
Nieuwe nettarieven voor 
elektriciteit vanaf 2023
Wat betekent dat voor u?



Vanaf 2023 hangen de nettarieven op 
uw elektriciteitsfactuur af van: 
• Uw stroomverbruik;
• Hoeveel stroom u tegelijk gebruikt.

Het nieuwe capaciteitstarief moedigt u aan om uw verbruik 
te spreiden en zo hoge pieken te vermijden. 

Bereken hoeveel nettarieven u betaalt in 2023 op 
nieuwenettarieven.be. 

 –  Recht op het sociaal tarief? Dan betaalt u de nieuwe 
nettarieven niet. Het sociaal tarief is een totaalprijs 
per kilowattuur. 

 –  Fluvius Prepaid-klant zonder sociaal tarief?  
Dan geldt het capaciteitstarief wel.

Waarom zijn de nieuwe  
nettarieven nodig? 
Omdat we meer en meer overschakelen op elektriciteit, met 
een grotere druk op ons elektriciteitsnet tot gevolg. Als we 
met z’n allen een beetje anders met elektriciteit omgaan, 
zijn er minder grote investeringen nodig en kan ons net dat 
allemaal best aan.

Hoe gebeurt de berekening van het 
capaciteitstarief?
Goed om te weten:
1. Het capaciteitstarief is maar een stukje van uw 

elektriciteitsfactuur, zo’n 7%. 
2. Iedereen betaalt een minimumbedrag (2,5 kW) voor het 

gebruik van het elektriciteitsnet.
3. Elke kilowatt (kW) kost evenveel.

Digitale meter: uw maandpieken bepalen het 
capaciteitstarief
• Uw digitale meter registreert de hele dag door uw 

verbruik, en berekent telkens het gemiddelde per 
kwartier. Dat is het kwartiervermogen (in kW).

• Uw maandpiek komt overeen met het kwartier waarop u 
gemiddeld de meeste stroom tegelijk verbruikte. 

• Het gemiddelde van uw maandpieken van de afgelopen 
12 maanden is uw gemiddelde maandpiek.

Uw leverancier rekent het capaciteitstarief aan op basis van 
die gemiddelde maandpiek, met een minimum van  
2,5 kW.

VOLG UW PIEKEN OP MIJN.FLUVIUS.BE. 

Klassieke meter: vaste bijdrage per jaar

Hebt u een klassieke meter? Dan betaalt u een vaste 
jaarlijkse bijdrage, tot u een digitale meter krijgt. Want met 
een klassieke meter zien we wel hoeveel u verbruikt, maar 
niet wanneer u elektriciteit verbruikt. Dus kunnen we ook 
geen maandpieken meten.

Tips om uw verbruik te 
spreiden met een digitale meter

1  Registreer u op mijn.fluvius.be en ontdek uw 
piekvermogen.  
Verbruikt u het meeste elektriciteit ‘s avonds 
wanneer u aan het koken bent? Of valt uw 
hoogste piekmoment in het weekend? Dat 
leidt u af uit uw kwartierverbruiken. Ziet u 
uw kwartierverbruiken niet? Activeer ze dan 
op mijn.fluvius.be. Ga na welke toestellen u 
tijdens uw hoogste piekmoment gebruikt. 

2  Uw verbruik spreiden betekent niet dat u uw 
dagelijkse routine hoeft om te gooien. 
Uiteraard kookt u nog altijd op hetzelfde 
tijdstip en gebruikt u uw kookplaten en oven 
tegelijk. Maar hebt u toestellen waarvan het 
voor u niet uitmaakt wanneer ze werken? 
Zoals uw (vaat)wasmachine of droogkast? 
Schakel ze dan niet in op uw hoogste 
piekmoment. Maakt u daar een gewoonte 
van? Dan kunt u besparen. Denk vooral aan 
de toestellen die veel elektriciteit vragen: 
dat zijn vaak toestellen die koelte of warmte 
produceren.

3  De stroom die u niet verbruikt, is altijd de 
 goedkoopste. 
Vermijd sluimerverbruik en kies zuinige 
elektrische toestellen. Gebruik een 
tijdschakelaar voor uw stopcontacten en 
bespaar op uw verlichting.Meer tips? 

Ga naar nieuwenettarieven.be.
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