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EXECUTIVE SUMMARY
Deze studie is gericht op de formulering van aanbevelingen voor huishoudelijke
consumenten en KMO's inzake het gebruik van elektriciteitsmeters op laagspanning in België
en in het bijzonder voor wat betreft de keuze van een elektriciteitsmeter (meter met
enkelvoudig tarief, met tweevoudig tarief of met exclusief nacht tarief). Deze aanbevelingen
werden geformuleerd op basis van de analyse van de gegevens, informatie en opmerkingen,
verzameld bij de distributienetbeheerders (hierna: DNB's) van de drie gewesten van het land
en bij de elektriciteitsleveranciers die actief zijn op de retailmarkt in België.
Op het niveau van de DNB's hangt het geïnstalleerde metertype niet af van de soort klant
(huishoudelijk of KMO) maar enkel van de momenten van de week waarop een aanzienlijk
verbruik wordt verwacht. Op basis van de relatieve omvang van het verbruik 's nachts en
tijdens het weekend kan worden gekozen tussen een meter met enkelvoudig tarief en een
meter met tweevoudig tarief. Het nut van een exclusief nacht meter kan worden nagegaan
op basis van de aanwezigheid van elektrische ladingen die uitsluitend 's nachts werken (bijv.
accumulatieverwarming). De gevraagde capaciteit tijdens de aansluitingswerken hangt af
van het door de klant gewenste, ogenblikkelijk opvraagbare maximumvermogen. De DNB's
van de drie gewesten stellen geen enkele structurele wijziging vast van de metertypes,
behalve dan de installatie van zonnepanelen. Tot slot verstrekken de DNB's doorgaans
advies aan consumenten over de keuze van een bepaalde meter of over de wijziging van het
metertype. De methoden die worden gebruikt om klanten te informeren, verschillen van de
ene tot de andere DNB (publicaties, websites, telefonische hulpmiddelen, ...).
De prijzen van de energiecomponent1 van de tariefvoorstellen van de leveranciers werden
eveneens per gewest geanalyseerd. De analyse van de producten van de leveranciers toont
aan dat het tariefbeleid van de leveranciers fundamenteel hetzelfde is voor de verschillende
metertypes en dat zij aan de klanten geen voorstellen doen voor specifieke producten voor
een bepaald metertype. Het merendeel van de leveranciers geeft noch advies noch
aanbevelingen met betrekking tot de voorgestelde producten in het kader van de keuze van
een specifieke meter. De leveranciers stellen voor dat de klanten contact opnemen met de
DNB, die wordt opgegeven als de gesprekspartner bij uitstek voor vragen over meters.
Desalniettemin kan op de websites van bepaalde leveranciers algemene informatie over
meters worden teruggevonden.

1

Vaste vergoeding en verbruik.
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In deze studie komen tevens belangrijke aspecten aan bod inzake slimme meters en meer
bepaald de tarifering van de leveranciers.
Tot slot maakt de studie het mogelijk om een aantal aanbevelingen te formuleren voor
huishoudelijke consumenten en KMO's inzake de keuze van een meter, met name:
o

Voor de meter met enkelvoudig tarief kan het verschil tussen de minimum- en
maximumprijs van de energiecomponent van de leveranciers verdubbelen voor een
gemiddelde klant, zowel huishoudelijk (3.500 kWh/jaar) als KMO (10.000 kWh/jaar). In
het geval van een enkelvoudige meter heeft de consument er dan ook belang bij om de
tarieven van zijn leverancier te vergelijken met de tarieven van de concurrerende
leveranciers teneinde de laagste prijs te krijgen op basis van zijn verbruiksprofiel. Deze
tariefvergelijkingen kunnen gebeuren via websites die de energieprijzen vergelijken.

o

Naargelang het profiel en de verbruiksgewoonten, met name indien het grootste deel van
het verbruik 's nachts of tijdens het weekend plaatsvindt, heeft de huishoudelijke
consument of KMO er belang bij om na te gaan of het niet interessanter is om een meter
met tweevoudig tarief te installeren in zijn woning of bedrijf. Een meter met tweevoudig
tarief is immers bestemd voor een klant van wie het verbruik 's nachts en tijdens het
weekend doorgaans meer bedraagt dan 50% van zijn totaal verbruik. Hiertoe moet de
geïnstalleerde meter met tweevoudig tarief minstens gedurende de afschrijvingstermijn
ervan behouden blijven. Ceteris paribus, varieert de minimale afschrijvingstermijn voor
een gemiddelde huishoudelijke consument (3.500 kWh/jaar) tussen 3 en 8 jaar
naargelang de DNB en voor een gemiddelde KMO-klant (10.000 kWh/jaar) tussen 1 en 3
jaar naargelang de DNB. Om de afschrijvingstermijn te bekomen, moet de consument
zijn eigen berekening maken op basis van zijn totaal verbruik, zijn verbruiksgewoonten,
het distributienettarief van de DNB en de prijs van de leverancier of een eventuele
concurrerende leverancier.

o

Voor de meter met tweevoudig tarief kan het relatief verschil tussen de minimum- en
maximumprijs van de energiecomponent van de leveranciers verdubbelen voor een
gemiddelde huishoudelijke afnemer (3.500 kWh/jaar met 1.600 kWh/jaar overdag en
1.900 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend) of voor een KMO (10.000 kWh/jaar met
4.600 kWh/jaar overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend). Voor de
meter met tweevoudig tarief heeft de klant er eveneens belang bij om de tarieven van zijn
leverancier te vergelijken met de tarieven van de concurrerende leveranciers.
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o

In 2015 is het niveau van de distributiecomponent in de drie gewesten van het land lager
voor het tweevoudige tarief dan voor het enkelvoudige tarief voor een gemiddelde
huishoudelijke consument en voor een KMO.

o

De huishoudelijke consument of KMO met een meter met tweevoudig tarief heeft er
belang bij om na te gaan of het voor zijn verbruiksprofiel niet interessanter is om in zijn
woning of bedrijf een meter met enkelvoudig tarief te installeren. Dit is het geval wanneer
het verbruik 's nachts en tijdens het weekend goed is voor 30% tot 40% van het totaal
verbruik.

o

In 2015 heeft het gebruik van een meter met exclusief nacht tarief het voordeel dat de
prijs per kWh van het exclusief nacht tarief voor de distributiecomponent lager is dan de
prijs perkWh tijdens de daluren voor een meter met tweevoudig tarief maar het heeft
tevens nadelen (onvermogen om overdag te verbruiken, beperkte verbruiksuren, twee
aparte elektriciteitscircuits,...).

o

Klanten die beschikken over een meter met exclusief nacht tarief met een enkelvoudige
of tweevoudige meter verbruiken doorgaans grote hoeveelheden elektriciteit. Bijgevolg is
de prijs van de leverancier voor de exclusief nacht meter het eerste criterium waarnaar
wordt gekeken bij het kiezen van een tariefvoorstel. Het relatief verschil tussen de
minimum- en maximumprijs van de energiecomponent van het exclusief nacht tarief van
de leveranciers kan meer dan verdubbelen voor een gemiddelde huishoudelijke afnemer
of voor een KMO.

o

In 2015 bieden de meeste leveranciers niet langer een verschillend tarief aan voor het
tweevoudige tarief tijdens daluren en het exclusief nacht tarief voor huishoudelijke
afnemers en voor KMO's. Bovendien is de vaste term van het exclusief nacht tarief van
de leveranciers doorgaans gelijk aan nul.

o

Betreffende de kosten merkt een DNB op dat het economisch gezien niet
gerechtvaardigd

is om

een exclusief

nacht

tarief

voor

te stellen

voor

het

distributienettarief dat lager is dan het tarief tijdens de daluren van het tweevoudige tarief
en ook dat steeds meer leveranciers niet langer een verschillend tarief voorstellen voor
de daluren voor tweevoudige meters als voor de exclusief nacht meters. Aldus stelt zich
de vraag of het nuttig is om op korte of middellange termijn dit onderscheid te behouden.
Consumenten met een meter met exclusief nacht tarief doen er goed aan deze
tariefevoluties in de toekomst op te volgen. In Vlaanderen heeft de "bijdrage
energiefonds", die in 2016 verhoogd werd, eveneens een belangrijk effect op het tarief
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van de klant met een meter met exclusief nacht tarief omdat deze klant doorgaans meer
elektriciteit verbruikt dan een klant met een enkelvoudige of tweevoudige meter.
o

Klanten met een lokale productie-installatie (of die dit wensen te installeren), zoals
bijvoorbeeld zonnepanelen, aangesloten op een meter met een terugdraaiende teller,
hebben er belang bij om de transfert van een meter met tweevoudig tarief naar een meter
met enkelvoudig tarief (of omgekeerd) te onderzoeken. Om dit te doen, kan eventueel
aan de betreffende DNB worden gevraagd of het mogelijk is om deze transfert uit te
voeren zonder dat de meter moet worden vervangen.

o

In functie van de keuze van een meter met enkelvoudig tarief, met tweevoudig tarief of
met exclusief nacht tarief hebben zowel huishoudelijke consumenten als KMO's er
belang bij om de energieprijzen van hun leverancier te vergelijken met één of meerdere
concurrerende leveranciers teneinde de laagste prijs te krijgen op basis van hun
verbruiksprofiel en -gewoonten. Met het oog hierop kunnen consumenten deze
vergelijking van de energieprijs van leveranciers uitvoeren via websites die prijzen
vergelijken en die beschikken over het CREG-label.
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INLEIDING
In het kader van haar missie om toezicht te houden op de elektriciteitsprijzen op het niveau
van de retailmarkt heeft de COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT
EN HET GAS (hierna CREG) een studie uitgevoerd die betrekking heeft op het gebruik van
elektriciteitsmeters2 op laagspanning voor huishoudelijke eindafnemers en KMO's3 in de drie
gewesten van het land.
Doel van deze studie is de verwezenlijking van een kadaster van actieve elektriciteitsmeters
met jaarlijkse meteropname (YMR4) per gewest in België, de analyse van de producten die
worden voorgesteld door elektriciteitsleveranciers die actief zijn op de Belgische retailmarkt
en de opstelling van aanbevelingen en conclusies betreffende de keuze van een specifieke
elektriciteitsmeter (enkelvoudige, tweevoudige en exclusief nacht meter) voor huishoudelijke
consumenten en KMO's.
Voor de uitvoering van deze studie heeft de CREG gegevens verzameld bij de
distributienetbeheerders (hierna DNB's) en leveranciers. Met het oog hierop heeft de
federale regulator contact opgenomen met de DNB's in de drie gewesten en de leveranciers
die actief zijn op de Belgische retailmarkt. De briefwisseling aan de DNB's en leveranciers
omvat tevens een vragenlijst om een beter inzicht te krijgen in het tariefbeleid van de DNB's
en de leveranciers met betrekking tot de metertypes voor huishoudelijke consumenten en
KMO's in 2015.
Op basis van de analyse van de gegevens van de DNB's kon een kadaster worden
opgesteld van de actieve elektriciteitsmeters met jaarlijkse meteropname per gewest en
konden de evoluties tussen 2010 en 2015 worden vastgesteld.

2

Elektriciteitsmeters meten het elektriciteitsverbruik van een huishoudelijke afnemer of een KMO.
Definities van huishoudelijke eindafnemers en KMO's overeenkomstig de elektriciteitswet - artikel 2:
16°bis "huishoudelijke afnemer": een afnemer die elektriciteit koopt voor zijn eigen huishoudelijk
verbruik met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.
50° "KMO": de eindafnemers met een jaarlijks verbruik van minder dan 50 MWh elektriciteit en minder
dan 100 MWh gas voor het geheel, per eindafnemer, van hun toegangspunten op het transmissie/transportnet en/of distributienet.
4
Deze studie is beperkt tot de analyse van meters met jaarlijkse meteropname (YMR: Yearly Meter
Reading) voor huishoudelijke afnemers en KMO's. Meters met jaarlijkse meteropname worden
gebruikt door het merendeel van de huishoudelijke afnemers en KMO's (meer dan 98%). Deze studie
houdt geen rekening met budgetmeters.
3
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De analyse van de producten van de leveranciers maakte het mogelijk om vaststellingen te
doen over hun tariefvoorstellen in de drie gewesten voor huishoudelijke consumenten en
KMO's.
De analyse van de antwoorden op de vragenlijsten aan de DNB's en leveranciers maakte het
mogelijk om een bepaald aantal aspecten te onderlijnen, met name het tariefbeleid met
betrekking tot de metertypes, de structurele wijzigingen van de metertypes en de adviezen
en aanbevelingen voor consumenten betreffende de keuze van een elektriciteitsmeter.
Op basis van deze studie kon de CREG aanbevelingen opstellen voor huishoudelijke
consumenten en KMO's betreffende de keuze van een specifieke meter (enkelvoudige,
tweevoudige en exclusief nacht meter) op basis van het tarief en in functie van het
elektriciteitsverbruiksprofiel.
Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn
vergadering van 26 mei 2016.
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I.

DISTRIBUTIENETBEHEERDERS

1.

In het kader van haar wettelijke opdracht5 om studies uit te voeren in verband met

de elektriciteitsmarkt heeft de CREG alle DNB's van de drie gewesten verzocht om de
volgende informatie te verstrekken voor 2010 (31/12/2010) en voor 20156 (31/12/2015) voor
huishoudelijke eindafnemers en KMO's7 op laagspanning en per gewest:
o

het totaal aantal actieve meters (EAN8) met een onderscheid voor huishoudelijke
afnemers (YMR) per type actieve meter (enkelvoudig, tweevoudig en exclusief nacht) en
eveneens voor KMO's (YMR);

o

het totaal aantal verbruikte kWh (EAV9) per jaar en per type actieve meter;

o

het jaarlijks gemiddelde volume per EAN voor alle meters samen en het jaarlijks
gemiddelde volume per EAN en per type actieve meter;

o

het totaal aantal fotovoltaïsche installaties per type actieve meter.

De CREG heeft voor de DNB's tevens vijf vragen geformuleerd teneinde een beter inzicht te
krijgen in de thematiek van elektriciteitsmeters in België.
2.

Er bestaan verschillende types elektriciteitsmeters in functie van het vereiste

vermogen. Doorgaans wordt voor elektriciteit een onderscheid gemaakt tussen drie
metertypes, namelijk:
-

enkelvoudige meter10: het tarief tijdens piekuren en daluren is hetzelfde;

5

Wettelijke opdracht beschreven in artikel 23, §2, 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt.
6 De CREG heeft gekozen om de situatie te analyseren voor de meters in 2010 en 2015. De CREG
kan in de toekomst een nieuwe studie uitvoeren met het oog op een verdere analyse van de
vastgestelde evoluties.
7 Voor bepaalde DNB's, met name ORES en SIBELGA, zijn de verstrekte gegevens verdeeld over
huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke afnemers omdat hun IT-systemen geen onderscheid
maken tussen huishoudelijke afnemers en KMO's.
8 De EAN-code (European Article Numbering) is de unieke identificatiecode van de meter. Ze bestaat
uit 18 cijfers. Een unieke EAN-code van 18 cijfers bestaat voor elk leveringspunt en voor elke vorm
van energie. Indien een klant beschikt over elektriciteit en aardgas, heeft hij dus twee EAN-codes. De
EAN-code en het meternummer zijn twee verschillende zaken: de EAN-code identificeert een
leveringspunt, terwijl het meternummer een apparaat, de meter, identificeert. Indien de meter wordt
vervangen, heeft de nieuwe meter een nieuw nummer maar de EAN-code verandert niet omdat het
leveringspunt hetzelfde blijft.
9 EAV: Estimated Annual Volume
10 Het enkelvoudig tarief wordt tevens "normaal tarief" genoemd.
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tweevoudige meter11: twee verschillende indexen geven afzonderlijk de hoeveelheden

-

elektriciteit weer die zijn verbruikt tijdens de piekuren en tijdens de daluren. Zij leveren
een facturatie met verschillende prijzen op omdat het tarief tijdens daluren momenteel
lager is;
-

exclusief nacht meter: is een meter die los staat van de (enkelvoudige of tweevoudige)
hoofdmeter en die is voorzien voor elektrische verwarmingsinstallaties die enkel 's nachts
werken (accumulatieverwarming, sanitaire boiler).

I.1

Kadaster van actieve meters op laagspanning

Om te zorgen voor een vlotte lezing van het rapport heeft de CREG hieronder de
voornaamste conclusies opgenomen die voortkomen uit de analyse het kadaster van actieve
meters op laagspanning in Vlaanderen, in Wallonië en in Brussel, alsook de vastgestelde
evoluties van de distributienettarieven. Gelieve bijlage 1 te raadplegen voor een
gedetailleerde analyse van de gegevens die de DNB's hebben verstrekt.

I.1.1

Vlaanderen

I.1.1.1 Huishoudelijke consumenten
3.

De in Vlaanderen vastgestelde evolutie van het totaal aantal actieve huishoudelijke

meters tussen 2010 en 2015 is gelijk aan +3%. In 2015 wordt de tweevoudige meter het
meest gebruikt door huishoudelijke afnemers (50%), gevolgd door de enkelvoudige meter
(43%), de tweevoudige meter met exclusief nacht (5%) en de enkelvoudige meter met
exclusief nacht (2%).

I.1.1.2 KMO's
4.

De in Vlaanderen vastgestelde evolutie van het totaal aantal actieve meters van

KMO's tussen 2010 en 2015 is gelijk aan +17%. In 2015 wordt in Vlaanderen de
tweevoudige meter het meest gebruikt door KMO's (54%), gevolgd door de enkelvoudige
meter (42%), de tweevoudige meter met exclusief nacht (3%) en de enkelvoudige meter met
exclusief nacht (1%).

11

Drievoudige meters worden als tweevoudige meters behandeld.
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I.1.1.3 Tarieven voor het gebruik van het distributienet in Vlaanderen
Uit de evolutie van de distributiekosten12 in Vlaanderen tussen 2010 en 2015 voor

5.

de drie doorsnee huishoudelijke afnemers13 met enkelvoudige, tweevoudige en enkel
exclusief nacht meter blijkt dat:
-

Voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter de distributiekost
van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 51% naar 92% is gestegen;

-

Voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met een tweevoudige meter waarvan 1.600
kWh overdag en 1.900 kWh 's nachts en tijdens het weekend de distributiekost van de
DNB's tussen 2010 en 2015 van 64% naar 106% is gestegen. De kost van de klant met
tweevoudige meter is tijdens deze periode het meest gestegen;

-

Voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter de
distributiekost van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 8% naar 55% is gestegen.

I.1.2

Wallonië

I.1.2.1 Huishoudelijke consumenten
6.

De in Wallonië vastgestelde evolutie van het totaal aantal actieve huishoudelijke

meters tussen 2010 en 2015 is gelijk aan +5%. In 2015 wordt in Wallonië de tweevoudige
meter het meest gebruikt door huishoudelijke afnemers (51%), gevolgd door de
enkelvoudige meter (44%), de tweevoudige meter met exclusief nacht (3%) en de
enkelvoudige meter met exclusief nacht (2%).

12

Voor de distributienettarieven zijn de conclusies voor KMO-klanten grotendeels gelijklopend als voor
huishoudelijke consumenten.
13 De drie doorsnee huishoudelijke afnemers zijn 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter, 3.500
kWh/jaar met tweevoudige meter waarvan 1.600 kWh/jaar overdag en 1.900 kWh/jaar 's nachts en
tijdens het weekend en 3.500 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter. De CREG heeft
gekozen om de uitsluitend exclusief nacht meter te analyseren met een profieltype van 3.500 kWh/jaar
om in lijn te zijn met de twee andere geanalyseerde verbruiksprofielen voor de enkelvoudige meter en
de tweevoudige meter. In 2015 bedraagt het gemiddelde verbruik van een huishoudelijke afnemer met
uitsluitend exclusief nacht meter rond 6.000 kWh/jaar in Vlaanderen en rond 5.000 kWh in Wallonië.
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I.1.2.2 KMO's
7.

De in Wallonië vastgestelde evolutie van het totaal aantal actieve meters van KMO's

tussen 2010 en 2015 is gelijk aan +7%. In 2015 wordt in Wallonië de tweevoudige meter het
meest gebruikt door KMO's

(53%), gevolgd door de enkelvoudige meter (44%), de

tweevoudige meter met exclusief nacht (2%) en de enkelvoudige meter met exclusief nacht
(1%).

I.1.2.3 Tarieven voor het gebruik van het distributienet in Wallonië
Uit de evolutie van de distributiekosten14 in Wallonië tussen 2010 en 2015 voor de

8.

drie doorsnee afnemers met enkelvoudige, tweevoudige en uitsluitend exclusief nacht meter
blijkt dat:
-

Voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter de distributiekost
van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 6% naar 84% is gestegen;

-

Voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met een tweevoudige meter waarvan 1.600
kWh overdag en 1.900 kWh 's nachts en tijdens het weekend de distributiekost van de
DNB's tussen 2010 en 2015 van 7% naar 117% is gestegen. De kost van de klant met
tweevoudige meter is tijdens deze periode het meeste gestegen;

-

Voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter de
distributiekost van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 7% naar 71% is gestegen.

I.1.3

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

I.1.3.1 Huishoudelijke consumenten
9.

De in Brussel vastgestelde evolutie van het totale aantal actieve huishoudelijke

meters tussen 2010 en 2015 is gelijk aan +0,1%. In 2015 wordt in Brussel de enkelvoudige
meter het meest gebruikt door huishoudelijke afnemers (75%), gevolgd door de tweevoudige
meter (24%) en door de tweevoudige meter met exclusief nacht (1%).

14

Voor de distributienettarieven zijn de conclusies voor KMO-klanten grotendeels gelijklopend als voor
huishoudelijke consumenten.
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I.1.3.2 KMO's
10.

De in Brussel vastgestelde evolutie van het totale aantal actieve meters van KMO's

tussen 2010 en 2015 is gelijk aan +24%. In 2015 wordt in Brussel de enkelvoudige meter het
meest gebruikt door KMO's (65%), gevolgd door de tweevoudige meter (35%).

I.1.3.3 Tarieven voor het gebruik van het distributienet in Brussel
11.

Uit de evolutie van de distributiekosten15 in Brussel tussen 2010 en 2015 voor de

drie doorsnee afnemers met enkelvoudige, tweevoudige en uitsluitend exclusief nacht meter
blijkt dat:
-

Voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter de distributiekost
van de DNB tussen 2010 en 2015 met 7% is gestegen;

-

Voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met een tweevoudige meter waarvan 1.600
kWh/jaar overdag en 1.900 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend de distributiekost
van de DNB tussen 2010 en 2015 met 8% is gestegen;

-

Voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter de
distributiekost van de DNB tussen 2010 en 2015 met 6% is gestegen.

15

Voor de distributienettarieven zijn de conclusies voor KMO-klanten grotendeels gelijklopend als voor
huishoudelijke consumenten.
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I.2

Vragenlijst van de DNB's

12.

In haar briefwisseling heeft de CREG vijf vragen geformuleerd om een beter inzicht

te krijgen in de thematiek van elektriciteitsmeters op het niveau van de DNB's. Gelieve
bijlage 2 te raadplegen voor de gedetailleerde analyse.
De conclusies zijn hieronder samengevat:
-

Voor wat betreft laagspanning in de drie gewesten hangt het geïnstalleerde metertype
niet af van de soort klant (huishoudelijk of KMO) maar wel van de momenten van de
week waarop een aanzienlijk verbruik wordt verwacht. Op basis van de relatieve omvang
van het verbruik 's nachts en tijdens het weekend kan worden gekozen tussen een meter
met enkelvoudig tarief en een meter met tweevoudig tarief en het nut van een exclusief
nacht meter kan worden nagegaan op basis van de aanwezigheid van elektrische
ladingen die uitsluitend 's nachts werken (bijv. accumulatieverwarming). De gevraagde
capaciteit tijdens de aansluitingswerken hangt af van het door de klant gewenste
ogenblikkelijk opvraagbare maximumvermogen.

-

De

DNB's

zien

geen

specifiek

verband

tussen

een

type

(actieve)

meter

(eenvoudig/tweevoudig/exclusief nacht) en een type klant (1.200 kWh/jaar, 3.500
kWh/jaar, 7.500 kWh/jaar en 50.000 kWh/jaar) omdat het metertype niet afhankelijk is
van de volumes maar van de capaciteit. Eén DNB merkt evenwel een duidelijke positieve
nettocorrelatie

op

tussen

het

aantal

tweevoudige

meters

en

het

gemeten

verbruiksniveau.
-

De DNB's van de drie gewesten merken een switching op van de tweevoudige naar de
enkelvoudige tariferingswijze in het geval van de installatie van zonnepanelen voor
huishoudelijke afnemers.

-

De DNB's van de drie gewesten stellen geen enkele structurele wijziging vast van de
metertypes om andere redenen dan de installatie van zonnepanelen.

-

De DNB's van de drie gewesten verstrekken doorgaans advies aan consumenten over
de keuze van een specifieke meter of aan consumenten die van metertype willen
veranderen of aan consumenten die zonnepanelen hebben geïnstalleerd. De methoden
die worden gebruikt om klanten te informeren, verschillen van de ene DNB tot de andere
(publicaties, website, telefonische hulpmiddelen, ...).
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II.

LEVERANCIERS

13.

In het kader van haar opdracht om toezicht te houden op de elektriciteitsprijzen op

niveau van de retailmarkt ontvangt de CREG alle tarieffiches van producten die in de drie
gewesten worden voorgesteld door elektriciteitsleveranciers die actief zijn in België.

II.1

Elektriciteitsprijs van de leveranciers

14.

De CREG heeft een analyse uitgevoerd van de energiecomponent16 van december

2015 (vaste vergoeding en verbruik) van de elektriciteitsprijzen van de leveranciers in de drie
gewesten van het land. Gelieve bijlage 3 te raadplegen voor een gedetailleerde analyse.
De voornaamste conclusies voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel worden hieronder
samengevat.
In Vlaanderen
Voor huishoudelijke afnemers en KMO's in Vlaanderen is de jaarlijks vaste vergoeding
identiek voor het enkelvoudige tarief en het tweevoudige tarief bij het merendeel van de
leveranciers. De jaarlijks vaste vergoeding voor het exclusief nacht tarief is gelijk aan nul bij
het merendeel van de leveranciers.
De prijs per kWh voor het enkelvoudige tarief van huishoudelijke afnemers en KMO's is
doorgaans iets lager dan voor het tweevoudige tarief tijdens piekuren maar is heel wat hoger
dan het tweevoudige tarief tijdens daluren voor leveranciers in Vlaanderen. Voor de meeste
producten van de leveranciers zijn het tweevoudige tarief tijdens daluren en het exclusief
nacht tarief identiek.
In Wallonië
De conclusies voor leveranciers in Wallonië zijn grotendeels hetzelfde als die voor
leveranciers in Vlaanderen.
In Brussel

16

In dit deel worden enkel de vaste vergoeding en de vergoeding volgens het verbruik geanalyseerd
want dit zijn de enige elementen die variëren bij de verschillende tarieven van de enkelvoudige,
tweevoudige en exclusief nacht meters voor de elektriciteitsprijzen van de leveranciers. De kosten
voor groene energie en warmtekrachtkoppeling en de andere elementen van de factuur, zoals het
vervoer, de BTW, andere taksen en heffingen, vormen een gegeven dat geen invloed heeft op de
keuze tussen een meter met enkelvoudig tarief, met tweevoudig tarief of met exclusief nacht tarief.
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Voor huishoudelijke afnemers en KMO's in Brussel is de jaarlijks vaste vergoeding identiek
voor het enkelvoudige tarief en het tweevoudige tarief identiek bij de meeste leveranciers. De
jaarlijks vaste vergoeding voor het exclusief nacht tarief is gelijk aan nul voor alle producten
bij de leveranciers voor huishoudelijke afnemers en de meeste KMO-klanten.
De prijs per kWh voor het enkelvoudige tarief van huishoudelijke afnemers en KMO's is
doorgaans iets lager dan voor het tweevoudige tarief tijdens piekuren maar is heel wat hoger
dan het tweevoudige tarief tijdens daluren voor leveranciers in Brussel. Voor de meeste
producten van de leveranciers zijn het tweevoudige tarief tijdens daluren en het exclusief
nacht tarief identiek.

II.2

Vragenlijst van de leveranciers

15.

De CREG heeft voor de elektriciteitsleveranciers die actief zijn op de retailmarkt in

België

tevens

zes

vragen

geformuleerd

met

betrekking

tot

informatie

over

elektriciteitsmeters. Gelieve bijlage 4 te raadplegen voor een gedetailleerde analyse.
De vaststellingen van de leveranciers voor de huishoudelijke consumenten en KMO's
worden hieronder opgesomd:
-

Het tariefbeleid van de leveranciers is fundamenteel hetzelfde voor de verschillende
metertypes. Er bestaat geen specifiek productaanbod voor een metertype.

-

Wat het verband betreft tussen een metertype en een verbruiksprofiel van de klant,
beschikken de leveranciers niet over nauwkeurigere analyses. Zij stellen evenwel vast
dat klanten voor een tweevoudige meter opteren wanneer het verbruik groter is.

-

Wat de adviezen en aanbevelingen voor consumenten betreft, verstrekken de meeste
leveranciers noch advies noch aanbevelingen met betrekking tot de voorgestelde
producten in het kader van de keuze van een specifieke meter. De leveranciers stellen
voor dat de klanten contact opnemen met de DNB, die wordt opgegeven als de
gesprekspartner bij uitstek voor vragen over elektriciteitsmeters. Desalniettemin wordt op
de websites van bepaalde leveranciers informatie over meters verstrekt.
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III. ANALYSE
VAN
DE
TYPES
ELEKTRICITEITSMETERS

VAN

De CREG herneemt hieronder de analyse van de verschillende metertypes voor
huishoudelijke consumenten en KMO's.

III.1

Huishoudelijke consumenten

III.1.1

Enkelvoudige meter

16.

In 2015 had een huishoudelijke afnemer met een enkelvoudige meter een

gemiddeld verbruik van 2.400 kWh/jaar in Vlaanderen, 2.500 kWh/jaar in Wallonië en 2.200
kWh/jaar in Brussel. De elektriciteitsmeter met enkelvoudig tarief blijkt met name geschikt te
zijn voor huishoudelijke consumenten die beschikken over een beperkte woonoppervlakte en
verwarming en boiler op aardgas of stookolie.
17.

Enkelvoudige meters op basis van het aantal EAN's waren in 2015 in Vlaanderen

goed voor 43%, in Wallonië voor 44% en in Brussel voor 75% van het totaal aantal actieve
meters voor huishoudelijke afnemers.

III.1.1.1 Tarieven voor het gebruik van het distributienet
18.

Tussen 2010 en 2015 steeg de distributiekost van de DNB's voor de doorsnee

huishoudelijke afnemer van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter van 51% naar 92% in
Vlaanderen, van 6% naar 84% in Wallonië en met 7% in Brussel. De CREG stelt naargelang
de DNB's in de drie gewesten zeer uiteenlopende stijgingen van het enkelvoudige tarief vast
tussen 2010 en 2015.
19.

Wat betreft het distributienettarief exclusief BTW in 2015 en naargelang de DNB's,

varieert het enkelvoudige tarief van 9,27 cEUR/kWh tot 15,15 cEUR/kWh in Vlaanderen, van
5,94 cEUR/kWh tot 11,02 cEUR/kWh in Wallonië en is gelijk aan 7,26 cEUR/kWh in Brussel.
In 2015 zijn in Vlaanderen en Brussel het enkelvoudige tarief en het tweevoudige tarief
tijdens piekuren identiek voor alle DNB's, met uitzondering van ORES (Voeren). In Wallonië
ligt het enkelvoudige tarief systematisch lager dan het tweevoudige tarief tijdens piekuren
voor alle DNB's, met uitzondering van Gaselwest Wallonië en PBE waarvoor deze
distributienettarieven identiek zijn.
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III.1.1.2 Prijs van de energiecomponent van leveranciers
20.

De keuze van het metertype is belangrijk want het bepaalt de prijs per kWh die de

leverancier aan de klant zal factureren. In het geval van een enkelvoudig tarief betaalt de
consument overdag en 's nachts hetzelfde tarief.
21.

De prijs per kWh voor het enkelvoudige tarief van huishoudelijke afnemers is

doorgaans lager dan het dagtarief van het tweevoudige tarief (piekuren) maar hoger dan het
nachttarief (daluren) voor leveranciers in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Uit de analyse
van de prijzen van december 2015 van de energiecomponent17 bij de leveranciers voor een
doorsnee huishoudelijke referentie-afnemer van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter
blijkt dat:
-

in Vlaanderen de prijs (inclusief BTW) van de energiecomponent van de leveranciers
voor deze doorsnee klant varieert tussen 194 en 390 EUR/jaar (relatief verschil18 van
101%) en als het distributienettarief eraan wordt toegevoegd19, de prijs varieert tussen
802 en 999 EUR/jaar (relatief verschil van 24%);

-

in Wallonië de prijs (inclusief BTW) van de energiecomponent van de leveranciers voor
deze doorsnee klant varieert tussen 194 en 390 EUR/jaar (relatief verschil van 101%) en
als het distributienettarief eraan wordt toegevoegd20, de prijs varieert tussen 542 en 738
EUR/jaar (relatief verschil van 36%);

-

in Brussel de prijs (inclusief BTW) van de energiecomponent van de leveranciers voor
deze doorsnee klant varieert tussen 219 en 390 EUR/jaar (relatief verschil van 78%) en
als het distributienettarief eraan wordt toegevoegd21, de prijs varieert tussen 542 en 713
EUR/jaar (relatief verschil van 31%).

22.

Uit de analyse van de gegevens van de leveranciers blijkt dat het marktaandeel van

de 10 duurste elektriciteitsproducten voor huishoudelijke consumenten 59% bedraagt in
Vlaanderen, 66% in Wallonië en 60% in Brussel. De 10 goedkoopste producten
vertegenwoordigen een marktaandeel van slechts 3% in Vlaanderen, 4% in Wallonië en 3%
in Brussel.

17

Vaste vergoeding en verbruik.
Het relatief verschil is de schommeling tussen de minimumwaarde en maximumwaarde, uitgedrukt
in percentage = ((Max-Min)/Min)*100.
19 Gaselwest
20 ORES Henegouwen
21 SIBELGA
18
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23.

De CREG heeft hierna de conclusies opgesomd die betrekking hebben op de meter

met enkelvoudig tarief voor huishoudelijke consumenten, namelijk:
-

In 2015 varieert het gemiddelde verbruik van een huishoudelijke afnemer met een
enkelvoudige meter tussen 2.200 en 2.500 kWh/jaar naargelang het gewest en de
enkelvoudige meters zijn in Vlaanderen goed voor 43%, in Wallonië voor 44% en in
Brussel voor 75% van het totale aantal meters voor huishoudelijke afnemers.

-

Het relatief verschil tussen de minimum- en maximumprijs van de energiecomponent van
de leveranciers kan verdubbelen voor een gemiddelde huishoudelijke afnemer (tussen
78% en 101% naargelang het gewest). De consument heeft er dus belang bij om de
tarieven van de energiecomponent voor de enkelvoudige meter van zijn leverancier te
vergelijken met één of meerdere concurrerende leveranciers teneinde een lagere prijs te
krijgen op basis van zijn verbruiksprofiel.

-

Als het distributienettarief wordt toegevoegd, varieert het relatief verschil tussen de
minimum- en maximumprijs voor een gemiddelde huishoudelijke afnemer tussen 24% en
36% naargelang het gewest.

-

De grote meerderheid van de huishoudelijke consumenten kan nog steeds heel wat
besparen door te veranderen van product bij zijn eigen leverancier of door van
leverancier te veranderen en eventueel door het metertype (enkelvoudig naar
tweevoudig) te veranderen, indien een groot deel van het verbruik 's nachts of tijdens het
weekend plaatsvindt.

III.1.2

Tweevoudige meter

24.

In 2015 had een huishoudelijk afnemer met een tweevoudige meter een verbruik

van 4.000 kWh/jaar in Vlaanderen, 4.300 kWh/jaar in Wallonië en 3.600 kWh/jaar in Brussel.
Op basis van de analyse van de CREG waren tweevoudige meters op basis van het aantal
EAN's in 2015 in Vlaanderen goed voor 50%, in Wallonië voor 51% en in Brussel voor 24%
van het totaal aantal actieve meters voor huishoudelijke afnemers.
25.

Volgens het verbruiksprofiel en de gewoonten van de huishoudelijke consument kan

het interessant zijn om in de woning een tweevoudige meter te installeren waarvan de
installatiekost voor rekening van de klant is.
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De installatie van een elektriciteitsmeter met tweevoudig tarief is evenwel niet in alle gevallen
voordelig omdat dit afhankelijk is van de verbruikte hoeveelheid elektriciteit tijdens piekuren
en de verbruikte hoeveelheid elektriciteit tijdens daluren. Hoewel het tarief tijdens daluren
van de leveranciers en de DNB's momenteel interessant is, is het tarief tijdens piekuren van
een tweevoudige meter doorgaans hoger dan of gelijk aan het tarief van een enkelvoudige
meter. In het geval van een tweevoudige meter moet er dan ook op gelet worden dat het
elektriciteitsverbruik voornamelijk 's nachts en tijdens het weekend plaatsvindt en moet er
dus voordeel worden gehaald uit de daluren van de tweevoudige meter door dan elektrische
toestellen te gebruiken die veel elektriciteit verbruiken.
26.

De elektriciteitsmeter22 met tweevoudig tarief bestaat uit twee tellers die zich om de

beurt activeren en deactiveren aan het begin respectievelijk einde van de tariefperiode in
kwestie. Dit metertype kan namelijk zo worden gestuurd dat de registratie van het verbruik
tijdens piek- of daluren wordt bepaald. De tariefsturing gebeurt aan de hand van een
ontvangstapparaat dat wordt geplaatst naast de meter en sturingssignalen kan ontvangen.
De uren voor tariefsturing verschillen van DNB tot DNB en zij verschillen soms zelfs binnen
het gebied van bepaalde DNB's. Om te weten welk tijdschema van toepassing is op het huis
van een klant wordt aangeraden de DNB te contacteren.

III.1.2.1 Tarieven voor het gebruik van het distributienet
27.

Voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met een tweevoudige meter waarvan

1.600 kWh/jaar overdag en 1.900 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend, is de
distributiekost van de DNB's tussen 2010 en 2015 in Vlaanderen van 64% naar 106%, in
Wallonië van 7% naar 117% en in Brussel met 8% gestegen. De distributiekost van de meter
met tweevoudig tarief voor een huishoudelijke afnemer is de kost die het meeste is gestegen
tijdens deze periode in vergelijking met een afnemer met enkelvoudige meter.
28.
-

Wat betreft het distributienettarief exclusief BTW in 2015 en naargelang de DNB's:
varieert het tweevoudige tarief tijdens piekuren tussen 9,27 cEUR/kWh en 16,08
cEUR/kWh in Vlaanderen, tussen 6,25 cEUR/kWh en 11,76 cEUR/kWh in Wallonië en is
gelijk aan 7,26 cEUR/kWh in Brussel, en

22

Bron: SIBELGA. Elektromechanische meter met een kleine zichtbare schijf die draait. Eigenlijk is
het een kleine motor: de stroom wordt door twee spoelen gestuurd, waardoor een permanente
magneet aan een wiel gaat ronddraaien. Hierdoor wordt het telwerkmechanisme aangedreven. Hoe
meer stroom er door de spoelen wordt gestuurd, hoe sneller het mechanisme draait en de meterstand
oploopt. Hoewel dit metertype robuust en duurzaam is, zal het uiteindelijk worden vervangen door een
elektronisch model, zonder bewegende onderdelen.
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-

varieert het tweevoudige tarief tijdens daluren tussen 7,06 cEUR/kWh en 9,66 cEUR/kWh
in Vlaanderen, tussen 4,10 cEUR/kWh en 7,28 cEUR/kWh in Wallonië en is gelijk aan
5,39 cEUR/kWh in Brussel.

III.1.2.2 Tarieven voor de vervanging van een enkelvoudige meter door een
tweevoudige meter
29.

Indien de huishoudelijke afnemer 's nachts en tijdens het weekend veel verbruikt,

betaalt hij een goedkoper tarief voor het distributienet en voor de levering van elektriciteit, op
voorwaarde dat hij over een tweevoudige meter beschikt. Op vraag van de klant kan de DNB
een tweevoudige meter bij de klant installeren of de tweevoudige meter activeren indien
deze wordt gebruikt in de modus van enkelvoudige meter.
30.

De kost om een enkelvoudige meter door een tweevoudige meter te vervangen,

teneinde het verbruik tijdens piekuren en tijdens daluren afzonderlijk te registreren, hangt af
van enerzijds de uit te voeren werken en anderzijds de DNB van de klant.
De CREG heeft een raming gemaakt van de afschrijvingstermijn voor de vervanging van een
enkelvoudige meter door een tweevoudige meter in de drie gewesten (één DNB per
gewest23).
Het gemiddelde verschil24 in EUR per jaar tussen een verbruik van 3.500 kWh/jaar bij
enkelvoudig tarief en een verbruik van 3.500 kWh/jaar bij tweevoudig tarief (met 50% van het
verbruik tijdens piekuren en 50% tijdens daluren) bedroeg in december 2015 immers 103
EUR per jaar in Vlaanderen, 46 EUR per jaar in Wallonië en 43 EUR per jaar in Brussel.
In 2015 varieert de prijs van de vervanging25 van een enkelvoudige meter door een
tweevoudige meter tussen 282 en 392 EUR inclusief BTW voor EANDIS Gaselwest in
Vlaanderen, is de prijs gelijk aan 319 EUR inclusief BTW voor ORES Henegouwen in
Wallonië en varieert de prijs tussen 198 en 351 EUR inclusief BTW voor SIBELGA in
Brussel.

23

Vlaanderen: EANDIS Gaselwest, Wallonië: ORES Henegouwen en Brussel: SIBELGA
De raming werd uitgevoerd aan de hand van de gemiddelde prijs van de leveranciers per gewest en
voor de drie betreffende DNB's (EANDIS Gaselwest, ORES Henegouwen en SIBELGA) voor
huishoudelijke afnemers.
25 Deze prijs voor vervanging kan evenwel worden beïnvloed door diverse parameters: aanvraag voor
versterking van de meter, verplaatsing hiervan of elke andere bijkomende interventie.
24
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Door de kost van de vervanging van de enkelvoudige meter door een tweevoudige meter te
delen door het gemiddelde verschil in EUR per jaar tussen de doorsnee klant met een
enkelvoudige meter en die een met tweevoudige meter, raamt de CREG dat de nodige
afschrijvingstermijn om deze metervervanging terug te verdienen 3 tot 4 jaar bedraagt in
Vlaanderen26, minstens 7 jaar in Wallonië en 5 tot 8 jaar in Brussel.
31.

Zelfs als de klant reeds beschikt over een meter met twee tellers, wordt het

tweevoudige tarief niet automatisch toegepast. Om te genieten van het tweevoudige tarief
moet een specifiek contract met de energieleverancier worden afgesloten en moet de
activering van de relais van de meter bij de DNB worden aangevraagd. Zo kost deze
activering van een tweevoudig tarief in 2015 66,72 EUR exclusief BTW bij INFRAX, 32
EUR27 exclusief BTW bij ORES, 164 EUR exclusief BTW bij SIBELGA.

III.1.2.3 Prijs van de energiecomponent van leveranciers
32.

Meerdere factoren maken het mogelijk om na te gaan of de investering in de

vervanging van een enkelvoudige meter door een tweevoudige meter interessant is, met
name: de verbruikte hoeveelheid elektriciteit tegen het goedkopere nachttarief en de door de
leverancier toegepaste prijs.

a)

De verbruikte hoeveelheid elektriciteit tegen het goedkopere nachttarief

33.

Er moet worden uitgegaan van het principe dat de investering enkel interessant is

indien een belangrijk deel van het verbruik 's nachts of tijdens het weekend plaatsvindt. Om
te weten of de klant moet overschakelen naar het tweevoudige tarief moet de klant de stand
van de elektriciteitsmeter gedurende twee weken elke dag noteren van 6u tot 21u of van 7u
tot 22u of van 8u tot 23u, al naargelang de gemeente en de DNB. Via extrapolatie naar
jaarbasis kan de klant zo de verbruikte hoeveelheid energie per jaar overdag en 's nachts en
tijdens het weekend berekenen.

26

In februari 2016 raamde EANDIS dat de afschrijvingstermijn voor zijn klanten gelijk is aan 8 jaar
voor een jaarlijks verbruik van 2.000 kWh/jaar, 4,4 jaar voor 3.000 kWh/jaar, 3,6 jaar voor 4.000
kWh/jaar, 2,7 jaar voor 5.000 kWh/jaar en 2,4 jaar voor 6.000 kWh/jaar bij een kost van 284 tot 396
EUR inclusief BTW voor de vervanging van de enkelvoudige meter door een tweevoudige meter.
27 Zonder verplaatsing en 90 EUR exclusief BTW met verplaatsing.
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34.

De CREG herneemt hierna enkele basisindicaties28 die de huishoudelijke

consument in staat stellen om een besluit te nemen over de keuze tussen een enkelvoudige
en tweevoudige meter:
-

indien het verbruik 's nachts en tijdens het weekend doorgaans groter is dan 50%29 van
het totaal verbruik, is het interessant om over te schakelen naar het tweevoudige tarief.
Hiertoe

moet

de

geïnstalleerde

tweevoudige

meter

minstens

gedurende

de

afschrijvingstermijn30 ervan behouden blijven;
-

indien het verbruik 's nachts en tijdens het weekend groter is dan 30% tot 40%31 van het
totaal verbruik maar de klant reeds een tweevoudige meter heeft geïnstalleerd, is het
interessant om het tweevoudige tarief te behouden;

-

in alle andere gevallen is het beter om terug te gaan naar of te blijven bij het
enkelvoudige tarief of zijn verbruiksgewoonten aan te passen door het verbruik zoveel
mogelijk te verplaatsen naar de daluren (bijv. afwasmachine, wasmachine, ...).

b)

De door de leverancier toegepaste prijs

35.

Uit de analyse van de prijzen van de energiecomponent32 van de leveranciers voor

een doorsnee huishoudelijke afnemer van 3.500 kWh/jaar met tweevoudige meter (met
1.600 kWh/jaar overdag en 1.900 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend) blijkt dat:
-

in Vlaanderen de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent inclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 191 en 385 EUR/jaar (relatief verschil33 van 102%)
en als het distributienettarief wordt toegevoegd34, de prijs varieert tussen 689 en 883
EUR/jaar (relatief verschil van 28%). Het gemiddelde besparingspotentieel van een
doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met tweevoudige meter (met 1.600 kWh/jaar overdag

28

Deze principes zijn ter indicatie. De huishoudelijke afnemer moet immers zijn eigen berekening
maken op basis van zijn totaal verbruik, zijn verbruiksgewoonten, het distributienettarief van zijn DNB
en de prijs van zijn leverancier of eventuele concurrerende leveranciers.
29 Dit percentage werd geraamd op basis van een huishoudelijke standaardafnemer van 3.500
kWh/jaar met de gemiddelde prijs van de leveranciers per gewest en voor drie DNB's (EANDIS
Gaselwest, ORES Henegouwen en SIBELGA) en voor een afschrijvingstermijn van een tweevoudige
meter van 3 jaar in Vlaanderen, 7 jaar in Wallonië en 5 jaar in Brussel.
30 Voor een verbruik van 3.500 kWh/jaar een minimumafschrijving tussen 3 en 8 jaar, naargelang de
DNB.
31 Deze percentages werden geraamd op basis van een huishoudelijke standaardafnemer van 3.500
kWh/jaar met de gemiddelde prijs van de leveranciers per gewest en voor drie DNB's (EANDIS
Gaselwest, ORES Henegouwen en SIBELGA).
32 Vaste term + verbruik.
33 Het relatief verschil is de schommeling tussen de minimumwaarde en maximumwaarde, uitgedrukt
in percentage = ((Max-Min)/Min)*100.
34 EANDIS Gaselwest
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en 1.900 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend) in verhouding tot een doorsnee
klant van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter bedraagt 15%;
-

in Wallonië de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent inclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 191 en 385 EUR/jaar (relatief verschil van 102%) en
als het distributienettarief eraan wordt toegevoegd35, de prijs varieert tussen 489 en 684
EUR/jaar (relatief verschil van 40%). Het gemiddelde besparingspotentieel van een
doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met tweevoudige meter (met 1.600 kWh/jaar overdag
en 1.900 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend) in verhouding tot een doorsnee
klant van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter bedraagt 10%;

-

in Brussel de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent inclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 217 en 385 EUR/jaar (relatief verschil van 77%) en
als het distributienettarief eraan wordt toegevoegd36, de prijs varieert tussen 497 en 665
EUR/jaar (relatief verschil van 34%). Het gemiddelde besparingspotentieel van een
doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met tweevoudige meter (met 1.600 kWh/jaar overdag
en 1.900 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend) in verhouding tot een doorsnee
klant van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter bedraagt 9%.

36.

Als

er

enkel

rekening

wordt

gehouden

met

de

10

goedkoopste

elektriciteitsproducten van de leveranciers, is het prijsverschil tussen de enkelvoudige en de
tweevoudige meter quasi gelijk aan nul (minder dan 1% voor een gemiddelde huishoudelijke
afnemer in functie van de gewesten). Bij de concurrentie tussen de prijzen van de
leveranciers wordt weinig onderscheid gemaakt tussen het feit of de afnemer via een
enkelvoudige of tweevoudige meter verbruikt. Voor de 10 duurste producten van de
leveranciers is dit verschil evenwel groter (rond 3% voor een gemiddelde klant) en de klant
heeft dan ook de gelegenheid om minder te betalen indien hij een tweevoudige meter
gebruikt. Bijgevolg verschilt het prijsvoordeel van een tweevoudige meter naargelang de
leverancier.

35
36

ORES Henegouwen
SIBELGA
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III.1.2.4 Lokale productie-installatie met zonnepanelen37
37.

In Vlaanderen38 beschikt de klant, indien hij een fotovoltaïsche installatie van minder

dan 10 kVA heeft laten installeren, over een meter met een terugdraaiende teller. In het
geval van een tweevoudige meter, wordt de telling omgedraaid (of draait de meter terug)
zodra de productie het verbruik overschrijdt. Dit betreft gedurende de week dan ook de
dagmeter en enkel tijdens het weekend de nachtmeter.
Het resultaat van de dagmeter vloeit onmiddellijk voort uit het dagverbruik. Indien de
dagmeter een productieoverschot registreert, compenseert dit overschot met het verbruik
van de dagen waarop de productie minder is. Indien de stand van de dagmeter tijdens de
jaarlijkse meteropname lager is dan de stand van de meter van het vorige jaar, wordt het
verbruik afgesloten op 0 kWh. Het overschot wordt geschrapt.
's Nachts wordt het verbruik op de nachtmeter geregistreerd. Het is evenwel enkel tijdens het
weekend dat een productie op de nachtmeter dit verbruik kan compenseren. Indien de
weekendproductie van de installatie niet voldoende is om het op de nachtmeter
geregistreerde verbruik volledig te compenseren, wordt het op de nachtmeter geregistreerde
verbruik gemeten. Dit kan niet worden gecompenseerd door een eventueel geregistreerd
overschot van de dagmeter.
Een enkelvoudige meter kan dan interessanter zijn dan een tweevoudige meter. Hierdoor
wordt vermeden dat de klant een op de dagmeter geregistreerd overschot verliest, terwijl hij
moet blijven betalen voor het op de nachtmeter geregistreerde verbruik. Om van een
tweevoudige naar een enkelvoudige meter over te gaan, moet de klant een aanvraag
indienen bij de DNB.
Het is echter niet altijd voordelig om van een tweevoudige meter naar een enkelvoudige
meter over te gaan. Indien de zonnepanelen veel minder produceren dan het volledige
jaarverbruik, wordt in dit geval het dag- en nachtverbruik gefactureerd en heeft de klant er
dus baat bij om het nachttarief te behouden.
Het is enkel wanneer de dagproductie hoger is dan het dagverbruik op jaarbasis dat een
enkelvoudige meter voordelig kan zijn.

37

Dit punt is niet gericht op een gedetailleerde en volledige analyse van de lokale productie-installatie
met zonnepanelen (hetgeen een gewestelijke bevoegdheid is) maar om enkele belangrijke aspecten
te benadrukken die verband houden met de keuze van een metertype voor klanten die zonnepanelen
hebben geïnstalleerd. Ook bidirectionele meters worden niet geanalyseerd in dit punt.
38 Bron: INFRAX
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Om zoveel mogelijk voordelen te behouden, is het aangeraden om de wijziging van het
nachttarief aan te vragen tijdens de periode van de jaarlijkse meteropname. Dan heeft de
klant de grootste kans om het door de productie gecompenseerde verbruik te bekijken. Aan
de hand van de laatste jaarlijkse factuur kan de klant zien op welk moment van het jaar de
jaarlijkse meteropname zal plaatsvinden.
38.

In Wallonië39 kunnen autoproducenten die beschikken over een op het net

aangesloten eenheid voor de productie van groene energie met een vermogen van
maximaal 10 kVA eveneens voordeel halen uit de compensatie tussen van het net
afgenomen energie en op het net geïnjecteerde energie.
39.

In Brussel40 moeten de eigenaars van autoproducerende installaties hun "klassieke"

elektrische meter vervangen door een speciale elektronische meter (A+A-meter41). Dit maakt
het mogelijk om op verschillende registers te meten hoeveel energie is afgenomen en
hoeveel energie werd geïnjecteerd op het net. In andere gewesten draait de "klassieke"
meter terug op het ogenblik van de injectie. Hierdoor is het onmogelijk om de effectief
afgenomen en geïnjecteerde energie te kennen.
In Brussel moet een onderscheid worden gemaakt tussen twee gevallen:
-

Voor autoproducerende installaties van minder dan 5 kWc (Piekvermogen) betaalt
de klant de distributiekosten op het verschil tussen de effectief van het net afgenomen
energie en op het net geïnjecteerde energie. Dit wordt het compensatiemodel genoemd.
Voorbeeld: Indien de klant 1.000 kWh afneemt en 700 kWh injecteert, betaalt hij
distributiekosten op 300 kWh.

-

Voor autoproducerende installaties van meer dan 5 kWc betaalt de klant voor alle
van het net afgenomen energie. Voorbeeld: Indien de klant 1.000 kWh afneemt en 700
kWh injecteert, betaalt hij distributiekosten op de volledige afgenomen hoeveelheid,
zijnde 1.000 kWh.

39

Bron: CWaPE
Bron: SIBELGA
41 De A+A- meter, of bidirectionele meter, vervangt de huidige meter van SIBELGA. Deze meter meet
zowel het verbruik, als de overtollig geproduceerde energie die de klant opnieuw op het distributienet
in Brussel injecteert. De A+A- meter wordt door de DNB geïnstalleerd. Het is een elektronische meter,
die in de twee richtingen meet: verbruikte energie en geïnjecteerde energie. De meter kan het
enkelvoudige of het tweevoudige tarief hebben.
40
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40.

De CREG heeft hierna de conclusies opgesomd die betrekking hebben op de meter

met tweevoudig tarief voor huishoudelijke afnemers, namelijk:
-

In 2015 varieert het gemiddelde verbruik van een huishoudelijke afnemer met een
tweevoudige meter tussen 3.600 en 4.300 kWh/jaar naargelang het gewest en de
tweevoudige meters zijn in Vlaanderen goed voor 50%, in Wallonië voor 51% en in
Brussel voor 24% van het totale aantal meters voor huishoudelijke afnemers.

-

De elektriciteitsmeter met tweevoudig tarief is immers bestemd voor een huishoudelijke
afnemer van wie het verbruik 's nachts en tijdens het weekend doorgaans meer bedraagt
dan 50% van zijn totaal verbruik. Hiertoe moet de geïnstalleerde tweevoudige meter
minstens gedurende de afschrijvingstermijn ervan behouden blijven.

-

Het relatief verschil tussen de minimum- en maximumprijs van de energiecomponent42
van de leveranciers kan verdubbelen voor een gemiddelde doorsnee huishoudelijke
afnemer (tussen 77% en 102% naargelang het gewest). De consument heeft er dus
belang bij om de tarieven voor de energiecomponent voor de tweevoudige meter van zijn
leverancier te vergelijken met één of meerdere concurrerende leveranciers om een
lagere prijs te krijgen op basis van zijn verbruiksprofiel.

-

Als het distributienettarief wordt toegevoegd, varieert het relatief verschil tussen de
minimum- en maximumprijs voor een gemiddelde huishoudelijke afnemer tussen 28% en
40% naargelang het gewest. In 2015 is het niveau van de distributiecomponent in de drie
gewesten lager voor het tweevoudige tarief dan voor het enkelvoudige tarief voor een
gemiddelde huishoudelijke consument.

-

Het gemiddelde besparingspotentieel voor een gemiddelde klant van 3.500 kWh/jaar met
tweevoudige meter (met 1.600 kWh/jaar overdag en 1.900 kWh/jaar 's nachts en tijdens
het weekend) in verhouding tot een klant van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter
bedraagt naargelang het gewest tussen 9% en 15%.

-

De huishoudelijke consument met tweevoudige meter heeft er belang bij om na te gaan
of het voor zijn verbruiksprofiel niet interessanter is om in zijn woning een enkelvoudige
meter te installeren, indien het verbruik 's nachts en tijdens het weekend gelijk is aan
30% tot 40% van het totale verbruik. Anders heeft hij er belang bij om zijn
verbruiksgewoonten aan te passen door het verbruik zoveel mogelijk te verplaatsen naar
de daluren van de tweevoudige meter.

42

Vaste vergoeding en verbruik.
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-

Huishoudelijke klanten, die een lokale productie-installatie met zonnepanelen en een
terugdraaiende meter hebben geïnstalleerd of willen installeren, hebben er belang bij om
de transfert van een meter met tweevoudig tarief naar een meter met enkelvoudig tarief
(of omgekeerd) te onderzoeken. Om dit te doen, kan hij aan zijn DNB43 vragen of het
mogelijk is om deze activiteit uit te voeren zonder de meter te vervangen.

III.1.3

Exclusief nacht meter

41.

De exclusief nacht meter is bedoeld om stroom te verstrekken aan elektrische

toestellen die enkel 's nachts werken, zoals een accumulatieverwarming of sanitaire
warmwaterproductie. Deze toestellen moeten zijn aangesloten op een afzonderlijk
elektriciteitscircuit en via een vaste aansluiting (geen stopcontact). De exclusief nacht meter
verstrekt enkel elektriciteit voor een nachtperiode van doorgaans 9 uur (van 21u tot 6u of van
22u tot 7u of van 23u tot 8u44). De exclusief nacht meter is dus een bijkomende meter met
daarnaast een andere meter, zijnde een enkelvoudige meter of een tweevoudige meter, of is
in zeldzame gevallen ook alleen geïnstalleerd.
42.

In 2015 waren exclusief nacht meters met een enkelvoudige meter op basis van het

aantal EAN's in Vlaanderen goed voor 2%, in Wallonië ook voor 2% en in Brussel voor 0,1%
van het totale aantal actieve meters en exclusief nacht meters met een tweevoudige meter
waren in Vlaanderen goed voor 5%, in Wallonië voor 3% en in Brussel voor 1% van het
totale aantal actieve meters. Tot slot zijn er in de drie gewesten slecht een zeer beperkt
aantal woningen uitgerust met uitsluitend een exclusief nacht meter (0,006% in Vlaanderen,
0,003% in Wallonië en 0,002% in Brussel).
43.

Het gebruik van een exclusief nacht meter heeft voordelen, zo is de prijs per kWh (in

cEUR/kWh) van het exclusief nacht tarief van de distributiecomponent altijd lager dan de
prijs per kWh tijdens daluren van het tweevoudige tarief en dit voor alle DNB's, maar tevens
nadelen (onvermogen om overdag te verbruiken, beperkte verbruiksuren, twee aparte
elektriciteitscircuits, ...).

43

Volgens één DNB is het mechanisme van de meter die terugdraait niet houdbaar op lange termijn.
De huishoudelijke autoproducent heeft er belang bij om zich vanaf nu te laten inlichten over de
technische mogelijkheden om zijn eigen verbruik te kunnen maximaliseren teneinde na te gaan of het
gebruik van deze mogelijkheden vanuit technologisch standpunt kan worden gerechtvaardigd met
betrekking tot de potentiële evoluties van de mechanismen voor injectie op het net.
44 Om te weten welk tijdschema van toepassing is op het huis van de consument, wordt aangeraden
de DNB te contacteren.
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De werking van een elektrische boiler of accumulatievat45 op een exclusief nacht circuit
houdt één groot nadeel in: het is niet meer mogelijk om een extra hoeveelheid te verwarmen
éénmaal het verwarmde water is opgebruikt. De consument moet immers tot 21 uur (of 22 of
23 uur) wachten alvorens de elektrische boiler terug begint te werken. De consument kan het
accumulatietoestel niet tijdelijk aansluiten op het stroomcircuit met enkelvoudig tarief of
tweevoudig tarief wanneer dit toestel enkel het exclusief nacht tarief kan gebruiken.

III.1.3.1 Tarieven voor het gebruik van het distributienet
44.

Tussen 2010 en 2015 steeg de distributiekost van de DNB's voor een doorsnee

afnemer van 3.500 kWh/jaar46 met exclusief nacht meter van 8% naar 55% in Vlaanderen,
van 7% naar 71% in Wallonië en met 6% in Brussel.
45.

Wat het distributienettarief betreft, is het voordeel van de exclusief nacht meter in de

eerste plaats een goedkoper tarief (in cEUR) per kWh 's nachts voor alle DNB's in alle drie
gewesten. In 2015 is de prijs per kWh (cEUR/kWh) van het exclusief nacht tarief steeds lager
dan de prijs per kWh tijdens daluren van het tweevoudige tarief en dit voor alle DNB's47.

III.1.3.2 Prijs van de energiecomponent van leveranciers
46.

Uit de analyse van de CREG blijkt dat voor veel producten van leveranciers het

tweevoudige tarief tijdens daluren en het exclusief nacht tarief identiek zijn48. Ook is de vaste
term van het exclusief nacht tarief van de leveranciers doorgaans gelijk aan nul.
47.

Uit de analyse van de prijzen van de energiecomponent49 van de leveranciers voor

een doorsnee huishoudelijke afnemer met uitsluitend exclusief nacht meter van 3.500
kWh/jaar 's nachts blijkt dat:

45

Een accumulatievat is een warmwaterreservoir omsloten door thermische isolatie waarin warm
water kan worden opgeslagen voor een sanitaire of verwarmingsinstallatie.
46 De CREG heeft gekozen om de uitsluitend exclusief nacht meter te analyseren met een profieltype
van 3.500 kWh/jaar om in lijn te zijn met de twee andere geanalyseerde verbruiksprofielen voor de
enkelvoudige meter en de tweevoudige meter. In 2015 bedraagt het gemiddelde verbruik van een
huishoudelijke afnemer met uitsluitend exclusief nacht meter rond 6.000 kWh/jaar in Vlaanderen en
5.000 kWh in Wallonië.
47 Volgens één DNB en met betrekking tot alle hierdoor gemaakte kosten is het economisch gezien
niet gerechtvaardigd om een exclusief nacht tarief voor te stellen dat lager is dan het tweevoudige
tarief tijdens daluren. In 2015 was het exclusief nacht tarief nog steeds lager dan het tweevoudige
tarief tijdens daluren voor deze DNB.
48 Deze tendens wordt al enkele jaren vastgesteld. Het exclusief nacht tarief van de leveranciers stijgt
immers tot aan het niveau van het tweevoudige tarief tijdens daluren.
49 Vaste vergoeding en verbruik.
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-

in Vlaanderen de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent inclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 121 en 309 EUR/jaar (relatief verschil van 156%) en
als het distributienettarief50 eraan wordt toegevoegd, de prijs varieert tussen 272 en 460
EUR/jaar (relatief verschil van 69%);

-

in Wallonië de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent inclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 121 en 265 EUR/jaar (relatief verschil van 119%) en
als het distributienettarief eraan wordt toegevoegd51, de prijs varieert tussen 331 en 475
EUR/jaar (relatief verschil van 44%);

-

in Brussel de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent inclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 139 en 265 EUR/jaar (relatief verschil van 91%) en
als het distributienettarief eraan wordt toegevoegd52 de prijs varieert tussen 359 en 485
EUR/jaar (relatief verschil van 35%).

48.

De CREG heeft tevens het tarief tijdens daluren van een tweevoudige meter

vergeleken met het exclusief nacht tarief van de leveranciers voor een doorsnee klant met
een verbruik van 3.500 kWh/jaar 's nachts. Zo bedraagt de gemiddelde besparing van de
exclusief nacht prijs van de leveranciers in verhouding tot de prijs tijdens daluren van het
tweevoudige tarief 19% (en 47% als het distributienettarief wordt toegevoegd) in Vlaanderen,
21% (en 17% als het distributienettarief wordt toegevoegd) in Wallonië en 24% (en 17% als
het distributienettarief wordt toegevoegd) in Brussel. Dit tariefvoordeel van het exclusief
nacht tarief in verhouding tot het tweevoudige tarief tijdens daluren kan de nadelen van het
exclusief nacht tarief compenseren (onvermogen om overdag te verbruiken, beperkte
verbruiksuren, twee aparte elektriciteitscircuits, ...).
49.

De CREG heeft hierna de conclusies opgesomd die betrekking hebben op de

exclusief nacht meter voor huishoudelijke consumenten, namelijk:
-

In 2015 waren exclusief nacht meters met een enkelvoudige meter naargelang het
gewest slechts goed voor 0,1% tot 2% van het totale aantal actieve meters en exclusief
nacht meters met een tweevoudige meter waren goed naargelang het gewest voor 1%
tot 5% van het totale aantal meters. In de drie gewesten van het land zijn slechts een
beperkt aantal woningen uitgerust met exclusief nacht meters.

50

EANDIS Gaselwest
ORES Henegouwen
52 SIBELGA
51
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-

In 2015 heeft het gebruik van een exclusief nacht meter het voordeel dat de prijs per kWh
van het exclusief nacht tarief van de distributiecomponent lager is dan de prijs per kWh
tijdens daluren voor een tweevoudige meter maar tevens nadelen (onvermogen om
overdag te verbruiken, beperkte verbruiksuren, twee aparte elektriciteitscircuits, ...).

-

Het relatief verschil tussen de minimum- en maximumprijs voor de energiecomponent
van de leveranciers voor de exclusief nacht meter kan sterk verschillen voor een
doorsnee huishoudelijke afnemer (tussen 91% en 156% naargelang het gewest). De
consument heeft er dus belang bij om de tarieven voor exclusief nacht meter voor de
energiecomponent53 van zijn leverancier te vergelijken met één of meerdere
concurrerende leveranciers om op basis van zijn verbruiksprofiel een lagere prijs te
krijgen. Klanten die beschikken over een exclusief nacht meter met een enkelvoudige of
tweevoudige meter verbruiken doorgaans immers grote hoeveelheden elektriciteit en
bijgevolg vormt de prijs van de leverancier voor de exclusief nacht meter of van een
eventuele concurrerende leverancier het eerste criterium waarnaar wordt gekeken bij het
kiezen van een tariefvoorstel.

-

Het merendeel van de leveranciers stelt niet langer een verschillend tarief voor tussen
daluren voor tweevoudige meters en exclusief nacht meters. Bovendien is de vaste term
van het exclusief nacht tarief van de leveranciers doorgaans gelijk aan nul.

-

Als het distributienettarief wordt toegevoegd, varieert het relatief verschil tussen de
minimum- en maximumprijs voor een huishoudelijke afnemer tussen 35% en 67%
naargelang het gewest.

-

De gemiddelde besparing van de exclusief nacht prijs in verhouding tot de prijs tijdens
daluren van het tweevoudige tarief varieert tussen 19% en 24% naargelang het gewest
(tussen 17% en 47% als het distributienettarief wordt toegevoegd naargelang het
gewest).

-

Met betrekking tot de gemaakte kosten meldt één DNB dat het economisch gezien niet
gerechtvaardigd is om een exclusief nacht tarief voor te stellen dat lager is dan het tarief
tijdens daluren van de tweevoudige meter voor het distributienettarief en dat steeds meer
leveranciers niet langer een verschillend tarief voorstellen tussen daluren van de

53

Vaste vergoeding en verbruik.
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tweevoudige meters en exclusief nacht meters. Consumenten met een exclusief nacht
meter moeten deze tariefevoluties in de toekomst opvolgen54.
-

In Vlaanderen heeft de "bijdrage energiefonds55", die in 2016 verhoogd werd, tevens een
belangrijk effect op het tarief van de klant met een exclusief nacht meter omdat deze
klant doorgaans meer verbruikt56 dan een klant met een enkelvoudige of tweevoudige
meter.

-

Klanten die hun elektrische installatie met exclusief nacht meter niet langer willen
gebruiken, moeten tevens rekening houden met de kosten die gepaard gaan met de
omschakeling

van

een

accumulatieverwarmingsinstallatie

of

sanitaire

warmwaterproductie die werkt met een exclusief nacht meter naar een andere soort
installatie (elektriciteit via een tweevoudige meter tijdens daluren, aardgas, stookolie, ...).

III.2

KMO's

III.2.1

Enkelvoudige meter

50.

In 2015 ligt het verbruik van KMO's met een enkelvoudige meter rond 3.800

kWh/jaar in Vlaanderen, 5.500 kWh/jaar in Wallonië en 4.000 kWh/jaar in Brussel en zijn
enkelvoudige meters in Vlaanderen goed voor 42%, in Wallonië voor 44% en in Brussel voor
65% van het totale aantal actieve meters voor KMO's.

III.2.1.1 Tarieven voor het gebruik van het distributienet
51.

Tussen 2010 en 2015 steeg de distributiekost van de DNB's voor doorsnee KMO-

klanten van 10.000 kWh/jaar met een enkelvoudige meter van 51% naar 92% in Vlaanderen,
van 6% naar 83% in Wallonië en met 6% in Brussel.

54

Volgens één DNB moet de consument eveneens rekening houden met de waarde voor zijn
energieleverancier en zijn DNB, die zou kunnen voortvloeien uit het feit om, evenwel zonder
comfortverlies, te aanvaarden om op welbepaalde uren van de dag te verbruiken. De dag waarop de
klant beschikt over een slimme meter, die het mogelijk maakt om de verbruiksmomenten
nauwkeuriger te bepalen en dat zijn accumulatieverwarming vanop afstand kan worden bediend, is de
aanwezigheid van twee meters en afzonderlijke elektriciteitscircuits ongetwijfeld niet meer nuttig. De
aanwezigheid van een accumulatieverwarming, een boiler, een stuurbare fotovoltaïsche installatie,
een elektrische autobatterij, enz. kan dan weer een bepaalde economische waarde met zich
meebrengen.
55 Deze heffing is een vast jaarlijks bedrag en hangt af van het jaarlijks verbruik op het punt van
heffing. Hoe groter het jaarlijks verbruik, hoe groter de heffing.
56 In Vlaanderen vertegenwoordigt de huishoudelijke afnemer met exclusief nacht meter (met een
enkelvoudige of tweevoudige meter of alleenstaand) 7% van het totale aantal actieve meters maar is
gelijk aan 16% van het totale verbruik.
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III.2.1.2 Prijs van de energiecomponent van leveranciers
52.

De prijs per kWh voor het enkelvoudige tarief van een KMO is doorgaans lager dan

het dagtarief van het tweevoudige tarief (piekuren) maar hoger dan het nachttarief (daluren)
van het tweevoudige tarief voor leveranciers in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Uit de
analyse van de prijzen van de energiecomponent57 van de leveranciers voor een doorsnee
KMO-klant van 10.000 kWh/jaar met enkelvoudige meter blijkt dat:
-

in Vlaanderen de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent exclusief BTW
voor deze doorsnee klant varieert tussen 453 en 871 EUR/jaar (relatief verschil58 van
92%) en als het distributienettarief59 eraan wordt toegevoegd, de prijs varieert tussen
1.873 en 2.291 EUR/jaar (relatief verschil van 22%);

-

in Wallonië de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent exclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 453 en 871 EUR/jaar (relatief verschil van 92%) en
als het distributienettarief

60

eraan wordt toegevoegd, de prijs varieert tussen 1.250 en

1.668 EUR/jaar (relatief verschil van 33%);
-

in Brussel de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent exclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 453 en 871 EUR/jaar (relatief verschil van 92%) en
als het distributienettarief eraan wordt toegevoegd61, de prijs varieert tussen 1.192 en
1.609 EUR/jaar (relatief verschil van 35%);

53.

Uit de analyse van de gegevens van de leveranciers blijkt dat het marktaandeel van

de 10 duurste elektriciteitsproducten voor KMO-klanten gelijk is aan 64% in Vlaanderen, 67%
in Wallonië en 70% in Brussel. De 10 goedkoopste producten vertegenwoordigen een
marktaandeel van slechts 4% in Vlaanderen, 8% in Wallonië en 1% in Brussel.
54.

De CREG heeft hierna de conclusies opgesomd die betrekking hebben op de meter

met enkelvoudig tarief voor KMO's, namelijk:
-

In 2015 varieert het gemiddelde verbruik van een KMO met een enkelvoudige meter
tussen 3.800 en 5.500 kWh/jaar naargelang het gewest en zijn enkelvoudige meters in

57

Vaste vergoeding en verbruik.
Het relatief verschil is de schommeling tussen de minimumwaarde en maximumwaarde, uitgedrukt
in percentage = ((Max-Min)/Min)*100.
59 EANDIS Gaselwest
60 ORES Henegouwen
61 SIBELGA
58
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Vlaanderen goed voor 42%, in Wallonië voor 44% en in Brussel voor 65% van het totale
aantal meters.
-

Het relatief verschil tussen de minimum- en maximumprijs van de energiecomponent van
de leveranciers in de drie gewesten kan gaan tot 92% voor een gemiddelde doorsnee
KMO-klant. De KMO-klant heeft er dus belang bij om de tarieven voor de enkelvoudige
meter van de energiecomponent van zijn leverancier te vergelijken met één of meerdere
concurrerende leveranciers om op basis van zijn verbruiksprofiel een lagere prijs te
krijgen.

-

Als het distributienettarief wordt toegevoegd, varieert het relatief verschil tussen de
minimum- en maximumprijs voor een referentie-KMO-klant tussen 22% en 35%
naargelang het gewest.

-

Een grote meerderheid van de KMO-klanten kan nog steeds heel wat besparen door van
product te veranderen bij zijn eigen leverancier of door van leverancier te veranderen.

-

De KMO-klant met enkelvoudige meter heeft er tevens belang bij om na te gaan of het
voor zijn verbruiksprofiel niet interessanter is om in zijn bedrijf een tweevoudige meter te
installeren.

III.2.2

Tweevoudige meter

55.

In 2015 ligt het verbruik van KMO-klanten met tweevoudige meters rond 9.500

kWh/jaar in Vlaanderen, 13.500 kWh/jaar in Wallonië en 12.000 kWh/jaar in Brussel en zijn
tweevoudige meters in Vlaanderen goed voor 54%, in Wallonië voor 53% en in Brussel voor
35% van het totale aantal actieve meters.
56.

Volgens het verbruiksprofiel van de KMO-klant kan het interessant zijn om in het

bedrijf i.p.v. een tweevoudige meter een enkelvoudige meter te installeren waarvan de
installatiekost voor rekening van de klant is.

III.2.2.1 Tarieven voor het gebruik van het distributienet
57.

Voor de doorsnee KMO-klant van 10.000 kWh/jaar met een tweevoudige meter

waarvan 4.600 kWh/jaar overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts, is de distributiekost van de
DNB's tussen 2010 en 2015 in Vlaanderen van 65% naar 106%, in Wallonië van 7% naar
118% en in Brussel met 6% gestegen. De distributiekost voor een klant met tweevoudige
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meter is de kost die tijdens deze periode het meeste is gestegen in verhouding tot een klant
met enkelvoudige meter.

III.2.2.2 Tarieven voor de vervanging van een enkelvoudige meter door een
tweevoudige meter
58.

De kost om een enkelvoudige meter door een tweevoudige meter te vervangen

teneinde het verbruik tijdens piekuren en het verbruik tijdens daluren te registreren, hangt af
van de uit te voeren werken en de DNB van de klant.
De CREG heeft een raming gemaakt van de afschrijvingstermijn van een tweevoudige meter
in de drie gewesten (één DNB per gewest62) en daaruit blijkt dat voor een verbruik van
KMO's van 10.000 kWh/jaar met enkelvoudig tarief en 10.000 kWh/jaar met tweevoudig tarief
(met 50% van het verbruik tijdens piekuren en 50% tijdens daluren), het gemiddelde
verschil63 gelijk is aan 252 EUR per jaar in Vlaanderen, 118 EUR per jaar in Wallonië en 105
EUR per jaar in Brussel. Aangezien de kost voor een vervanging64 van de enkelvoudige
meter door een tweevoudige meter in 2015 tussen 233 en 324 EUR exclusief BTW bedraagt
voor EANDIS Gaselwest in Vlaanderen, 264 EUR exclusief BTW voor ORES Henegouwen in
Wallonië en tussen 164 en 290 EUR exclusief BTW voor SIBELGA in Brussel zijn in
Vlaanderen 1 tot anderhalf jaar, in Wallonië 2 jaar en in Brussel 2 tot 3 jaar nodig om deze
rendabel te maken.

III.2.2.3 Prijs van de energiecomponent van leveranciers
59.

Meerdere factoren maken het mogelijk om na te gaan of de investering in de

vervanging van een enkelvoudige meter door een tweevoudige meter interessant is, met
name: de verbruikte hoeveelheid elektriciteit tegen het goedkopere nachttarief en de door de
leverancier toegepaste prijs.

62

Vlaanderen: EANDIS Gaselwest, Wallonië: ORES Henegouwen en Brussel: SIBELGA
De berekening werd uitgevoerd aan de hand van de gemiddelde prijs van de leveranciers per
gewest en voor drie DNB's (EANDIS Gaselwest, ORES Henegouwen en SIBELGA) voor KMOklanten.
64 Deze prijs voor vervanging kan evenwel worden beïnvloed door diverse parameters: aanvraag voor
versterking van de meter, verplaatsing hiervan of elke andere bijkomende interventie.
63
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a)

De verbruikte hoeveelheid elektriciteit tegen het goedkopere nachttarief

De CREG herneemt hierna enkele basisindicaties65 om KMO's in staat te stellen een besluit
te nemen over de keuze tussen een enkelvoudige en tweevoudige meter:
-

indien het verbruik 's nachts en tijdens het weekend groter is dan 50%66 van het totale
verbruik, is het interessant om over te gaan naar het tweevoudige tarief. Hiertoe moet de
geïnstalleerde tweevoudige meter minstens gedurende de afschrijvingstermijn ervan
behouden blijven67;

-

indien het verbruik 's nachts en tijdens het weekend groter is dan 30% tot 40%68 van het
totaal verbruik maar de klant reeds een tweevoudige meter heeft geïnstalleerd, is het
interessant om het tweevoudige tarief te behouden;

-

in alle andere gevallen is het beter om terug te gaan naar of te blijven bij het
enkelvoudige tarief of zijn verbruiksgewoonten aan te passen en het verbruik zoveel
mogelijk te verplaatsen naar de daluren.

b)

De door de leverancier toegepaste prijs

60.

Uit de analyse van de prijzen van de energiecomponent69 van de leveranciers voor

een doorsnee KMO-klant van 10.000 kWh/jaar met tweevoudige meter (4.600 kWh/jaar
overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend) blijkt dat:
-

in Vlaanderen de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent exclusief BTW
voor deze doorsnee klant varieert tussen 448 en 849 EUR/jaar (relatief verschil70 van
89%) en als het distributienettarief71 eraan wordt toegevoegd, de prijs varieert tussen
1.608 en 2.009 EUR/jaar (relatief verschil van 25%).

65

Deze principes zijn ter indicatie. De KMO-klant moet zijn eigen berekening immers maken op basis
van zijn totaal verbruik, zijn verbruiksgewoonten, het distributienettarief van zijn DNB en de prijs van
zijn leverancier of eventuele concurrerende leveranciers.
66 Dit percentage werd geraamd op basis van een KMO-klant van 10.000 kWh/jaar met de gemiddelde
prijs van de leveranciers per gewest en voor drie DNB's (EANDIS Gaselwest, ORES Henegouwen en
SIBELGA) en voor een afschrijvingstermijn van een tweevoudige meter van 1 jaar in Vlaanderen, 2
jaar in Wallonië en 2 jaar in Brussel.
67 Voor een KMO-verbruik van 10.000 kWh/jaar tussen 1 en 3 jaar voor de minimale
afschrijvingstermijn naargelang de DNB.
68 Deze percentages werden geraamd op basis van een KMO-klant van 10.000 kWh/jaar met het
gemiddelde tarief van de leveranciers per gewest en voor drie DNB's (EANDIS Gaselwest, ORES
Henegouwen en SIBELGA).
69 Vaste vergoeding en verbruik.
70 Het relatief verschil is de schommeling tussen de minimumwaarde en maximumwaarde, uitgedrukt
in percentage = ((Max-Min)/Min)*100.
71 EANDIS Gaselwest
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Het gemiddelde besparingspotentieel van een doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met
tweevoudige meter (4.600 kWh/jaar overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het
weekend) in verhouding tot een doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met enkelvoudige
meter bedraagt 16%;
-

in Wallonië de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent exclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 449 en 849 EUR/jaar (relatief verschil van 89%) en
als het distributienettarief72 eraan wordt toegevoegd, de prijs varieert tussen 1.129 en
1.528 EUR/jaar (relatief verschil van 35%). Het gemiddelde besparingspotentieel van een
doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met tweevoudige meter (4.600 kWh/jaar overdag en
5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend) in verhouding tot een doorsnee klant
van 10.000 kWh/jaar met enkelvoudige meter bedraagt 11%;

-

in Brussel de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent exclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 449 en 849 EUR/jaar (relatief verschil van 89%) en
als het distributienettarief eraan wordt toegevoegd73, de prijs varieert tussen 1.087 en
1.486 EUR/jaar (relatief verschil van 37%). Het gemiddelde besparingspotentieel van een
doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met tweevoudige meter (4.600 kWh/jaar overdag en
5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend) in verhouding tot een doorsnee klant
van 10.000 kWh/jaar met enkelvoudige meter bedraagt 10%.

61.

De CREG heeft hierna de conclusies opgesomd die betrekking hebben op de meter

met tweevoudig tarief voor KMO's, namelijk:
-

In 2015 varieert het gemiddelde verbruik van een KMO-klant met een tweevoudige meter
tussen 9.500 en 13.500 kWh/jaar naargelang het gewest en zijn de tweevoudige meters
in Vlaanderen goed voor 54%, in Wallonië voor 53% en in Brussel voor 35% van het
totale aantal meters voor KMO's.

-

De elektriciteitsmeter met tweevoudig tarief is bestemd voor een KMO-klant van wie het
verbruik 's nachts en tijdens het weekend doorgaans meer bedraagt dan 50% van zijn
totaal verbruik. Hiertoe moet de geïnstalleerde tweevoudige meter minstens gedurende
de afschrijvingstermijn ervan behouden blijven.

-

Het relatief verschil tussen de minimum- en maximumprijs van de energiecomponent van
de leveranciers in de drie gewesten kan gaan tot 89% voor een gemiddelde KMO-klant.

72
73

ORES Henegouwen
SIBELGA
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De KMO-klant heeft er dus belang bij om de tarieven voor de tweevoudige meter van de
energiecomponent van zijn leverancier te vergelijken met één of meerdere concurrerende
leveranciers om op basis van zijn verbruiksprofiel een lagere prijs te krijgen.
-

Als het distributienettarief wordt toegevoegd, varieert het relatief verschil tussen de
minimum- en maximumprijs voor een gemiddelde KMO-klant tussen 25% en 37%
naargelang het gewest.

-

Het gemiddelde besparingspotentieel van een gemiddelde KMO-klant van 10.000
kWh/jaar met tweevoudige meter (4.600 kWh/jaar overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts
en tijdens het weekend) in verhouding tot een doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met
enkelvoudige meter bedraagt naargelang het gewest tussen 10% en 16%.

-

De KMO-klant met tweevoudige meter heeft er belang bij om na te gaan of het voor zijn
verbruiksprofiel niet interessanter is om in zijn bedrijf een enkelvoudige meter te
installeren, indien het verbruik 's nachts en tijdens het weekend gelijk is aan 30% tot 40%
van het totale verbruik. Anders heeft hij er belang bij om zijn verbruiksgewoonten aan te
passen door het verbruik zoveel mogelijk te verplaatsen naar de daluren.

III.2.3

Exclusief nacht meter

62.

In 2015 waren exclusief nacht meters met een enkelvoudige meter op basis van het

aantal EAN's voor KMO's in Vlaanderen goed voor 1%, in Wallonië voor 1% en in Brussel
voor 0,2% van het totale aantal actieve meters en exclusief nacht meters met een
tweevoudige meter in Vlaanderen voor 3%, in Wallonië voor 2% en in Brussel voor 0,2% van
het totale aantal actieve meters. Tot slot zijn er in de drie gewesten slechts een zeer beperkt
aantal elektrische installaties uitgerust met een exclusief nacht meter (0,04% in Vlaanderen,
0,01% in Wallonië en 0,01% in Brussel).

III.2.3.1 Tarieven voor het gebruik van het distributienet
63.

Tussen 2010 en 2015 steeg de distributiekost naargelang de DNB's voor de

doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met exclusief nacht meter van 6% naar 57% in
Vlaanderen, van 7% naar 70% in Wallonië en met 4% in Brussel.
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III.2.3.2 Prijs van de energiecomponent van leveranciers
64.

Uit de analyse van de CREG blijkt dat voor het merendeel van de producten van de

leveranciers het tweevoudige tarief tijdens daluren en exclusief nacht tarief identiek is maar
naargelang het tariefbeleid van elke leverancier duurder kan zijn voor bepaalde producten en
goedkoper voor andere producten74. Ook is de vaste term van het exclusief nacht tarief van
de leveranciers doorgaans gelijk aan nul.
65.

Uit de analyse van de prijzen van de energiecomponent75 van de leveranciers voor

een doorsnee KMO-klant van 10.000 kWh/jaar 's nachts blijkt dat:
-

in Vlaanderen de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent exclusief BTW
voor deze doorsnee klant varieert tussen 331 en 641 EUR/jaar (relatief verschil van 93%)
en als het distributienettarief76 eraan wordt toegevoegd, de prijs varieert tussen 672 en
981 EUR/jaar (relatief verschil van 46%);

-

in Wallonië de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent exclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 341 en 641 EUR/jaar (relatief verschil van 88%) en
als het distributienettarief

77

eraan wordt toegevoegd, de prijs varieert tussen 813 en

1.112 EUR/jaar (relatief verschil van 37%);
-

in Brussel de prijs van de leveranciers voor de energiecomponent exclusief BTW voor
deze doorsnee klant varieert tussen 341 en 641 EUR/jaar (relatief verschil van 88%) en
als het distributienettarief eraan wordt toegevoegd78, de prijs varieert tussen 837 en
1.136 EUR/jaar (relatief verschil van 36%).

66.

De CREG heeft tevens de prijs tijdens daluren van een tweevoudige meter

vergeleken met de prijs van de exclusief nacht meter van de leveranciers voor een doorsnee
klant van 10.000 kWh/jaar 's nachts. Zo bedraagt de gemiddelde besparing van de exclusief
nacht prijs in verhouding tot de prijs tijdens daluren van het tweevoudige tarief 8% (en 45%
als het distributienettarief wordt toegevoegd) in Vlaanderen, 9% (en 11% als het
distributienettarief wordt toegevoegd) in Wallonië en 8% (en 9% als het distributienettarief
wordt toegevoegd) in Brussel.

74

De CREG stelt geen algemene tendens vast.
Vaste vergoeding en verbruik.
76 EANDIS Gaselwest
77 ORES Henegouwen
78 SIBELGA
75
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67.

De CREG heeft hieronder de conclusies opgesomd die betrekking hebben op de

exclusief nacht meter voor KMO-klanten, namelijk:
-

In 2015 waren exclusief nacht meters met een enkelvoudige meter naargelang het
gewest slechts goed voor 0,2% tot 1% van het totale aantal meters en exclusief nacht
meters met een tweevoudige meter naargelang het gewest voor 0,2% tot 3% van het
totale aantal meters. In de drie gewesten zijn slechts een beperkt aantal elektrische
installaties uitgerust met exclusief nacht meters.

-

Het relatief verschil tussen de minimum- en maximumprijs van de energiecomponent van
de exclusief nacht meter van de leveranciers kan sterk verschillen voor een doorsnee
referentie-KMO-klant (tussen 88% en 93% naargelang het gewest). De KMO-klant heeft
er dus belang bij om de tarieven voor de exclusief nacht meter van de energiecomponent
van zijn leverancier te vergelijken met één of meerdere concurrerende leveranciers om
op basis van zijn verbruiksprofiel een lagere prijs te krijgen.

-

Het merendeel van de leveranciers stelt niet langer een verschillend tarief voor tussen
daluren van het tweevoudige tarief en het exclusief nacht tarief. Bovendien is de vaste
term van het exclusief nacht tarief van de leveranciers doorgaans gelijk aan nul.

-

Als het distributienettarief wordt toegevoegd, varieert het relatief verschil tussen de
minimum- en maximumprijs voor een KMO-klant tussen 36% en 46% naargelang het
gewest.

-

De gemiddelde besparing van de exclusief nacht prijs in verhouding tot de prijs tijdens
daluren van het tweevoudige tarief varieert van 8% tot 9% naargelang het gewest (van
9% tot 45% als het distributienettarief wordt toegevoegd naargelang het gewest).
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III.3

Slimme meters79

68.

Een slimme meter is een elektronisch meetsysteem dat niet enkel de verbruikte

energie kan meten maar dit verbruik en andere informatie tevens kan communiceren aan de
DNB's. Dankzij deze nieuwe functie kunnen talrijke activiteiten vanop afstand worden
uitgevoerd, zoals de meteropname, de meting van de spanning, de wijziging van het
aansluitingsvermogen, de activering van de functie "voorafbetaling" en onderbreking/herstel
vanop afstand. De slimme meter werkt ongeveer zoals een "traditionele" meter, met
uitzondering van het feit dat deze kan communiceren.
Het gebruik van slimme meters heeft een impact op alle deelnemende partijen van de
energiemarkt in België. Er moet evenwel vooraf analyses worden uitgevoerd in verband met
de kosten en de voordelen, evenals de vertrouwelijkheid van de meetgegevens alvorens
men de slimme meters algemeen kan uitrollen80. De CREG wenst hierna bepaalde aspecten
die gepaard gaan met het gebruik van slimme meters in het kader van de activiteiten van de
leveranciers te benadrukken, in het bijzonder met betrekking tot de tariefaspecten en de
gevolgen voor de consument81, met name:
-

het kunnen beschikken over veel frequentere verbruiksopnames zodat gegevens ter
beschikking zijn die betrouwbaarder zijn en minder onderhevig zijn aan betwisting,
klachten en vragen van de consument, hetgeen een belangrijke impact kan hebben op
de klantendienst van de leveranciers, alsook op de consument;

-

de invoering van de slimme meters zou de leveranciers in staat stellen om de door
consumenten aangeboden flexibiliteit te valoriseren, hetzij door elektriciteit te kopen
tegen interessantere prijzen hetzij door deze flexibiliteit tegen vergoeding voor te stellen
aan andere marktspelers die er behoefte aan hebben mits storting aan de eindklant van
een vergoeding in de vorm van een vermindering op de energiecomponent van zijn
factuur of in de vorm van de vergoeding van de aangeboden flexibiliteitsdienst;

79

Bron: CWaPE en BRUGEL. Dit punt is niet gericht op een gedetailleerde en volledige analyse van
slimme meters en hun gebruik in België (hetgeen een gewestelijke bevoegdheid is) maar op de
benadrukking van enkele belangrijke aspecten die verband houden met de activiteiten van de
leveranciers en met name de tarifering hiervan alsook de impact op het niveau van de consument.
Tevens komen in dit punt noch de andere marktspelers (bijv. energiedienstenmaatschappijen
"ESCO's" en aggregators) noch het aspect van de veiligheid van de privégegevens van consumenten
aan bod. Deze aspecten maken geen deel uit van de doelstelling van deze studie.
80 Er moet worden opgemerkt dat de gewestelijke regulators reeds een analyse hebben uitgevoerd
van de kosten en voordelen van het gebruik van slimme meters in hun respectieve gewest.
81 Dit betekent in geen enkel geval dat de CREG voor een veralgemening van slimme meters pleit.
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-

een sneller beheer van wanbetalingen zorgt ervoor dat leveranciers het financiële risico
kunnen verminderen wanneer een klant zijn facturen niet langer betaalt;

-

nieuwe tools voor vergelijking van de prijzen van de leveranciers zouden moeten worden
ontwikkeld door de regulatoren en/of privé prijsvergelijkers;

-

de voordelen van de intelligente meters kunnen ook worden benut in het kader van de
ontwikkeling van de opslag (batterijen), elektrische voertuigen en gedecentraliseerde
productie;

-

het gebruik van de slimme meters zou kunnen leiden tot nieuwe perspectieven voor
elektriciteitsleveranciers en consumenten. Dankzij slimme meters zouden immers nieuwe
tariefaanbiedingen kunnen worden gelanceerd die de consument aanzet om zijn
elektriciteitsverbruik te beheren of beter aan te passen of eventueel om voordeel te halen
uit tariefformules die beter zijn aangepast aan zijn profiel en zijn verbruik.
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IV. AANBEVELINGEN
Rekening houdend met de voorafgaande analyse herneemt de CREG hierna een overzicht
van de aanbevelingen82 inzake de keuze van een elektriciteitsmeter (meter met enkelvoudig
tarief, tweevoudig tarief of exclusief nacht tarief) voor huishoudelijke consumenten en KMO's.
Huishoudelijke consumenten
69.
-

Elektriciteitsmeter met enkelvoudig tarief
In 2015 had een huishoudelijk afnemer met een enkelvoudige meter een gemiddeld
verbruik van 2.400 kWh/jaar in Vlaanderen, 2.500 kWh/jaar in Wallonië en 2.200
kWh/jaar in Brussel. De elektriciteitsmeter met enkelvoudig tarief blijkt geschikt te zijn
voor huishoudelijke consumenten die beschikken over een beperkte woonoppervlakte en
verwarming en boiler op aardgas of stookolie. In het geval van een enkelvoudig tarief
betaalt de consument overdag en 's nachts hetzelfde tarief.

-

Voor het enkelvoudige tarief kan het verschil tussen de minimum- en maximumprijs van
de energiecomponent83 van de leveranciers verdubbelen voor een gemiddelde
huishoudelijke afnemer (3.500 kWh/jaar). In het geval van een enkelvoudige meter heeft
de consument er dan ook belang bij om de tarieven van zijn leverancier te vergelijken
met de concurrerende leveranciers teneinde de laagste prijs te krijgen op basis van zijn
verbruiksprofiel. Deze tariefvergelijkingen kunnen gebeuren via websites die de
energieprijzen vergelijken.

70.
-

Elektriciteitsmeter met tweevoudig tarief
In 2015 had een huishoudelijke consument met een tweevoudige meter een verbruik van
4.000 kWh/jaar in Vlaanderen, 4.300 kWh/jaar in Wallonië en 3.600 kWh/jaar in Brussel.

82

De CREG formuleert deze aanbevelingen op basis van de analyse van de gegevens, informatie en
opmerkingen die zijn verzameld bij de DNB's en leveranciers alsook op basis van de werkhypothesen
(aantal actieve meters in 2015 en de evoluties hiervan sinds 2010, de gemiddelde volumes
vastgesteld per metertypes, de distributienettarieven in 2015 en hun evoluties gedurende de laatste 5
jaar, de energieprijzen van leveranciers in december 2015, enz.) en vaststellingen die tot op heden
zijn gemaakt. De vaststellingen van het verleden en vandaag waarborgen evenwel niet dat in de
nabije toekomst dezelfde vaststellingen kunnen worden gemaakt. Hiertoe moet de consument de
evoluties in de toekomst opvolgen teneinde zijn keuze voor een specifieke meter aan te passen in het
kader van nieuwe tariefvoorwaarden en/of andere evoluties.
83 Vaste vergoeding en verbruik.
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Naargelang het profiel en de verbruiksgewoonten, met name indien het grootste deel van
het verbruik 's nachts of tijdens het weekend plaatsvindt, heeft de huishoudelijke
consument er belang bij om na te gaan of het niet interessanter is om in zijn woning een
enkelvoudige meter i.p.v. een tweevoudige meter te installeren, waarbij de installatiekost
voor zijn rekening is.
-

De installatie van een elektriciteitsmeter met tweevoudig tarief is evenwel niet in alle
gevallen voordelig omdat dit afhankelijk is van de verbruikte hoeveelheid elektriciteit
tijdens piekuren en de verbruikte hoeveelheid elektriciteit tijdens daluren. Een
tweevoudige meter is immers bestemd voor de huishoudelijke consument van wie het
verbruik 's nachts en tijdens het weekend doorgaans meer bedraagt dan 50% van zijn
totaal verbruik. Hiertoe moet de geïnstalleerde tweevoudige meter minstens gedurende
de afschrijvingstermijn ervan behouden blijven. Ceteris paribus varieert de minimale
afschrijvingstermijn voor een gemiddelde consument tussen 3 en 8 jaar naargelang de
DNB.

-

Voor een tweevoudig tarief kan het relatief verschil tussen de minimum- en maximumprijs
van de energiecomponent van de leveranciers verdubbelen voor een gemiddelde klant
(3.500 kWh/jaar met 1.600 kWh/jaar overdag en 1.900 kWh/jaar 's nachts en tijdens het
weekend). De consument heeft er dan ook belang bij om het tweevoudige tarief van zijn
leverancier te vergelijken met dat van de concurrerende leveranciers teneinde de laagste
prijs te verkrijgen.

-

In 2015 is het niveau van de distributiecomponent in de drie gewesten lager voor het
tweevoudige tarief dan voor het enkelvoudige tarief voor een gemiddelde consument.

-

De huishoudelijke consument met tweevoudige meter heeft er belang bij om na te gaan
of het voor zijn verbruiksprofiel niet interessanter is om in zijn woning een enkelvoudige
meter te installeren. Dit is het geval wanneer het verbruik 's nachts en tijdens het
weekend goed is voor 30% tot 40% van het totaal verbruik. Anders heeft hij er belang bij
om zijn verbruiksgewoonten aan te passen door het verbruik zoveel mogelijk te
verplaatsen naar de daluren van de tweevoudige meter.

-

Huishoudelijke consumenten die een lokale productie-installatie met zonnepanelen
hebben geïnstalleerd of willen installeren, die is aangesloten op een terugdraaiende
meter, , hebben er belang bij om de transfert van een meter met tweevoudig tarief naar
een meter met enkelvoudig tarief (of omgekeerd) te onderzoeken. Om dit te doen, kan de
consument eventueel aan zijn DNB vragen of het mogelijk is om deze activiteit uit te
voeren zonder de meter te vervangen.

45/99

71.
-

Elektriciteitsmeter met exclusief nacht tarief
De exclusief nacht meter is bedoeld om stroom te verstrekken aan elektrische toestellen
die

enkel

's

nachts

werken,

zoals

een

accumulatieverwarming

of

sanitaire

warmwaterproductie. In 2015 heeft het gebruik van een meter met exclusief nacht tarief
het voordeel dat de prijs per kWh van het exclusief nacht tarief van de
distributiecomponent lager is dan de prijs per kWh tijdens daluren voor een tweevoudige
meter maar tevens nadelen (onvermogen om overdag te verbruiken, beperkte
verbruiksuren, twee aparte elektriciteitscircuits, ...).
-

Het relatief verschil tussen de minimum- en maximumprijs van de energiecomponent van
de leveranciers voor de exclusief nacht meter kan gaan tot 156% voor een gemiddelde
klant. De consument heeft er dus belang bij om de exclusief nacht tarieven van zijn
leverancier te vergelijken met één of meerdere concurrerende leveranciers om voor zijn
verbruiksprofiel een lagere prijs te krijgen. Klanten die beschikken over een exclusief
nacht meter met een enkelvoudige of een tweevoudige meter verbruiken doorgaans
immers grote hoeveelheden elektriciteit en bijgevolg vormt de prijs van de leverancier
voor de exclusief nacht meter of van eventuele concurrerende leveranciers het eerste
criterium waarnaar wordt gekeken bij het kiezen van een tariefvoorstel.

-

In 2015 stellen de meeste leveranciers niet langer een verschillend tarief voor voor het
tweevoudige tarief tijdens daluren en het exclusief nacht tarief. Bovendien blijkt de vaste
term van het exclusief nacht tarief van de leveranciers doorgaans gelijk aan nul.

-

In 2015 is de prijs per kWh (cEUR/kWh) van de distributiecomponent voor de exclusief
nacht meter steeds lager dan de prijs per kWh tijdens daluren van het tweevoudige tarief
en dit voor alle DNB's. Wat de gemaakte kosten betreft, stelt één DNB evenwel vast dat
het economisch gezien niet gerechtvaardigd is om een exclusief nacht tarief voor te
stellen dat lager is dan het tweevoudige tarief tijdens daluren voor het distributienettarief
omdat steeds meer leveranciers niet langer een verschillend tarief voorstellen voor
daluren en exclusief nacht. Consumenten met een exclusief nacht meter moeten de
evoluties van het exclusief nacht tarief in de toekomst opvolgen.

-

In Vlaanderen heeft de "bijdrage energiefonds", die in 2016 verhoogd werd, tevens een
belangrijk effect op het tarief van de klant met een exclusief nacht meter omdat deze
klant doorgaans meer verbruikt dan een klant met een enkelvoudige of tweevoudige
meter.
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-

Klanten die hun elektrische installatie met exclusief nacht meter niet langer willen
gebruiken, moeten tevens rekening houden met de kosten die gepaard gaan met de
omschakeling

van

een

accumulatieverwarmingsinstallatie

of

sanitaire

warmwaterproductie die werkt met een exclusief nacht meter naar een andere soort
installatie (elektriciteit via een tweevoudige meter tijdens daluren, aardgas, stookolie, ...).
KMO's
De conclusies voor KMO's zijn grotendeels hetzelfde als voor huishoudelijke consumenten,
met uitzondering van een kortere minimale afschrijvingstermijn voor de vervanging van een
meter met enkelvoudig tarief door een meter met tweevoudig tarief.
72.
-

Elektriciteitsmeter met enkelvoudig tarief
Het relatief verschil tussen de minimum- en maximumprijs van de energiecomponent van
de leveranciers in de drie gewesten kan gaan tot 92% voor een gemiddelde KMO-klant
(10.000 kWh/jaar).

73.
-

Elektriciteitsmeter met tweevoudig tarief
De KMO-klant heeft er belang bij om na te gaan of het voor zijn verbruiksprofiel niet
interessanter is om in zijn bedrijf een tweevoudige meter i.p.v. een enkelvoudige meter te
installeren. De elektriciteitsmeter met tweevoudig tarief is bestemd voor een KMO-klant
van wie het verbruik 's nachts en tijdens het weekend doorgaans meer bedraagt dan
50% van zijn totaal verbruik. Hiertoe moet de geïnstalleerde tweevoudige meter minstens
gedurende de afschrijvingstermijn ervan behouden blijven. Ceteris paribus varieert de
minimale afschrijvingstermijn voor een gemiddelde KMO-klant tussen 1 en 3 jaar
naargelang de DNB.

-

Het relatief verschil tussen de minimum- en maximumprijs van de energiecomponent van
de leveranciers kan in de drie gewesten tot 89% gaan voor een gemiddelde KMO-klant
(10.000 kWh/jaar met 4.600 kWh/jaar overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het
weekend).

-

De KMO-klant met tweevoudige meter heeft er belang bij om na te gaan of het voor zijn
verbruiksprofiel niet interessanter is om in zijn bedrijf een enkelvoudige meter te
installeren, indien het verbruik 's nachts en tijdens het weekend gelijk is aan 30% tot 40%
van het totale verbruik. Anders heeft hij er belang bij om zijn verbruiksgewoonten aan te
passen door het verbruik zoveel mogelijk te verplaatsen naar de daluren.
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74.
-

Elektriciteitsmeter met exclusief nacht tarief
Het relatief verschil tussen de minimum- en maximumprijs van de energiecomponent van
de leveranciers voor de exclusief nacht meter kan gaan tot 93% voor een gemiddelde
KMO-klant. Voor klanten die beschikken over een exclusief nacht meter vormt het tarief
van de leverancier voor een exclusief nacht meter of van eventuele concurrerende
leveranciers het eerste criterium waarnaar wordt gekeken bij het kiezen van een
tariefvoorstel.

75.

Tot slot zou het gebruik van slimme meters kunnen leiden tot nieuwe perspectieven

voor elektriciteitsleveranciers en consumenten. Dankzij slimme meters zouden door de
leveranciers immers nieuwe tariefaanbiedingen kunnen worden gelanceerd die de
consument aanzet om zijn elektriciteitsverbruik te beheren of beter aan te passen of
eventueel om voordeel te halen uit tariefformules die beter zijn aangepast aan zijn profiel en
zijn verbruik. Er moeten evenwel vooraf analyses worden uitgevoerd over de kosten en de
voordelen, evenals de vertrouwelijkheid van de meetgegevens alvorens men de slimme
meters algemeen kan uitrollen.
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V.

CONCLUSIE

In functie van de keuze van een meter met enkelvoudig tarief, met tweevoudig tarief of met
exclusief nacht tarief hebben zowel huishoudelijke consumenten als KMO's er belang bij om
de energieprijzen van hun leverancier te vergelijken met één of meerdere concurrerende
leveranciers teneinde de laagste prijs te krijgen op basis van hun verbruiksprofiel en gewoonten. Met het oog hierop kunnen consumenten deze vergelijking van de energieprijs
van leveranciers uitvoeren via websites die prijzen vergelijken en die beschikken over het
CREG-label.



Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:

Laurent JACQUET
Directeur

Marie-Pierre FAUCONNIER
Voorzitter van het directiecomité
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VI. BIJLAGE 1: KADASTER VAN ACTIEVE
METERS
VI.1 Vlaanderen
De CREG herneemt hieronder de analyse van de gegevens84 die zijn verstrekt door de
DNB's in Vlaanderen.

VI.1.1 Kadaster van actieve meters op laagspanning
VI.1.1.1 Huishoudelijke afnemers – YMR-meters
76.

In Vlaanderen bedroeg het aantal actieve YMR-meters voor huishoudelijke

afnemers 2.665.692 (EAN) in 2010 en 2.739.687 (EAN) in 2015. Het elektriciteitsverbruik85
voor alle actieve YMR-meters samen bedroeg 11.365.363.762 kWh verbruikt (EAV) in 2010
en 9.855.846.631 kWh (EAV) in 2015. Het gemiddelde jaarlijkse volume per EAN voor alle
meters samen bedroeg 4.264 kWh in 2010 en 3.597 kWh in 2015.

Figuur 1: Verdeling van het totale aantal actieve meters 86 (EAN) per type
huishoudelijke YMR-meter in 2010 en 2015 (in %) – Vlaanderen
Gegevens 2015 (in %)

Gegevens 2010 (in %)
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Bron: EANDIS, INFRAX en ORES VOEREN
Er moet worden opgemerkt dat de vastgestelde evoluties tussen 2010 en 2015 van de
elektriciteitsverbruiken mogelijk zijn beïnvloed door de klimaatomstandigheden.
86 Het aantal uitsluitend exclusief nacht meters is zeer beperkt, namelijk: 0,006% in 2015 in
Vlaanderen.
85
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Figuur 2: Verdeling van het elektriciteitsverbruik per type huishoudelijke YMR-meter
in 2010 en 2015 (in %) – Vlaanderen
Gegevens 2015 (in %)
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Figuur 3: Gemiddeld jaarlijks volume87 per type huishoudelijke YMR-meter in 2010 en
2015 (in kWh/jaar/EAN) – Vlaanderen
Gegevens 2015 (in kWh/jaar)
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77.
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Het totale aantal fotovoltaïsche installaties in Vlaanderen voor alle huishoudelijke

actieve YMR-meters (EAN) bedroeg 81.695 in 2010 (waarvan 30% voor enkelvoudige
meters en 62% voor tweevoudige meters) en 202.714 in 2015 (waarvan 51% voor
enkelvoudige meters en 43% voor tweevoudige meters).

87

In Vlaanderen bedroeg het aantal huishoudelijke uitsluitend exclusief nacht meters 155 EAN's in
2010 en 178 EAN's in 2015. Dit beperkt aantal uitsluitend exclusief nacht meters heeft gevolgen voor
de evolutie van het gemiddelde verbruik per jaar (kWh/jaar) tussen 2010 en 2015, namelijk gaande
van 9.625 kWh/jaar in 2010 naar 6.263 kWh/jaar in 2015.
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Figuur 4: Vastgestelde evolutie tussen 2010 en 2015 van het totale aantal actieve
meters88 en van het totale elektriciteitsverbruik89 per type huishoudelijke meter –
Vlaanderen
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De voornaamste vaststellingen voor huishoudelijke afnemers in Vlaanderen worden

hierna vermeld.
-

De vastgestelde evolutie van het totale aantal actieve meters tussen 2010 en 2015 is
gelijk aan +3%.

-

In 2015 wordt de tweevoudige meter het meest gebruikt door huishoudelijke
consumenten (50%), gevolgd door de enkelvoudige meter (43%), de tweevoudige meter
met exclusief nacht (5%) en de enkelvoudige meter met exclusief nacht (2%).

-

Tussen 2010 en 2015 werd een verhoging van het aantal fotovoltaïsche installaties
vastgesteld (+148%). In 2015 zijn de meeste fotovoltaïsche installaties aangesloten op
een enkelvoudige meter (51%), gevolgd door de tweevoudige meter (43%).

VI.1.1.2 KMO's – YMR-meters
79.

In Vlaanderen bedroeg het aantal actieve YMR-meters voor KMO-klanten 484.385

(EAN) in 2010 en 565.660 (EAN) in 2015. Het elektriciteitsverbruik voor alle actieve YMRmeters samen bedroeg 4.106.593.150 kWh verbruikt (EAV) in 2010 en 4.048.450.532 kWh
in 2015. Het gemiddelde jaarlijkse volume per EAN voor alle meters samen bedroeg 8.478
kWh in 2010 en 7.157 kWh in 2015.

88

De evolutie in % van het aantal EAN's tussen 2010 en 2015 werd berekend voor de vijf metertypes.
De evolutie in % van het totale elektriciteitsverbruik tussen 2010 en 2015 werd berekend voor de vijf
metertypes.
89
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Figuur 5: Verdeling van het totale aantal actieve meters90 (EAN) per type KMO-meter
(YMR) in 2010 en 2015 (in %) – Vlaanderen
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Figuur 6: Verdeling van het elektriciteitsverbruik per type KMO-meter (YMR) in 2010
en 2015 (in %) – Vlaanderen
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Figuur 7: Gemiddeld jaarlijks volume91 per type KMO-meter (YMR) in 2010 en 2015
(in kWh/jaar/EAN) – Vlaanderen
Gegevens 2015 (in kWh/jaar)
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90

Het aantal uitsluitend exclusief nacht meters is zeer beperkt voor KMO's, namelijk: 0,04% in 2015 in
Vlaanderen.
91 In Vlaanderen bedroeg het aantal uitsluitend exclusief nacht meters voor KMO's 149 EAN's in 2010
en 200 EAN's in 2015. Dit beperkt aantal uitsluitend exclusief nacht meters heeft gevolgen voor de
evolutie van het gemiddelde verbruik per jaar tussen 2010 en 2015.
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Figuur 8: Vastgestelde evolutie tussen 2010 en 2015 van het totale aantal actieve
meters en van het totale elektriciteitsverbruik per type KMO-meter - Vlaanderen
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Het totale aantal fotovoltaïsche installaties in Vlaanderen voor actieve KMO-meters

(YMR) bedroeg 7.923 in 2010 en 25.875 in 2015.
81.
-

De voornaamste vaststellingen voor KMO's in Vlaanderen worden hierna vermeld.
De vastgestelde evolutie van het totale aantal actieve meters tussen 2010 en 2015 is
gelijk aan +17%.

-

In 2015 blijft de tweevoudige meter de meest gebruikte meter (54%), gevolgd door de
enkelvoudige meter (42%), de tweevoudige meter met exclusief nacht (3%) en de
enkelvoudige meter met exclusief nacht (1%) voor KMO's.

VI.1.2 Analyse van de tarieven voor het gebruik92 van het distributienet in
Vlaanderen
Figuur 9: Tarieven van de meet- en telactiviteit in 2010 en 2015 (YMR) in EUR/jaar exclusief BTW
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Bron: VREG en CREG
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Figuur 10: Distributienettarieven van de DNB's in 2010 en 2015 (YMR) in cEUR/kWh
- exclusief BTW
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Figuur 11: Distributiekosten per DNB tussen 2010 en 2015 (in EUR/jaar) voor drie
doorsnee huishoudelijke afnemers93 met enkelvoudige, tweevoudige en exclusief
nacht meter – inclusief BTW
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De drie doorsnee huishoudelijke afnemers zijn 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter, 3.500
kWh/jaar met tweevoudige meter waarvan 1.600 kWh/jaar overdag en 1.900 kWh/jaar 's nachts en
tijdens het weekend en 3.500 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter. De CREG heeft gekozen
om de uitsluitend exclusief nacht meter te analyseren met een profieltype van 3.500 kWh/jaar om in
lijn te zijn met de twee andere geanalyseerde verbruiksprofielen voor de enkelvoudige meter en de
tweevoudige meter. In 2015 bedraagt het gemiddelde verbruik van een huishoudelijke afnemer met
uitsluitend exclusief nacht meter rond 6.000 kWh/jaar in Vlaanderen en rond 5.000 kWh in Wallonië.
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Figuur 12: Evolutie van de distributiekosten per DNB tussen 2010 en 2015 (in %)
voor drie doorsnee huishoudelijke afnemers met enkelvoudige, tweevoudige en
exclusief nacht meter
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Figuur 13: Distributiekosten per DNB tussen 2010 en 2015 (in EUR/jaar) voor drie
doorsnee KMO-klanten94 met enkelvoudige, tweevoudige en exclusief nacht meter
exclusief BTW
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Figuur 14: Evolutie van de distributiekosten per DNB tussen 2010 en 2015 (in %)
voor drie doorsnee KMO-klanten met enkelvoudige, tweevoudige en exclusief nacht
meter
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De drie doorsnee KMO-klanten zijn 10.000 kWh/jaar met enkelvoudige meter, 10.000 kWh/jaar met
tweevoudige meter waarvan 4.600 kWh/jaar overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het
weekend en 10.000 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter.
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82.

Na analyse van de distributienettarieven in Vlaanderen herneemt de CREG

hieronder de voornaamste vaststellingen die tussen 2010 en 2015 zijn gemaakt, namelijk:
-

Het enkelvoudige tarief en het tarief van de tweevoudige meter tijdens piekuren zijn
identiek, behalve voor ORES (Voeren) en zijn tussen 2010 en 2015 van 51% naar 92%
gestegen.

-

Het tarief van de tweevoudige meter tijdens daluren is tussen 2010 en 2015 van 62%
naar 126% gestegen.

-

Het tarief van de exclusief nacht meter is tussen 2010 en 2015 van 4% naar 58%
gestegen.

-

In 2015 variëren de prijzen voor het jaarlijkse verhuur van YMR-meters tussen 5,98 EUR
en 15,45 EUR (exclusief BTW).

83.

De CREG heeft de evolutie van de distributiekosten tussen 2010 en 2015

geanalyseerd voor

de drie doorsnee huishoudelijke afnemers met enkelvoudige,

tweevoudige en uitsluitend exclusief nacht meter en hieruit blijkt dat:
-

voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter de distributiekost
van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 51% naar 92% is gestegen;

-

voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met een tweevoudige meter waarvan 1.600
kWh overdag en 1.900 kWh 's nachts en tijdens het weekend de distributiekost van de
DNB's tussen 2010 en 2015 van 64% naar 106% is gestegen. De kost van de klant met
tweevoudige meter tijdens deze periode is het meeste gestegen;

-

voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter de
distributiekost van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 8% naar 55% is gestegen.

84.

De CREG heeft tevens de evolutie van de distributiekosten tussen 2010 en 2015

geanalyseerd voor de drie doorsnee KMO-klanten met enkelvoudige, tweevoudige en
uitsluitend exclusief nacht meter en hieruit blijkt dat:
-

voor de doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met enkelvoudige meter de distributiekost
van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 51% naar 92% is gestegen;
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-

voor de doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met een tweevoudige meter waarvan 4.600
kWh/jaar overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend de distributiekost
van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 65% naar 106% is gestegen. De kost van de
klant met tweevoudige meter tijdens deze periode is het meeste gestegen;

-

voor de doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter de
distributiekost van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 6% naar 57% is gestegen.

VI.2 Wallonië
De CREG herneemt hieronder de analyse van de gegevens95 die zijn verstrekt door de
DNB's in Wallonië.

VI.2.1 Kadaster van actieve meters op laagspanning
VI.2.1.1 Huishoudelijke afnemers – YMR-meters
85.

In Wallonië bedroeg het aantal actieve YMR-meters voor huishoudelijke afnemers

1.504.523 (EAN) in 2010 en 1.585.305 (EAN) in 2015. Het elektriciteitsverbruik96 voor alle
actieve YMR-meters samen bedroeg 6.450.428.583 kWh verbruikt (EAV) in 2010 en
5.830.894.328 kWh in 2015. Het gemiddelde jaarlijkse volume per EAN voor alle YMRmeters samen bedroeg 4.287 kWh in 2010 en 3.678 kWh in 2015.

Figuur 15: Verdeling van het totale aantal actieve meters97 (EAN) per type
huishoudelijke YMR-meter in 2010 en 2015 (in %) – Wallonië
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Bron: ORES, RESA, AIEG, AIESH, REW, INFRAX (Wallonië), EANDIS (Wallonië)
Er moet worden opgemerkt dat de vastgestelde evoluties van de elektriciteitsverbruiken tussen
2010 en 2015 mogelijk zijn beïnvloed door de klimaatomstandigheden.
97 Het aantal uitsluitend exclusief nacht meters is zeer beperkt voor huishoudelijke afnemers, namelijk:
0,003% in 2015 in Wallonië.
96
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Figuur 16: Verdeling van het elektriciteitsverbruik per type huishoudelijke YMR-meter
in 2010 en 2015 (in %) – Wallonië
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Figuur 17: Gemiddeld jaarlijks volume98 per type huishoudelijke YMR-meter in 2010
en 2015 (in kWh/jaar/EAN) – Wallonië
Gegevens 2015 (in kWh/jaar)
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Het totale aantal fotovoltaïsche installaties in Wallonië voor alle huishoudelijke

actieve YMR-meters (EAN) bedroeg 19.853 in 2010 (waarvan 25% voor enkelvoudige
meters en 75% voor tweevoudige meters) en 115.130 in 2015 (waarvan 66% voor
enkelvoudige meters en 34% voor tweevoudige meters).

98

In Wallonië bedroeg het aantal uitsluitend exclusief nacht meters van huishoudelijke afnemers 179
EAN's in 2010 en 43 EAN's in 2015. Dit beperkt aantal uitsluitend exclusief nacht meters heeft
gevolgen voor de evolutie van het gemiddelde verbruik per jaar (kWh/jaar) tussen 2010 en 2015,
namelijk gaande van 13.107 kWh/jaar in 2010 naar 5.093 kWh/jaar in 2015. Volgens ORES installeert
de DNB niet langer uitsluitend exclusief nacht meters, met als enige uitzondering de overschot van
oude situaties. De CREG is zich bewust van het zeer beperkte aantal elektrische installaties die
werken met uitsluitend een exclusief nacht meter in Wallonië maar koos ervoor dit metertype tevens
op te nemen in zijn studie teneinde een zo volledig mogelijke analyse van de situatie te verkrijgen.
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Figuur 18: Vastgestelde evolutie tussen 2010 en 2015 van het totale aantal actieve
meters en van het totale elektriciteitsverbruik per type huishoudelijke meter –
Wallonië
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De voornaamste vaststellingen voor huishoudelijke afnemers in Wallonië worden

hierna vermeld.
-

De vastgestelde evolutie van het totale aantal actieve meters tussen 2010 en 2015 is
gelijk aan +5%.

-

In 2015 is de tweevoudige meter de meest gebruikte meter (51%), gevolgd door de
enkelvoudige meter (44%), de tweevoudige meter met exclusief nacht (3%) en de
enkelvoudige meter met exclusief nacht (2%) voor huishoudelijke consumenten.

-

Tussen 2010 en 2015 werd een sterke stijging van het aantal fotovoltaïsche installaties
vastgesteld (+480%). In 2015 zijn de meeste fotovoltaïsche installaties aangesloten op
een enkelvoudige meter (66%), gevolgd door de tweevoudige meter (34%).

VI.2.1.2 KMO's99 – YMR-meters
88.

In Wallonië bedroeg het aantal actieve YMR-meters voor KMO-klanten 197.598

(EAN) in 2010 en 211.120 (EAN) in 2015. Het elektriciteitsverbruik voor alle actieve YMRmeters samen bedroeg 2.105.563.233 kWh verbruikt (EAV) in 2010 en 2.083.124.031 kWh
in 2015. Het gemiddelde jaarlijkse volume per EAN voor alle YMR-meters samen bedroeg
10.656 kWh in 2010 en 9.867 kWh in 2015.

99

Voor ORES zijn de gegevens verdeeld over huishoudelijke afnemers en niet-huishoudelijke
afnemers. De IT-systemen van deze DNB maken immers geen onderscheid tussen huishoudelijke
afnemers en KMO's.
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Figuur 19: Verdeling van het totale aantal actieve meters 100 (EAN) per type KMOmeter (YMR) in 2010 en 2015 (in %) – Wallonië
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Figuur 20: Verdeling van het elektriciteitsverbruik per type KMO-meter (YMR) in 2010
en 2015 (in %) – Wallonië
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Het aantal uitsluitend exclusief nacht meters is zeer beperkt voor KMO's, namelijk: 0,01% in 2015
in Wallonië. Volgens ORES installeert de DNB niet langer uitsluitend exclusief nacht meters, met als
enige uitzondering de overschot van oude situaties.
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Figuur 21: Gemiddeld jaarlijks volume101 per type KMO-meter (YMR) in 2010 en 2015
(in kWh/jaar/EAN) – Wallonië
Gegevens 2015 (in kWh/jaar)
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Figuur 22: Vastgestelde evolutie tussen 2010 en 2015 van het totale aantal actieve
meters en van het totale elektriciteitsverbruik per type KMO-meter – Wallonië
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Het totale aantal fotovoltaïsche installaties in Wallonië voor actieve KMO-meters

(YMR) bedroeg 1.606 in 2010 en 10.726 in 2015.
90.
-

De voornaamste vaststellingen voor KMO's in Wallonië worden hierna vermeld.
De vastgestelde evolutie van het totale aantal actieve meters tussen 2010 en 2015 was
gelijk aan +7%.

-

In 2015 is de meest gebruikte meter door KMO's in Wallonië de tweevoudige meter
(53%), gevolgd door de enkelvoudige meter (44%), de tweevoudige meter met exclusief
nacht (2%) en de enkelvoudige meter met exclusief nacht (1%).

101

In Wallonië bedroeg het aantal uitsluitend exclusief nacht meters voor KMO's 44 EAN's in 2010 en
13 EAN's in 2015. Dit beperkt aantal uitsluitend exclusief nacht meters heeft gevolgen voor de evolutie
van het gemiddelde verbruik per jaar tussen 2010 en 2015, namelijk gaande van 5.758 kWh/jaar in
2010 naar 1.966 kWh/jaar in 2015.
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VI.2.2 Analyse van de tarieven voor het gebruik102 van het distributienet in
Wallonië
Figuur 23: Tarieven van de meet- en telactiviteit in 2010 en 2015 (YMR) in EUR/jaar exclusief BTW

EUR/jaar

Tarief voor meten en tellen
20
18
16
14
12
10
8
6
4

2010
2015

Figuur 24: Distributienettarieven in 2010 en 2015 (YMR) in cEUR/kWh - exclusief
BTW
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Bron: CWaPE en CREG
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Figuur 25: Distributiekosten per DNB tussen 2010 en 2015 (in EUR/jaar) voor drie
doorsnee huishoudelijke afnemers103 met enkelvoudige, tweevoudige en exclusief
nacht meter – inclusief BTW
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Figuur 26: Evolutie van de distributiekosten per DNB tussen 2010 en 2015 (in %)
voor drie doorsnee huishoudelijke afnemers met enkelvoudige, tweevoudige en
exclusief nacht meter

%

Evolutie van de kosten (in %)
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Enkelvoudig

Tweevoudig
Exclusief
nacht

103

De drie doorsnee klanten zijn 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter, 3.500 kWh/jaar met
tweevoudige meter waarvan 1.600 kWh overdag en 1.900 kWh 's nachts en tijdens het weekend en
3.500 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter.
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Figuur 27: Distributiekosten per DNB tussen 2010 en 2015 (in EUR/jaar) voor drie
doorsnee KMO-klanten104 met enkelvoudige, tweevoudige en exclusief nacht meter exclusief BTW
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Figuur 28: Evolutie van de distributiekosten per DNB tussen 2010 en 2015 (in %)
voor drie doorsnee KMO-klanten met enkelvoudige, tweevoudige en exclusief nacht
meter
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Na analyse van de distributienettarieven in Wallonië herneemt de CREG hieronder

de voornaamste vaststellingen die tussen 2010 en 2015 zijn gemaakt, namelijk:
-

In 2015 was het tarief van de tweevoudige meter tijdens piekuren iets hoger dan het
enkelvoudige tarief.

-

Het enkelvoudige tarief is tussen 2010 en 2015 van 5% naar 83% gestegen.

-

Het tarief van de tweevoudige meter tijdens piekuren is tussen 2010 en 2015 van 6%
naar 147% gestegen.

104

De drie doorsnee KMO-klanten zijn 10.000 kWh/jaar met enkelvoudige meter, 10.000 kWh/jaar met
tweevoudige meter waarvan 4.600 kWh/jaar overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het
weekend en 10.000 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter.

65/99

-

Ook het tarief van de tweevoudige meter tijdens daluren is tussen 2010 en 2015 van 9%
naar 83% gestegen.

-

Het tarief van de exclusief nacht meter is tussen 2010 en 2015 van 7% naar 69%
gestegen.

-

In 2015 variëren de prijzen voor het jaarlijkse verhuur van YMR-meters tussen 5,25 EUR
en 17,35 EUR (exclusief BTW).

92.

De CREG heeft tevens de evolutie van de distributiekosten tussen 2010 en 2015

geanalyseerd voor de drie doorsnee klanten met enkelvoudige, tweevoudige en uitsluitend
exclusief nacht meter en hieruit blijkt dat:
-

voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter de distributiekost
van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 6% naar 84% is gestegen;

-

voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met een tweevoudige meter waarvan 1.600
kWh overdag en 1.900 kWh 's nachts en tijdens het weekend, de distributiekost van de
DNB's tussen 2010 en 2015 van 7% naar 117% is gestegen. De kost van de klant met
tweevoudige meter tijdens deze periode is het meeste gestegen;

-

voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter de
distributiekost van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 7% naar 71% is gestegen.

93.

De CREG heeft tevens de evolutie van de distributiekosten tussen 2010 en 2015

geanalyseerd voor de drie doorsnee KMO-klanten met enkelvoudige, tweevoudige en
uitsluitend exclusief nacht meter en hieruit blijkt dat:
-

voor de doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met enkelvoudige meter de distributiekost
van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 6% naar 83% is gestegen;

-

voor de doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met een tweevoudige meter waarvan 4.600
kWh/jaar overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend, de distributiekost
van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 7% naar 118% is gestegen. De kost van de klant
met tweevoudige meter tijdens deze periode is het meeste gestegen;

-

voor de doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter de
distributiekost van de DNB's tussen 2010 en 2015 van 7% naar 70% is gestegen.
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VI.3 Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De CREG herneemt hieronder de analyse van de gegevens105 die zijn verstrekt door de
Brusselse DNB.

VI.3.1 Kadaster van actieve meters op laagspanning
VI.3.1.1 Huishoudelijke afnemers – YMR-meters
94.

In Brussel bedroeg het aantal actieve YMR-meters voor huishoudelijke afnemers

506.835 (EAN) in 2010 en 507.440 (EAN) in 2015. Het elektriciteitsverbruik106 voor alle
actieve YMR-meters samen bedroeg 1.385.492.481 kWh verbruikt (EAV) in 2010 en
1.304.496.848 kWh (EAV) in 2015. Het gemiddelde jaarlijkse volume per EAN voor alle
YMR-meters samen bedroeg 2.734 kWh in 2010 en 2.571 kWh in 2015.

Figuur 29: Verdeling van het totale aantal actieve meters107 (EAN) per type
huishoudelijke YMR-meter in 2010 en 2015 (in %) – Brussel
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Bron: SIBELGA. De gegevens zijn gebaseerd op de EAV's van 12/2014 tot 11/2015 omdat de
EAV's van 12/2015 nog niet beschikbaar waren. De verstrekte gegevens zijn niet de officiële
gegevens die worden gebruikt voor reportings aan de gewestelijke regulator BRUGEL of voor de
jaarbalans van SIBELGA. Deze waren immers nog niet beschikbaar en kunnen enigszins verschillen
van de in het kader van deze studie verstrekte gegevens.
106 Er moet worden opgemerkt dat de vastgestelde evoluties van de elektriciteitsverbruiken tussen
2010 en 2015 mogelijk zijn beïnvloed door de klimaatomstandigheden.
107 Het percentage uitsluitend exclusief nacht meter bedraagt 0,002% en dat van de enkelvoudige
meter met exclusief nacht meter 0,1% in 2015 in Brussel.
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Figuur 30: Verdeling van het elektriciteitsverbruik per type huishoudelijke YMR-meter
in 2010 en 2015 (in %) – Brussel
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Figuur 31: Gemiddeld jaarlijks volume108 per type huishoudelijke YMR-meter in 2010
en 2015 (in kWh/jaar/EAN) – Brussel
Gegevens 2015 (in kWh/jaar)
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totale aantal fotovoltaïsche installaties

in Brussel voor

alle actieve

huishoudelijke YMR-meters (EAN) bedroeg 1.540 in 2010 (waarvan 47 % voor enkelvoudige
meters en 53% voor tweevoudige meters) en 2.423 in 2015 (waarvan 54% voor
enkelvoudige meters en 46% voor tweevoudige meters).

108

In Brussel bedroeg het aantal uitsluitend exclusief nacht meters van huishoudelijke afnemers 51
EAN's in 2010 en 11 EAN's in 2015. Dit beperkt aantal uitsluitend exclusief nacht meters heeft
gevolgen voor de evolutie van het gemiddelde verbruik per jaar (kWh/jaar) tussen 2010 en 2015,
namelijk gaande van 4.698 kWh/jaar in 2010 naar 27.221 kWh/jaar in 2015.
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Figuur 32: Vastgestelde evolutie tussen 2010 en 2015 van het totale aantal actieve
meters en van het totale elektriciteitsverbruik per type huishoudelijke meter – Brussel
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De voornaamste vaststellingen voor huishoudelijke afnemers in Brussel worden

hierna vermeld.
-

De vastgestelde evolutie van het totale aantal actieve meters tussen 2010 en 2015 is
gelijk aan +0,1%.

-

In 2015 is de meest gebruikte meter door huishoudelijke consumenten de enkelvoudige
meter (75%), gevolgd door de tweevoudige meter (24%) en door de tweevoudige meter
met exclusief nacht (1%).

-

Tussen 2010 en 2015 werd een verhoging van het aantal fotovoltaïsche installaties
vastgesteld (+57%). De meeste fotovoltaïsche installaties zijn aangesloten op een
enkelvoudige meter (54%), gevolgd door de tweevoudige meter (46 %).

VI.3.1.2 KMO's – YMR-meters
97.

In Brussel bedroeg het aantal actieve YMR-meters voor KMO-klanten 102.547

(EAN) in 2010 en 127.073 (EAN) in 2015. Het elektriciteitsverbruik voor alle actieve YMRmeters samen bedroeg 869.789.984 kWh verbruikt (EAV) in 2010 en 860.910.576 kWh in
2015. Het gemiddelde jaarlijkse volume per EAN voor alle YMR-meters samen bedroeg
8.482 kWh in 2010 en 6.775 kWh in 2015.
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Figuur 33: Verdeling van het totale aantal actieve meters 109 (EAN) per type KMOmeter (YMR) in 2010 en 2015 (in %) – Brussel
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Figuur 34: Verdeling van het elektriciteitsverbruik per type KMO-meters (YMR) in
2010 en 2015 (in %) – Brussel
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Het percentage enkelvoudige meters met een exclusief nacht meter en tweevoudige meters met
een exclusief nacht meter bedraagt 0,2% en het percentage uitsluitend exclusief nacht meters
bedraagt 0,01% voor KMO's in 2015 in Brussel.
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Figuur 35: Gemiddeld jaarlijks volume110 per type KMO-meter (YMR) in 2010 en 2015
(in kWh/jaar/EAN) – Brussel
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Figuur 36: Vastgestelde evolutie tussen 2010 en 2015 van het totale aantal actieve
meters en van het totale elektriciteitsverbruik per type KMO-meter – Brussel
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De voornaamste vaststellingen voor KMO's in Brussel worden hierna vermeld.
De vastgestelde evolutie van het totale aantal actieve meters tussen 2010 en 2015 is
gelijk aan +24%.

-

In 2015 is de meest gebruikte meter voor KMO's in Brussel de enkelvoudige meter
(65%), gevolgd door de tweevoudige meter (35%).

110

In Brussel bedroeg het aantal uitsluitend exclusief nacht meters voor KMO's 11 EAN's in 2010 en
12 EAN's in 2015. Dit beperkt aantal uitsluitend exclusief nacht meters heeft gevolgen voor de evolutie
van het gemiddelde verbruik per jaar tussen 2010 en 2015, namelijk gaande van 19.985 kWh/jaar in
2010 naar 32.233 kWh/jaar in 2015.
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VI.3.2 Analyse van het gebruikstarief111 van het distributienet in Brussel
Figuur 37: Tarieven van de meet- en telactiviteit in 2010 en 2015 (YMR) in EUR/jaar exclusief BTW
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Figuur 38: Distributienettarieven in 2010 en 2015 (YMR) in cEUR/kWh - exclusief
BTW
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Figuur 39: Distributiekosten tussen 2010 en 2015 (in EUR/jaar) voor drie doorsnee
huishoudelijke afnemers112 met enkelvoudige, tweevoudige en exclusief nacht meter
– inclusief BTW
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Bron: BRUGEL en CREG
De drie doorsnee klanten zijn 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter, 3.500 kWh/jaar met
tweevoudige meter waarvan 1.600 kWh overdag en 1.900 kWh 's nachts en tijdens het weekend en
3.500 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter.
112
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Figuur 40: Evolutie van de distributiekosten per DNB tussen 2010 en 2015 (in %)
voor drie doorsnee huishoudelijke afnemers met enkelvoudige, tweevoudige en
exclusief nacht meter
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Figuur 41: Distributiekosten per DNB tussen 2010 en 2015 (in EUR/jaar) voor drie
doorsnee KMO-klanten113 met enkelvoudige, tweevoudige en uitsluitend exclusief
nacht meter - exclusief BTW
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Figuur 42: Evolutie van de distributiekosten per DNB tussen 2010 en 2015 (in %)
voor drie doorsnee KMO-klanten met enkelvoudige, tweevoudige en uitsluitend
exclusief nacht meter
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De drie doorsnee KMO-klanten zijn 10.000 kWh/jaar met enkelvoudige meter, 10.000 kWh/jaar met
tweevoudige meter waarvan 4.600 kWh/jaar overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het
weekend en 10.000 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter.
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99.

Na analyse van de distributienettarieven in Brussel herneemt de CREG hieronder

de voornaamste vaststellingen die tussen 2010 en 2015 zijn gemaakt, namelijk:
-

Het enkelvoudige tarief en het tarief van de tweevoudige meter tijdens piekuren zijn
identiek in Brussel.

-

In Brussel wordt een stijging vastgesteld van 5% van het enkelvoudige tarief en van het
tweevoudige tarief tijdens piekuren, van 6% van het tweevoudige tarief tijdens daluren en
van 3% van het exclusief nacht tarief.

-

Tussen 2010 en 2015 stijgen de prijzen voor het jaarlijkse verhuur van YMR-meters van
8,18 EUR naar 12,87 EUR (exclusief BTW) in Brussel.

100.

De CREG heeft tevens de evolutie van de distributiekosten tussen 2010 en 2015

geanalyseerd voor de drie doorsnee klanten met enkelvoudige, tweevoudige en uitsluitend
exclusief nacht meter en hieruit blijkt dat:
-

voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met enkelvoudige meter de distributiekost
van de DNB tussen 2010 en 2015 met 7% is gestegen;

-

voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met een tweevoudige meter waarvan 1.600
kWh/jaar overdag en 1.900 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend de distributiekost
van de DNB tussen 2010 en 2015 met 8% is gestegen.

-

voor de doorsnee klant van 3.500 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter de
distributiekost van de DNB tussen 2010 en 2015 met 6% is gestegen.

101.

De CREG heeft tevens de evolutie van de distributiekosten tussen 2010 en 2015

geanalyseerd voor de drie doorsnee KMO-klanten met enkelvoudige, tweevoudige en
uitsluitend exclusief nacht meter en hieruit blijkt dat:
-

voor de doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met enkelvoudige meter de distributiekost
van de DNB's tussen 2010 en 2015 met 6% is gestegen;

-

voor de doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met een tweevoudige meter waarvan 4.600
kWh/jaar overdag en 5.400 kWh/jaar 's nachts en tijdens het weekend, de distributiekost
van de DNB's tussen 2010 en 2015 met 6% is gestegen;

-

voor de doorsnee klant van 10.000 kWh/jaar met uitsluitend exclusief nacht meter de
distributiekost van de DNB's tussen 2010 en 2015 met 4% is gestegen.
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VII. BIJLAGE
2:
ANALYSE
VAN
VRAGENLIJSTEN VAN DE DNB's
102.

DE

In haar briefwisseling aan de DNB's114 van de drie gewesten van het land heeft de

CREG vijf vragen geformuleerd om een beter inzicht te krijgen in de thematiek van meters op
het niveau van de DNB's. De federale regulator heeft de antwoorden per vraag geanalyseerd
en hieronder de belangrijkste elementen hernomen.
Vraag 1: Geef ons een beknopte beschrijving van het tariefbeleid voor "elektriciteit"
van de DNB en de operator met betrekking tot de metertypes voor huishoudelijke
afnemers en KMO's in 2015. Verkiest u op het niveau van tarieven één metertype
boven een ander metertype op basis van een soort aansluiting, het verbruiksniveau,
het prijsniveau, andere redenen, ...?
103.

Eén DNB geeft aan dat hij op het gebied van meters een beleid hanteert dat in

overeenstemming

is

met

de

principes

van

het

technische

reglement

voor

elektriciteitsdistributie en in het bijzonder met de bepalingen die vermeld staan in de
meetcode. De DNB ziet er dus op toe dat de elementen van de meetinstallatie toelaten om
de nauwkeurigheidscategorie te garanderen. De keuze voor een mechanische of
elektronische meter wordt gebaseerd op de optimale oplossing uit economisch standpunt en
dit tevens volgens het gebruikerstype van het net, van de afname alleen, van de injectie of
van een combinatie van beiden. De keuze om al dan niet te opteren voor een meting op
afstand wordt tevens gebaseerd op het type en de frequentie van de registratiegegevens.
104.

Een andere DNB verduidelijkt dat het metertype115 wordt bepaald door het

aansluitingsvermogen, namelijk: < 56 kVA: jaarmeter, tussen 56 en 100 kVA: AMR-meter
(kwartier) met MMR-facturatie en > 100 kVA: AMR-meter (kwartier) met AMR-facturatie.
Naast het aansluitingsvermogen bepalen het vermogen en het type van eventuele productieinstallaties tevens welke meter wordt geïnstalleerd.
105.

Eén DNB meldt dat voor de stroomvoorziening op laagspanning het beleid van de

prijzen gebaseerd is op het gewenste aansluitingsvermogen, ongeacht of het om een
huishoudelijke afnemer of een KMO gaat. Tot 100 kVA stelt de DNB meters met jaarlijkse
meteropname voor. De DNB installeert standaard een eenfazige meter van 50A met
114

Om redenen van vertrouwelijkheid vermeldt de CREG de namen van de DNB's en gewesten niet in
deze analyse.
115 Type meter: YMR (Yearly Meter Reading: jaarlijkse meteropname), MMR (Monthly Meter Reading:
maandelijkse meteropname) en AMR (Automatic Meter Reading: automatische meteropname).
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tweevoudig tarief. Er is geen verschil tussen een meter met enkelvoudig tarief (ET) en een
meter met tweevoudig tarief (TT). De prijs om van het ene tarief naar het andere, van ET
naar TT (of omgekeerd), over te schakelen, ligt rond 40 €. Indien het gevraagde
aansluitingsvermogen groter is dan 100 kVA, installeert de DNB sowieso een meter met
automatische meteropname (Automatic Meter Reading - AMR).
106.

Eén DNB meldt dat hij geen onderscheid maakt tussen huishoudelijke afnemers en

KMO's. Het enige tarifaire onderscheid wordt gemaakt op het niveau van de aansluiting
(TMS, MS, TLS, LS)116 en het beschikbare contractuele vermogen. De verbruiksniveaus
vormen geen reden om verschillende meters te installeren. Volgens deze DNB hangt het
geïnstalleerde metertype geenszins af van de soort klant (huishoudelijk of niet-huishoudelijk),
enkel van de kenmerken van de gevraagde afnames op het ogenblik van de installatie.
Onder afnamekenmerken verstaat de DNB enkel de aansluitingscapaciteit (uitgedrukt in
kVA) die overeenstemt met de gewenste maximumafname en dus niet het jaarlijkse verbruik.
Het volgende regime voor meten en tellen (YMR, MMR of AMR) bij laagspanning wordt
toegepast: AMR voor aansluitingsvermogens >= 100 kVA, MMR voor aansluitingsvermogens
>= 56 kVA en < 100 kVA, YMR voor aansluitingsvermogens <56 kVA.
Vraag 2: Is er in 2015 een type actieve meter (enkelvoudig/tweevoudig/exclusief nacht
en YMR, MMR of AMR) die in het bijzonder betrekking heeft op een type klant (met
name de klanten 1.200 kWh/jaar, 3.500 kWh/jaar, 7.500 kWh/jaar en 50.000 kWh/jaar)?
Zo ja, kunt u dan het metertype per klanttype (huishoudelijk en KMO) vermelden?
107.

Eén DNB ziet geen specifiek verband. Een andere DNB verduidelijkt dat het

metertype niet afhangt van de volumes maar van de capaciteit. Voor >56 kVA wordt
gebruikgemaakt van de uitlezing vanop afstand. MMR-meters worden niet langer
geïnstalleerd. Indien nodig, wordt een AMR geïnstalleerd die met het oog op de tarifering als
MMR wordt behandeld. In het geval van een nieuwe aansluiting wordt altijd een tweevoudige
meter geïnstalleerd.
108.

Eén DNB meldt dat het type klant geen verband houdt met het type verbruik of het

type meter en teller, behalve in het geval van een elektrische accumulatieverwarming
waarvoor een exclusief nacht meter nodig is.

116

TMS: Trans Middenspanning, MS: Middenspanning, TLS: Trans Laagspanning, LS: Laagspanning
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109.

Voor de vermogens <56 kVA (i.e. YMR-meters) kan de klant opteren voor het

regime "Time of Use". Hij kiest dus voor een enkelvoudige of tweevoudige meter naargelang
waar hij de voorkeur aan geeft op basis van zijn verbruiksprofiel en hetgeen zijn
meetinstallatie toestaat. In voorkomend geval, kan hij (op eigen kosten) een wijziging van de
meet- en telinstallatie vragen om over te schakelen naar een tweevoudige meter (een
enkelvoudige meter is altijd realiseerbaar). In de praktijk heeft de klant er vanuit financieel
standpunt baat bij om over te schakelen naar een tweevoudige meter vanaf het ogenblik dat
het aantal kWh dat hij tijdens daluren verbruikt een bepaalde drempel overschrijdt. De DNB
stelt een positieve netto-correlatie vast tussen de verhouding van tweevoudige meters en het
gemeten verbruiksniveau.
Op het net van de DNB bestaan er drie types YMR meet- en telinstallaties:
-

Installaties met meters die beschikken over slechts één enkel register (total hours) en die
dus enkel metingen van het enkelvoudige verbruik mogelijk maken.

-

Installaties met meters die beschikken over twee registers (high en low) maar zonder
gecentraliseerde op afstand bedienbare relais en die dus enkel metingen van het
enkelvoudige verbruik mogelijk maken.

-

Installaties met meters die beschikken over twee registers (high et low) met
gecentraliseerde op afstand bedienbare relais die ervoor zorgt dat de verbruiken kunnen
worden omgezet van de ene naar de andere van deze twee registers en die dus
metingen van het tweevoudige verbruik mogelijk maken.

Een klant die een woning betrekt op een toegangspunt met een meet- en telinstallatie van
type 1 of 2 en die een tweevoudig tarief wenst, moet een aanpassing van zijn meet- en
telinstallatie vragen.
Een klant die een woning betrekt op een toegangspunt met een meetinstallatie van type 3 en
die een enkelvoudig tarief wenst, ontvangt een factuur op basis van de som van de
verbruiken die zijn gemeten op de high en low registers.
In het geval van nieuwe aansluitingen installeert de DNB altijd meters met twee registers. De
meet- en telinstallatie behoort dus tot type 2 of 3, afhankelijk van het feit of de initiële
eigenaar een enkelvoudige of tweevoudige meter vraagt.
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110.

Wat de exclusief nacht meter betreft, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in

het verleden noch elektrische verwarming noch elektrische boilers gepromoot: minder dan
1% van de toegangspunten zijn uitgerust met exclusief nacht meters. Met betrekking tot alle
door de DNB gemaakte kosten is het economisch gezien niet gerechtvaardigd om een
exclusief nacht tarief voor te stellen dat lager is dan het tarief tijdens daluren. De DNB stelt
bovendien vast dat de grote meerderheid van de energieleveranciers identieke tarieven
voorstellen voor daluren en exclusief nacht. De vraag is of het nuttig is om op korte of
middellange termijn een dergelijke differentiatie te behouden.
111.

Voor een andere DNB heeft de voornaamste kost voor de DNB betrekking op de

noodzakelijke netinvestering om initieel een bepaald vermogen ter beschikking te stellen van
zijn klanten en op de exploitatie van dit net om de continuïteit van deze terbeschikkingstelling
te waarborgen. Overigens maakt een goede verdeling van de hoeveelheid stroom op de
verschillende momenten van de dag het ook mogelijk om bepaalde exploitatiekosten te
drukken.
Vraag 3: Stelt u in 2015 een switching vast van de tweevoudige naar de enkelvoudige
tariferingswijze in het geval van de installatie van zonnepanelen voor huishoudelijk
afnemers117? Zo ja, beschikt u over cijfermatige gegevens (%, aantal switches/aantal
EAN's, …)?
112.

Eén DNB vermeldt voor 2015 een switchingpercentage van 1,77% van tweevoudige

tarifering naar enkelvoudige tarifering. Een andere DNB stelt vast dat de eigenaars van
fotovoltaïsche installaties vragen om van het tweevoudige tarief naar het enkelvoudige tarief
over te schakelen. Tot en met 31/10/2015 zijn in 2015 1.853 installaties van tweevoudig naar
enkelvoudig overgegaan.
113.

Volgens één DNB is de omschakeling naar het enkelvoudige tarief mogelijk op

vraag van de klant. In 2015 telt deze DNB 29.399 switches van tweevoudige tarifering naar
een enkelvoudige tarifering naar aanleiding van de installatie van zonnepanelen.
114.

Eén DNB stelt een switching vast die zich uit in de vraag van klanten om van het

tweevoudige tarief naar het enkelvoudige tarief over te schakelen.

117

De CREG stelt in de drie gewesten een algemene trend vast van een switching van de
tweevoudige naar de enkelvoudige tariferingswijze in het geval van de installatie van zonnepanelen
voor huishoudelijke afnemers.
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115.

Een andere DNB verduidelijkt dat wanneer de bestaande meter een tweevoudige

meter is (en als dusdanig wordt gefactureerd) tijdens de vervanging ervan door een A+/Ameter118:
-

Indien de klant niets opgeeft, blijft het toegangspunt tweevoudig.

-

Indien de klant vraagt om tijdens de vervanging over te schakelen naar het enkelvoudige
tarief, schakelt de DNB het toegangspunt over naar het enkelvoudige tarief.

-

Indien de klant het advies van de DNB vraagt, verduidelijkt deze dat het interessanter is
om over te schakelen naar het enkelvoudige tarief indien het jaarlijkse verbruik niet groot
is in verhouding tot de verwachte productie vanuit de gedecentraliseerde productieinstallatie (want de compensatie gebeurt via register). Indien de verwachte productie
verwaarloosbaar is in verhouding tot het verbruik, raadt de DNB hem aan om bij het
tweevoudige tarief te blijven.

-

Het is mogelijk dat de klant zijn beklag doet wanneer hij zijn regularisatie factuur ontvangt
en dat hij vaststelt dat er tussen de registers geen compensatie bestaat. Op zijn vraagt
zorgt de DNB dan voor een omschakeling naar het enkelvoudige tarief.

Vraag 4: Stelt u in 2015 structurele wijzigingen vast van de types meters om andere
redenen dan de installatie van zonnepanelen? Zo ja, kunt u dan de motivaties voor
deze wijzigingen vermelden?
116.

De DNB's stellen geen enkele structurele wijziging vast van de types meter om

andere redenen dan de installatie van zonnepanelen.
117.

Een andere DNB meldt dat over het algemeen de installatie van tweevoudige

meters ieder jaar toeneemt. Alles hangt af van de klant en van hoe en wanneer hij de
energie verbruikt. In het geval van een gezinsuitbreiding of veranderingen in het dagelijkse
leven van de klanten, is het mogelijk dat deze hun verbruikswijze wijzigen en dus hun
installatietype veranderen.

118

De bidirectionele A+A- meter wordt geleverd en geïnstalleerd door de DNB, indien de klant
elektriciteit via zonnepanelen produceert. Deze A+A- meter meet de aan de woning geleverde energie
afzonderlijk van de energie die op het net wordt gezet wanneer de productie van de zonnepanelen
groter is dan het verbruik van de woning.
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Eén DNB verduidelijkt dat hij sinds de toename van de installaties van zonnepanelen geen
andere structurele wijzigingen vaststelt. De DNB vermoedt daarentegen dat de komst van
het vraagbeheer119 die verband houdt met het gebruik van elektrische voertuigen en
bepaalde thermische toepassingen (zoals warmtepompen, ...) ervoor kan zorgen dat klanten
of DNB’s structurele wijzigingen zullen doorvoeren.
Eén DNB heeft in 2015 geen structurele wijziging van het metertype vastgesteld om een
andere reden dan de installatie van zonnepanelen.
118.

Voor één DNB zijn er heel wat factoren die kunnen leiden tot de vervanging van een

meter door een ander type meter (bijv. enkelvoudig tarief naar tweevoudig tarief, kWh-meter
naar meter met piekmeting, ...): renovatiewerken aan een gebouw, vervanging van de
bestaande meter door een A+/A-, systematische vervanging of vervanging in het kader van
een project, verhoging van het vermogen op vraag van de klant, enz.
Vraag 5: Verstrekt u in 2015 aan consumenten advies over de keuze van een
specifieke meter of advies aan consumenten die van metertype willen veranderen of
die zonnepanelen hebben geïnstalleerd? Zo ja, heeft u dan bepaalde documentatie
hiervoor? Welk soort advies verstrekt u?
119.

De DNB geeft consumenten informatie in een specifieke brochure. Voor een andere

DNB hangt het metertype voornamelijk af van het aansluitingsvermogen en van het type en
het vermogen van de productie-installatie. De klant kan vrij kiezen tussen AMR en MMR.
Hierover bestaat evenwel geen specifieke documentatie.
120.

De klanten kunnen de website van de DNB raadplegen waarop het gebruik van de

verschillende metertypes en andere informatie beschikbaar is. Om eventuele vragen te
beantwoorden zijn er tevens klantenkantoren en "call centers".
Een andere DNB staat klanten bij en geeft hen advies over hun keuze als zij hierom vragen.
De DNB heeft echter geen specifieke documentatie per thema opgesteld. Meer in het
bijzonder voor klanten die zonnepanelen willen installeren, raadt de DNB over het algemeen
aan om de transfert van het tweevoudige tarief naar het enkelvoudige tarief te onderzoeken.

119

Het vraagbeheer die verband houdt met het gebruik van elektrische voertuigen en bepaalde
thermische toepassingen (zoals warmtepompen, ...), evenals de ontwikkeling van Smart Home en de
lokale productie met zonnepanelen komen niet aan bod in dit deel. Deze aspecten maken geen deel
uit van de doelstelling van deze studie.

80/99

De DNB geeft klanten eveneens advies over de meest gunstige periode om van tarief te
veranderen teneinde het proces van compensatie te optimaliseren. De definitieve keuze ligt
evenwel steeds bij de consument.
Eén DNB raadt de financieel meest interessante formule voor de gebruiker aan en dit is in de
meeste gevallen de omschakeling naar het tweevoudige tarief. De DNB heeft hier geen
specifieke documentatie voor. Eén DNB moedigt de installatie van een tweevoudige meter
aan. Indien de klant uiteindelijk voor een enkelvoudige meter kiest, past de DNB de meting
op elektronische wijze aan (som van de registers).
121.

Eén DNB geeft de consumenten raad op zijn website en zorgt voor een interne

opleiding van de medewerkers van de klantendienst. Ook zijn er documenten beschikbaar op
de website en de link naar de tariefsimulator van de distributiekosten.
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ASPIRAVI-ENERGY NATURE FIX 1JR VL (1)
ASPIRAVI-ENERGY NATURE FLEX 1JR VL (2) 1506
BELPOWER GROEN 1JR (1)
BELPOWER GROEN 2JR (1)
BELPOWER GROEN 3JR (1)
COMFORT ENERGY ELEK GO VAR VL (2) '1506
COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR VL (2) '1504
COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR VL (1)
COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR VL (1)
EBEM B@SIC (2) '1509
EBEM GROEN ENDEX (2) '1303
EBEM VAST 1.0 (1)
ECS ACTIVEGREEN VAST 2JR (1)
ECS EASY GEÏN 1JR (2) '1506
ECS EASY VAST 1JR (1)
ECS EASY3 VAST 3JR VL (1)
ECS FIXONLINE 1JR (1)
ECS GREEN VAST 1JR (1)
ECS SELECT GEÏN 2JR (2) '1305-'1401
ELEGANT VL GR STROOM (2) '1204-'1502
ELEGANT VL GR STROOM BX (2) '1507
ENECO PARTICULIER (1)
ENECO SOLAR PARTICULIER (1)
ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) '1411
ENERGY PEOPLE EP ELEK 1JR VL (1)
ENERGY PEOPLE EP ELEK 2JR VL (1)
ENERGY PEOPLE EP ELEK 3JR VL (1)
ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) '1410
ENI BASIC 1JR (1)
ENI FLEX (2) '1401-'1406
ENI FLEX (2) '1407-'1409
ENI LINK 1JR (1)
ENI RELAX 1JR (1)
ENI RELAX 3JR (1)
ESSENT GROEN VOORAF (2) '1407
ESSENT VAR GROEN (2) '1412
ESSENT VAST GROEN 1JR (1)
ESSENT VAST GROEN 3JR (1)
ESSENT VAST GROEN C@RE 1JR (1)
ESSENT VR GR C@RE (2) '1503-'1503
LAMPIRIS TIP VL (2) '1511
LUMINUS ACTIEF+ 1JR (2) '1301
LUMINUS CLICK (1)
LUMINUS ECO+ 1JR (2) '1301
LUMINUS ECOFIX 2JR (1)
LUMINUS ECOFLEX 2JR VL (2) '1507
LUMINUS ESSENTIAL (2) '1301
LUMINUS FIX 2JR (1)
LUMINUS OPTIFIX 2JR (1)
MEGA FREE 1-3JR VL (2) '1504
MEGA HOME 1JR VL (1)
MEGA HOME 2JR VL (1)
MEGA HOME 3JR VL (1)
MEGA HOME 5JR VL (1)
MEGA SAFE 1JR VL (1)
MEGA SAFE 2JR VL (1)
MEGA SAFE 3JR VL (1)
MEGA ZEN 5JR VL (1)
OCTA+ ENERGYBOX (2) VL '1510
OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1)
OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1)
OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1)
OCTA+ WEB (2) VL '1510
POWEO VAST 100% GROEN 1JR VL (1)
WATZ ELEKTRICITEIT (1)
WATZ SHOP-IN-THE-SHOP 1JR (1)
WATZ SHOP-IN-THE-SHOP 2JR (1)
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VIII. BIJLAGE 3: ELEKTRICITEITSPRIJZEN
VAN DE LEVERANCIERS

122.

De
In dit hoofdstuk analyseert de CREG de energiecomponent120 van december 2015

(vaste vergoeding en verbruik) van de elektriciteitsprijzen van de leveranciers in de drie

gewesten van het land.

VIII.1 Vlaanderen
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elektriciteitsprijzen van december 2015 van de leveranciers die actief zijn in Vlaanderen.

VIII.1.1 Analyse van de energiecomponent

Huishoudelijke afnemers - Vlaanderen

Figuur 43: Vergelijking van de vaste vergoeding van de energieprijzen121 van
leveranciers122 die actief zijn in Vlaanderen (EUR/jaar) - exclusief BTW
Vaste vergoeding van leverancies in december 2015 (in EUR/jaar)
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In dit deel worden enkel de vaste vergoeding en de prijs van het verbruik geanalyseerd want zij zijn
de enige elementen die variëren bij de verschillende tarieven van de enkelvoudige, tweevoudige en
exclusief nacht meters voor de elektriciteitsprijzen van de leveranciers. De kosten voor groene energie
en warmte-krachtkoppeling en de andere elementen van de factuur, zoals het vervoer, de BTW,
andere taksen en heffingen, vormen een gegeven dat geen invloed heeft op de keuze tussen een
meter met enkelvoudig tarief, met tweevoudig tarief of exclusief nacht tarief.
121 (1): Vaste prijs; (2): Variabele prijs
122 ECS: Electrabel Customer Solutions nv
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MEGA SAFE 1JR VL (1)
MEGA SAFE 2JR VL (1)
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POWEO VAST 100% GROEN 1JR VL (1)
WATZ ELEKTRICITEIT (1)
WATZ SHOP-IN-THE-SHOP 1JR (1)
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Figuur 44: Vergelijking van de energieprijzen van leveranciers die actief zijn
in Vlaanderen (cEUR/kWh) - exclusief BTW
Energieprijzen van leveranciers in december 2015 ( in cEUR/kWh)
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De voornaamste vaststellingen van de analyse van de energieprijzen van

leveranciers die actief zijn in Vlaanderen voor huishoudelijke consumenten worden hierna

vermeld.

De vaste vergoeding (exclusief BTW):

De jaarlijkse vaste vergoeding van het enkelvoudige tarief en het tweevoudige tarief

varieert tussen 0 EUR en 100 EUR. De jaarlijkse vaste vergoeding van het exclusief

nacht tarief varieert tussen 0 EUR (voor het merendeel van de leveranciers) en 100 EUR.

De prijs per kWh (exclusief BTW):

De prijs per kWh van het enkelvoudige tarief varieert tussen 4,00 cEUR/kWh en 8,07

cEUR/kWh.

De prijs per kWh van het tweevoudige tarief varieert tussen 4,59 cEUR/kWh en 9,40

cEUR/kWh tijdens piekuren en tussen 3,16 cEUR/kWh en 6,25 cEUR/kWh tijdens

daluren.
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ASPIRAVI-ENERGY NATURE FIX 1JR VL (1)

BELPOWER GROEN 3JR (1)

BELPOWER GROEN 2JR (1)

WATZ SHOP-IN-THE-SHOP 2JR (1)
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WATZ ELEKTRICITEIT (1)

POWEO VAST 100% GROEN 1JR VL (1)

OCTA+ WEB (2) VL '1510

OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1)

OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1)
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ESSENT VAR GROEN (2) '1412

ENI RELAX 3JR (1)

ENI RELAX 1JR (1)

ENI LINK 1JR (1)

ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) '1512
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ENERGY PEOPLE EP ELEK 3JR VL (1)
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ENECO KMO (1)

ELEGANT VL GROENE STROOM (2) '1204

ECS GREEN PRO VAST 1JR (1)

ECS FIXONLINE PRO 1JR (1)

ECS EASY3 PRO VAST 3JR VL (1)

ECS EASY PRO VAST 1JR (1)

ECS EASY PRO 1JR (2) '1506

EBEM VAST 1.0 (1)

EBEM GROEN ENDEX (2) '1303

EBEM B@SIC (2) '1509

COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR VL (1)

COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR VL (1)
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VIII.1.1.2
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a)

ASPIRAVI-ENERGY NATURE FLEX VL (2) '1508

EUR/jaar

De prijs per kWh van het exclusief nacht tarief varieert tussen 2,85 cEUR/kWh en 6,25

cEUR/kWh. Voor het merendeel van de producten van leveranciers zijn het tweevoudige

tarief tijdens daluren en het exclusief nacht tarief identiek123.

KMO's - Vlaanderen

Figuur 45: Vergelijking van de vaste vergoeding van de energieprijzen van
leveranciers die actief zijn in Vlaanderen (EUR/jaar) - exclusief BTW
Vaste vergoeding van leverancies in december 2015 (in EUR/jaar)
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Deze tendens wordt al enkele jaren vastgesteld. Het exclusief nacht tarief van de leveranciers stijgt
immers tot aan het niveau van het tweevoudige tarief tijdens daluren.
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BELPOWER GROEN 2JR (1)

BELPOWER GROEN 1JR (1)

ASPIRAVI-ENERGY NATURE FLEX VL (2) '1508
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Figuur 46: Vergelijking van de energieprijzen van leveranciers die actief zijn
in Vlaanderen (cEUR/kWh) - exclusief BTW
Energieprijzen van leveranciers in december 2015 ( in cEUR/kWh)
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De voornaamste vaststellingen van de analyse van de energieprijzen van

leveranciers die actief zijn in Vlaanderen voor KMO's worden hierna vermeld.

De vaste vergoeding (exclusief BTW):

De jaarlijkse vaste vergoeding van het enkelvoudige tarief en het tweevoudige tarief

varieert tussen 10 EUR en 100 EUR. De jaarlijkse vaste vergoeding van het exclusief

nacht tarief varieert tussen 0 EUR (voor het merendeel van de leveranciers) en 100 EUR.

De prijs per kWh (exclusief BTW):

De prijs per kWh van het enkelvoudige tarief varieert tussen 4,16 cEUR/kWh en 8,31

cEUR/kWh.

De prijs per kWh van het tweevoudige tarief varieert tussen 3,95 cEUR/kWh en 9,86

cEUR/kWh tijdens piekuren en tussen 3,38 cEUR/kWh en 6,41 cEUR/kWh tijdens

daluren.

De prijs per kWh van het exclusief nacht tarief varieert tussen 3,31 cEUR/kWh en 6,41

cEUR/kWh. Voor het merendeel van de producten van leveranciers zijn het tweevoudige

tarief tijdens daluren en het exclusief nacht tarief identiek.
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VIII.1.1.3
Samenvatting
Vlaanderen

voor

huishoudelijke

consumenten

en

KMO's

in

Voor huishoudelijke afnemers en KMO's in Vlaanderen is de jaarlijkse vaste vergoeding van
het enkelvoudige tarief en het tweevoudige tarief identiek voor het merendeel van de
leveranciers. De jaarlijkse vaste vergoeding van het exclusief nacht tarief is gelijk aan nul
voor het merendeel van de leveranciers.
De prijs per kWh voor het enkelvoudige tarief van huishoudelijke afnemers en KMO's is
doorgaans iets lager dan het tweevoudige tarief tijdens piekuren maar is heel wat hoger dan
het tweevoudige tarief tijdens daluren voor leveranciers in Vlaanderen. Voor de meeste
producten van leveranciers zijn het tweevoudige tarief tijdens daluren en het exclusief nacht
tarief identiek.
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elektriciteitsprijzen van december 2015 van de leveranciers die actief zijn in Wallonië.

VIII.2.1 Analyse van de energiecomponent
Huishoudelijke afnemers - Wallonië

Figuur 47: Vergelijking van de vaste vergoeding van de energieprijzen van
leveranciers die actief zijn in Wallonië (EUR/jaar) - exclusief BTW
Vaste vergoeding van leverancies in december 2015 (in EUR/jaar)
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Figuur 48: Vergelijking van de energieprijzen van leveranciers die actief zijn
in Wallonië (cEUR/kWh) - exclusief BTW
Energieprijzen van leveranciers in december 2015 ( in cEUR/kWh)
10,00

9,00

Enkelvoudig tarief - Prijs per kWh

8,00

Tweevoudig tarief - Prijs per kWh
PU
Tweevoudig tarief - Prijs per kWh
DU
Exclusief nacht tarief - Prijs per
kWh

cEUR/kWh

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

125.

OCTA+ WEB (2) WA '1510

OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1)

POWEO VAST 100% GROEN 1JR WA (1)

OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1)

MEGA ZEN 5JR WA (1)

OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1)

OCTA+ ENERGYBOX (2) WA '1510

MEGA SAFE 3JR WA (1)

MEGA SAFE 2JR WA (1)

MEGA SAFE 1JR WA (1)

MEGA HOME 5JR WA (1)

MEGA HOME 3JR WA (1)

MEGA HOME 2JR WA (1)

MEGA HOME 1JR WA (1)

LUMINUS FIX 2JR (1)

LUMINUS OPTIFIX 2JR (1)

MEGA FREE 1-3JR WA (2) '1504

LUMINUS ECOFIX 2JR (1)

LUMINUS ESSENTIAL (2) '1301

LUMINUS ECOFLEX 2JR WA (2) '1507

LUMINUS CLICK (1)

LUMINUS ECO+ 1JR (2) '1301

LAMPIRIS TIP WA (2) '1511

LUMINUS ACTIEF+ 1JR (2) '1301

ESSENT VAST GROEN 3JR (1)

ESSENT VAST GROEN C@RE 1JR (1)

ESSENT VR GR C@RE (2) '1503-'1503

ESSENT VAST GROEN 1JR (1)

ESSENT VAR GROEN (2) '1412

ESSENT GROEN VOORAF (2) '1407

ENI LINK 1JR (1)

ENI RELAX 3JR (1)

ENI RELAX 1JR (1)

ENI BASIC 1JR (1)

ENI FLEX (2) '1407-'1409

ENI FLEX (2) '1401-'1406

ENECO PARTICULIER (1)

ENECO SOLAR PARTICULIER (1)

ECS GREEN VAST 1JR (1)

ECS SELECT GEÏN 2JR (2) '1305-'1401

ECS EASY VAST 1JR (1)

ECS FIXONLINE 1JR (1)

ECS EASY3 VAST 3JR WA (1)

ECS EASY GEÏN 1JR (2) '1506

ECS ACTIVEGREEN VAST 2JR (1)

COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR WA (1)

COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR WA (1)

BELPOWER GROEN 3JR (1)

COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR WA (2) '1504

BELPOWER GROEN 2JR (1)

COMFORT ENERGY ELEK GO VAR WA (2) '1506

BELPOWER GROEN 1JR (1)

2,00

De voornaamste vaststellingen van de analyse van de energieprijzen van

leveranciers die actief zijn in Wallonië voor huishoudelijke consumenten worden hierna
vermeld.
De vaste vergoeding (exclusief BTW):
-

De jaarlijkse vaste vergoeding van het enkelvoudige tarief en het tweevoudige tarief
varieert tussen 0 EUR en 75 EUR. De jaarlijkse vaste vergoeding van het exclusief nacht
tarief varieert tussen 0 EUR (voor het merendeel van de leveranciers) en 37,73 EUR.

De prijs per kWh (exclusief BTW):
-

De prijs per kWh van het enkelvoudige tarief varieert tussen 4,0 cEUR/kWh en 8,07
cEUR/kWh.

-

De prijs per kWh van het tweevoudige tarief varieert tussen 4,59 cEUR/kWh en 9,40
cEUR/kWh tijdens piekuren en tussen 3,16 cEUR/kWh en 6,25 cEUR/kWh tijdens
daluren.

-

De prijs per kWh van het exclusief nacht tarief varieert tussen 2,85 cEUR/kWh en 6,25
cEUR/kWh. Voor het merendeel van de producten van leveranciers zijn het tweevoudige
tarief tijdens daluren en het exclusief nacht tarief identiek.
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VIII.2.1.2
KMO's - Wallonië

Figuur 49: Vergelijking van de vaste vergoeding van de energieprijzen van
leveranciers die actief zijn in Wallonië (EUR/jaar) - exclusief BTW
Vaste vergoeding van leverancies in december 2015 (in EUR/jaar)
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Figuur 50: Vergelijking van de energieprijzen van leveranciers die actief zijn
in Wallonië (cEUR/kWh) - exclusief BTW
Energieprijzen van leveranciers in december 2015 ( in cEUR/kWh)
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126.

De voornaamste vaststellingen van de analyse van de energietarieven van

leveranciers die actief zijn in Wallonië voor KMO's worden hierna vermeld.
De vaste vergoeding (exclusief BTW):
-

De jaarlijkse vaste vergoeding van het enkelvoudige tarief en het tweevoudige tarief
varieert tussen 10 EUR en 87,60 EUR. De jaarlijkse vaste vergoeding van het exclusief
nacht tarief varieert tussen 0 EUR (voor het merendeel van de leveranciers) en 33,05
EUR.

De prijs per kWh (exclusief BTW):
-

De prijs per kWh van het enkelvoudige tarief varieert tussen 4,16 cEUR/kWh en 8,31
cEUR/kWh.

-

De prijs per kWh van het tweevoudige tarief varieert tussen 3,95 cEUR/kWh en 9,86
cEUR/kWh tijdens piekuren en tussen 3,41 cEUR/kWh en 6,41 cEUR/kWh tijdens
daluren.

-

De prijs per kWh van het exclusief nacht tarief varieert tussen 3,41 cEUR/kWh en 6,41
cEUR/kWh. Voor het merendeel van de producten van leveranciers zijn het tweevoudige
tarief tijdens daluren en het exclusief nacht tarief identiek.

VIII.2.1.3

Samenvatting voor huishoudelijke consumenten en KMO's in Wallonië

Voor huishoudelijke consumenten en KMO's in Wallonië zijn de jaarlijkse vaste vergoedingen
van het enkelvoudige tarief en het tweevoudige tarief identiek voor het merendeel van de
leveranciers. De jaarlijkse vaste vergoeding van het exclusief nacht tarief is gelijk aan nul
voor het merendeel van de leveranciers.
De prijs per kWh voor het enkelvoudige tarief van huishoudelijke afnemers en KMO's is
doorgaans iets lager dan het tweevoudige tarief tijdens piekuren maar is duidelijk hoger dan
het tweevoudige tarief tijdens daluren voor leveranciers in Wallonië. Voor de meeste
producten van leveranciers zijn het tweevoudige tarief tijdens daluren en het exclusief nacht
tarief identiek.
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VIII.3 Brussel
De
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de

elektriciteitsprijzen van december 2015 van de leveranciers die actief zijn in Brussel.

VIII.3.1 Analyse van de energiecomponent
VIII.3.1.1
a)

Huishoudelijke afnemers - Brussel

Figuur 51: Vergelijking van de vaste vergoeding van de energieprijzen van
leveranciers die actief zijn in Brussel (EUR/jaar) -exclusief BTW
Vaste vergoeding van leverancies in december 2015 (in EUR/jaar)
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b)

Figuur 52: Vergelijking van de energieprijzen van leveranciers die actief zijn
in Brussel (cEUR/kWh) - exclusief BTW
Energieprijzen van leveranciers in december 2015 ( in cEUR/kWh)
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De voornaamste vaststellingen van de analyse van de energietarieven van

leveranciers die actief zijn in Brussel voor huishoudelijke consumenten worden hierna
vermeld.
De vaste vergoeding (exclusief BTW):
-

De jaarlijkse vaste vergoeding van het enkelvoudige tarief varieert tussen 22,60 EUR en
75,00 EUR en van het tweevoudige tarief tussen 24,79 EUR en 75,00 EUR. De jaarlijkse
vaste vergoeding van het exclusief nacht tarief is gelijk aan 0 voor alle producten van
leveranciers in Brussel.

De prijs per kWh (exclusief BTW):
-

De prijs per kWh van het enkelvoudige tarief varieert tussen 4,17 cEUR/kWh en 8,07
cEUR/kWh.

-

De prijs per kWh van het tweevoudige tarief varieert tussen 4,96 cEUR/kWh en 9,40
cEUR/kWh tijdens piekuren en tussen 3,28 cEUR/kWh en 6,25 cEUR/kWh tijdens
daluren.
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De prijs per kWh van het exclusief nacht tarief varieert tussen 3,28 cEUR/kWh en 6,25

cEUR/kWh. Voor het merendeel van de producten van leveranciers zijn het tweevoudige

tarief tijdens daluren en het exclusief nacht tarief identiek.

KMO's - Brussel

Figuur 53: Vergelijking van de vaste vergoeding van de energieprijzen van
leveranciers die actief zijn in Brussel (EUR/jaar) - exclusief BTW
Vaste vergoeding van leverancies in december 2015 (in EUR/jaar)
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b)

Figuur 54: Vergelijking van de energieprijzen van leveranciers die actief zijn
in Brussel (cEUR/kWh) - exclusief BTW
Energieprijzen van leveranciers in december 2015 ( in cEUR/kWh)
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De voornaamste vaststellingen van de analyse van de energietarieven van

leveranciers die actief zijn in Brussel voor KMO's worden hierna vermeld.
De vaste vergoeding (exclusief BTW):
-

De jaarlijkse vaste vergoeding van het enkelvoudige tarief varieert tussen 14,81 EUR en
87,60 EUR en van het tweevoudige tarief tussen 18,70 EUR en 87,60 EUR. De jaarlijkse
vaste vergoeding van het exclusief nacht tarief varieert tussen 0 EUR (voor het
merendeel van de leveranciers) en 33,05 EUR.

De prijs per kWh (exclusief BTW):
-

De prijs per kWh van het enkelvoudige tarief varieert tussen 4,16 cEUR/kWh en 8,31
cEUR/kWh.

-

De prijs per kWh van het tweevoudige tarief varieert tussen 4,30 cEUR/kWh en 9,86
cEUR/kWh tijdens piekuren en tussen 3,41 cEUR/kWh en 6,41 cEUR/kWh tijdens
daluren.
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-

De prijs per kWh van het exclusief nacht tarief varieert tussen 3,41 cEUR/kWh en 6,41
cEUR/kWh. Voor het merendeel van de producten van leveranciers zijn het tweevoudige
tarief tijdens daluren en het exclusief nacht tarief identiek.

VIII.3.1.3

Samenvatting voor huishoudelijke consumenten en KMO's in Brussel

Voor huishoudelijke consumenten en KMO's in Brussel zijn de jaarlijkse vaste vergoedingen
van het enkelvoudige tarief en het tweevoudige tarief identiek voor de meeste leveranciers.
De jaarlijkse vaste vergoeding van het exclusief nacht tarief van de leveranciers is gelijk aan
nul voor alle producten voor huishoudelijke afnemers en de meeste KMO-klanten.
De prijs per kWh voor het enkelvoudige tarief van huishoudelijke afnemers en KMO's is
doorgaans iets lager dan het tweevoudige tarief tijdens piekuren maar is heel wat hoger dan
het tweevoudige tarief tijdens daluren voor leveranciers in Brussel. Voor de meeste
producten van leveranciers zijn het tweevoudige tarief tijdens daluren en het exclusief nacht
tarief identiek.
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IX. BIJLAGE
4:
ANALYSE
VAN
VRAGENLIJSTEN
VAN
LEVERANCIERS
129.

DE
DE

De CREG heeft voor elektriciteitsleveranciers die actief zijn op de retailmarkt in

België zes vragen geformuleerd met betrekking tot informatie over elektriciteitsmeters. De
federale regulator heeft de antwoorden van de leveranciers geanalyseerd124 en hierna
samengevat.
130.

Op de eerste vraag, namelijk: "Geef een beknopte beschrijving van het

tariefbeleid voor "elektriciteit" van de leverancier met betrekking tot de metertypes in
2015 (huishoudelijke afnemers en KMO's)? ", hebben de leveranciers met name het
volgende geantwoord:
-

elk aangeboden product heeft een energieprijs voor het enkelvoudige tarief,
tweevoudige tarief (piek- en daluren) en exclusief nacht tarief. Naargelang het metertype
dat bij de klant is geïnstalleerd, past de leverancier het enkelvoudige of tweevoudige
tarief toe en, in voorkomend geval, het exclusief nacht tarief (dat overeenstemt met het
door de klant gekozen pakket);

-

leveranciers geven klanten geen aanbevelingen over de keuze van een specifiek
product op basis van het metertype of de gewenste tariferingswijze;

-

de bepaling van de vaste vergoeding gebeurt op basis van het metertype. Wat de
proportionele term betreft, houdt één leverancier rekening met de marktprijzen voor de
verschillende tariefperiodes. Bovendien voorziet de leverancier tevens dat klanten met
tweevoudige meter genieten van de energiekost voor elektriciteit tegen nachttarief voor
25% van hun elektriciteitsverbruik tijdens piekuren;

-

het tariefbeleid voor elektriciteit is fundamenteel hetzelfde voor de verschillende
metertypes. Er bestaat geen specifiek productaanbod voor een metertype.

124

Om redenen van vertrouwelijkheid vermeldt de CREG hier de namen van de leveranciers niet.
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131.

In het kader van de tweede vraag, namelijk: "Heeft een metertype in het bijzonder

betrekking op een specifiek verbruiksprofiel van de klant? hebben de leveranciers
benadrukt dat:
-

het gemiddelde verbruik hoger is in het geval van een tweevoudige meter en een
exclusief nacht meter door elektrische verwarming;

-

hoe groter het verbruik, hoe meer klanten kiezen voor een tweevoudige meter i.p.v. een
enkelvoudige meter. Dit geldt zowel voor huishoudelijke consumenten als kleine
ondernemingen. In Brussel wordt deze stijging enkel vastgesteld voor een verbruik van
meer dan 7.500 kWh/jaar;

-

bepaalde leveranciers niet over nauwkeurigere analyses beschikken.

132.

In het kader van de derde vraag, namelijk: "Stelt u een switching vast van de

tweevoudige naar de enkelvoudige tariferingswijze in het geval van installaties van
zonnepanelen voor huishoudelijke afnemers", hebben de leveranciers vastgesteld dat:
-

het merendeel van de leveranciers niet beschikt over statistieken op dit gebied;

-

door één leverancier een switching van 6% in Vlaanderen, 7% in Wallonië en 13% in
Brussel wordt vastgesteld.

133.

In het kader van de vierde vraag, namelijk: "Stelt u structurele wijzigingen vast

van de metertypes om andere redenen dan de installatie van zonnepanelen?", hebben
de leveranciers aangegeven:
-

dat zij geen structurele wijzigingen hebben vastgesteld van de metertypes of van een
enkelvoudige naar een tweevoudige tariferingswijze (of omgekeerd). Een renovatie van
een woning of een gebouw kan evenwel aanleiding geven om van een enkelvoudige
meter naar een tweevoudige meter over te schakelen;

-

andere leveranciers melden ons dat zij niet over deze informatie beschikken.
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134.

Op de vijfde vraag, namelijk: "Verstrekt u advies aan consumenten die van

metertype willen veranderen of die zonnepanelen hebben geïnstalleerd?" hebben de
leveranciers benadrukt dat:
-

het merendeel van de leveranciers hierover geen advies aan consumenten verstrekken.
De leveranciers stellen de klanten voor om contact op te nemen met de DNB die wordt
opgegeven als de gesprekspartner bij uitstek voor vragen over meters;

-

één leverancier beschikt evenwel over een informatiepagina op zijn website met een
beknopte vermelding van de voornaamste voordelen van een tweevoudige meter en de
te volgen procedure wanneer een klant zijn meter wil vervangen. Een online "peer-topeer"-gemeenschap biedt klanten en niet-klanten tevens de mogelijkheid om vragen te
stellen en te discussiëren over onderwerpen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband
houden met energie. In het kader hiervan werden meerdere vragen gesteld over
elektriciteitsmeters, zoals de prijs van een tweevoudige meter of de voordelen van een
tweevoudige meter in vergelijking met een enkelvoudige meter. De antwoorden op deze
vragen worden verstrekt door andere gebruikers van het platform ofwel door een
werknemer van de leverancier. In dit geval raadt de leverancier gebruikers tevens aan
om contact op te nemen met de DNB voor alle technische vragen over meters. Tevens
kunnen klanten een test doen om te bepalen of een tweevoudige meter voordeliger is
dan een enkelvoudige meter. Tot slot heeft de leverancier een persoonlijk
verbruiksrapport gelanceerd met verschillende functies. Dit is bestemd voor klanten die
voor digitale facturering hebben gekozen. De klant heeft dan ook de mogelijkheid om het
gebruik van zijn tweevoudige meter te evalueren. De doelstelling is om aan de klant, die
reeds over een tweevoudige meter beschikt, aan te duiden of hij deze juist gebruikt
(d.w.z. of zijn verbruik tijdens daluren voldoende groot is). Deze toepassing geeft het
verbruiksniveau tijdens daluren van de klant weer, alsook een indicatie vanaf welk
verbruikspercentage tijdens daluren zijn tweevoudige meter rendabel is t.o.v. een
enkelvoudige meter;

-

één leverancier heeft een berekeningsmodule ontwikkeld die de klant in staat stelt om te
berekenen of de installatie van een bi-directionele meter interessant is in combinatie met
zijn zonnepanelen;

-

leveranciers raden aan om te letten op de datum waarop van meter wordt veranderd.
Aangezien een verandering van meter een meteropname inhoudt, moet er worden
vermeden dat dit gebeurt op het ogenblik dat de klant meer produceert dan hij verbruikt,
anders loopt hij het risico om een deel van zijn productie te verliezen.

98/99

135.

Op de zesde vraag, namelijk: "Verstrekt u aan klanten aanbevelingen met

betrekking tot de verschillende voorgestelde elektriciteitsproducten in het kader van
de keuze van een specifieke meter? hebben de leveranciers geantwoord dat:
-

het merendeel van de leveranciers aan klanten geen aanbevelingen verstrekken met
betrekking tot de voorgestelde producten in het kader van de keuze van een meter.
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