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INLEIDING 
 

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

ontving van de Minister van Klimaat en Energie (hierna: de Minister) het verzoek, bij brief 

gedateerd op 31 januari 2008, een advies te geven over de impact van de uitbreiding van het 

nachttarief naar de wettelijke feestdagen voor netgebruikers aangesloten op het 

laagspanningsnet. 

 

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.  

 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 6 maart 2008. 

 
 

 

 2/13



 

BESCHRIJVING VAN DE VOORGESTELDE 

MAATREGEL 
 

1. Sinds 1 januari 2007 kunnen de netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet 

genieten van het nachttarief en dit gedurende het volledige weekend1. Vóór 2007 werd het 

gebruik van het nachttarief beperkt tot een, per distributienetbeheerder2, afgebakende zone 

van 9 uur tijdens de nacht van elke weekdag. 

 

In oktober 2005 bezorgde de CREG aan de toenmalige minister van Energie een studie3 

over de impact van de uitbreiding van het nachttarief naar het weekend. In deze studie werd 

op basis van een aantal analyses, een overzicht gegeven van de pro’s en contra’s van de 

voorgestelde maatregel. Deze analyses hielden onder meer rekening met de volgende 

elementen: de beursprijzen (APX), de SLP4’s voor netgebruikers op laagspanning, de 

verwachte verschuivingen in verbruik en de rapporten van: 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) over dit onderwerp. 

 

2. In zijn brief van 31 januari 2008 vraagt de Minister aan de CREG om een nieuw 

advies te maken, waarin de uitbreiding van het nachttarief naar de wettelijke feestdagen 

wordt onderzocht. Bijgevolg wenst de Minister een inzicht te krijgen in de impact van een 

verdere uitbreiding van het gebruik van het nachttarief. 

 

3. Een nieuwe uitbreiding van het nachttarief zal de netbeheerders verplichten om het 

elektriciteitsverbruik van gezinnen, zelfstandigen en kleine bedrijven (netgebruikers 

aangesloten op het laagspanningsnet) met een tweevoudig uurmeter (dag en nacht) 

gedurende een bijkomende periode van 150 uren/per jaar te registreren op de nachtmeter.  

 

                                                 
1 Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 
betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven 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. 
2 De meest voorkomende tijdsblokken voor aanrekening van het nachttarief zijn: tussen 22u en 7u, 
tussen 21u en 6u of tussen 23u en 8u. 
3 CREG, Studie (F)051006-CDC-480, van 6 oktober 2005, over ‘de impact van de uitbreiding van het 
nachttarief naar het weekend voor netgebruikers aangesloten op het laagspanningsnet’. 
4 SLP = Synthetic Load Profile, geeft een gestandaardiseerde curve waaraan het verbruik van een 
netgebruiker kan worden gerelateerd. 
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In België worden 10 wettelijke feestdagen erkend: 

 

1- Nieuwjaar (1 januari); 

2- Paasmaandag (dag na Pasen); 

3- Feest van de Arbeid (1 mei); 

4- O.H. Hemelvaart; 

5- Pinkstermaandag (dag na Pinksteren); 

6- Nationale Feestdag (21 juli); 

7- O.L.V. Hemelvaart (15 augustus); 

8- Allerheiligen (1 november); 

9- Wapenstilstand (11 november); 

10- Kerstmis (25 december). 

 

Zoals hiervoor reeds vermeld, wordt voor elk van deze dagen reeds een blok van 9 uren  aan 

nachttarief aangerekend. Bijgevolg beperkt de impact van de uitbreiding van het nachttarief 

naar de wettelijke feestdagen zich tot een totale maximale periode van 150 uren/per jaar (= 

10 dagen x (24 uren – 9 uren)). Rekening houdend met een totaal aantal van 8.736 uren5 per 

jaar, vertegenwoordigen het aantal uren van de feestdagen, die aan dagtarief worden 

gefactureerd 1,7% van de totale tijdsperiode over een jaar. 

 
Tabel 1 – Verschuiving van verbruik van dag- naar nachtmeter uitgedrukt in aantal uren 

TOTAAL AANTAL UREN

52 weken x 7 dagen x 24 uren = 8.736 uren

Aantal nachturen in 2007 Aantal nachturen in 2007
(volledig weekend wordt op nachtmeter geregistreerd) (rekening houdend met uitbreiding van het nachttarief

naar de wettelijke feestdagen)

Nachtverbruik op weekdagen Nachtverbruik op weekdagen

52 weken x 5 dagen x 9 uren 2.340 52 weken x 5 dagen x 9 uren 2.340

Nachtverbruik in het weekend 4.836 Nachtverbruik in het weekend
55,36%

52 weken x 2 dagen x 24 uren 2.496 52 weken x 2 dagen x 24 uren 2.496 4.986
57,07%

Nachtverbruik op wettelijke feestdagen + 1,72%

10 dagen x 15 uren 150

Aantal daguren in 2007 Aantal daguren in 2007

52 weken x 5 dagen x 15 uren 3.900 (52 weken x 5 dagen x 15 uren) - (10 dagen x 15uren) 3.750 42,93%
44,64%

Totaal 8.736 100,00% Totaal 8.736 100,00%

 
 

                                                 
5 8.736 uren/per jaar = 52 weken x 7 dagen x 24 uren. 
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4. De mogelijke voordelen van de uitbreiding van het nachttarief worden hierna 

opgesomd: 

 

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

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

uren naar goedkopere uren; 

• de indeling in tijdsperiodes waarbinnen het dag- en nachttarief wordt gefactureerd, wordt 

voor gezinnen en kleine bedrijven in overeenstemming gebracht met de indeling in 

normale en stille uren voor grote bedrijven; 

• de gezinnen kunnen taken verschuiven naar de feestdagen om van een goedkoper 

elektriciteitstarief te genieten; 

• 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 

rationele gebruik van energie ten goede komt. 
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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 de feestdagen zou worden 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.6 

 

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. 

 

6. De impact van verbruiksperiodes wordt duidelijk gemaakt wanneer wordt gekeken 

naar de prijzen die tot stand komen op Belpex. In grafieken 1 en 2 wordt een overzicht 

gegeven van de gemiddelde prijs over een week. De weergegeven weekgrafieken werden zo 

gekozen dat zij rekening houden met 1 januari 2007 (Nieuwjaar) en 9 april 2007 

(Paasmaandag). Op die manier wordt de impact van wettelijke feestdagen op de prijs van de 

energiecomponent getoond. 

 

                                                 
6 Advies VREG, 6 juli 2004. 
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Grafieken 1 en 2 – Belpex Weekly Report (week 1 en week 15) 

 

 
Week 1 (maandag 31 december 2006 tot zondag 6 januari 2007) 

 

 
Week 15 (maandag 9 april 2007 tot zondag 15 april 2007) 

 

Beide grafieken duiden aan dat er zowel voor weekends als voor feestdagen, lagere 

energieprijzen worden genoteerd dan tijdens ‘gewone’ weekdagen.  

 

Dit duidt ook aan dat in een geliberaliseerde markt, het aan de leveranciers is om via hun 

prijszetting signalen aan de markt te geven, aangezien er een rechtstreekse link is tussen 

deze prijszetting en hun kostenstructuur.  

 

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. 

 

7. De CREG gaat er van uit dat de vraag van de Minister om de uitbreiding van het 

nachttarief naar de wettelijke feestdagen te bestuderen, gebaseerd is op een verwachte 

verschuiving van het energieverbruik door de eindafnemers.  
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De volgende kanttekeningen dienen hierbij te worden gemaakt: 

 

- Door de beperkte tijdsperiode (150 uren / jaar) waarop deze maatregel van toepassing is, 

lijkt een werkelijke verschuiving in het verbruik weinig waarschijnlijk. De eindafnemers doen 

dit immers pas wanneer dit voor hen een gebruiksgemak met zich meebrengt. De beperkte 

tijdsperiode en versnippering over het jaar, bemoeilijken een geplande verschuiving in 

verbruik. 

- Bij de invoering van de maatregel tot uitbreiding van het nachttarief naar het weekend, 

werd door de distributienetbeheerders een grote stijging verwacht in de vraag naar de 

installatie van tweevoudige uurmeters. Nu, één jaar na de invoering van deze maatregel 

blijkt dit niet te zijn gebeurd. Een mogelijk verklarende factor is dat de kosten voor het 

plaatsen van een tweevoudige uurmeter volledig ten laste vallen van de netgebruikers 

(eindafnemers). 

 

8. De sturing van de meters bij de eindafnemers gebeurt door de 

distributienetbeheerders d.m.v. een Centrale Afstandsbesturing. Deze Centrale 

Afstandsbesturing dient wegens jaarlijkse wijzigingen aan de kalender van wettelijke 

feestdagen, jaarlijks te worden aangepast.  

 

Zoals blijkt uit de lijst van wettelijke feestdagen (zie randnummer 3) vallen een aantal van 

deze feestdagen steeds op dezelfde kalenderdag. Dit leidt er toe dat sommige wettelijke 

feestdagen in een weekend vallen of soms samenvallen (vb. in 2008: het Feest van de 

Arbeid en O.H. Hemelvaart). De vraag stelt zich dan, wanneer deze wettelijke feestdagen 

dienen te worden gecompenseerd en bijgevolg wanneer de netbeheerders deze dagen 

dienen te voorzien in hun programmatie van de Centrale Afstandsbesturing. 

 

 

IMPACT OP DIRECTE OF INDIRECTE KOSTEN VOOR NETBEHEERDERS EN 
LEVERANCIERS 
 

9. 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.  

 

Daarnaast zullen de netbeheerders en de leveranciers ook nog een aantal bijkomende 

kosten kennen. 
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A. De netbeheerders 
 

• Jaarlijks terugkerende kosten voor de aanpassing van de zendprogramma’s van de 

Centrale Afstandsbesturingen (CAB’s, sturing signalen). 

• Bijkomende installatie van tweevoudige uurmeters wanneer maatregel bekend wordt 

gemaakt (o.a. administratieve opvolging zowel van uit te voeren werkzaamheden als 

technische databases). Hoewel dit bij de uitbreiding van het nachttarief naar het weekend 

niet is gebleken. 

 

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. 

• Kosten voor de behandeling van de klachten van afnemers die geen tweevoudige 

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

willen over de invoering van de maatregel.  

 

 
ONDERZOEK NAAR MOGELIJK PRIJSVERHOGEND EFFECT VAN DE MAATREGEL 
 

10. 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. 

 

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

zullen verhogen. Dit is ook zo gebeurd bij de uitbreiding van het nachttarief naar het 

weekend. In grafieken 3 en 4 wordt de evolutie van de prijzen getoond en dit voor 

verschillende leveranciers.  
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Grafiek 3 – Evolutie energieprijzen (all-in) voor een Dc-typeklant 
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Grafiek 3 geeft, voor een Dc-typeklant7 (profiel => totaal verbruik van 3.500kWh/jaar, 

waarvan 2.200kWh dag en 1.300kWh nacht), de evolutie van de prijzen over een periode 

2005 tot en met 2007. Op de grafiek is een duidelijke stijging te zien in de prijzen geldig 

vanaf 1 januari 2007, die o.a. te verklaren is door de uitbreiding van het nachttarief naar het 

weekend. 

 

Grafiek 4 toont dezelfde prijsformules maar voor een Dc1-typeklant. 

 
Grafiek 4 - Evolutie energieprijzen (all-in) voor een Dc1-typeklant8
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7 Definitie van de Dc-typeklant is in overeenstemming met de Eurostatdefinitie. 
8 Dc1-typeklant (profiel => totaal verbruik van 3.500kWh/jaar, waarvan 1.600kWh dag en 1.900kWh 
nacht). 
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De creatie van een typeklant Dc1 volgt uit de aanpassing in de Belgische wetgeving9 

waardoor het gebruik van het nachttarief, vanaf 1 januari 2007, werd uitgebreid naar het 

volledige weekend. Bijgevolg werd het profiel van de oorspronkelijke Dc-typeklant zo 

aangepast dat rekening werd gehouden met de verwachte verschuiving in verbruik, 

waardoor een meer representatieve voorstelling van de prijsevolutie wordt gegeven. De 

stijging van de prijzen die enkel te wijten is aan uitbreiding van het nachttarief wordt op die 

manier uitgevlakt. 

 

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 nachttarief 

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

tweevoudige uurmeter dienen volledig te worden gedragen door de netgebruikers.  

 

 

NODIGE AANPASSINGEN AAN DE WETGEVING 
 

12. In bijlage bij zijn brief van 31 januari 2008 voegt de Minister een uittreksel toe van een 

antwoord op een vraag van de heer Melchior Wathelet. In dit antwoord geeft de Minister aan 

dat hij aan de CREG een studie zal vragen over de impact van de uitbreiding van het 

nachttarief naar de wettelijke feestdagen en dat in deze studie ook moet worden ingegaan op 

de aanpassingen aan bestaande wetgeving om voormelde maatregel tot uitvoering te 

brengen. 

 

13.  Om de maatregel tot uitbreiding van het nachttarief naar het weekend in voege te 

laten treden werd het Koninklijk besluit van 11 juli 200710 m.b.t. de distributienettarieven voor 

elektriciteit gewijzigd door het Koninklijk besluit van 21 december 20061. 

 

                                                 
9 Besluit van de Vlaamse Regering van 18 november 2005 tot vaststelling van de openbare 
dienstverplichting, 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 nachtmeter. 
Besluit van de Waalse Regering van 31 augustus 2006 tot wijziging van het besluit van de Waalse 
Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en 
waarbij het elektriciteitsverbruik tijdens de weekenduren in nachturen geboekt wordt. 
10 Koninklijk besluit van 11 juli 2002 betreffende de algemene tariefstructuur en de basisprincipes en 
procedures inzake de tarieven 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. 
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In het Belgisch Staatsblad van 28 juli 2006 verscheen de wet van 20 juli 2006 houdende 

diverse bepalingen. Artikel 129, 2°, van deze wet, dat een §4 toevoegt aan artikel 12 van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, stelt dat de 

bepalingen van het koninklijk besluit van 11 juli 2002 van kracht blijven voor de 

exploitatiejaren 2005, 2006, 2007 en 2008. De CREG stelt dus vast dat voor het komende 

exploitatiejaar 2009 er geen wettelijke basis is om haar tarievenbevoegdheid inzake 

distributienettarieven uit te oefenen. 

 

Om een maatregel zoals de uitbreiding van het nachttarief naar de wettelijke feestdagen 

wettelijk te regelen dient daarom eerst een oplossing te worden gezocht voor het juridische 

vacuüm waarin de goedkeuring van de distributienettarieven dreigen te vervallen. Immers 

voor de tarieven van toepassing tijdens het exploitatiejaar 2009 bestaat tot vandaag geen 

wettelijke regeling. 

 

De CREG verwijst in dit verband naar de brief van de Minister, van 18 februari 2008. In deze 

brief vraagt de Minister aan de CREG om hem twee Koninklijk besluiten meerjarentarieven 

(regulatoire periode 2009 tot 2012) over te maken: één voor de elektriciteitsdistributie en één 

voor de gasdistributie. 

 

Indien de maatregel voor de uitbreiding van het nachttarief naar de wettelijke feestdagen 

dient uitgevoerd te worden, zal dit moeten gebeuren via het wetgevende initiatief dat zal 

genomen worden om de distributienettarieven vanaf het exploitatiejaar 2009 te regelen. 
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