaciteit. Hierdoor verandert de ratio vast/ variabel in de energiefactuur. In de huidige 

energiefactuur bestaan de vaste componenten voor een gemiddeld gezin29 uit: 
- de vaste kost van de leverancier (indien van toepassing, +/- 50 EUR/jaar) 
- de huur van de meter (7 à 8 EUR/jaar), en 
- de energieheffing (+/- 100 EUR/jaar) op een totale factuur van 1.009 EUR/jaar (incl. BTW). 

 

In de huidige tariefstructuur is bijgevolg 158 EUR/jaar of 16% een vaste kost, op een totale factuur 
van ongeveer 1.000 EUR/jaar. Met de invoering van capaciteitsgebaseerde nettarieven wordt het 
aandeel vaste kosten verhoogd voor een gemiddeld gezin met: 

- netgebonden distributienettarieven (+/- 152,55 EUR/jaar), en 
- netgebonden transmissienettarieven (+/- 64 EUR/jaar, schatting30) 

 
 

28 Message Implementation Guide. Deze communicatiestandaard wordt tot stand gebracht tussen leveranciers, 
netbeheerders en regulatoren. 

29    
Een  gemiddeld  gezin  heeft  een  tweevoudige  elektriciteitsmeter  met  een  dagafname  van   1.600  kWh/jaar,        een 

nachtafname van 1.900 kWh/jaar en een aansluitingscapaciteit van 9,2 kVA (vermogensschijf 6-10 kVA). 
30 

De jaarlijkse kost van de transmissienettarieven onder een capaciteitsgebaseerd nettarief is gebaseerd op een schatting 
van de huidige transmissiekost. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden. 
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Dit brengt de totale vast kost op ongeveer 34% van de totale energiefactuur (incl. BTW). Indien een 
gezin investeert in bepaalde verbruik verlagende technologieën (LED lampen, energiezuinige 
koelkasten, etc.) is het mogelijk dat de terugverdientijd of return on investment financieel minder 
gunstig wordt. Eenzelfde redenering is minder van toepassing voor bedrijven, gezien een 
capaciteitstarief in de huidige tariefstructuur reeds van toepassing is. 

 
4.6.2.2. Tariefwijziging 

 
Een aanpassing van de tariefstructuur kan een effect hebben op het niveau van de betalen 
distributienettarieven voor bepaalde klantengroepen (ref. simulaties). Dat is een logisch gevolg van 
een wijziging aan de tariefstructuur binnen een inkomstenregulering voor distributienetbeheerders, 
en wordt gemotiveerd vanuit de betere kostenreflectiviteit. 

 
Voor sommige netgebruikers zal dit leiden tot een daling van de factuur, voor anderen zal de factuur 
stijgen. De aanpassing van de tariefstructuur zal met zich meebrengen dat de netgebruikers niet 
enkel bij de aansluiting, maar op regelmatiger basis moeten afwegen welk vermogen zij juist nodig 
hebben. 

 
Bepaalde klantengroepen voor afname kunnen een nadeel ondervinden door de afschaffing van de 
maximumprijs binnen het basistarief. 

 

4.6.2.3. Overgedimensioneerde aansluiting 
 

Een overgedimensioneerde aansluiting is - om welke reden dan ook- zwaarder dan gelet op de 
huidige of verwachte energieafname noodzakelijk is. Een klant heeft echter steeds de mogelijkheid 
zijn aansluitingscapaciteit te laten verlagen door de distributienetbeheerder. Hiervoor moeten de 
modaliteiten nog verder worden bekeken. Op vandaag kan dit nog niet vanop afstand, zodat de 
aanpassing van de capaciteit ook een verplaatsingskost voor de netbeheerder inhoudt. 

 
4.6.2.4. Huurders en bewoners van appartementsgebouwen 

 
Huurders beschikken (op vandaag) niet over de mogelijkheid om hun aansluitingscapaciteit aan te 
passen. Dit recht is immers enkel gegeven aan eigenaars. Als een huurder bijgevolg zijn 
aansluitingscapaciteit wil aanpassen, kan dit voor moeilijkheden zorgen indien de eigenaar niet 
dezelfde mening is toegedaan. 

 
Appartementsbewoners beschikken gemiddeld genomen over twee types aansluitingen: 

- een aansluiting voor de eigen afname; 
- een aansluiting voor de gemeenschappelijke delen (verlichting en gebruik lift) 

 

Een lift heeft hierbij een beperkte afname van elektriciteit in functie tot zijn vermogen. Om deze 
reden zal de netgebonden kost voor deze aansluiting stijgen. Ook zal het zeer moeilijk zijn om 
eenzelfde gebruik van de lift te behouden onder een verlaagde capaciteit. Een verlaging van de 
capaciteit voor liften zal dus vaak niet mogelijk zijn. In een appartementsgebouw zal vervolgens de 
hoeveelheid bewoners van belang zijn. De kost voor de gemeenschappelijke delen zal verschillend 
zijn indien het gaat om 5 flats per appartementsgebouw, dan wel 100 flats per 
appartementsgebouw. 
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4.6.2.5. Kwetsbare afnemers 
 

Deze problematiek zal verder moeten onderzocht worden, met inbegrip van de toepassing van het 
sociaal tarief voor de rechthebbenden. 

 
4.6.2.6. Elektrische wagens 

 
Afhankelijk van de type lader (duurtijd volledig laden van de batterij) kan een verhoogde 
aansluitingscapaciteit nodig zijn. Dit kan het geval zijn voor snelladers. Hierdoor kan de klant in een 
hogere vermogensschijf terechtkomen waardoor deze een hogere netgebonden kost betaalt. 

 

Ook voor het gebruik van andere apparaten met een groot vermogen en beperkte gebruiksduur zal in 
verhouding een hoger nettarief moeten betaald worden, tenzij men erin slaagt om dit verbruik te 
verplaatsen naar ogenblikken waarop de andere afname beperkt is, zodat er geen effect is op de 
maximale capaciteit die noodzakelijk is. 

 
4.6.2.7. Thuisbatterijen 

 
Thuisbatterijen kunnen de afgenomen capaciteitspieken neutraliseren. Hierdoor kan een lagere 
aansluitingscapaciteit worden aangevraagd, waardoor een lagere distributienetkost van toepassing 
is. 

 

4.6.2.8. Injectie 
 

Een nieuwe tariefstructuur kan gevolgen hebben op de rentabiliteit en return on investment van 
productie-installaties op basis van hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling. Deze effecten 
kunnen indien beleidsmatig gewenst worden geneutraliseerd via het steunbeleid. 

 

4.6.3. Verder onderzoek 

4.6.3.1. Regionaal objectiveerbare verschillen 
 

Conform het Energiedecreet zal de VREG een onderzoek opstarten die het voorkomen van dergelijke 
regionaal objectiveerbare verschillen in kaart moet brengen. Op basis hiervan zal dan geoordeeld 
worden welke gevolgen hieraan moeten verbonden worden voor de tarieven van de 
distributienetbeheerders. 

 
4.6.3.2. Gelijktijdigheid: dynamische tarieven of ondersteunende diensten? 

 

De invoering van batterijen kan zorgen voor een hogere gelijktijdigheid op het distributienet. Dit 
betekent dat de capaciteit veel meer wordt benut dan in het huidig energielandschap (meer 
vollasturen). Een batterij kan immers volcontinu elektriciteit van het net nemen, terwijl in de huidige 
markt de elektriciteit hoofdzakelijk wordt afgenomen wanneer deze wordt verbruikt (met 
uitzondering van PV eigenaars). 

 
Door deze hogere benuttingsgraad kan een hogere gelijktijdigheid optreden. Dit kan in de toekomst 
voor nieuwe uitdagingen zorgen voor het garanderen van de capaciteit. 
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Mogelijke oplossingen gaan in de richting van dynamische nettarieven of het ontwikkelen van 
diensten die door de netgebruiker aan de netbeheerder kunnen worden geleverd. 

 

Dit maakt het voorwerp uit van verder onderzoek. 
 

4.7. Tarieven 

4.7.1. Afnametarieven niet-piekgemeten klanten 

Op basis van de toegepaste principes in voorgaande hoofdstukken worden de afnametarieven 
bepaald. De tarieven voor niet-piekgemeten klanten worden weergegeven in Tabel 14. 

 
Tabel 14. Tarieven niet-piekgemeten klanten 

Vermogensschijf Vermogensrange 
kVA 

Marktaandeel in 
Vlaanderen 

Tarief 

X1 <= 3 kVA 0,31% 36,09 EUR/jaar 

X2 <= 6 kVA 4,93% 79,49 EUR/jaar 

X3 <= 10 kVA 26,04% 152,55 EUR/jaar 

X4 <= 15 kVA 17,78% 214,14 EUR/jaar 

X5 <= 21 kVA 13,93% 288,19 EUR/jaar 

X6 <= 28 kVA 9,33% 423,57 EUR/jaar 

X7 > 28 kVA 2,48% 16,77 EUR/kVA 

ongekend  25,20%  

Totaal  100,00%  
 

De gebruikte prijseenheid (tarief) wordt afgerond op 2 cijfers na het decimaal teken. 
 

4.7.2. Afnametarieven piekgemeten klanten 

Op basis van de vernoemde principes in hoofdstuk 4 worden de afnametarieven voor piekgemeten 
klanten bepaald in Tabel 15. 

 

Tabel 15. Tarieven piekgemeten klanten
31

 

 TRANS HS 26-1kV TRANS LS 

€/kVA 0,8507498 7,4351741 8,2179328 

€/kW 0,9701755 14,9410858 18,1892317 
 

De gebruikte prijseenheid (tarief) wordt afgerond op 7 cijfers na het decimaal teken. 
 

4.7.3. Injectietarieven piekgemeten klanten 

Op basis van de vernoemde principes in hoofdstuk 4 worden de injectietarieven voor piekgemeten 
klanten bepaald in Tabel 16. 

 
 

31 De tarieven voor piekgemeten klanten op LS werden niet berekend gezien deze geen deel uitmaken van de simulaties. 
Bovendien zijn er maar een beperkt aantal toegangspunten die onder deze categorie vallen. 
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Tabel 16. Tarieven piekgemeten klanten injectie 

 TRANS HS 26-1kV 

€/kVA 0,1976379 1,8344364 

€/kW 0,1337380 1,9197933 
 

 

4.8. Simulaties tarieven per klantencategorie 

We hebben geprobeerd de impact zo goed mogelijk in te schatten, maar de resultaten van deze 
simulaties zijn enkel richtinggevend. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De resultaten 
kunnen dan ook geen gerechtvaardigde verwachtingen opwekken bij de distributienetgebruiker. Hij 
mag er niet op vertrouwen dat de resultaten uit de simulaties ook werkelijkheid worden. Deze 
resultaten verbinden ons niet om bepaalde verwachtingen van de netgebruiker op deze basis te 
laten honoreren. Ze bepalen ook de verdere uitoefening van onze tarifaire bevoegdheid niet. 

 

De simulaties werden berekend op basis van de Eurostat categorieën alsook op basis van de 
netgebaseerde categorieën. De Eurostat categorieën zijn algemeen bekend en zijn representatief 
voor gezinnen. De Eurostat categorieën zijn echter minder representatief voor bedrijven, aangezien 
Eurostat het aansluitingsvermogen gelijk stelt met het onderschreven vermogen (bijv. in 
klantencategorie Ib is het aansluitingsvermogen 50 kVA en het onderschreven vermogen 50 kW). Dit 
komt echter niet overeen met de realiteit. 

 
Om deze reden werden ook netgebaseerde categorieën gesimuleerd. De netbeheerders hebben 
hieruit de typische afnemers geselecteerd die het meest representatief zijn, zowel voor gezinnen als 
voor bedrijven. 

 

Alle simulaties zijn berekend exclusief BTW. 
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4.8.1. Simulaties volgens Eurostat afnamecategorieën 

4.8.1.1. Eurostat categorieën gezinnen: afname en injectie 
 

In Bijlage 1 worden de simulaties toegelicht voor gezinnen volgens de Eurostat categorieën (zowel 
afname als injectie). 

 

Voor de Eurostat categorieën werden de marktaandelen toegevoegd. Deze hebben betrekking op het 
marktaandeel van het aantal toegangspunten voor gezinnen (huishoudelijke klanten). 

 
Tabel 17. Eurostat categorie gezinnen:afname en injectie 

Eurostat 
categorie 

Omschrijving Net Afname 
dag 

Afname 
nacht 

Afname 
uitsl. 
nacht 

Totale 
Afname 

Nulafname Leegstaand pand, tweede woonst LS 0 0 0 0 

Nulafname 
zon 

Prosument, afname wordt 
volledig opgevangen door injectie 

LS 0 0 0 0 

Da Kleine afnemer, 1 meter LS 600 0 0 600 

Da Zon Prosument, afname wordt deels 
opgevangen door injectie 

LS 600 0 0 600 

Db Relatief kleine afnemer, 1 meter LS 1.900 0 0 1.900 

Dc Doorsnee gezin, 2 meters LS 1.600 1.900 0 3.500 

Dc Zon Prosument, afname wordt deels 
opgevangen door injectie 

LS 1.600 1.900 0 3.500 

Dc1 Doorsnee gezin, 1 meter LS 3.500 0 0 3.500 

Dd Relatief grote afnemer, 2 meters LS 3.600 3.900 0 7.500 

De Grote afnemer, 2 meters, 
acc.verwarming/el. boiler 

LS 3.600 3.900 12.500 20.000 

 

Voor de prosumenten met een terugdraaiende teller (klantengroepen Da Zon en Dc Zon) werden de 
kosten inzake ODV en toeslagen gebaseerd op basis van de huidige kosten (prosumententarief en 
afname van elektriciteit). De tarieven van de vermogensschijven (EUR/kVAschijf of EUR/kVA) voor ODV 
en toeslagen werden immers nog niet bepaald. Deze zullen echter wel worden geïntegreerd in een 
nieuwe tariefstructuur. 
De kosten van het prosumententarief werden gebaseerd op basis van een omvormer van 4,2 kW. De 
totaalkost hiervan bedraagt 324,40 EUR/jaar waarvan 145,98 EUR/jaar netgebonden kosten (45%), 
129,76 EUR/jaar ODV en toeslagen (40%) en 48,66 EUR/jaar voor transmissie (15%). 
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4.8.1.2. Eurostat categorieën bedrijven: afname 
 

In Bijlage 2 worden de simulaties toegelicht voor bedrijven volgens de Eurostat categorieën (enkel 
afname). De technische details van de klantencategorieën staan beschreven in de simulatiebladen. 

 
Voor de Eurostat categorieën werden de marktaandelen toegevoegd. Deze hebben betrekking op het 
marktaandeel van het aantal toegangspunten voor bedrijven (niet-huishoudelijke klanten). 

 
Tabel 18. Eurostat categorie bedrijven: afname 

Eurostat 
categorie 

Omschrijving Afname 
dag 

Afname 
nacht 

Afname 
uitsl. nacht 

Totale 
afname 

Ia Onderneming 
30000 kWh/jr 

30.000 0 0 30.000 

Ib Onderneming 
50000 kWh/jr 

50.000 0 0 50.000 

Ic Onderneming 
160000 kWh/jr 

160.000 0 0 160.000 

Id Onderneming 
1250000 kWh/jr 

1.250.000 0 0 1.250.000 

Ie Onderneming 
2000000 kWh/jr 

2.000.000 0 0 2.000.000 

If Onderneming 
10000000 kWh/jr 

10.000.000  0 10.000.000 

Ig Onderneming 
24000000 kWh/jr 

24.000.000  0 24.000.000 

Ih Onderneming 
50000000 kWh/jr 

50.000.000 0 0 50.000.000 

 

4.8.2. Simulaties volgens netgebaseerde afnamecategorieën 

4.8.2.1. Netgebaseerde categorieën gezinnen: afname 
 

In Bijlage 3 worden de simulaties toegelicht voor gezinnen volgens de netgebaseerde categorieën 
(enkel afname). 

 
Tabel 19. Netgebaseerde categorieën gezinnen: afname 

 Net Afname 
dag 

Afname 
nacht 

Afname 
uitsl. nacht 

Totale 
afname 

N0 LS 0 0 0 0 

N1 LS 1.092 0 0 1.092 

N2 LS 922 1.095 0 2.017 

N3 LS 1.256 1.491 0 2.747 

N4 LS 1.631 1.937 0 3.568 

N5 LS 2.165 2.571 0 4.736 

N6 LS 3.130 3.717 0 6.847 

N7 LS 8.503 10.098 0 18.601 

N8 LS 1.569 1.190 11.666 14.425 
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4.8.2.2. Netgebaseerde categorieën bedrijven: afname 
 

In Bijlage 4 worden de simulaties toegelicht voor bedrijven volgens de netgebaseerde categorieën 
(enkel afname). 

 
Gezien de elektriciteitsafnames, het aansluitingsvermogen en het onderschreven vermogen 
verschillen per type bedrijf, worden er meerdere simulaties gedaan: 

- Low: een lager dan gemiddelde aansluitingscapaciteit & onderschreven vermogen, 
- Medium: een gemiddelde aansluitingscapaciteit & onderschreven vermogen, 
- High: een hoger dan gemiddelde aansluitingscapaciteit & onderschreven vermogen, 

 
Tabel 20. Netgebaseerde categorieën bedrijven: afname 

 Capaciteit Onderschreven 
vermogen (kW) 

Afname 
(kWh/jr) 

Aansluitings- 
vermogen 
(kVA) 

Na low 10 2.500 10 

medium 22 41.410 195 

high 40 200.000 1.000 

Nb low 35 10.000 35 

medium 56 114.527 233 

high 75 450.000 1.000 

Nc low 57 15.000 57 

medium 146 339.252 421 

high 300 1.750.000 2.500 

Nd low 250 250.000 250 

medium 386 1.034.781 964 

high 498 2.000.000 3.000 

Ne low 500 700.000 500 

medium 796 2.481.582 1.545 

high 1.500 10.000.000 5.000 

Nf low 1.000 5.000.000 1.000 

medium 2.177 7.824.784 3.073 

high 3.230 17.500.000 8.500 

Ng low 3.000 11.000.000 3.000 

medium 3.740 20.020.037 4.443 

high 4.000 50.000.000 6.500 

Nh low 4.000 11.000.000 4.000 

medium 5.693 29.756.022 6.500 

high 7.593 50.000.000 16.000 
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4.8.2.3. Netgebaseerde categorieën bedrijven: injectie 
 

In Bijlage 5 worden de simulaties toegelicht voor bedrijven volgens de netgebaseerde categorieën 
(enkel injectie). 

 
De hoeveelheid elektriciteit die wordt geïnjecteerd is verschillend per productie-installatie en 
afhankelijk van het eigen gebruik. Gezien de verschillende mogelijkheden die er bestaan voor injectie 
werd er rekening gehouden dat de volledige geproduceerde elektriciteit wordt geïnjecteerd op het 
net. 

 
Tabel 21. Netgebaseerde categorieën bedrijven: injectie 

 Omschrijving 
productie 

Injectie 
(kWh/jr) 

Vollasturen 
(uren) 

Onderschreven 
vermogen (kW) 

Aansluitings- 
vermogen 
(kVA) 

Inj1 Onderneming 
zonnepanelen 
100 kW 

85.000 850 100 130 

Inj2 Onderneming 
zonnepanelen 
200 kW 

170.000 850 200 260 

Inj3 Onderneming 
windmolen 2 
MW 

4.000.000 2.000 2.000 2.600 

Inj4 Onderneming 
windmolenpark 
11,5 MW 

23.000.000 2.000 11.500 14.950 

Inj5 Onderneming 
WKK 1,2 MW 

7.200.000 6.000 1.200 1.560 

Inj6 Onderneming 
WKK 5 MW 

20.000.000 4.000 5.000 6.500 
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5. De consultatie 

 
Elke belanghebbende die Vlaamse periodieke distributienettarieven voor elektriciteit betaalt, krijgt of 
int, en ruimer kan zijn opmerkingen, visie en voorstellen indienen bij de VREG. Deze kunnen 
betrekking hebben op een bepaalde klantengroep, op bepaalde tariefcomponenten of specifiek zijn 
voor bepaalde sectoren. 

 

De VREG wenst in het bijzonder een standpunt te ontvangen van de stakeholders met betrekking tot 
het volgende: 

 
Specifiek voor gezinnen: 

 
1) Vermogensschijven: voor de bepaling van de distributienetkosten worden de kosten 

ingedeeld op basis van de verschillende vermogensschrijven. Kunnen de betrokken 
stakeholders het voorstel onderschrijven zoals de plaatsing van de vermogensschijven (bijv. 
op 3 kVA, op 6 kVA) alsook de hoeveelheid aan vermogensschrijven? 

 

2) Prosumenten met een terugdraaiende teller: een prosumententarief voor netgebaseerde 
netkosten zal verdwijnen. Een vaste term zal echter blijven bestaan voor de kosten met 
betrekking tot openbaredienstverplichtingen, toeslagen en transmissie. 

a. Wat is de mening van de stakeholders uit de klantengroep prosumenten met een 
terugdraaiende teller over de invoering van een vaste term voor de niet- 
netgebonden netkosten op basis van de vastgelegde vermogensschrijven? 

b. In plaats van het omvormervermogen wordt de aansluitingscapaciteit gebruikt. Wat 
is uw mening hierover? 

 

Specifiek voor bedrijven: 
 

3) Onderschreven en aansluitingscapaciteit voor piekgemeten klanten: voor piekgemeten 
klanten wordt bij de berekening van de netgebaseerde kosten het onderschreven vermogen 
en de aansluitingscapaciteit in rekening genomen. De kosten hiervan worden toegewezen op 
een 50%/50% basis. Zijn de stakeholders van oordeel dat dit een goede kostentoewijzing is? 
Of wordt er voor een alternatief voorstel geopteerd? 

 
4) Onderschreven vermogen voor piekgemeten klanten: de definitie van het onderschreven 

vermogen blijft in de nieuwe tariefstructuur ongewijzigd ten opzichte van de huidige 
tariefstructuur. Bijgevolg wordt de hoogst gemeten piek in rekening genomen van de 
afgelopen 12 maanden. Echter, een gelijkaardige ‘jaarpiek’ wordt ook reeds in rekening 
gebracht bij de aansluitingscapaciteit. Hierdoor valt te verwachten dat het onderschreven 
vermogen en het aansluitingsvermogen voor piekgemeten klanten weinig zal verschillen. De 
vraag naar deze belanghebbenden is dan ook of zij dit billijk vinden. Het is immers ook 
mogelijk om een maandpiek te introduceren, of varianten zoals de tariefstructuur van de 
transmissienetbeheerder 

 
Algemeen: 

5) Overgangsmaatregelen: dienen er bepaalde overgangsmaatregelen te worden ingevoerd om 
de implementatie van de nieuwe tariefstructuur te vergemakkelijken? Welke 
overgangsmaatregelen worden er hierbij voorgesteld voor welk type afnemers? 
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6) Mogelijke gevolgen van de implementatie van de nieuwe tariefstructuur: welke positieve en 
negatieve gevolgen zien de stakeholders bij een implementatie van de nieuwe 
tariefstructuur? Dit kan zowel algemeen als voor een specifieke doelgroep. 

 
 

Wij verwachten enkel schriftelijke reacties, voorzien van uw volledige naam en adres. Wij moeten uw 
reactie ontvangen vóór 30 september 2016 24.00 uur. Maak uw reactie via e-mail aan ons over via 
tarieven@vreg.be. 

mailto:tarieven@vreg.be

