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Dossier Energie

co

De hoge elektriciteitsprijzen beheersen de laatste maanden het nieuws. We kunnen hier en daar wel wat minder
verbruiken, maar zelfs dan loopt de rekening hoog op.
Zelf (groene) stroom produceren wordt steeds interessanter, zeker als je binnenkort je stroom ook rechtstreeks
kan verkopen aan je buren. Intussen hebben we een
beter zicht op de gevolgen van het capaciteitstarief in de
verschillende sectoren. En een dynamisch energiecontract, is dat nu wel of niet een goed idee in de huidige
energiemarkt? In dit dossier bekijken we wat mogelijk is
en wordt, en waar je nog iets kan verdienen.
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Dossier

bo

Analyse per
deelsector

nd

Het capaciteitstarief in de praktijk

er

en

In Boer&Tuinder 8 van dit jaar hadden we het al over het capaciteits
tarief dat er deze zomer zit aan te komen. Het hoe en waarom werden
beschreven, maar een meer diepgaande analyse per deelsector was door
gebrek aan data toen nog niet mogelijk. Na onze oproep naar meetdata
en jullie massale respons daarop – waarvoor onze dank – kunnen we
deze keer wel dieper ingaan op de gevolgen van het capaciteitstarief
voor het specifieke land- of tuinbouwbedrijf.
Laurens Vandelannoote, consulent Energie en klimaat Boerenbond
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et capaciteitstarief verschilt op
meerdere vlakken van het
oude systeem, maar het
belangrijkste om te onthouden is dat je
vanaf deze zomer zowel netkosten
betaalt voor de hoeveelheid elektriciteit
die je afneemt als de gemiddelde
maandpiek van vermogen die je bedrijf
nodig heeft. Naarmate je meer dieren of
planten hebt op je boerderij, stijgt ook
het verbruik. Maar gebeurt hetzelfde
met het piekvermogen dat nodig is?
Indien dat zo is, is dat met eenzelfde
factor? Zonnepanelen, windmolens,
pocketvergisters zorgen ervoor dat je
minder elektriciteit moet aankopen,
maar verlagen deze ook de maandpiek?
Deze en nog meer vragen trachten we te
beantwoorden door echte meetdata van
onze boeren en tuinders te analyseren.
Op onze website vind je gedetailleerde
figuren en analyses voor een klassiek
melkveebedrijf, een varkensbedrijf en
een groente- en fruitbedrijf.

Hoe verhouden de deelsectoren
zich onderling?
Figuur 1 geeft de verhouding weer hoe
de deelsectoren zich ten op zichte ->

Figuur 1. Verhouding
maandpiek/afname
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
Melkvee gangbaar
Melkvee robot
Varkens
Intensieve veehouderĳ
(niet-varkens)

Fruit
Aardappel
Witloof

Deze grafiek geeft een dataset weer waarbij een
minimum, het eerste kwartiel, de mediaan, het
derde kwartiel en een maximum (hoogste waarde)
worden weergegeven. Het geeft dus onder meer de
spreiding weer tussen de verschillende bedrijven en
de 2 uitersten. Tussen het minimum en kwartiel 1 zit
25% van de deelnemende bedrijven (onderste dunne
streepje), tussen het eerste kwartiel en de mediaan
(horizontaal streepje) de volgende 25%, tussen de
mediaan en het derde kwartiel ook weer 25% en
tussen het derde kwartiel en het maximum de laatste
25% (bovenste dunne streepje). De verhouding die
berekend wordt in de boxplotten is best zo laag
mogelijk. Dat betekent dat het bedrijf relatief gezien
weinig piekbelasting nodig heeft.
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Een dynamisch
energiecontract,
iets voor jouw
bedrijf?

Conclusie

Particulieren en bedrijven met een digitale meter kunnen kiezen voor
een dynamische tariefformule voor elektriciteit. Hierbij betaal je geen
contractprijs, maar wel een prijs die van uur tot uur verandert. Deze
dynamische contracten kunnen leiden tot een lagere factuur, maar zijn
zeker niet voor iedereen weggelegd.
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Marleen Gysen, consulent Energie en Klimaat, Boerenbond

I

n enkele Europese landen bestaan
dynamische energietarieven al
lang. Bij ons zijn ze nog maar
mogelijk sinds de geleidelijke invoering
van de digitale meter in 2019. (Nog)
niet alle elektriciteitsleveranciers bieden deze dynamische energiecontracten aan.
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Na het bestuderen van het nieuwe
capaciteitstarief en de koppeling
met de deelsectoren in de land- en
tuinbouw kunnen we een aantal
conclusies trekken. De voornaamste is
dat het op laagspanning een stuk
goedkoper zal worden over alle
sectoren heen, op middenspanning
zal het een klein beetje duurder worden. Dat heeft tot rechtstreeks gevolg
dat het wat langer zal duren voordat
een middenspanningscabine terugverdiend is.
Als tweede verandert dit ook de rentabiliteit van energiebesparing en energieproductie. Doordat de maandpiek
veel minder daalt dan de energieafname, zullen deze technieken ook net
iets langer nodig hebben om breakeven te draaien. Dat neemt niet weg
dat dit nog steeds zeer rendabele technieken zijn.
Technieken die aan piekafvlakking
doen, zullen daarentegen een stuk rendabeler zijn dan voorheen. Gemiddeld
gezien over alle distributienetbeheerders bespaar je zo’n 40 euro per kW
dat het rollend gemiddelde van de
maandpiek daalt. De komende maanden gaan we op zoek naar technieken
om pieken af te vlakken en proberen
we in kaart te brengen wat dat
bespaart. n

nd

van elkaar verhouden. Daaruit blijkt
dat de intensieve veehouderij relatief
gezien de laagste pieken trekt op jaarbasis. Hardfruit valt wat tegen de verwachting in ook vrij laag uit. Dat komt
omdat de hoge pieken die ze trekken in
september en oktober maar voor 2/12
meetellen in het rollend gemiddelde,
en dat de kalme zomermaanden het
gemiddelde sterk naar beneden halen.
De slechtste leerlingen van de klas blijken voorlopig de klassieke melkveehouders te zijn.

De analyses per sector vind je op
www.boerenbond.be/capaciteitstarief
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Digitale meter biedt
opportuniteiten
Indien je bedrijf al een digitale meter
heeft, wordt zowel de hoeveelheid
elektriciteit die je aankoopt als de hoeveelheid die je eventueel op het distributienet injecteert per kwartier digitaal geregistreerd en automatisch

Een dynamisch energie
contract biedt enorme
opportuniteiten om je
factuur te verlagen als
je je verbruik kan
afstemmen.

doorgestuurd naar de netbeheerder.
Dat geeft je niet alleen een gedetailleerd inzicht in verbruik en injectie,
maar maakt het ook mogelijk om je
eigen geproduceerde energie te vermarkten (via een terugleveringscontract) of om te kiezen voor een dynamisch energiecontract waarbij de
elektriciteitsprijs varieert in de tijd.

Dynamisch energiecontract?
Een dynamisch energiecontract is niet
hetzelfde als een variabel energiecontract. Bij dit laatste wordt de prijs per
kwartaal of maandelijks aangepast,
naargelang de evolutie van de groothandelsprijzen. Sluit je daarentegen
een dynamisch energiecontract af, dan
wordt de energieprijs per uur bepaald
op basis van de energiebeurzen waarop
de leveranciers energie kopen voor de
dag nadien. Je kent deze uurprijzen een
dag op voorhand en je zou je verbruik
hier dus op kunnen afstemmen. De
goedkoopste uren vallen meestal tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends
en tussen 13 uur en 17 uur in de namiddag. Maar ook de productie via wind
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en/of zon heeft een impact. Het komt
zelfs af en toe voor dat de prijzen negatief zijn en dat je dus wordt betaald om
elektriciteit af te nemen.

Flexibiliteit of atypisch
energieverbruik is nodig!

co

Indien je jouw verbruik zo veel mogelijk zou kunnen afstemmen op
momenten met lage uurprijzen, biedt
een dynamisch energiecontract
enorme opportuniteiten om je factuur
te verlagen. Indien je verbruik niet
standaard samenvalt met de goedkopere uren kan je het verbruik van je
bedrijf en/of woning ‘slim sturen’ door
energiegebruikers te verschuiven in de
tijd. Denk bijvoorbeeld aan de productie van warm water op een melkveebedrijf, het laden van elektrische voertui-

gen en toepassingen zoals
warmtepomp of wasmachine. Voor wie
zonnepanelen of een windturbine
heeft, is slim sturen van je verbruik in
functie van je eigen energieproductie
sowieso interessant.

Interessant om over te stappen?
Een dynamisch energiecontract zal
enkel voordelig zijn voor bedrijven die
of een atypisch verbruik hebben (voornamelijk ’s nachts en in de namiddag)
of voldoende flexibiliteit hebben om
hun energieverbruikers te kunnen
plannen in functie van de uurprijzen. Je
moet dus bereid zijn om actief met je
verbruik aan de slag te gaan. Een
bedrijf dat veel verbruikt op momenten
met hoge uurprijzen loopt bij dit type
contract namelijk het risico op een

hogere energiefactuur. Toepassingen
aangesloten op de gebruikerspoort van
de digitale meter zullen het in de toekomst mogelijk maken om het verbruik
automatisch te sturen op basis van de
actuele energieprijs.
De elektriciteitstarieven zijn sinds
vorig jaar sterk gestegen, maar bij
dynamische tarieven is ook het verschil
tussen de hoogste en de laagste prijzen
belangrijk. En deze ‘spread’ is op dit
moment heel hoog, wat leidt tot grotere besparingskansen. Toch zijn dynamische energiecontracten risicovoller
omdat je meer bent blootgesteld aan
marktschommelingen. Bedrijven die
nog een vast contract hebben van voor
de winter van 2021 kunnen waarschijnlijk best bij hun huidige contract
blijven. n

Boer&Tuinder • 19 mei 2022

27

nd
bo
en
er

© SHUTTERSTOCK.COM

Bo

Iedereen energieleverancier? Het kan!
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Je eigen stroom verkopen
aan de buren

py

Velen onder ons produceren al hun eigen stroom: via zonnepanelen, een
windmolen of een pocketvergister bijvoorbeeld, wekken ze energie op
die ze gebruiken op hun bedrijf. In het ideale scenario is die stroom er
precies op het moment dat je elektriciteit nodig hebt. In de praktijk is
dat natuurlijk niet het geval. De overheid werkt nu aan oplossingen voor
wie zijn stroom rechtstreeks wil verkopen aan een andere partij.

co

Liesbet Corthout

T

om Schaeken is consulent
Energie en klimaat bij Boerenbond. Hij volgt deze materie
van dichtbij op.
Tom, wanneer zal ik de stroom die ik
produceer en zelf niet nodig heb rechtstreeks kunnen verkopen?
“Daarvoor moeten enkele voorwaarden
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vervuld zijn. Een essentiële startvoorwaarde is dat je een digitale meter
hebt. Wil je gaan verhandelen, dan
moet je precies weten wat er elk kwartier gebeurt met jouw elektriciteit. Met
de digitale meter kan dat, want die
levert kwartiergegevens. Dat is dus een
eerste stap. De overheid lanceerde
enkele nieuwe begrippen rond ener-

giedelen. Op individueel vlak ben je
een ‘actieve afnemer’: iemand met een
digitale meter die energie afneemt en
ook elektriciteit op het net zet. Op collectief vlak spreken we van energiegemeenschappen. Die kunnen al dan niet
hernieuwbaar zijn. Het zijn deze
actieve en collectieve afnemers die
nieuwe rechten zullen krijgen.”
Wanneer zal dat gebeuren?
“Die ontwikkeling wordt in drie fasen
uitgerold. Fase 1 is er voor de collectieve
afnemers: mensen die allemaal achter
één of een gezamenlijke meter zitten en
bijvoorbeeld in hetzelfde appartementsgebouw wonen. Er wordt vastgelegd hoe de verdeling gebeurt van de
stroom die geleverd wordt door de zon-

Dossier

rig

py

co
27 c/kw

nd

bo

“Aan de huidige hoge energieprijzen is
dat een no-brainer geworden. Vroeger
zeiden we bijvoorbeeld dat je beter niet
al te veel zonnepanelen legde, maar dat
je vooral moest proberen je eigen verbruik af te dekken. In de huidige markt
mag het wél meer zijn. Vroeger bestonden de groenestroomcertificaten.
Nadat die zijn weggevallen kan je nu
toch nog een extra inkomen verkrijgen
uit het verkopen van je eigen geproduceerde stroom. Denk bijvoorbeeld aan
fruittelers die zonnepanelen hebben
gelegd met groenestroomcertificaten,
maar in de zomer net weinig stroom
nodig hebben omdat ze pas na de
zomermaanden beginnen te koelen.
Tijdens die zomermaanden zouden ze
dus een extra centje kunnen verdienen
door hun elektriciteit te verkopen aan
buren of een andere kmo of bedrijf. Zo
kan je de zelf geproduceerde stroom
ook verkopen als een soort van korteketenproduct en op die manier een
nieuwe relatie aangaan met je buren en
klanten.” n

Energiedelen:
voorziene fasering

slimme meter
22 c/kw

Distributie en tax = 17 c/kw

Voor wie is dit interessant?

en

Wil dat dan zeggen dat ik geen elektriciteitsmaatschappij meer nodig heb en
ik de kosten die daaraan verbonden
zijn dus ook niet meer moet betalen?
“Nee. Op je factuur vind je drie grote
delen: de energiekosten zelf, maar ook
distributiekosten en taksen. Deze taksen en de distributiekosten moet je
onherroepelijk blijven betalen, omdat
je het net nog altijd gebruikt. Het verschil zit hem erin dat je bij een commerciële speler stroom koopt aan bijvoorbeeld 27 eurocent. Stel dat je
tegelijkertijd op een tweede locatie

ht

Hoe is dit relevant voor land- en tuinbouwers?
“Als je naar de boeren kijkt, wordt het
interessant vanaf fase 2. Vanaf 1 juli, of
later, zal je – als je een digitale meter
hebt – een-op-een elektriciteit kunnen verkopen. Bij Boerenbond volgen
wij die ontwikkelingen op via de operationele groep ‘Buurtstroom van boer
en burger’. Halnet, in de Noorderkempen, is zo’n groep van een twintigtal
boeren en hun buren die elektriciteit
willen delen.”

stroom overhebt, verkoop je die aan
bijvoorbeeld 15 eurocent. Dat maakt
een verschil van 12 cent. Als ik aan
mijn eigen bedrijf elektriciteit zou kunnen verkopen aan 22 cent, win ik twee
keer: 5 cent als klant en 7 cent als leverancier. Je wint dus omdat je enerzijds
meer krijgt en anderzijds minder
betaalt. Je zal daar niet stinkend rijk
mee worden, maar het is wel een
wezenlijk verschil.” (zie figuur)

er

nepanelen op het dak. Deze fase is
gestart op 1 juli vorig jaar en was rond
bij de start van dit jaar. Dat kan dus op
dit moment al. Sinds januari dit jaar is
de overheid begonnen met te bestuderen hoe we een-op-een energie aan
mekaar kunnen leveren. Daarbij is de
beperkende voorwaarde dat de twee
spelers dezelfde energieleverancier
moeten hebben. Deze fase moet op 1
juli dit jaar worden afgerond maar loopt
waarschijnlijk vertraging op. Vanaf 1 juli
begint ook de derde fase die tegen januari 2023 moet rond zijn en die bekijkt
de complexe situaties met meerdere
meters en personen die niet bij dezelfde
energiemaatschappij zitten.”

En valt daar iets mee te verdienen?
“De energieprijzen zijn sterk gestegen,
dat weten we allemaal. Daarom krijgen
we elke maand een dikke factuur van
onze energieleverancier. Maar energie
die je van bijvoorbeeld je zonnepanelen
injecteert op het net, levert je nu ook
veel meer op. In 2020 spraken we van 3
à 4 eurocent per kilowattuur (kWh),
begin dit jaar zagen we prijzen die tot 6
à 7 keer hoger lagen. Als je als boer
rechtstreeks aan de verbruiker kan verkopen, kan je een prijs overeenkomen
die voor de klant net wat lager is dan
hij anders betaalt, en waarbij je als producerende boer een hoger bedrag per
kWh krijgt dan wanneer je op het net
zou injecteren. Die klant kan een buur
zijn bijvoorbeeld, maar het zou ook je
eigen tweede bedrijfslocatie kunnen
zijn, of indien je een tweede teller hebt
in de stal of schuur zou je ook op die
manier energie kunnen opwekken en
aan jezelf verkopen.”

Bo

“Rechtstreeks verkopen
kan zowel voor
leverancier als afnemer
voordelig zijn.”

15 c/kw

27 c/kw

Fase 1: sinds 1 januari 2022:
energiedelen binnen één gebouw
Fase 2: vanaf 1 juli 2022:
een-op-eenverkoop
Fase 3: vanaf 1 januari 2023:
energiegemeenschappen
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Vijfde call groene stroom
start binnenkort

py

De call groene stroom is het investeringssteunprogramma van de
Vlaamse overheid voor middelgrote PV-installaties en kleine en
middelgrote windturbines dat sinds vorig jaar in het leven is geroepen.
Ondertussen zijn er al vier callperiodes afgelopen en staat de vijfde voor
de deur. Tijd voor een korte analyse van dit subsidiesysteem.

co

Laurens Vandelannoote, consulent Energie en klimaat Boerenbond

D

e call groene stroom is een
biedwedstrijd, waarbij de best
presterende (meeste groene
stroomproductie per gevraagde euro
steun) projecten investeringssteun
ontvangen tot dat het budget op is. Het
totale budget van de vijfde call zal 10
miljoen euro bedragen. Dit wordt nog
eens onderverdeeld in twee subcalls.
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De klassieke PV-installaties hebben
een budget van 9,5 miljoen euro. De
overige 500.000 euro wordt verdeeld
onder middelgrote windturbines, zonnepanelen op marginale gronden zoals
bermen en ten slotte ook nog onder
drijvende zonnepanelen. De vijfde call
groene stroom loopt van 14 juni om
9 uur tot en met 28 juni om 16 uur.

Je kan zelf bepalen hoeveel steun je
aanvraagt, maar bij hogere (relatieve)
steun is de kans groter dan je niet geselecteerd wordt. Er zijn maximale
steunbedragen gedefinieerd: voor vaste
zonnepanelen maximaal 22 euro
per MWh, bij windmolens maximaal
74 euro per MWh over de levensduur
van 10 jaar.

Resultaten eerste vier calls
Het VEKA publiceert steeds de resultaten van de afgelopen calls. Deze zijn
samengevat in tabel 1.
Voorlopig is er steeds meer steun aangevraagd dan dat er beschikbaar budget was. Hierdoor worden er dus ook
steeds dossiers geweigerd. Het bedrag

Dossier

Beschikbaar
budget

Maximale
steun
(euro/MWh)

Laatst geselecteerde (euro/
MWh)

Call 1 Subcall 1

13

877.530 euro

750.000 euro

74

57,74

Call 1 Subcall 2

77

6.534.887 euro

4.250.000 euro

22

15

Call 2 Subcall 2 105

5.329.026 euro

5.000.000 euro

22

21

Call 3 Subcall 1

1.182.958 euro

500.000 euro

74

9,9

Call 3 Subcall 2 147

11.476.424 euro

4.500.000 euro

22

9,87

Call 4 Subcall 2 302

10.013.129 euro

5.000.000 euro

22

nog onbekend

er

Is het dan nog de moeite?

Het steunbedrag is stilaan aan het convergeren naar nul. Daarnaast duurt het
makkelijk een halfjaar langer voordat
de panelen op het dak liggen. Je kan
misschien meer besparen door de
panelen sneller stroom te laten produceren dan een half jaar te wachten op
een steun van rond de 5000 euro. n
Meer info over de nieuwe call vind
je op de officiële website van het
Vlaams Energie Agentschap en op
www.boerenbond.be/capaciteitstarief.
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LEES MEER
op onze website

Laurens Vandelanootte
consulent Energie en klimaat
laurens.vandelanootte@boerenbond.be
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niet gekend, maar dat zal ergens rond
de 7 euro per MWh zitten. De verwachting is dan ook dat bij de volgende call
dit getal nog lager zal worden.

ht

van de laatst geselecteerde case bij
zonnepanelen op daken is sterk gefluctueerd op een jaar tijd. De eerste call
van begin 2020 was eigenlijk de enige
call dat er geen stress was rond energie
in Vlaanderen. Er werden 77 aanvragen
ingediend. Na 59 aanvragen was het
budget op.
Bij de tweede call was net de storm van
de afschaffing van de terugdraaiende
teller bezig. Enkel de duurste case werd
geweigerd (duurste wordt altijd geweigerd volgens MB) en er kon zelfs tot
21 euro per MWh gekregen worden.
De derde en vierde case liepen wanneer de prijzen voor elektriciteit sterk
begonnen te stijgen. Dit zorgde voor
meer interesse in zonnepanelen, waardoor veel meer cases geweigerd moesten worden en het bubbelgetal een stuk
lager uitvalt. Bij de derde call was dit
9,87 euro per MWh en 70 geweigerde
cases op 147. De laatste keer waren er
maar liefst 300 aanvragen voor twee
keer het budget. Het bubbelgetal is nog
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Aangevraagde
aanvragen steun
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Tabel 1. Resultaten van de afgelopen calls

De vijfde call groene
stroom loopt van
14 tot en met 28 juni.

Het capaciteitstarief per deelsector
Deze zomer komt het capaciteitstarief eraan.
Na onze oproep naar meetdata en jullie massale
respons daarop kunnen we deze keer wel dieper ingaan op de gevolgen van het capaciteitstarief voor
het specifieke land- of tuinbouwbedrijf.
Surf naar www.boerenbond.be/capaciteitstarief

Meer uit je digitale
meter halen
De digitale meter is een elektronische meter die je traditionele
energiemeter vervangt. Deze bevat
ingebouwde communicatietechnologie waardoor hij zelfstandig je
data verzendt naar Fluvius.
Stel je meter in via het portaal
‘Mijn Fluvius’. Eerst moet je je
registeren via e-ID, Itsme …
Dan kan je de verbruiken raadplegen na koppelen van je EANcode(s). De verbruiksgegevens
(afname en injectie verdeeld over
piek en dal) zijn meteen zichtbaar.
Het gemeten piekvermogen per
maand en de kwartuurwaarden
zijn pas beschikbaar als je de optie
‘kwartier’ aanvinkt. Dit gebeurt
niet standaard. Pas vanaf de dag
van aanvinken kan je de kwartuurwaarden raadplegen.
Die kwartuurgegevens geven
weer wanneer je nu net wel of
geen energie nodig hebt. Dat is
dan weer een hulpmiddel bij het
berekenen van de rentabiliteit van
zonnepanelen of windturbines.
Kwartuurgegevens kunnen aangevraagd worden door een mail
te sturen naar marktwerking@
fluvius.be met vermelding van de
EAN-code voor afname.
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