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Het prosumententarief  

Veelgestelde vragen 
 

De Vlaamse energieregulator VREG heeft op 18 december 2014 nieuwe distributienettarieven goedge-

keurd. Daarbij hoort ook  het ‘prosumententarief’. Dat is een aanvullend capaciteitstarief voor  

‘prosumenten’: netgebruikers die zelf elektriciteit produceren.  

  

Het prosumententarief is van toepassing voor alle netgebruikers die een productie-installatie hebben 

met een vermogen van  maximaal 10 kiloVoltAmpère (kVA). Ze moeten bovendien aangesloten zijn op 

het laagspanningsnet en beschikken over een terugdraaiende elektriciteitsmeter. 

 

Het prosumententarief wordt vanaf 1 juli 2015 aangerekend via de factuur van de elektriciteitsleveran-

cier. Het gaat om een bedrag per kVA geïnstalleerd vermogen. In deze folder vind je het antwoord op 

enkele veelgestelde vragen.  

 

Inhoudstafel 

 
HET PROSUMENTENTARIEF 

VEELGESTELDE VRAGEN 

 

1. Wat zijn prosumenten? 

2. Wat is het prosumententarief? 

3. Waarom werd het prosumententarief ingevoerd? 

4. Vanaf wanneer is het prosumententarief van kracht? 

5. Voor welke lokale productie-installaties moet er een prosumententarief worden betaald? 

6. Behoud ik het recht op groenestroomcertificaten? 

7. Hoeveel bedraagt het prosumententarief? 

8. Wat wordt bedoeld met het geïnstalleerde vermogen? 

9. Mijn prosumententarief is gebaseerd op een foutief vermogen. Hoe kan ik dat corrigeren? 

10. Waarom verschilt het prosumententarief per distributienetbeheerder? 

11. Door wie wordt het prosumententarief aangerekend? 

12. Kan een lokale producent kiezen voor een aparte aanrekening op basis van zijn werkelijke (niet-

gecompenseerde) afname i.p.v. voor het prosumententarief? 

13. Waar zit het verschil tussen het prosumententarief en de aparte aanrekening van de werkelijke (niet-

gecompenseerde) afname? 

14. Is het interessant voor mij om te kiezen voor een netvergoeding op basis  van een aparte meting i.p.v. 

het prosumententarief? 

15. Wat gebeurt er als ik kies voor de gescheiden meting van afname en  injectie? 

16. Waar vind ik meer informatie over het prosumententarief? 
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1. Wat zijn prosumenten? 

De VREG definieert een prosument als: een elektriciteitsdistributienetgebruiker met toegangspunt voor afna-
me op het laagspanningsnet, en met een decentrale productie-eenheid, met een AC-vermogen kleiner dan of 
gelijk aan 10 kVA, die hem in staat stelt elektriciteit te injecteren op het elektriciteitsdistributienet.  
 

Prosumenten zijn dus netgebruikers die beschikken over een eigen productie-installatie (meestal zonnepane-

len) met een vermogen van maximaal 10 kVA. Via die installatie kunnen ze een deel van de elektriciteit die ze 

verbruiken zelf produceren. Verbruiken ze op bepaalde momenten minder dan ze produceren, dan wordt het 

netto-overschot automatisch geïnjecteerd in het distributienet. 

 

De meeste prosumenten beschikken over een gewone elektriciteitsmeter van Eandis, die telt in kilowattuur 

(kWh). Die verbruiksteller dient als basis voor de eindfactuur van de energieleverancier. Bij een elektriciteits-

overschot draait de teller terug. Dat betekent dat de werkelijke afname en injectie niet apart worden gemeten, 

maar dat de elektriciteitsmeter de injectie automatisch in mindering brengt van de totale afname.  

 

2. Wat is het prosumententarief?  

Het prosumententarief is een aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller. 

 

3. Waarom werd het prosumententarief ingevoerd?  

Op 18 december 2014 voerde de VREG het prosumententarief in om een onrechtvaardigheid weg te werken 

bij de aanrekening van de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet.  

 

Alle netgebruikers betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, op basis van de hoeveelheid elektriciteit 

die ze afnemen. Maar bij prosumenten die beschikken over een terugdraaiende elektriciteitsmeter, wordt de 

geïnjecteerde stroom in mindering gebracht van de afgenomen stroom. Zij betalen dan ook geen netvergoe-

ding op basis van hun werkelijke afname. Het prosumententarief werkt die onrechtvaardigheid weg.  

 

Dit schema toont duidelijk aan dat een terugdraaiende teller een fout beeld geeft van het reële netgebruik van 

prosumenten. Daardoor krijgen ze veel minder netkosten aangerekend dan andere netgebruikers.  
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4. Vanaf wanneer is het prosumententarief van kracht?  

Het prosumententarief wordt aangerekend vanaf 1 juli 2015. Bij installaties die pas na 1 juli 2015 in dienst 

worden genomen, wordt het prosumententarief aangerekend vanaf de indienstneming. De datum van het 

conforme AREI-verslag (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) geldt daarbij als basis. 

 

5. Voor welke lokale productie-installaties moet er een prosumententarief 

worden betaald?  

Een netgebruiker krijgt een prosumententarief aangerekend voor al zijn lokale productie-installaties met een 

geïnstalleerd vermogen van maximaal 10 kVA, die zijn aangesloten op het laagspanningsnet en gemeten 

worden met een terugdraaiende elektriciteitsmeter. 

  

Installaties boven 10 kVA geïnstalleerd vermogen hebben verplicht een afzonderlijke telegelezen meting voor 

afname en injectie. Voor hen is het prosumententarief niet van toepassing. Hier gelden specifieke nettarieven 

voor afname en injectie. 

 

6. Behoud ik het recht op groenestroomcertificaten?  

Als je vandaag recht hebt op groenestroomcertificaten, dan behoud je dat recht voor alle energie die je zelf 

opwekt.  

 

7. Hoeveel bedraagt het prosumententarief?  

Het prosumententarief is een aanvullend capaciteitstarief. Het is een bedrag dat elk jaar wordt aangerekend 

per kVA geïnstalleerd vermogen van de omvormer. Dat bedrag verschilt per distributienetbeheerder.  

 

De tabel hierna geeft een overzicht van de toegepaste bedragen in euro per kVA opgesteld vermogen.  

 

Distributienetbeheerder In euro per kVA per jaar (excl. btw) 

Gaselwest 83,99 

Imea 62,90 

Imewo 70,31 

Intergem 68,27 

Iveka 66,90 

Iverlek 71,15 

Sibelgas 79,16 

 

Voor een totaalbeeld van je kosten vermenigvuldig je het aanvullend capaciteitstarief van jouw distributienet-

beheerder met het aantal kVA geïnstalleerd vermogen van je omvormer.  

Distributienetbeheerders zijn actief op een welbepaald grondgebied. Afhankelijk van je woonplaats zijn de 
tarieven van een welbepaalde distributienetbeheerder van toepassing. Weet je niet wie jouw distributienetbe-
heerder is? Surf dan naar de website www.eandis.be > Over Eandis > Het bedrijf > Wie is jouw distributienet-
beheerder? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eandis.be/
http://www.eandis.be/nl/over-eandis
http://www.eandis.be/nl/over-eandis/het-bedrijf
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8. Wat wordt bedoeld met het geïnstalleerde vermogen?  

Het geïnstalleerde vermogen is het maximale AC-vermogen (wisselstroom) van de omvormer die de opge-

wekte gelijkstroom omzet in bruikbare wisselstroom. Het maximale AC-vermogen bepaalt het vermogen dat je 

installatie maximaal kan produceren. Het wordt in principe vermeld in het AREI-keuringsverslag van je instal-

latie.  

 

Voor productie-installaties zonder omvormer (bijvoorbeeld sommige micro-WKK’s of kleine windturbines) is 

het geïnstalleerde vermogen: het maximaal vermogen (meestal afgekort als ‘S’) op de kenplaat van de gene-

rator, uitgedrukt in kVA. 

 

 

9. Mijn prosumententarief is gebaseerd op een foutief vermogen. Hoe kan ik 
dat corrigeren? 

 

Uiteraard kun je het vermogen van je productie-installatie corrigeren. Dat doe je via de website 

www.eandis.be > Aansluitingen > Wijzigen lokale productie  

(http://www.eandis.be/nl/klant/aansluitingen/lokale-productie/wijzigen-lokale-productie)  

  
Pas op: elke (administratieve) wijziging moet gestaafd worden met de nodige bewijsstukken.  

Concreet gaat het om het AREI-keuringsverslag met daarin vermeld: 

 datum van keuring van je installatie, 

 verklaring dat de installatie voldoet aan het AREI en in dienst mag worden gesteld, 

 beginmeterstand van de productieteller (groenestroomteller),  

 aantal omvormers en maximaal AC-vermogen, 

 piekvermogen van de zonnepanelen (kWp), 

 ijkmarkering van de groenestroomteller, met overeenkomstige nauwkeurigheidsklasse.  
 

De AREI-keuring is een onafhankelijk bewijsstuk en essentieel bij elke wijziging. Als het oorspronkelijke keu-

ringsverslag (bij indienstneming) die gegevens niet vermeldt, zal er een nieuwe keuring moeten worden uitge-

voerd. Je moet dan beide keuringsverslagen bezorgen aan Eandis als je de wijziging van vermogen meldt. 

Ook als je niet over een oorspronkelijk AREI-keuringsverslag beschikt, moet je een nieuwe keuring laten uit-

voeren. 

 
Na controle van de bewijsstukken zal je vermogen worden aangepast, zowel in de systemen van Eandis als in 

die van de VREG. Hier hoef je dus geen bijkomende melding te doen bij de VREG. Zodra de melding van de 

wijziging is voltooid, heb je recht op aanrekening van het prosumententarief op basis van het nieuw doorge-

geven vermogen. Je ontvangt een bevestigingsbrief van Eandis met alle wijzigingen. 

 

10. Waarom verschilt het prosumententarief per distributienetbeheerder?  

Sinds de vrijmaking van de energiemarkt worden er periodiek nettarieven vastgelegd voor elektriciteit en gas. 

Dat gebeurt voor elke distributienetbeheerder afzonderlijk, op basis van zijn reële kosten (zoals bepaald door 

de Elektriciteitswet van 29 april 1999).  

 

Alle nettarieven worden goedgekeurd door de Vlaamse energieregulator VREG. Ook het prosumententarief 

werd zo vastgelegd per distributienetbeheerder. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de 

VREG (www.vreg.be). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eandis.be/
http://www.eandis.be/nl/klant/aansluitingen/lokale-productie/wijzigen-lokale-productie
http://www.vreg.be/
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11. Door wie wordt het prosumententarief aangerekend?  

De elektriciteitsleverancier van de netgebruiker zal het prosumententarief aanrekenen, net zoals nu ook al 

gebeurt met de andere componenten van de netvergoeding.  

 

12. Kan een lokale producent kiezen voor een aparte aanrekening op basis 

van zijn werkelijke (niet-gecompenseerde) afname i.p.v. voor het pro-

sumententarief?  

Dat kan. Hiervoor moet wel een elektriciteitsmeter worden geïnstalleerd die afname en injectie apart kan me-

ten. Op die manier kunnen de gewone tarieven voor elektriciteitsafname worden toegepast, in plaats van het 

prosumententarief. Let wel: de plaatsing van zo’n elektriciteitsmeter is niet gratis.  

 

Als je een nieuwe meter wenst aan te schaffen die afname en injectie apart kan registeren, kun je contact 

opnemen met Eandis via het algemene nummer 078  35 35 34. Hou steeds het identificatienummer van je 

lokale productie-installatie bij de hand. Zo kunnen de medewerkers van Eandis je dossier vlot terugvinden en 

je aanvraag registreren.  

 

13. Waar zit het verschil tussen het prosumententarief en de aparte  

aanrekening van de werkelijke (niet-gecompenseerde) afname?  

We leggen het verschil uit aan de hand van de impact op je energiefactuur. 

 

 Dit betaal je in het systeem met het prosumententarief: 

 

Energie 
Leverancierstarief op basis van het gemeten (gecompenseerde) verbruik (met 

terugdraaiende teller) 

Distributie en 

transport (incl. 

heffingen in toe-

slagen) 

Netvergoeding op basis van het gemeten (gecompenseerde) verbruik (met 

terugdraaiende teller) 

Prosumententarief per kVA geïnstalleerd vermogen van je omvormer 

 

De terugdraaiende teller meet het verschil tussen het aantal afgenomen kWh (kilowatt-

uur) en het aantal geïnjecteerde kWh (wat neerkomt op de gecompenseerde energieaf-

name). 

 

 Dit betaal je in het systeem met de aparte aanrekening op basis van je werkelijke afname: 

 

 

Energie 

Leverancierstarief voor het aantal afgenomen kWh, eventueel verminderd met 

een vergoeding voor de gemeten geinjecteerde kWh afhankelijk van de moda-

liteiten in het contract met je leverancier 

Distributie en 

transport (incl. 

heffingen en toe-

slagen) 

Een netvergoeding voor het werkelijk aantal afgenomen kWh, wat neerkomt op 

de niet gecompenseerde afname. 
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De nettarieven (distributiekosten) voor afname en injectie zijn verschillend per distributienetbeheerder.  
Ze zijn goedgekeurd door de VREG.  
 
Meer details over de samenstelling van de nettarieven kun je terugvinden op de website van je distributienet-
beheerder onder de rubriek ‘distributienettarieven’. 
 

Gaselwest www.gaselwest.be 
Imea  www.imea.be 
Imewo  www.imewo.be 
Intergem www.intergem.be 
Iveka  www.iveka.be 
Iverlek  www.iverlek.be 
Sibelgas www.sibelgas.be 

 
Wat de energietarieven betreft, neem je best contact op met je energieleverancier. 
 

  

http://www.gaselwest.be/
http://www.imea.be/
http://www.imewo.be/
http://www.intergem.be/
http://www.iveka.be/
http://www.iverlek.be/
http://www.sibelgas.be/
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SCHEMA 

 

 
 

TERMINOLOGIE 

 

Omvormer Een omvormer zet de opgewekte gelijkstroom om in wisselstroom 

die geschikt is voor je elektrische toestellen 

Productie De gemiddelde jaarlijkse productie van een lokale productieinstal-

latie (in dit geval: zonnepanelen), gemeten door de groenestroom-

teller 

Injectie De opgewekte stroom die niet op het moment zelf door de klant 

verbruikt wordt, injecteert hij op het distributienet 

Verbruik De jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van de klant 

Afname De hoeveelheid elektriciteit die de klant afneemt van het net. 

Gemeten netgebruik bij 

terugdraaiende teller 

De afgenomen elektriciteit (afname) van het net, verminderd met 

de geïnjecteerde elektriciteit (injectie) op het net (afname - injec-

tie) 

Reëel netgebruik Het effectieve gebruik van het net. De som van de werkelijke af-

name en de injectie (afname + injectie), meestal ongemeten 

Gelijktijdig verbruik Dit is de opgewekte stroom die op het moment zelf door de klant 

wordt verbruikt. Hier wordt dus geen gebruik gemaakt van het 

distributienet 
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REKENVOORBEELD 

 

Het schema hierboven geeft het voorbeeld weer van een gemiddeld gezin met een jaarlijkse energiebehoefte 

van 5 600 kWh. Het gezin heeft zonnepanelen met een vermogen van 4,5 kVA, die jaarlijks 4 500 kWh pro-

duceren. Daarvan wordt 1 700 kWh
1
 onmiddellijk (gelijktijdig met de productie) verbruikt, en de resterende 2 

800 kWh in het net geïnjecteerd.  

 

Wanneer het gezin verbruikt zonder dat er voldoende eigen productie is, neemt het nog 3 900 kWh (5 600 

kWh - 1 700 kWh) van het net af om in de totale energiebehoeften te kunnen voorzien.  

 

Het reële netgebruik is dus: 2 800 kWh injectie + 3 900 kWh afname.  

 

Het gemeten netgebruik met terugdraaiende teller bedraagt daarentegen 3 900 kWh afname - 2800 kWh 

injectie = 1 100 kWh 

 

 Dit betaalt het voorbeeldgezin in het systeem met het prosumententarief: 

 

Energie Het tarief van de leverancier op basis van de 1 100 kWh afname 

 

Distributie 

Netvergoeding op basis van de 1 100 kWh afname  

Het prosumententarief voor 4,5 kVA geïnstalleerd vermogen van de 

omvormer (= 4,5 x het bedrag van toepassing in de betreffende distribu-

tienetbeheerder) 

 

 Dit betaalt het voorbeeldgezin in het systeem met de aparte aanrekening van werkelijke niet-

gecompenseerde afname: 

 

 

Energie 

Het tarief van de leverancier op basis van de 3 900 kWh afname 

verminderd met een eventuele vergoeding door je leverancier voor de 

geïnjecteerde energie (2 800 kWh) 

Distributie Een netvergoeding voor het aantal afgenomen kilowattuur (3 900 kWh) 

 

 

14. Is het interessant voor mij om te kiezen voor een netvergoeding op basis   

van een aparte meting i.p.v. het prosumententarief? 

 

Het prosumententarief wordt berekend op basis van een gemiddelde gelijktijdigheid van productie en verbruik 

bij prosumenten. De aanrekening van het prosumententarief, als deel van de netvergoeding, neemt niet weg 

dat de terugdraaiende teller in veel gevallen nog steeds voordelig is voor de prosument. Je leverancier bere-

kent de energiecomponent op je energiefactuur (dus niet de net-component) immers nog steeds op basis van 

de meting met de terugdraaiende teller.  

 

Enkel als je ervan overtuigd bent dat jouw eigen verbruik en productie meer gelijktijdig zijn dan bij een gemid-

delde prosument, én als je leverancier bereid is om de hoeveelheid geïnjecteerde stroom nog steeds in min-

dering te brengen van je werkelijke afname (voor de bepaling van de energiecomponent van je elektriciteits-

factuur), kan het interessant zijn om te kiezen voor een netvergoeding op basis van een gescheiden meting. 
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Je moet bovendien rekening houden met een eenmalige kost voor plaatsing van een elektronische meter die 

afname en injectie afzonderlijk registreert, van € 394,24 (excl. btw). Dit bedrag dient om de kosten van de 

werkuren, de verplaatsing en het materiaal te vergoeden. Als ook de meterkast moet worden vervangen, komt 

de prijs op € 617,85 (excl. btw). 

 

OPGELET: 

Het is niet omdat de index van je teller niet of weinig is toegenomen, dat je geen energie van het net afneemt 

of op het net injecteert! Het is best mogelijk dat de index van je elektriciteitsmeter op jaarbasis nagenoeg sta-

biel blijft, maar dat je in sommige periodes wel degelijk injecteert (bijvoorbeeld in de zomermaanden), waarbij 

de teller achteruit draait, en in andere periodes afneemt (bijvoorbeeld ’s nachts of in winterperiodes), waarbij 

de teller vooruit draait. 

 

15. Wat gebeurt er als ik kies voor de gescheiden meting van afname en  

injectie? 

 

Als je kiest voor een gescheiden meting van afname en injectie, zul je na je aanvraag opgebeld worden door 

een gespecialiseerde medewerker van Eandis. Die medewerker zal de nodige gegevens opvragen om er voor 

te zorgen dat een nieuwe meter optimaal geïnstalleerd kan worden. Zodra de nieuwe meter ter plaatse is 

geïnstalleerd is, zal er een tussentijdse afrekening worden opgemaakt op basis van de index van de terug-

draaiende teller.  

 

16. Waar vind ik meer informatie over het prosumententarief? 

Als je nog meer vragen hebt over de netvergoeding of je tariefkeuze, kun je contact opnemen met Eandis via 

het algemene nummer 078 35 35 34. Houd het identificatienummer van je lokale productie-installatie bij de 

hand. Zo kunnen onze medewerkers je dossier snel terugvinden.  

 

 

 

 

 

 

 


