TARIEF VOOR WIE ENERGIE
CONSUMEERT EN PRODUCEERT
Gebruikers van zonnepanelen worden vandaag geconfronteerd met een nieuw soort tarief: het
prosumententarief. Het is een aanvullende capaciteitsvergoeding om te kunnen terugleveren aan
het net. Dit nieuwe tarief was er nog niet toen je investeerde in zonnepanelen of een derde
persoon of ʖrma die op jouw dak installeerde.
Kristof Severijns, consulent Innovatiesteunpunt
Waarom een prosumententarief?
Door het grote succes van onder andere zonnepanelen is er een onbalans
ontstaan tussen de bijdragen die
afnemers betalen voor het gebruik
van het distributienet en de diensten
die de distributienetbeheerder levert.
Daarom betalen de eigenaars van
grote installaties (met een omvormervermogen groter dan 10 kVA) al
een injectievergoeding. Zij hebben ook
twee tellers: eentje die het verbruik
meet en eentje die de injectie meet.
In juli 2014 werd beslist dat alle afnemers – ook eigenaars van zonnepanelen met een terugdraaiende teller –
een vergoeding moeten betalen voor
de zonne-energie die ze zelf op het net
steken. Zij gebruiken namelijk ook het
distributienet op het moment dat ze
elektriciteit terugleveren aan het net,
dus niet alleen op het moment dat ze
elektriciteit afnemen van het net. Het
tarief dat deze prosumenten (producenten-consumenten) betalen, hangt
af van het netgebied van hun aansluiting en van het omvormervermogen.
Je moet namelijk meer betalen voor
een grotere omvormer, die een groter
vermogen kan injecteren op het net.
De VREG heeft eind 2014 de tarieven
per netgebied goedgekeurd.
Gemiddeld genomen zal je zo’n 30%
van de tijd de elektriciteit die je opwekt onmiddellijk verbruiken – afhankelijk van de situatie en de grootte
van je installatie in verhouding tot je

verbruik. De overige tijd gebruik je het
net dus in twee richtingen: teruglevering bij overschot en afname bij tekort.
Wie betaalt?
Degene die elektriciteit verbruikt op
het adres waar zonnepanelen liggen,
moet de netvergoeding betalen. In
sommige gevallen zal dus niet de
eigenaar van de zonnepanelen het
prosumententarief betalen. Huur je
een woning met zonnepanelen op
het dak of verhuur je het dak van je
ZRQLQJRIEHGULMIDDQHHQʖUPDGLHHU
zonnepanelen op plaatste, dan betaal
jij, want jij bent de netgebruiker. In
zulke gevallen kan je als huurder
uiteraard met de eigenaar van de
zonnepanelen afspraken maken over
wie het tarief betaalt. De VREG, de
energieleverancier en de netbeheerder komen niet tussenbeide bij zo’n
contractueel aspect. Ook eigenaars
GLHJHHQJURHQHVWURRPFHUWLʖFDWHQ
ontvangen, moeten dit prosumententarief betalen.
,QGHWDEHOYLQGMHGHEHGUDJHQSHU
QHWJHELHG
Wat betekent dit voor jou?
• Grote installaties (>10 kVA).
Grote productie-installaties hebben
een bidirectionele teller. Ze betalen
voor injectie zowel als afname en
het prosumententarief is voor hen
niet van toepassing.
• Kleine installaties (<10 kVA).
Het nieuwe prosumententarief is
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geldig voor alle PV-installaties,
ongeacht de datum van de installatie. Er wordt niet geraakt aan het
terugverdieneffect via de terugdraaiende teller. Doordat de klassieke
distributienettarieven voor alle
residentiële klanten stijgen, stijgt
ook het voordeel van de besparing
door zonnestroom. Voor de energie
die je zelf produceert, vermijd je
deze verhoging en dat compenseert
voor een deel het opgelegde prosumententarief.
• Een rekenvoorbeeld
Je hebt een zonnepaneelinstallatie
met een totaal omvormervermogen van 10 kVA en een opbrengst
in zonnestroom van 8500 kWh. Je
aansluiting bevindt zich in het netgebied van Gaselwest. Bij een huidig
elektriciteitstarief (gemiddelde van
dag- en nachttarief) van 0,22 euro
(incl. 21% btw), bespaar jij op
jaarbasis 1870 euro (incl. 21% btw)
op je elektriciteitsfactuur. Voor de
aanvullende capaciteitsvergoeding
(prosumentenvergoeding) betaal jij
1016,30 euro (incl. 21% btw).
Slimme meter als alternatief?
Momenteel zijn er nog geen slimme
meters beschikbaar. Er werden alleen
wat slimme meters geplaatst in het
kader van een proefproject van Infrax
en Eandis.
Je kunt wel een bidirectionele meter
laten plaatsen als je wilt weten wat je
werkelijke afname is. Zo’n tweerich19

tingsmeter meet de bruto-afname én
de injectie. De eenmalige kosten voor
het vervangen van de terugdraaiende
meter moet je zelf betalen. Je geniet
dan niet meer van een terugdraaiende
meter en je betaalt geen aanvullend
capaciteitstarief (prosumentenvergoeding) meer, maar wel het periodiek
distributienettarief voor het gedeelte
bruto-afname. Dat is alleen interessant als je een zeer hoog ogenblikkelijk verbruik (autoconsumptie) hebt
van de elektriciteit die je zelf produceert.
Met batterijen zou je deze autoconsumptie kunnen verhogen, maar in
combinatie met de klassieke terugdraaiende teller heeft dat geen zin,
omdat er niet gemeten wordt hoe vaak
je de batterij aanspreekt voor opslag
van overschotten. Bij een bidirectionele teller zou het in sommige gevallen
interessant kunnen zijn. Omdat deze
techniek (en zijn kostprijs) momenteel
nog zeer snel ontwikkelt, raden wij
aan om hier nog niet in te investeren.
Overgangsmaatregel
Omdat de beslissing om het prosumententarief in te voeren pas in juli

Tabel. Bijdragen prosumententarief per netbeheerder (in euro/kVa)
Netbeheerder

Prosumententarief

Inclusief 6% btw*

Inclusief 21% btw*

Gaselwest

83,99

89,03

101,63

IMEA

62,90

66,67

76,11

Imewo

70,31

74,53

85,08

Infrax West

79,49

84,26

96,18

Inter-Energa

80,00

84,80

96,80

Intergem

68,27

72,37

82,61

IVEG

77,58

82,23

93,87

Iveka

66,90

70,91

80,95

Iverlek

71,15

75,42

86,09

ORES (Voeren)

99,53

105,50

120,43

PBE

78,21

82,90

94,63

Sibelgas

79,16

83,91

95,78

9oor een Je]in JelGt  EtZ, voor een NPo 

2014 genomen werd en er dus slechts
een beperkte voorbereidingstijd was,
voorziet de VREG vanaf 1 januari 2015
daarom voor twee jaar (2015 en 2016)
in een soort van overgangstarief. Zo
wordt in 2015 maar de helft van het
bedrag gefactureerd. Dit tarief zal
aangerekend worden via je energieleverancier en met ingang van 1 juli
2015.

Vanaf 2017 moet er dan een volledig
nieuwe tariefmethodologie komen,
met een grondige hervorming naar
een capaciteitstarief.
Informatie
www.vreg.be (Zonnepanelen > Veelgestelde vragen > Veelgestelde vragen
over het prosumententarief). Q

VERHUUR EN VERKOOP VAN CONTAINERS EN PLATEN

KEUZE UIT ORIGINEEL GELABELDE
CC-CONTAINERS EN NIET CC-CONTAINERS.
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Kleine en grote hoeveelheden
Dag- en periodehuur
Verkoop van niet cc-containers
Verkoop van containerplaten
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Complete containervelden
en teeltvloeren
Alle grond- en graafwerk
in glastuinbouw en tuinaanleg
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