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►Nieuwe nettarieven: waarom?
►Wat verandert er aan de elektriciteitsfactuur?
►De nieuwe nettarieven in detail
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►10 misvattingen weerlegd
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Nieuwe nettarieven: waarom?



Nu = Toekomst
In de toekomst zullen we het elektriciteitsnet méér en anders gebruiken: we produceren zelf elektriciteit (zonnepanelen) & 
verwarmen en verplaatsen ons elektrisch (warmtepompen, elektrische voertuigen). Het huidig elektriciteitsnet is daar niet 
aan aangepast. Dat stelt ons voor een grote uitdaging. Om daarop in te spelen, voeren we nieuwe nettarieven in. 
Door de invoering van de ‘nieuwe’ nettarieven besparen we miljarden op lange termijn. Dat is voor iedereen positief. 

Gemiddeld gezin: 3.500 kWh  
11.000 kWh

+ 3.000 kWh

+ 4.500 kWh



Nieuwe nettarieven 
Dat is: een andere manier van aanrekenen van de nettarieven.

• Je betaalt niet alles op basis van kWh, maar een deel op basis
van kW (NIEUW!): het ‘capaciteitstarief’.

• Het onderscheid tussen dag & nacht verdwijnt voor de
nettarieven.

• Iedereen betaalt een minimumbedrag voor het gebruik van
het net. Vergelijk het met de abonnementskost voor telefonie.

Dat zorgt voor: een andere verdeling van de kosten die in de 
nettarieven zitten over alle netgebruikers.



kWh & kW
Je betaalt zowel op basis van je verbruik (in kWh) als op basis van je (piek)vermogen (in kW). Dat piekvermogen is een 
maat voor hoe sterk jij het elektriciteitsnet met je toestellen belast.



Over het capaciteitstarief

Vergelijk het gebruik van het elektriciteitsnet met het aantal mensen in een zaal. 
►Hoe meer mensen, hoe zwaarder de belasting van de zaal.

►Hoe meer zware elektrische toestellen samen in gebruik, hoe zwaarder de belasting van het
elektriciteitsnet.
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► Oplossing: de zaal uitbreiden?
► Spreiding?

► Oplossing: dikkere kabels?
► Spreiding?



Over het capaciteitstarief

►Er is natuurlijk een verschil tussen de belasting van een kind en een volwassene. 

►Een gsm opladen stelt niets voor qua belasting in vergelijking met een elektrische wagen 
opladen.
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Praktisch

Alle info:
https://www.vreg.be/nl/nieuwe-nettarieven

https://www.vreg.be/nl/waarom-nieuwe-nettarieven

https://www.vreg.be/nl/nieuwe-nettarieven
https://www.vreg.be/nl/waarom-nieuwe-nettarieven
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Wat verandert er aan de elektriciteitsfactuur?
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Samenstelling elektriciteitsfactuur

= Netkosten

Capaciteitstarief (kW)
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Samenstelling elektriciteitsfactuur (%)
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Praktisch

https://www.vreg.be/nl/wat-verandert-er-aan-uw-factuur

https://www.vreg.be/nl/wat-verandert-er-aan-uw-factuur
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De nieuwe nettarieven in detail



1. De nettarieven 
worden aangerekend 
op basis van kWh & 
kW
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Aanrekening nettarieven op uw factuur 



Begrippen: vermogen – verbruik – kwartiervermogen (NIEUW)
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Microgolfoven

Vermogen (W of kW)
1.000 Watt of 1 kilowatt

Verbruik (kWh)
5 min. = 0,083 kilowattuur

Kwartiervermogen (kW)
= een maat voor hoe sterk 
jij het elektriciteitsnet met 
al je toestellen belast



2. De digitale meter 
registreert 
kwartierwaarden

De digitale meter registreert 
per kwartier je verbruik. Voor 
de aanrekening van het 
capaciteitstarief kijken we naar 
elk kwartier. In een kwartier 
gebruik je soms een lager 
vermogen, soms een hoger 
vermogen. Per kwartier 
berekenen we het gemiddelde 
vermogen. Kortstondige 
pieken worden dus uitgevlakt.



Kwartiervermogen ≠ optelsom vermogens toestellen 
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Bron: Joannes Laveyne – UGent

De impact van een toestel op het kwartiervermogen hangt af van het vermogen, de gebruiksduur & de cyclus van het 
toestel. 



3. Het hoogste 
kwartiervermogen 
per maand wordt 
gebruikt voor de 
berekening van je 
factuur



Hoe wordt het capaciteitstarief aangerekend?
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4 5 4 3 3 4 2 4 3 6 5 5

4 5 4 3 3 4 2,5 4 3 6 5 5

gemiddelde maandpiek van december = 4 kW

December



Hoe wordt het capaciteitstarief aangerekend?
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4 5 4 3 3 4 2 4 3 6 5 5

4 5 4 3 3 4 2,5 4 3 6 5 5

gemiddelde maandpiek van december = 4 kW

December



Nog eens samengevat …
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Vergelijk je maandpieken met andere Vlamingen

►Maandpieken van een Vlaams huishouden zijn momenteel gemiddeld 4 kW
►Bijna 8 op 10 Vlaamse huishoudens heeft maandpieken die gemiddeld onder 5 kW liggen
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Hoeveel kost een kilowatt? En een eenmalige uitschieter?

►Gemiddeld voor Vlaanderen: 
1 kW = 39 euro (excl. btw) per jaar of 3,2 € (excl. btw) per maand

►Minimale bijdrage = 2,5 kW
2,5 kW x 39 euro = 96,5 euro (excl. btw) per jaar

►Doorsnee gezin met maandpieken =  4 kW
4 kW x 39 euro = 154,3 euro per jaar (excl. btw)
Eenmalig een uitschieter van 6 kW? Dat kost hen € 6,4 (excl. btw) extra.

►Daar staat tegenover: een lager kWh-tarief dan vandaag
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Praktisch

Filmpje

• Capaciteitstarief: van kwartiervermogen tot
gemiddelde maandpiek



Historiek piekvermogen elektriciteit | www.mijn.fluvius.be
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Bron: Mijn Fluvius

4,838 kW 4,688 kW 4,628 kW 5,078 kW 4,419 kW 4,741 kW 4,679 kW 6,475 kW

5,352 kW 5,349 kW 4,849 kW



Kwartierwaarden elektriciteit | www.mijn.fluvius.be
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 Kwartiervermogen = 0,604 kWh x 4 = 2,4 kW 



Praktisch

Filmpje

• Kwartiervermogen en maandpieken digitale 
meter via www.mijn.fluvius.be



4. Iedereen betaalt 
een minimum 
bedrag per jaar

minimaal 2,5 kW



5. Zowel met een
digitale als een
klassieke meter
betaal je het
capaciteitstarief

Klassieke meter
vast bedrag

Digitale meter
maandpieken



Nettarieven bij een digitale versus klassieke meter

Een gezin met een klassieke meter zal in verhouding:
• Een kleiner deel van zijn nettarieven betalen op basis van capaciteit (in kW)

► Vast minimumbedrag voor 2,5 kW
• Een grote deel van zijn nettarieven betalen op basis van verbruik (in kWh)
… dan wanneer dat gezin een digitale meter heeft.

Een gezin met een digitale meter zal in verhouding:
• Een groter deel van zijn nettarieven betalen op basis van capaciteit (in kW)

► Op basis van zijn gemiddelde maandpiek – met als minimum 2,5 kW
• Een kleiner deel van zijn nettarieven betalen op basis van verbruik (in kWh)
… dan wanneer dat gezin een klassieke meter heeft.
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6. Sociaal tarief? 
geen
capaciteitstarief

Budgetmeter?
wel
capaciteitstarief



7. Het onderscheid 
tussen dag- en 
nachttarief 
verdwijnt voor de 
nettarieven
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Je betaalt voor de nettarieven hetzelfde tarief tijdens de dag, nacht en in het weekend.



Impact op jouw portemonnee: voorbeelden
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Nettarieven elektriciteit I Algemeen

►Wij leggen elk jaar de inkomsten vast die Fluvius mag innen via de nettarieven
►De toegelaten inkomsten – en dus nettarieven – voor elektriciteit dalen al 5 jaar op een rij

►Dé uitdaging: de nettarieven betaalbaar houden door efficiënt gebruik van het net
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Cases 
https://www.vreg.be/nl/nieuwe-nettarieven-onze-simulatievoorbeelden
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Gebaseerd op de resultaten van de simulator ‘nieuwe nettarieven’ 
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Een doorsnee gezin betaalt in 2022 
minder nettarieven dan in 2021.
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Een huishouden met 
accumulatieverwarming en aparte 
uitsluitend nachtmeter betaalt in 
2022 minder nettarieven dan in 
2021.
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Een gezin met zonnepanelen 
betaalt in 2022 minder nettarieven 
dan in 2021.
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Een alleenstaande of kleiner 
huishouden met een laag verbruik 
én een digitale meter betaalt in 
2022 minder nettarieven dan in 
2021.
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Een gezin met een elektrische 
wagen betaalt in 2022 minder 
nettarieven dan in 2021.
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Een kmo betaalt in 2022 minder 
nettarieven dan in 2021.
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Onder de nieuwe nettarieven 
betaalt iedereen een minimale 
bijdrage (2,5 kW) in de netkosten. 
Daardoor nemen de nettarieven in 
2022 doorgaans toe voor 
woningen met een heel beperkt of 
occasioneel verbruik. Betaal 
minder met een digitale meter 
(toepassing maximumtarief).
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Een gezin met een 
warmtepomp betaalt in 2022 minder 
nettarieven dan in 2021. Met een 
digitale meter hangen de nettarieven af van 
de mate waarin je het gebruik van je 
warmtepomp spreidt. 



Met de nieuwe nettarieven zorgen we er voor dat de alleenstaande op een appartement op termijn 
niet de dupe wordt van de ‘Tesla rijder’ die zijn wagen snel wil laden.

Vandaag betaalt de “Tesla rijder” een pak meer dan de alleenstaande en dat blijft ook in de toekomst 
zo.

►Met de invoering van de nieuwe nettarieven denken we toekomstgericht en vermijden we 
omgekeerde herverdelingseffecten op lange termijn.

►Met deze verandering willen we niemand ‘afstraffen’ of ‘belonen’. Als regulator zorgen wij er enkel 
voor dat de nettarieven de huidige en mogelijke toekomstige kosten zo goed mogelijk verdelen in 
functie van het gebruik van het net. Zo geven we afnemers de juiste stimulansen en zorgen we er 
samen voor dat de factuur voor iedereen op termijn betaalbaar blijft.
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Enkele conclusies op een rijtje

►De nieuwe nettarieven hebben maar impact op een beperkt deel van de factuur.
• Capaciteitstarief: momenteel ±10% van de factuur

►Voor het merendeel van de Vlamingen is de impact van de nieuwe nettarieven beperkt.
• Het kWh-tarief daalt & dat compenseert de invoering van het capaciteitstarief.
• Met de digitale meter & het capaciteitstarief heb je meer controle over je factuur.

►Vooral heel kleine verbruikers betalen meer.
• Reden: niet het capaciteitstarief, wél de minimale bijdrage. 
• Cf. studie UGent: in die groep zitten maar 10.000 'gewone’ gezinnen.

►Kwetsbare gezinnen zijn vaak geen kleine verbruikers
• Voor wie recht heeft op het sociaal tarief, geldt het capaciteitstarief niet.

►Winnaars & verliezers: die zijn er nu bij de overstap. Maar op termijn wint iedereen!
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Praktisch

Simulator nieuwe nettarieven
https://simulatornieuwenettarieven.vreg.be/

Simulatievoorbeelden
https://www.vreg.be/nl/nieuwe-nettarieven-onze-
simulatievoorbeelden

Reactie op artikel De Standaard van 27/08/2021

Studie UGent impact capaciteitstarief

https://simulatornieuwenettarieven.vreg.be/
https://www.vreg.be/nl/nieuwe-nettarieven-onze-simulatievoorbeelden
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Aan de slag met de nieuwe nettarieven: tips



Zuinig omspringen met elektriciteit blijft lonen! 
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Besparingstips: Fluvius I VEKA I Ik heb impact!
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https://over.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-06/9010029_verdien_veel_geld_fluvius.pdf https://www.energiesparen.be/tips

https://over.fluvius.be/sites/fluvius/files/2019-06/9010029_verdien_veel_geld_fluvius.pdf
https://www.energiesparen.be/tips


4 tips om te besparen met een digitale meter
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Meten = weten

Wie spreidt, 
betaalt minder

Zet in op 
zelfverbruik

Een slimme
aansturing 
loont

mijn.fluvius.be



1. Meten = weten
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2. Wie spreidt, betaalt minder

►Wat is jouw piekmoment thuis qua elektriciteitsverbruik?
• Meten = weten (www.mijn.fluvius.be)

►Meestal ‘s avonds rond 18:00? Tijdens het koken?
►Gebruik toestellen die op dat moment niet nodig zijn op een ander moment. Wees consistent! 

►Je dagschema omgooien of aan comfort inbinden hoeft niet!
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https://klanten.b2clogin.com/klanten.onmicrosoft.com/b2c_1a_customer_signup_signin/oauth2/v2.0/authorize?client_id=91bb9a0a-f45d-491a-ae0b-43324fbc343a&scope=https%3A%2F%2FKlanten.onmicrosoft.com%2FMijnFluvius%2Fuser_impersonation%20openid%20profile%20offline_access&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmijn.fluvius.be%2Fredirect&client-request-id=7362ab71-fe2b-446a-932a-0151c54398ab&response_mode=fragment&response_type=code&x-client-SKU=msal.js.browser&x-client-VER=2.22.1&client_info=1&code_challenge=DLBjuDAqQgTiCRZq4D1fwJOshE-5dT2dCIryBWgCp6c&code_challenge_method=S256&nonce=b7ebf8d4-ede0-4f40-9e93-7137b20c4f1b&state=eyJpZCI6ImYzMzE3YmU2LWUxZGYtNGFlMS05YmI0LTkwYTJhZWI3MTZmNyIsIm1ldGEiOnsiaW50ZXJhY3Rpb25UeXBlIjoicmVkaXJlY3QifX0%3D


3. Zet in op zelfverbruik

►Dan bespaar je op alle kWh-onderdelen van de factuur
►… en kan je je hoogste piek mogelijk afvlakken. 
►Zoek uit welke toestellen het meest bijdragen tot je hoogste piek.

• Meten = weten (www.mijn.fluvius.be)
►Gebruik toestellen die op dat moment niet nodig zijn overdag wanneer de zon schijnt. 

Wees consistent!

►Overweeg je de aankoop van een batterij? 
• Denk aan de ondergrens van 2,5 kW. Die betaal je sowieso.
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https://klanten.b2clogin.com/klanten.onmicrosoft.com/b2c_1a_customer_signup_signin/oauth2/v2.0/authorize?client_id=91bb9a0a-f45d-491a-ae0b-43324fbc343a&scope=https%3A%2F%2FKlanten.onmicrosoft.com%2FMijnFluvius%2Fuser_impersonation%20openid%20profile%20offline_access&redirect_uri=https%3A%2F%2Fmijn.fluvius.be%2Fredirect&client-request-id=7362ab71-fe2b-446a-932a-0151c54398ab&response_mode=fragment&response_type=code&x-client-SKU=msal.js.browser&x-client-VER=2.22.1&client_info=1&code_challenge=DLBjuDAqQgTiCRZq4D1fwJOshE-5dT2dCIryBWgCp6c&code_challenge_method=S256&nonce=b7ebf8d4-ede0-4f40-9e93-7137b20c4f1b&state=eyJpZCI6ImYzMzE3YmU2LWUxZGYtNGFlMS05YmI0LTkwYTJhZWI3MTZmNyIsIm1ldGEiOnsiaW50ZXJhY3Rpb25UeXBlIjoicmVkaXJlY3QifX0%3D


4. Een slimme aansturing loont
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10 misvattingen weerlegd
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1. Het capaciteitstarief komt bovenop de huidige factuur.

2. Alleen wie een digitale meter heeft, betaalt het capaciteitstarief.
3. Zuinig zijn met energie loont niet meer.

4. Ik heb een 3-fasige aansluiting, dus ik betaal meer.

5. Ik mag mijn elektrische toestellen niet meer samen aanzetten.
6. Ook de injectiepieken van mijn zonnepanelen tellen mee voor het capaciteitstarief.

7. Een piek in de vroege avond kost meer.

8. Mijn maandpiek = som van de vermogens van alle elektrische toestellen die ik samen aanzet.
9. Voor pieken boven 2,5 kW betaal ik een hoger tarief.

10. Het capaciteitstarief is nadelig voor elektrische wagens.



Praktisch

4 tips om te besparen met een digitale meter

10 misvattingen over de nieuwe nettarieven weerlegd
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Ten slotte: meer weten?



Brede campagne | Mee met de stroom
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Website

►https://www.vreg.be/nl/nieuwe-nettarieven
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https://www.vreg.be/nl/nieuwe-nettarieven


Hoe kan je ons contacteren? https://www.vreg.be/nl/contact
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https://www.vreg.be/nl/contact


Vragen?
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