7 december 2012

Forfaitaire netvergoeding prosumenten
De CREG heeft vandaag 6 december 2012 het verzoek van de Vlaamse
distributienetbeheerders inzake een netvergoeding voor decentrale installaties met een vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW met een terugdraaiende teller goedgekeurd.

Forfaitaire netvergoeding zorgt voor faire deelname prosumenten in netkosten
De Vlaamse regering is met de netbeheerders overeengekomen dat ze in 2012 een dossier
konden voorleggen aan het bevoegde federale controleorgaan, de CREG, om een netvergoeding te bekomen van prosumenten met een terugdraaiende teller zodat in de toekomst ook deze eindgebruikers een faire bijdrage leveren in de netkosten. De Creg heeft vandaag een beslissing terzake genomen.
De revolutie in de elektriciteitssector door de snel toenemende decentrale productie zorgt ervoor dat het geldende principe, waarbij distributienettarieven louter en alleen gebaseerd zijn op
het verbruik (de afname) van de eindgebruiker, stilaan zijn limieten bereikt. De netvergoeding
zal rekening houden zowel met afgenomen verbruik als met productie (de injectie) en gebaseerd zijn op het geïnstalleerde vermogen. Op die manier zal elke eindgebruiker een bijdrage leveren in functie van de manier waarop hij het distributienet belast en de netkosten die
daarmee gepaard gaan.
Prosumenten met een terugdraaiende meter dragen momenteel niet bij voor de elektriciteitsproductie die ze in het net injecteren en niet of nauwelijks voor de stroom die ze afnemen. Om
die prosumenten fair te laten bijdragen in de netkosten voor dat dubbel gebruik van het distributienet, wordt een jaarlijkse netvergoeding van gemiddeld €53 per kW opgesteld vermogen
voorzien (gemiddelde voor alle distributienetbeheerders).
De hoogte van dit bedrag wordt ingegeven door de reële netkost per kW opgesteld vermogen.
Uit analyse blijkt dat gemiddeld 38% van de productie van een prosument gelijktijdig wordt
verbruikt. Dat betekent dat gemiddeld 62% van de elektriciteit die wordt geproduceerd op het
distributienet terecht komt. Het is niet voor de volledige productie dat een netvergoeding wordt
gevraagd, enkel voor het geproduceerde deel dat niet gelijktijdig wordt verbruikt maar in
het net wordt geïnjecteerd en zo het distributienet extra belast.
Het geïnstalleerd vermogen van particuliere productie-installaties bedraagt gemiddeld 4,5 kW.
De forfaitaire netvergoeding zal dus gemiddeld €238,5 bedragen.

Netvergoeding prosumenten komt alle eindgebruikers ten goede
De netvergoeding zorgt ervoor dat de tarieven opnieuw zullen gebaseerd zijn op het reëel gebruik van het net, en op een transparante en niet-discriminerende wijze worden toegepast
waarbij eindgebruikers worden bevoordeeld noch benadeeld.
Bovendien doet deze netvergoeding op geen enkele wijze afbreuk aan het Europese en
Vlaamse beleid inzake duurzaam opgewekte energie. Integendeel, het maatschappelijk
draagvlak voor deze beleidspiste zal ongetwijfeld toenemen door de faire verrekening van de
netkosten die eigen zijn aan deze decentrale productie.

Bijkomende mogelijkheid

Een PV-eigenaar kan, op zijn vraag en zijn kosten, vragen om een andere meter te laten
plaatsen zodat de werkelijke energiestromen (injectie/afname) apart kunnen gemeten en aangerekend worden. De kost voor het plaatsen van de bijkomende meter is dan gelijk aan de
kost voor het plaatsen van een nieuwe laagspanningsmeter (normaal tarief). De opname van
de afzonderlijk gemeten kWh afname en de kWh injectie (geen terugdraaiende teller meer) zal
verder jaarlijks gebeuren. Het tarief voor meet- en telactiviteit is dus gelijk aan het huidige tarief
meet- en telactivieteit voor een jaaropnamemeter. In de praktijk hebben betrokken prosumenten baat bij een gescheiden meting indien meer dan 75% van de productie zelf verbruikt wordt.

Aanrekening netvergoeding

De aanrekening van de netvergoeding zal via de leverancier van de netgebruiker verlopen.

Bijlage

Netvergoedingen per DNB (€/kW geïnstalleerd vermogen).

Perscontact Eandis: Simon Van Wijmeersch
tel 09 263 45 54 - gsm 0476 30 10 34
e-mail: simon.vanwijmeersch@eandis.be
www.eandis.be
Eandis is het bedrijf dat exploitatietaken uitvoert voor de Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit
en aardgas Gaselwest, IMEA, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas.

Bijlage:

Aanrekening van een netvergoeding voor decentrale productie‐installaties <=10kW met
een terugdraaiende teller voor de exploitatiejaren 2013 en 2014

Netvergoeding (€/kW geïnstalleerd vermogen)
Gaselwest
Imea
Imewo
Intergem
Iveka
Iverlek
Sibelgas

Eandis
68,90
43,99
55,47
62,11
52,00
56,01
51,25

Vervangen meter (voor metering afname en injectie)

Eandis
216,39 €

Vervangen meter NT door TUT
Vervangen met NT door TUT en plaatsen nieuwe meterkast geleverd door
DNB

301,28 €

