
 

 

 

BBL studiedag ‘De 
slimme woning: van 
toekomstbeeld naar 
realiteit’ 

 

  

Verslag workshop 1: welke prijszetting en 
tarifering stuurt een slim gebruik van energie? 
 

Moderator: Mathias Bienstman; met Bram Claeys, algemeen directeur bij ODE en 

Kathy Vandamme, toezichthouder netbeheer bij VREG  

Presentatie Kathy Vandamme - VREG 

www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/vreg_presentatie_bbl_-_20_

juni_2017.pdf  

● Welke prijszetting stuurt een slim gebruik van energie? Doel van prijszetting: 

injectie en afname op elkaar afstemmen tegen een zo’n laag mogelijke kost.  

● (zie lezing Eandis - plenaire sessie). Nieuwe transitie zorgt voor grote lokale 

verschillen (de ene regio heeft probleem van overschot/overaanbod, andere 

niet). Tarifering hier op aanpassen is complex. Elk gebied is anders, terwijl 

prijszetting werkt volgens globale principes.  

● Huidige situatie: tarifering op basis van kwh. Maar is dit wenselijk en fair? De 

structuur ligt er voor iedereen (leidingen, transfo,...), maar als vandaag je teller 

geen verbruik opmeet na een jaarlijkse cyclus, betaal je niet. Toch maak je 

gebruik van het systeem. Aangeraden is daarom om te kijken naar vaste kost, 

bijvoorbeeld in de vorm van een capaciteitstarief. Nadeel: Vaste kost heeft geen 

incentive voor laag gebruik.  

● Nieuwe tariefstructuur: er zijn verschillende mogelijkheden (elk met hun 

specifieke voor- en nadelen, zie presentatie): afname Kwh , vermogensterkte 

https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/vreg_presentatie_bbl_-_20_juni_2017.pdf
https://www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/vreg_presentatie_bbl_-_20_juni_2017.pdf
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kW, toegangsvermogen kW, model vaste kost zoals bv. bij TV en water, model 

minimale kost (gsm factuur, internetfactuur). Vito gaat tijdens de 

zomermaanden onderzoeken welk model het best werkt. Men dient rekening te 

houden met volgende KPI’s voor tariefstructuren : duurzaamheid/milieu, 

verdelingseffect/niet-discriminatoir, administratieve eenvoud, 

kostenreflectiviteit, kostendekkend, voorspelbaarheid, transparantie, niet 

verstorend,...  

Presentatie Bram Claeys - ODE 

www.bondbeterleefmilieu.be/sites/default/files/event-files/ode_bbl_slimme_woning_20

0617.pdf  

● ODE gaat voor 100% hernieuwbare energie. De prijszetting moet deze transitie 

zo snel en eerlijk mogelijk doen verlopen.  

● Belangrijke basisvoorwaarden: 

○ elektriciteitsproductie wordt momenteel te laag gewaardeerd. Dat 

verhindert investeringen in productiecapaciteit. Wat is de oorzaak? Te 

veel inflexibele elektriciteitsproductie (kernreactoren). Elektriciteit moet 

hoger gewaardeerd worden door (1) uitfasering van inflexibele 

elektriciteitsproductie en (2) het opnemen van de reële CO2 kost in de 

prijs. 

○ Laat prosumenten en collectieven investeren in hernieuwbare energie 

(schaalvoordeel). Nieuwe tariefstructuur moet dit aanmoedigen.  

○ Lasten moeten verschuiven. Lastenverdeling is niet evenwichtig. 

Warmtepompen worden economisch zwaar belast tov fossiele 

alternatieven.  

● Huidige prijszetting. Nu via kWh-prijs, onafhankelijk van wanneer en waar je 

elektriciteit gebruikt. PV-investeringen worden vergoed via terugdraaiende 

meter (+ prosumententarief). 

● We moeten evolueren naar een andere benadering, waarbij het belangrijk is dat 

verschillende elementen uit elkaar getrokken worden (met eigen 

verantwoordelijken). Deze elementen zijn: 

○ Verbruik van consument: consument moet kunnen kiezen voor een 

variabel tarief, zodat goed gebruik beloont kan worden (consument moet 

ook kunnen kiezen voor vast tarief). 

○ aansluiting: capaciteitstarief.  

○ injectie: terugdraaiende teller wordt vervangen door een digitale meter. 

Dit maakt mogelijk om de injectie beter te vergoeden. De vergoeding 

kan gebeuren door leverancier of aggregator. Collectieve projecten 

kunnen ook zo mogelijk gemaakt worden 

○ Netondersteunende diensten door PV, opslag, … Netbeheer kan zo 
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ondersteund worden ten voordele van congestiemanagement en 

evenwichtsondersteuning. 

● Consument moet zelf de keuze hebben waar hij wel of niet participeert. Doet hij 

aan netondersteuning of enkel injectie?  

 

Discussie - Vragen 

Stelling 1: hebben we nood aan een capaciteitstarief voor een slim net? Hoe 

moet dit er uit zien? Wat is de prikkel voor energiebesparing? 

● Capaciteitstarief kan zowel verwijzen naar de fysieke capaciteit (type 

aansluiting) als naar het gevraagde piekvermogen.  

● Belangrijke vraag: hoe maken we van de huidige klanten actieve klanten (slim 

net vraagt huishoudens die deelnemen aan het systeem)? Dit is een hele 

opgave, als je weet dat 30 procent van de mensen momenteel zit met een 

slapend contract. Zij betalen vaak te veel. Hoe gaat dit in de toekomst zijn? 

Gaat een deel van de consumenten niet te veel betalen omdat ze niet smart 

bezig zijn? Hoe realiseren we een rechtvaardige prijszetting zonder slachtoffers? 

Maakt een gedragsturende tarifering een deel consumenten niet armer, 

namelijk zij die niet smart bezig zijn? (Er leeft de vrees dat een deel van de 

burgers die signalen niet opvangen en daarom de prijs zullen betalen).  

● Moet een tarifering überhaupt wel dienen om gedragssturend te werken?  

○ Infrax: hebben we wel een andere keuze? Kunnen we anders de kosten 

van het net wel betalen? We kunnen het ons niet veroorloven dat 

iedereen zijn wagen op hetzelfde moment oplaadt. Een 

vermogensprikkel is noodzakelijk (capaciteitstarief). 

○ Bram Claeys: gedragssturing is belangrijk, maar de bovenvermelde 

elementen uit mijn presentatie (verbruik, aansluiting, injectie, diensten) 

zouden best voorspelbare blokken moeten zijn. De consument mag niet 

verrast worden. Hij moet weten wat zijn gedrag en keuzes oplevert of 

kost.  

● Mensen moeten de keuze hebben om te participeren of niet. Comfort is even 

belangrijk als prijs. 

● Kunnen mensen kiezen voor een kleinere aansluiting om hun capaciteitstarief te 

milderen? Vraagt dat geen hoge kosten?  

○ Infrax: het vermogen kan aangepast worden op afstand via slimme 

meter (bepaald vermogen wordt ter beschikking gesteld). Er hoeven 

geen werken ter plaatse verricht te worden. Dit zou bijvoorbeeld jaarlijks 

kunnen gebeuren.  
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Stelling 2: Moeten gebruikers vergoed worden voor ondersteunende diensten 

aan het net?  

● Eerste vraag: wat willen we bereiken? Moet iedereen meedoen? Moet ieder huis 

slim zijn? Bram: 100% is niet nodig. Beperkte participatie heeft reeds 

significant effect. 

● Is er dan geen spanning tussen enerzijds een tarief dat geldt voor iedereen, 

terwijl er niet van iedereen verwacht wordt om deel te nemen. Belangrijk is 

daarom om op te splitsen in tarief en dit op een transparante wijze. (Niet 

iedereen komt in contact met dezelfde diensten: netbeheerders en 

aggregatoren). 

● Belangrijk aandachtspunt bij tarifering: Een derde partij (de aggregrator) moet 

een business-case hebben, dus een variabel tarief is belangrijk.  

 

Stelling 3: hebben we nood aan een dynamische prijszetting van de 

leveranciers? 

● Iedereen moet de keuze hebben. Niet voor iedereen zal dit interessant zijn.  

● Een aggregrator moet een deel in handen nemen (en krijgen). Momenteel is die 

markt niet toegankelijk voor kleine consumenten (evenwichtsmarkt). 

● Er zijn twee markten (Elektrische markt en de evenwichtsmarkt). Dynamische 

prijszetting kan ontwrichtend werken voor de evenwichtsmarkt.  

 

Stelling 4: Moeten alle kosten nog in het elektriciteitstarief of hebben we 

beter een andere financiering (bv CO2 heffing)? 

● Deze vraag bleef grotendeels onbeantwoord, al waren er geen onmiddellijke 

bezwaren tegen een CO2 heffing. 

Andere opmerkingen: 

● Vraagsturing is de moeilijkste manier om het net te balanceren, moeten we niet 

meer inzetten op opslag en reservecapaciteit (WKK).    

● Energiearmoede moet steeds in het oog gehouden worden. 

 

 

 

 

 

 


