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INLEIDING 
 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

ontving van de Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en 

Wetenschapsbeleid, het verzoek bij brief gedateerd op 3 augustus 2005, een advies te 

geven over de impact van de uitbreiding van het nachttarief naar het weekend voor 

netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet. 

 

De vraag naar advies van de Minister kadert binnen een mogelijk verzoek van de Vlaamse 

Regering om de bepalingen opgenomen in het ontwerp van besluit, goedgekeurd door de 

Vlaamse Regering op 28 mei 2004 en 29 april 2005 (aanpassing), tot vaststelling van de 

openbare dienstverplichtingen opgelegd aan de netbeheerders, met betrekking tot het ter 

beschikking stellen van de mogelijkheid voor eindafnemers op laagspanning om te kunnen 

genieten van een elektriciteitstarief op basis van een dag- en een nachtmeter, op federaal 

niveau over te nemen. 

 

Op 19 mei 2005 bracht de Raad van State een negatief advies uit over het voorontwerp van 

besluit van de Vlaamse Regering en dit op basis van bevoegdheidsoverschrijding (specifiek 

artikel 3 van het ontwerp van besluit). 

 

Het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering, goedgekeurd op 28 mei 2004, werd 

ter advies voorgelegd aan de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en 

Gasmarkt (VREG), de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en de Milieu- en 

Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-Raad); bijgevolg werd deze materie reeds uitvoerig 

onderzocht. 

 

De CREG vroeg per brief van 18 augustus 2005 aan de VREG om alle verzamelde en 

relevante informatie omtrent dit dossier aan de CREG over te maken. 

 

Op 9 september 2005 ontving de CREG een brief van de VREG, gedateerd op 5 september 

2005, met in bijlage de studie van de VREG1 over het ontwerpbesluit van 28 mei 2004 en 

                                                 
1 VREG, Advies van 6 juli 2004 met betrekking tot het ontwerp besluit van de Vlaamse regering tot 
vaststelling van de openbaredienstverplichting, opgelegd aan de distributienetbeheerders met 
betrekking tot het ter beschikking stellen van de mogelijkheid voor eindafnemers op laagspanning om 
te kunnen genieten van een elektriciteitstarief op basis van een dag- en nachtmeter, zoals principieel 
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 28 mei 2004. (Advies VREG, 6 juli 2004). 
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een aantal additionele opmerkingen, geïnspireerd op bijkomende vragen ten gevolge van de 

publicatie van voormelde studie.  

 

Onderhavige studie is gebaseerd op onder andere de betreffende adviezen van de hiervoor 

vermelde Vlaamse instanties, met daarbij additionele informatie en bedenkingen van de 

CREG. 

 

De CREG maakt deze studie op basis van artikel 23, §2, tweede lid, 2°, van de wet van 29 

april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Dit artikel stelt dat de CREG 

op verzoek van de Minister onderzoeken en studies uitvoert in verband met de 

elektriciteitsmarkt. 

 

Deze studie bestaat uit twee luiken. In het eerste deel wordt een beschrijving van de 

voorgestelde maatregel gemaakt. In het tweede deel wordt ingegaan op de impact van de 

voorgestelde maatregel.  

 

De studie werd ter beschikking gesteld van de leden van de Algemene Raad van de CREG 

die de studie zonder opmerkingen hebben goedgekeurd. Deze studie werd door het 

Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn vergadering van 6 oktober 2005. 

 

 
 

 

 

BESCHRIJVING VAN DE VOORGESTELDE 

MAATREGEL 
 

1. Het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering, goedgekeurd op 28 mei 2004, tot 

vaststelling van de openbare dienstverplichtingen, opgelegd aan de netbeheerders met 

betrekking tot het ter beschikking stellen van de mogelijkheid voor eindafnemers op 

laagspanning om te kunnen genieten van een elektriciteitstarief op basis van een dag- en 

een nachtmeter (hierna: het ontwerpbesluit van 28 mei 2004), neemt in artikel 3 volgende 

bepalingen op: 
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“In overeenstemming met het Technisch reglement, zoals bedoeld in artikel 8 van het 
Elektriciteitsdecreet, bepaalt de netbeheerder de tijdstippen waarop de omschakeling van 
de dagmeter naar de nachtmeter, en omgekeerd, gebeurt. 

 
De netbeheerder zorgt ervoor dat het elektriciteitsverbruik van elke eindafnemer op 
laagspanning met een dag- en een nachtmeter gedurende gans het weekend, van 
zaterdagmorgen tot zondagavond, geregistreerd wordt op de nachtmeter.” 

 

2. Op basis van voormelde wordt de netbeheerder verplicht om het elektriciteitsverbruik 

van gezinnen, zelfstandigen en kleine bedrijven (netgebruikers aangesloten op het 

laagspanningsnet) met een tweevoudiguurmeter (dag en nacht) gedurende het hele 

weekend te registreren op de nachtmeter. De registratie op de nachtmeter wordt op die 

manier ingevoerd van zaterdagochtend tot maandagochtend (de uren zijn afhankelijk van de 

betreffende distributienetbeheerder en van de betreffende de gemeente). 

 

Dit zou er moeten toe bijdragen dat de betrokken netgebruikers hun elektriciteitsverbruik 

verschuiven van weekdagen tussen 17u en 22u (aan dagtarief) naar overdag tijdens het 

weekend (aan nachttarief). 

 

3. De mogelijke voordelen van deze maatregel worden opgesomd in de toelichting bij 

het ontwerpbesluit: 

• de gezinnen en kleine bedrijven krijgen correctere informatie over de elektriciteitskosten 

en worden op die manier gesensibiliseerd om hun verbruik te verschuiven van dure uren 

naar goedkopere uren; 

• de indeling in dag- en nachturen wordt voor gezinnen en kleine bedrijven in 

overeenstemming gebracht met de indeling in normale en stille uren voor grote bedrijven; 

• de gezinnen en kleine bedrijven kunnen voortaan taken verschuiven naar het weekend 

om van een goedkoper elektriciteitstarief te genieten; wassen en strijken hoeven 

bijvoorbeeld niet langer ’s nachts te gebeuren; 

• het afnameprofiel van het elektriciteitsverbruik wordt afgevlakt waardoor elektriciteits-

centrales efficiënter ingezet kunnen worden wat een gunstig effect heeft op de 

continuïteit, de regelmaat en de kwaliteit van de elektriciteitsleveringen; 

• een vlakker afnameprofiel betekent eveneens dat meer energiezuinige elektriciteits-

centrales worden ingezet ten nadele van minder energiezuinige centrales wat het 

rationeel gebruik van energie ten goede komt. 
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4. Het ontwerpbesluit van 28 mei 2004 werd ter advies voorgelegd aan de Vlaamse 

Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)2, de Sociaal-Economische 

Raad van Vlaanderen (SERV)3 en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-Raad)4. 

 

Op basis van de ontvangen adviezen van voormelde Vlaamse instanties werd aan het artikel 

3 van het ontwerpbesluit, de volgende paragraaf toegevoegd: 

 
“Het is distributienetbeheerders noch leveranciers toegestaan de eventuele nadelen van 
de registratie van het elektriciteitsverbruik gedurende het weekend op de nachtmeter, te 
verhalen op eindafnemers op laagspanning met een enkelvoudige meter.” 

 

De Vlaamse Regering keurde dit aangepaste ontwerpbesluit goed op 29 april 2005. Het is 

het ontwerpbesluit van 29 april 2005 dat voor advies werd overgemaakt aan de Raad van 

State. 

 

 

IMPACT VAN DE INVOERING VAN DE 

MAATREGEL 
 

5. De bedoeling van het uitbreiden van het nachttarief is om het verbruik van gezinnen, 

zelfstandigen en kleine bedrijven te verschuiven naar goedkopere uren. De stroomprijs 

tijdens het weekeinde wordt verlaagd. Tijdens de piekmomenten, wanneer zeer veel stroom 

verbruikt wordt, moeten de elektriciteitsproducenten naast de baseload centrales extra 

piekcentrales inzetten. Dat leidt tot hogere kosten. Als meer mensen stroom gaan verbruiken 

tijdens de kalme periodes, wanneer het nachttarief geldt, wordt er minder verbruikt tijdens die 

piekmomenten; dat geeft lagere kosten voor de productie van elektriciteit.5

 

Uit bovenstaande blijkt dat het verschil in kosten tussen verschillende afgebakende periodes 

van verbruik zich vooral voordoet binnen de productie van elektriciteit en veel minder bij 

vervoer (netten) en levering. Immers op piekmomenten – momenten van grote afname - 

moeten duurdere centrales worden ingeschakeld om aan de vraag te voldoen. 

 
                                                 
2 Advies VREG, 6 juli 2004. 
3 SERV, Adviesvraag over het ontwerpbesluit dag- en nachtmeter, 14 juli 2004. (Advies SERV, 14 juli 
2004). 
4 MiNa-Raad, Briefadvies van 1 juli 2004 over de openbare dienstverplichting inzake een dag- en een 
nachtmeter. (Advies MiNa-Raad, 1 juli 2004). 
5 Advies VREG, 6 juli 2004. 
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Als kanttekening bij het voorgaande dient wel te worden opgemerkt dat zowel het 

transmissienet als de distributienetten geconcipieerd werden/worden om aan de 

piekcapaciteit te kunnen voldoen. 

 

De impact van verbruiksperiodes wordt duidelijk gemaakt wanneer wordt gekeken naar de 

prijzen die tot stand komen op APX (Amsterdam Power Exchange). In grafiek 1 wordt een 

overzicht gegeven van de gemiddelde prijs over een week. 

 

Grafiek 1: Gemiddelde prijs APX6

Gemiddelde prijs APX - 1 januari 2005 t.e.m. 31 augustus 
2005
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Naast het opleggen van een openbaredienstverplichting aan de netbeheerders, kunnen in 

een geliberaliseerde markt echter ook de leveranciers via hun prijszetting signalen aan de 

markt geven, aangezien er een rechtstreekse link is met de kostenstructuur.  

 

6. Op basis van cijfers zoals weergegeven in het Statistisch Jaarboek 2003 van de 

Beroepsfederatie van de Elektriciteitssector (BFE)7, blijkt dat het verbruik op het 

laagspanningsnet8 ongeveer 31,9% van het totaalverbruik in België omvat. Ongeveer 68,6% 

van het verbruik op het laagspanningsnet kan toegeschreven worden aan residentiële 

afnemers. Samen maakt dit dat slechts 21,9% van de geleverde elektriciteit in ons land wordt 

verbruikt door residentiële afnemers. 

 

Ongeveer één derde van de Belgische gezinnen beschikt over tweevoudiguurmeter. 

 

                                                 
6 www.apx.nl, Market results, Historical data. 
7 www.bfe-fpe.be, Statistics, Statistisch Jaarboek 2003. 
8 Laagspanningsnet = het netwerk met een nominale spanning lager dan 1kV. 
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Een residentiële afnemer heeft een tamelijk vlak afnameprofiel waarbij het verbruik tijdens 

weekenddagen weinig verschilt van het verbruik tijdens weekdagen. Eenvoudig gesteld 

omvat het verbruik tijdens het weekend ongeveer 2/7e van het jaarverbruik van een doorsnee 

residentiële verbruiker (zie grafieken 2 tot 7 met synthetische lastprofielen (SLP’s)). Het 

verbruik tijdens de daguren op weekenddagen is ongeveer 20%9 van het jaarverbruik van 

een huishoudelijke afnemer. 

 

Bijgevolg betekent dit dat door de invoering van het voorliggende ontwerpbesluit 20% van 

het jaarverbruik van een residentiële afnemer met tweevoudig uurtarief aangerekend wordt 

aan het goedkopere nachttarief in plaats van het duurdere dagtarief. Afhankelijk van het 

gebruiksgemak, leidt de maatregel tot een significante verschuiving van het verbruik van ’s 

avonds (vóór 22u) op weekdagen, naar het weekend.  

 

Grafiek 2 tot 4: SLP’s voor netgebruikers op laagspanning gedurende de winterperiode 

(reeks1= weinig nachtverbruik, reeks2 = veel nachtverbruik (kWh dag/kWh nacht < of > 

60%))10

zaterdag 1/01/2005

0,0000000000

0,0000200000

0,0000400000

0,0000600000

0,0000800000

0,0001000000

0,0001200000

31/12/2004 19:12 1/01/2005 0:00 1/01/2005 4:48 1/01/2005 9:36 1/01/2005 14:24 1/01/2005 19:12 2/01/2005 0:00 2/01/2005 4:48

Reeks1

Reeks2

 
zondag 2/01/2005

0,0000000000

0,0000200000

0,0000400000

0,0000600000

0,0000800000

0,0001000000

0,0001200000

1/01/2005 19:12 2/01/2005 0:00 2/01/2005 4:48 2/01/2005 9:36 2/01/2005 14:24 2/01/2005 19:12 3/01/2005 0:00 3/01/2005 4:48

Reeks1
Reeks2

 
 

                                                 
9 Percentage berekent op basis van SLP’s (S21 met nacht/dag < 0,6). 
10 www.bfe-fpe.be, Synthetic Load Profiles, SLP Curves 2005 MS Excel-File. 
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maandag 3/01/2005
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Grafiek 5 tot 7: SLP’s voor netgebruikers op laagspanning gedurende de zomerperiode 

(reeks1= weinig nachtverbruik, reeks2 = veel nachtverbruik (kWh dag/kWh nacht < of > 

60%))11
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11 www.bfe-fpe.be, Synthetic Load Profiles, SLP Curves 2005 MS Excel-File. 
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Op basis van de voorgestelde maatregel kan verwacht worden dat afnemers met een 

tweevoudige uurmeter hun energieverbruik tijdens de avonden (vóór 22u) op weekdagen 

mogelijk voor een deel zullen verschuiven naar het weekend, maar enkel indien dit voor hen 

een gebruiksgemak en een lagere kost met zich meebrengt. De verschuiving van het 

verbruik is te verwachten voor het verbruik van bijvoorbeeld een wasmachine, een 

droogkast, een vaatwasmachine, een strijkijzer of een elektrische grasmachine, maar niet 

voor bijvoorbeeld het verbruik verbonden aan het gebruik van verlichting, kookfornuizen, 

televisies,…  

 

7. Het blijft de vraag of deze maatregel zal zorgen voor een vlakker verbruiksprofiel. Als 

men rekening houdt met het feit dat slechts 21,9% van het elektriciteitsverbruik 

toegeschreven kan worden aan residentiële verbruikers en, in de meest optimistische 

veronderstelling, 10% van het jaarverbruik van residentiële afnemers naar het weekend kan 

uitgesteld worden, zal slecht 2,19% van het totale jaarverbruik verschoven worden naar het 

weekend. Vermits een verschuiving enkel kan toegeschreven worden aan die residentiële 

afnemers die een tweevoudige uurtariefteller hebben (ongeveer één derde), spreekt men 

over een relatief kleine impact op het afnameprofiel van 0,73%. 

De eerder beperkte impact op het energieverbruik kan mogelijk wel een impact hebben op 

de evolutie van de totale piek. 

 

IMPACT OP DIRECTE OF INDIRECTE KOSTEN VOOR NETBEHEERDERS EN 

LEVERANCIERS 

 

8. Zowel de netbeheerders als de leveranciers zullen door de invoering van de 

voorgestelde maatregel een verlies aan inkomsten leiden aangezien een groter aantal kWh 

dient gefactureerd te worden aan het lager nachttarief.  
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Daarnaast zullen de netbeheerders en de leveranciers ook nog een aantal bijkomende 

kosten kennen. 

 

A. De netbeheerders 

 

• éénmalige kosten voor de aanpassing van de zendprogramma’s van de Centrale 

Afstandsbesturingen (CAB’s, sturing signalen); 

• éénmalige kosten voor het aanpassen van proms (programmeerbare chips) en 

vervanging van ontvangtoestellen bij afnemers. Dit is een investering die vooral gelinkt is 

aan het regionaal karakter van de voorgestelde maatregel. Het gaat hier immers o.a. om 

aanpassing van de signalen in posten die grensoverschrijdend werken (Brussel en 

Wallonië). Wanneer de voorgestelde maatregel echter op federaal niveau wordt 

ingevoerd, komen de investeringen voor het aanpassen van proms (programmeerbare 

chips) en de vervanging van ontvangsttoestellen te vervallen, aangezien er geen 

bijkomend signaal dient te worden gecreëerd in posten die zowel Vlaanderen als 

Brussel/Wallonië voeden. Dit is een zeer significante kost die komt te vervallen. 

• informatieverstrekking aan de netgebruikers; 

• bijkomende installatie van tweevoudige uurmeters wanneer maatregel bekend wordt 

gemaakt. Het is de netgebruiker zelf die dient in te staan voor de kost van de installatie, 

doch indien er een massale vraag zou ontstaan heeft dit alsnog een impact op de 

kostenstructuur van de netbeheerder; 

• een afvlakking van het globale afnameprofiel kan enig voordeel en kostenreductie 

teweeg brengen: een zo vlak mogelijk energieverbruik maakt het makkelijker om het 

evenwicht op het net te bewaren (voor de transmissienetbeheerder) en door het 

temperen van piekbelastingen in de week dankzij de verschuiving van een deel van het 

verbruik naar het weekend kan het aantal nodige investeringen in netcapaciteit (zowel 

voor de transmissienetbeheerder als voor de distributienetbeheerders) op lange termijn 

verminderen.  

 

B. De leveranciers 

 

• afhankelijk van de voorziene timing waarbinnen de voorgestelde maatregel zou worden 

ingevoerd, zullen leveranciers niet altijd in staat zijn tijdig bepaalde leveringscontracten 

(vaste prijs, all-in contracten) met een vaste looptijd aan te passen waardoor er sprake 

kan zijn van een inkomstenverlies;  
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• lange termijncontracten met producenten en traders (de sourcingkant) zullen herzien 

moeten worden; 

• kosten voor de behandeling van de klachten van afnemers die geen dubbele meter 

hebben en kosten van informatieverstrekking naar afnemers toe die meer uitleg willen 

over de invoering van de maatregel zijn moeilijk in te schatten.  

 

 

ONDERZOEK NAAR MOGELIJK PRIJSVERHOGEND EFFECT VAN DE MAATREGEL 

 

9. Zowel de netbeheerders als de leveranciers zullen door invoering van de 

voorgestelde maatregel hun inkomsten zien dalen. Zij dienen een groter aantal kWh te 

factureren aan het lagere nachttarief – voor de distributienetbeheerders: het 

distributienettarief, voor de leveranciers: de energieprijs. 

 

De toevoeging van een extra paragraaf12 aan artikel 3 van het ontwerpbesluit van 28 mei 

2004 zorgt ervoor dat het bedrag aan minderinkomsten door invoering van de voorgestelde 

maatregel niet kan worden gerecupereerd via het dagtarief van de netgebruikers met een 

enkelvoudige uurmeter. 

 

Dit kan er toe leiden dat de netbeheerders en leveranciers hun dag- en/of nachttarieven 

zullen verhogen. 

 

10. Op basis van de berekeningsmodule in bijlage gevoegd bij het advies van de VREG 

van 6 juli 2004 en door de CREG aangepast op basis van de tarieven van maart 2005, blijkt 

het volgende. 

 

- Indien de maatregel wordt ingevoerd zonder aanpassing van de energieprijzen 

(leveranciers) en de distributienettarieven, daalt de energiefactuur van een gemiddeld 

gezin (Eurostat typeklant Dc, met een gemiddeld verbruik van 3500kWh, waarvan 

2200 dag en 1300 nacht) met €50,00. Dit voordeel loopt op tot €62,00 indien er een 

verschuiving in het verbruik plaatsvindt van 5% en tot €75,00 indien 10% van het 

verbruik naar het weekend verschuift. 

                                                 
12 Extra paragraaf toegevoegd aan het artikel 3 van het ontwerpbesluit van 28 mei 2004: “Het is 
distributienetbeheerders noch leveranciers toegestaan de eventuele nadelen van de registratie van 
het elektriciteitsverbruik gedurende het weekend op de nachtmeter, te verhalen op eindafnemers op 
laagspanning met een enkelvoudige meter.” 
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- Indien de energieprijzen en de distributienettarieven worden aangepast om rekening 

te houden met het verlies aan inkomsten wordt het berekende prijsvoordeel 

gereduceerd tot: 

o verlies aan inkomsten wordt zowel gespreid over netgebruikers met een 

tweevoudige uurmeter als doe met een enkelvoudige uurmeter => voordeel daalt 

tot respectievelijk €33,00, €41,50 en €50,50; 

o verlies aan inkomsten wordt enkel verhaald op netgebruikers met een 

tweevoudige uurmeter => voordeel wordt volledig teniet gedaan. 

Indien enkel het tweevoudige nachttarief wordt verhoogd, zou het verbruik van de 

week naar het weekend minimaal verschuiven; indien enkel het tweevoudige 

dagtarief wordt verhoogd, zou het verbruik van de week naar het weekend 

maximaal verschuiven.  

In artikel 5, §2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene 

tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en voor de 

aansluiting op de distributienetten en het gebruik ervan, de ondersteunende 

diensten geleverd door de beheerders van deze netten en inzake de boekhouding 

van de beheerders van de distributienetten voor elektriciteit (hierna: het koninklijk 

besluit van 11 juli 2002) wordt in de opsomming van de variabelen waarvan het 

tarief voor gebruik van het net afhankelijk kan zijn geen onderscheid gemaakt in 

het soort meter. Hierdoor is op dit ogenblik het dagtarief voor een tweevoudige 

uurmeter en een enkelvoudige uurmeter bij alle distributienetbeheerders 

hetzelfde; 

o verlies aan inkomsten wordt enkel verhaald op netgebruikers met een 

enkelvoudige uurmeter => netgebruikers met tweevoudige uurmeter behouden 

het berekend voordeel, aangezien alle kosten worden gedragen door de 

netgebruikers met een enkelvoudige uurmeter. 

In artikel 5, §2, van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 wordt in de opsomming 

van de variabelen waarvan het tarief voor gebruik van het net afhankelijk kan zijn 

geen onderscheid gemaakt in het soort meter. Hierdoor is op dit ogenblik het 

dagtarief voor een tweevoudige uurmeter en een enkelvoudige uurmeter bij alle 

distributienetbeheerders hetzelfde. 

 

11. De voorgestelde maatregel kan een mogelijk voordeel inhouden voor de 

netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet met een tweevoudige uurmeter. 

Netgebruikers met een enkelvoudige uurmeter kunnen niet genieten van het weekendtarief 

tenzij ze een tweevoudige uurmeter laten installeren. De kosten voor het plaatsen van een 

tweevoudige uurmeter dienen volledig te worden gedragen door de netgebruikers. De 
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terugverdientijd van de kost voor de installatie van een tweevoudige uurmeter ligt tussen 3 

tot 7 jaar13 - gebaseerd op tarieven zoals aangerekend door de distributienetbeheerders van 

de gemengde sector. Bij de berekening van de terugverdientijd werd geen rekening 

gehouden met een mogelijke korting uit het fonds ter bevordering van de vervanging bij de 

huishoudelijke klanten met een enkelvoudige uurmeter door een tweevoudige uurmeter. 

 

De middelen beschikbaar in het fonds ter bevordering van de vervanging bij de 

huishoudelijke klanten met een enkelvoudige uurmeter door een tweevoudige uurmeter, dat 

in het kader van het door het Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas opgestelde 

tariefprogramma 2003 werd opgericht, worden door de distributienetbeheerders van de 

gemengde sector gebruikt om bij gedropte (niet-beschermde) klanten tussen te komen in de 

kosten van de installatie van een budgetmeter die een tweevoudige uurmeting mogelijk 

maakt.  

 

 

CONCLUSIE 
Op basis van de uitgevoerde studie worden hieronder een aantal punten weergegeven 

waarmee mogelijk rekening dient te worden gehouden bij de beoordeling van de 

voorgestelde maatregel: 

- de voorgestelde maatregel legt aan de netbeheerders op om het elektriciteitsverbruik van 

de eindafnemers op laagspanning gedurende het weekend te registeren op nachtmeter; 

naast het opleggen van een openbaredienstverplichting aan de netbeheerders, kunnen in 

een geliberaliseerde markt echter ook de leveranciers via hun prijszetting signalen aan 

de markt geven, aangezien er een rechtstreekse link is met de kostenstructuur; 

- de netbeheerders en leveranciers zullen door de invoering van de vooropgestelde 

maatregel enerzijds hun inkomsten zien dalen (groter aantal kWh te factureren aan lager 

nachttarief) en anderzijds een aantal bijkomende kosten kennen, waardoor zij 

desgevallend hun prijzen kunnen aanpassen;  

- de voorgestelde maatregel kan enkel een voordeel inhouden voor de netgebruikers 

aangesloten op het laagspanningsnet met een tweevoudige uurmeter en de 

terugverdientijd van de kost voor de installatie van een tweevoudige uurmeter bedraagt 

tussen 3 tot 7 jaar; bij de berekening van deze terugverdientijd werd echter geen 

rekening gehouden met een mogelijke korting uit het fonds ter bevordering van de 

                                                 
13 Gebaseerd op een besparing van €50,00/jaar. De kostprijs voor de vervanging van een 
enkelvoudige uurmeter door een tweevoudige uurmeter bedraagt naargelang of de meterkast al dan 
niet moet vervangen worden € 167,66 of €341,81. 
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vervanging bij de huishoudelijke klanten met een enkelvoudige door een tweevoudige 

uurmeter; 

- de voorgestelde maatregel kan door verschuiving van het energieverbruik tijdens de 

avonden (vòòr 22u) op weekdagen naar het weekend mogelijk een 

gebruiksgemak/verhoging van het comfort voor de netgebruikers met zich meebrengen; 

- een afvlakking van het globale afnameprofiel kan enig voordeel en kostenreductie 

teweeg brengen: een zo vlak mogelijk energieverbruik maakt het makkelijker om het 

evenwicht op het net te bewaren (voor de transmissienetbeheerder) en door het 

temperen van piekbelastingen in de week dankzij de verschuiving van een deel van het 

verbruik naar het weekend kan het aantal nodige investeringen in netcapaciteit (zowel 

voor de transmissienetbeheerder als voor de distributienetbeheerders) op lange termijn 

verminderen; 

- deze afvlakking van het afnameprofiel kan ertoe leiden dat elektriciteitscentrales 

efficiënter ingezet worden, hetgeen dan weer een gunstig effect heeft op de continuïteit, 

de regelmaat en de kwaliteit van de elektriciteitsleveringen.  
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