
Nieuwe nettarieven
Voor het elektriciteitsnet van morgen



Wat?
• Iedereen betaalt de

nettarieven: een deel
volgens het nieuwe
capaciteitstarief (in kW)
en een deel op basis van
verbruik (in kWh).

• Iedereen betaalt een
minimumbedrag (2,5 kW)
voor het gebruik van het elektriciteitsnet.

• Iedereen betaalt op elk moment van de dag
hetzelfde nettarief.

Voor wie?
De nieuwe nettarieven gelden voor 
alle gezinnen en kmo’s in Vlaanderen. 
Ook voor Fluvius Prepaid-klanten. 
Maar niet voor klanten met een 
sociaal tarief. Grote bedrijven betalen 
al langer een capaciteitstarief.

Wanneer?
Vanaf 1 januari 2023

Hoe?
Digitale meter:
• Tarief voor databeheer:

vast bedrag per jaar

• Capaciteitstarief op
basis van de gemiddelde
maandpiek (in kW),
minstens 2,5 kW

• Afnametarief (lager dan bij
de klassieke meter) op basis
van de afname van het net
(in kWh)

Klassieke meter: 
• Tarief databeheer:

vast bedrag per jaar

• Capaciteitstarief:
vast minimumbedrag van 
2,5 kW

• Afnametarief (hoger dan bij 
digitale meter) op basis van 
de afname van het net (in 
kWh)

Hoeveel?
Bij een gemiddeld 
gezin bedraagt het 
capaciteitstarief 
ongeveer 7% 
van de totale 
elektriciteitsfactuur.

• 1 kW = 40 euro per jaar (excl. btw) of 3 euro 
per maand (excl. btw), gemiddeld over 
Vlaanderen

• Minimumbedrag van 2,5 kW = 100 euro per 
jaar of 8 euro per maand 

• Capaciteitstarief voor een gemiddeld gezin 
(verbruik: 3500 kWh/jaar) met een digitale 
meter, gemiddeld over Vlaanderen:

- 4 kW = 160 euro/jaar of 13 euro/maand 

- 5 kW = 200 euro/jaar of 17 euro/maand 

Waarom?
Omdat we overstappen van fossiele brandstoffen 
zoals gas en olie naar meer en meer elektriciteit.  
En dat veroorzaakt meer druk op ons 
elektriciteitsnet. Als iedereen er een gewoonte van 
maakt – zeker de grote verbruikers – om verbruik 
te spreiden en pieken te 
vermijden, scoren we een 
dubbel voordeel:
• Er zijn minder

investeringen nodig
om ons net in vorm te
houden.

• De nettarieven blijven
onder controle voor
iedereen. 7%

Meer tips?  
Ga naar nieuwenettarieven.be. 




