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De CREG keurt het verzoek van de Vlaamse distributienetbeheerders over 
de kleine decentrale installaties voor de productie van elektriciteit goed 

 
Deze aanvraag heeft betrekking op de installaties voor de productie van elektriciteit met een 
vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW en houdt in dat ofwel een slimme meter wordt 
geplaatst om de afname en de injectie van elektriciteit te meten, ofwel dat op deze installaties 
een heffing wordt toegepast. 
 
De netgebruikers moeten tarieven betalen in functie van hun werkelijke gebruik, te weten de afname 
van elektriciteit uit het net en de injectie van elektriciteit in dit net. De meeste decentrale productie-
installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW wijken echter af van deze regel omdat 
ze uitgerust zijn met een enkelvoudige meter die vooruitdraait of terugdraait en die hun afname en 
injectie niet afzonderlijk opmeet. 
 
Dit veroorzaakt een zekere discriminatie tussen de verbruikers die niet beschikken over decentrale 
productie-installaties en die distributietarieven betalen in functie van hun elektriciteitafname enerzijds 
en, anderzijds, de verbruikers die wel beschikken over zulke installaties en die enkel 
distributietarieven betalen voor het verschil tussen hun productie en hun afname. Deze laatste groep 
draagt echter weinig of helemaal niet bij tot de dekking van de netkosten terwijl ze deze netten 
gebruiken om de eigen productie die hun behoefte overschrijdt, van de hand te doen en om 
elektriciteit af te nemen die ze nodig hebben en die niet door hun eigen productie wordt gedekt. 
 
De Vlaamse distributienetbeheerders hebben het volgende verzoek voorgelegd aan de CREG: 

1) op vraag van de eigenaar van een kleine decentrale productie-installatie een slimme meter 
plaatsen die de afname en de injectie van elektriciteit zou meten en die zou toelaten de 
injectie- en afnametarieven die vandaag van kracht zijn, toe te passen; 

2) of een heffing toepassen op de decentrale productie-installaties die niet zijn uitgerust met 
een dergelijke meter; het betreft hier een vast bedrag per kW geïnstalleerd vermogen dat in 
functie zou zijn van de injectie- en afnametarieven die vandaag van kracht zijn. 

 
De CREG heeft de wetgeving toegepast en heeft dit dubbele verzoek van de Vlaamse 
distributienetbeheerders goedgekeurd. Dit zet zo een punt achter de discriminatie ten voordele van 
de kleine decentrale productie-installaties en laat toe de winstderving te dekken die voortvloeit uit de 
toepassing van de tarieven op een hoeveelheid kWh die lager is dan de hoeveelheid die werkelijk 
via de distributienetten wordt doorgevoerd. De inkomsten die uit deze tarieven voortvloeien, zullen 
door de distributienetbeheerders worden aangewend om hun huidige tekorten die aan de 
netgebruikers zouden worden doorgerekend, te verminderen en/of om de toekomstige tarieven van 
alle gebruikers te doen dalen. 
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