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1. De tarieven voor 2022 zijn op dit moment nog niet gekend. We kunnen op dit 

moment enkel voorlopige berekeningen maken.  

We maakten een inschatting van de impact van de invoering van het capaciteitstarief 
in 2022 voor een aantal huishoudelijke gebruiksprofielen. We maakten hierbij gebruik 
van gegevens uit de pilootstudie digitale meters (steekproef van 8.180 huishoudens 
met representatieve samenstelling over de verschillende gebruiksprofielen): 

- Da  =  Huishoudelijke klanten met een enkelvoudige meter en een netto-afname 
kleiner dan 900 kWh 

- Db  =  Huishoudelijke klanten met een enkelvoudige meter en een netto-afname 
kleiner dan 2.350 kWh 

- Dc  =  Huishoudelijke klanten met een enkelvoudige meter en een netto-afname 
groter dan 2.350 kWh, of  
huishoudelijke klanten met een tweevoudige meter en een netto-afname 
kleiner dan 5.500 kWh 

- Dd  =  Huishoudelijke klanten met een tweevoudige meter en een netto-afname 
groter dan 5.500 kWh 

- De  =  Huishoudelijke klanten met een exclusief nachtmeter 

Volgens onze voorlopige inschattingen zal inderdaad ongeveer 60% van de 
residentiële klanten onder de nieuwe tariefmethodologie en tariefstructuur minder tot 
maximaal 10% meer t.o.v. hun huidige netfactuur betalen. 

 

2. De steekproefgegevens waarvan we gebruik maken in onze simulaties omvatten geen 
metadata over de achterliggende kenmerken van elk van de netgebruikers, zoals de 
leeftijdscategorie waartoe zij behoren. We kunnen hier geen antwoord op geven. 

 

3. De steekproefgegevens waarvan we gebruik maken in onze simulaties omvatten geen 
metadata over de achterliggende kenmerken van elk van de netgebruikers, zoals de 
inkomenscategorie waartoe zij behoren. We kunnen hier op dit moment geen 
antwoord op geven.  

 

4. We voorzien inderdaad een maximumtarief. Dit wordt uitgedrukt in €/kWh en zal 
toegepast worden op de totale netfactuur, m.u.v. het tarief databeheer, én zonder 
daarbij te raken aan het principe dat elke klant een minimale bijdrage (ter hoogte van 
2,5 kW) moet leveren in de netkosten.  Voor elke klant zal m.a.w. de netfactuur 
worden berekend a.d.h.v. de nieuwe tariefstructuur met de tariefdrager ‘gemiddelde 
maandpiek’ enerzijds en o.b.v. het vooraf bepaalde maximumtarief anderzijds. Het 
laagste van de 2 bedragen zal de netfactuur van de klant bepalen. Bij toepassing van 
het maximumtarief wordt dan wel gecontroleerd dat minstens de zogenaamde 
‘minimale bijdrage’ wordt geïnd. 

In de tariefmethodologie werd een berekeningsmethodiek opgenomen om de hoogte 
van het maximumtarief te bepalen. Deze methodiek heeft tot doel om vooral die 
netgebruikers te bereiken die na invoering van de nieuwe tariefstructuur meer dan 



een verdubbeling van hun netfactuur zouden ervaren, tenzij dat het over klanten gaat 
met een heel laag verbruik en een maandpiek die typisch lager is dan 2,5 kW. Zoals 
al aangehaald: elke klant moet de minimale bijdrage in de netkosten betalen. Met 
deze minimale bijdrage verzekeren we dat élke klant bijdraagt aan de grotendeels 
historische netkosten. Ook beletten we zo dat klanten door investeringen in nieuwe 
technologieën – zoals batterijen of automatische vraagsturing – een eerlijke bijdrage 
in de kosten zouden kunnen ontlopen. 

  
Het maximumtarief zal ten slotte enkel van toepassing zijn op klanten met een 
digitale meter. Klanten met een klassieke meter hebben wel de keuze om een digitale 
meter aan te vragen.  

Merk op dat het capaciteitstarief niet van toepassing zal zijn op beschermde klanten. 
Zij zullen ook in de toekomst kunnen blijven genieten van het sociaal (all-in kWh) 
tarief, zoals vastgelegd door de CREG. 

 
 


