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Inleiding 

 

Omdat sommige klanten niet aanwezig konden zijn op de 

2013 geven we hieronder een kort verslag van de belangrijkste inhoud van de avond.

werden een heel aantal cijfers en feiten besproken 

geven van de ingrijpende wijzigingen die de elektriciteitsmarkt de afgelopen jaren heeft ondergaan.

 

Een belangrijke evolutie is de gewijzigde samenstelling van het all

1/5 van de prijs van de elektriciteit die wordt afgenomen is de prijs voor de f

Het overgrote deel van de totaalprijs is dus voor het transport van de elektriciteit tot in uw woning 

en voor allerlei bijkomende diensten, heffingen en taksen. Deze prijscomponenten zijn bepaald door 

de overheid.  

 

Ook belangrijk is de vaststelling dat de steeds groter wordende kosten voor het onderhoud van het 

distributienet en alle andere diensten (b.v. ondersteuning PV en energiebesparende ingrepen) wordt 

gedragen door een kleiner wordend aantal mensen. Immers, wie PV

10 kWpiek), en op jaarbasis een quasi nul

netgebruik daarentegen stijgt door het gebruik van

geproduceerde stroom wordt ook onmiddellijk verbruikt. De rest wordt 

geïnjecteerd en op een later tijdstip 

distributienet. Met andere woorden het 

 

Deze schreeftrekking is sinds 

netvergoeding voor PV-installaties met een ver

forfaitaire netvergoeding is afhankelijk van de netbeheerder en 

Wase Wind-klanten met een PV

rekent dit mee in de tussentijdse facturen, om verassingen bij de afrekening te vermijden.

 

 

Het gebruik van PV

  

 

 

 

 

en nadelen van afzonderlijke registratie 

productie en verbruik bij particuliere PV-systemen (

Omdat sommige klanten niet aanwezig konden zijn op de informatie-avond van donderdag 13 juni 

2013 geven we hieronder een kort verslag van de belangrijkste inhoud van de avond.

werden een heel aantal cijfers en feiten besproken (hier niet opgenomen) die een beeld konden 

ijzigingen die de elektriciteitsmarkt de afgelopen jaren heeft ondergaan.

de gewijzigde samenstelling van het all-in tarief van Wase Wind. Ongeveer 

1/5 van de prijs van de elektriciteit die wordt afgenomen is de prijs voor de fysieke elektriciteit zelf. 

Het overgrote deel van de totaalprijs is dus voor het transport van de elektriciteit tot in uw woning 

en voor allerlei bijkomende diensten, heffingen en taksen. Deze prijscomponenten zijn bepaald door 

is de vaststelling dat de steeds groter wordende kosten voor het onderhoud van het 

distributienet en alle andere diensten (b.v. ondersteuning PV en energiebesparende ingrepen) wordt 

gedragen door een kleiner wordend aantal mensen. Immers, wie PV-panelen he

en op jaarbasis een quasi nul-verbruik, betaalde tot voor kort niet mee.

stijgt door het gebruik van PV-panelen. Immers, slechts 30% van de 

stroom wordt ook onmiddellijk verbruikt. De rest wordt eerst in 

later tijdstip weer afgenomen. Dat deel van het verbruik gaat dus 2x over het 

et andere woorden het reële netgebruik stijgt bij het gebruik van PV

Deze schreeftrekking is sinds begin dit jaar aangepast met de invoering van de forfaitaire 

installaties met een vermogen kleiner dan 10 kWp.

forfaitaire netvergoeding is afhankelijk van de netbeheerder en het vermogen

klanten met een PV-installatie kregen hiervan een individuele berekening. Wase Wind 

tijdse facturen, om verassingen bij de afrekening te vermijden.

et gebruik van PV-panelen is en blijft een goed idee! 
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en nadelen van afzonderlijke registratie  

systemen (< 10 kWp) 

avond van donderdag 13 juni 

2013 geven we hieronder een kort verslag van de belangrijkste inhoud van de avond. Als inleiding 

die een beeld konden 

ijzigingen die de elektriciteitsmarkt de afgelopen jaren heeft ondergaan. 

in tarief van Wase Wind. Ongeveer 

ysieke elektriciteit zelf. 

Het overgrote deel van de totaalprijs is dus voor het transport van de elektriciteit tot in uw woning 

en voor allerlei bijkomende diensten, heffingen en taksen. Deze prijscomponenten zijn bepaald door 

is de vaststelling dat de steeds groter wordende kosten voor het onderhoud van het 

distributienet en alle andere diensten (b.v. ondersteuning PV en energiebesparende ingrepen) wordt 

panelen heeft (installatie < 

betaalde tot voor kort niet mee. Het reële 

. Immers, slechts 30% van de 

eerst in het distributienet 

weer afgenomen. Dat deel van het verbruik gaat dus 2x over het 

ële netgebruik stijgt bij het gebruik van PV-panelen. 

jaar aangepast met de invoering van de forfaitaire 

mogen kleiner dan 10 kWp. De hoogte van de 

het vermogen van de omvormer. 

installatie kregen hiervan een individuele berekening. Wase Wind 

tijdse facturen, om verassingen bij de afrekening te vermijden. 

 



 

 

Systeem terugdraaiende tellers

 

Wie zonnepanelen (PV-panelen) heeft

verbruik is en achteruit indien er netto productie is. De afrekening gebeurt op jaarbasis. 

 

 

 

Systeem afzonderlijke afname en 

 

Er werd eind vorig jaar bij de invoering van de fortaitaire netvergoeding beslist dat particulieren ook 

konden kiezen voor een ander soort meter waarbij de injectie in het net en de afname van het net op 

elk ogenblik wordt gemeten.  

 

  

Terugdraaiende teller

 

Systeem terugdraaiende tellers 

panelen) heeft, kan zijn meter behouden. De teller draait vooruit indien er 

verbruik is en achteruit indien er netto productie is. De afrekening gebeurt op jaarbasis. 

Enkel het netto verbruik 

worden betaald. Dat is op deze figuur de 

groene pijl. Dat wil zeggen dat u voor elke kWh 

die uw zonnepanelen produceert

betalen (gele pijl), ongeacht of u de elektriciteit 

verbruikt wanneer ze wordt opgewekt of op 

een ander tijdstip.  

Wel betaalt u de forfaitaire netvergoeding voor 

het gebruik van het elektriciteitsnet.

 

 

 

Systeem afzonderlijke afname en –injectie 

Er werd eind vorig jaar bij de invoering van de fortaitaire netvergoeding beslist dat particulieren ook 

en kiezen voor een ander soort meter waarbij de injectie in het net en de afname van het net op 

Dit systeem is heel anders. Elke kWh die op een 

bepaald moment uw woning binnen

u betalen tegen het gewone tarief (groene pijl). 

Elke kWh die uw woning verlaat zal eveneens 

afzonderlijk worden gemeten (rode pijl). Beide 

stromen worden niet tegenover elkaar 

weggestreept. Enkel voor de elektriciteit die u 

verbruikt op het ogenblik dat ze door de PV

panelen wordt gemaakt (gele pijl)

te betalen. Dat is volgens gegevens van Eandis 

gemiddeld 1/3 van het verbruik.

 

 

Terugdraaiende teller
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, kan zijn meter behouden. De teller draait vooruit indien er 

verbruik is en achteruit indien er netto productie is. De afrekening gebeurt op jaarbasis.  

 op jaarbasis, moet 

Dat is op deze figuur de 

groene pijl. Dat wil zeggen dat u voor elke kWh 

produceert, niets moet 

betalen (gele pijl), ongeacht of u de elektriciteit 

verbruikt wanneer ze wordt opgewekt of op 

betaalt u de forfaitaire netvergoeding voor 

van het elektriciteitsnet. 

Er werd eind vorig jaar bij de invoering van de fortaitaire netvergoeding beslist dat particulieren ook 

en kiezen voor een ander soort meter waarbij de injectie in het net en de afname van het net op 

Dit systeem is heel anders. Elke kWh die op een 

bepaald moment uw woning binnenkomt moet 

u betalen tegen het gewone tarief (groene pijl). 

Elke kWh die uw woning verlaat zal eveneens 

afzonderlijk worden gemeten (rode pijl). Beide 

stromen worden niet tegenover elkaar 

weggestreept. Enkel voor de elektriciteit die u 

blik dat ze door de PV-

(gele pijl), hoeft u niets 

Dat is volgens gegevens van Eandis 

gemiddeld 1/3 van het verbruik. 



 

 

Financiële vergelijking tussen de twee systemen

 

Zoals hierboven aangehaald is de waarde van de elektriciteit slechts 1/5 van de totale kostprijs van 

de elektriciteit voor particulieren. Dat komt omdat bij die prijs van de stroom zelf nog allerlei kosten 

moeten worden bijgeteld. Die dienen voor het finan

ook de kost voor het netevenwicht en 

Daarnaast worden op elektriciteit ook diverse heffingen, taksen, accijnzen en andere bijdragen geïnd.

 

Als u als particulier elektriciteit aan het net levert, dan is de situatie dus heel anders. Dan worden van 

de netto stroomprijs diverse kosten afgetrokken. Momenteel zijn die kosten hoger dan de netto 

waarde van de fysieke elektriciteit. Daardoor is de vergoeding d

voor de geïnjecteerde elektriciteit nul.

 

Hieronder vindt u een concreet rekenvoorbeeld voor een situatie met de volgende 

uitgangsgegevens: dit gezin met 3 gezinsleden 

energiebehoefte van 5.600 kWh. Daarom installeerden ze PV

kWpiek die hen een eigen productie van 5.500 kWh opleveren. Volgens Eandis wordt gemiddeld 

van de eigen opgewekte stroom onmiddellijk gebruikt. 

wordt dus op jaarbasis 100 kWh gemeten. In het systeem van een afzonderlijke meting van verbruik 

en injectie wordt ongeveer 3.900 kWh aan verbruik gemeten en 3.800 kWh als injectie. Er is 

hieronder gerekend met de tarieven zoals ze vandaag zijn (incl

 

Terugdraaiende teller

Gemeten netgebruik (saldo)

Kost

Saldo

Energie+netkosten

totaal

forfaitaire netvergoeding

(5,5 kWpiek)

Gratis kWh (max volgens gedom.)

Gratis kWh (eff. max)

Gratis kWh (a 17,5254ct/kWh)

Totaal

 

Uit dit rekenvoorbeeld blijkt duidelijk dat 

te behouden, zelfs al betaalt u een forfaitaire netvergoeding. Dit wordt ook bevestigd op 

van Eandis. Enkel als u alle opgewekte stroom gebruikt op het ogenblik dat u ze opwekt, kan het 

systeem van afzonderlijk opmeting van afname en injectie financieel interessant zijn.

 

Financiële vergelijking tussen de twee systemen 

Zoals hierboven aangehaald is de waarde van de elektriciteit slechts 1/5 van de totale kostprijs van 

de elektriciteit voor particulieren. Dat komt omdat bij die prijs van de stroom zelf nog allerlei kosten 

moeten worden bijgeteld. Die dienen voor het financieren van b.v. het distributie

de kost voor het netevenwicht en de administratie van de stroomverkoop binnen Wase Wind. 

Daarnaast worden op elektriciteit ook diverse heffingen, taksen, accijnzen en andere bijdragen geïnd.

particulier elektriciteit aan het net levert, dan is de situatie dus heel anders. Dan worden van 

diverse kosten afgetrokken. Momenteel zijn die kosten hoger dan de netto 

waarde van de fysieke elektriciteit. Daardoor is de vergoeding die Wase Wind momenteel kan geven 

voor de geïnjecteerde elektriciteit nul. 

Hieronder vindt u een concreet rekenvoorbeeld voor een situatie met de volgende 

met 3 gezinsleden uit het netgebied van Intergem heeft een jaarlijkse 

.600 kWh. Daarom installeerden ze PV-panelen en een omvormer van 5,5 

kWpiek die hen een eigen productie van 5.500 kWh opleveren. Volgens Eandis wordt gemiddeld 

van de eigen opgewekte stroom onmiddellijk gebruikt. In het systeem van een terugdraaiende t

wordt dus op jaarbasis 100 kWh gemeten. In het systeem van een afzonderlijke meting van verbruik 

en injectie wordt ongeveer 3.900 kWh aan verbruik gemeten en 3.800 kWh als injectie. Er is 

hieronder gerekend met de tarieven zoals ze vandaag zijn (inclusief de forfaitaire netvergoeding).

Afzonderlijke meting afname/injectie

100 kWh Afname uit het net

Injectie in het net

Reëel netgebruik

Kost

Afname

25,25 c€/kWh Energie+netkosten

25 € totaal

75,15 €/kWpiek Injectie

413 € Vergoeding

totaal

400 kWh Gratis kWh (max volgens gedom.)

100 kWh Gratis kWh (eff. max)

-18 € Gratis kWh (a 17,5254ct/kWh)

421 € Totaal

Uit dit rekenvoorbeeld blijkt duidelijk dat het momenteel voordeliger is om de terugdraaiende teller 

te behouden, zelfs al betaalt u een forfaitaire netvergoeding. Dit wordt ook bevestigd op 

van Eandis. Enkel als u alle opgewekte stroom gebruikt op het ogenblik dat u ze opwekt, kan het 

systeem van afzonderlijk opmeting van afname en injectie financieel interessant zijn.
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Zoals hierboven aangehaald is de waarde van de elektriciteit slechts 1/5 van de totale kostprijs van 

de elektriciteit voor particulieren. Dat komt omdat bij die prijs van de stroom zelf nog allerlei kosten 

het distributienet, het Elianet en 

de administratie van de stroomverkoop binnen Wase Wind. 

Daarnaast worden op elektriciteit ook diverse heffingen, taksen, accijnzen en andere bijdragen geïnd. 

particulier elektriciteit aan het net levert, dan is de situatie dus heel anders. Dan worden van 

diverse kosten afgetrokken. Momenteel zijn die kosten hoger dan de netto 

ie Wase Wind momenteel kan geven 

Hieronder vindt u een concreet rekenvoorbeeld voor een situatie met de volgende 

uit het netgebied van Intergem heeft een jaarlijkse 

panelen en een omvormer van 5,5 

kWpiek die hen een eigen productie van 5.500 kWh opleveren. Volgens Eandis wordt gemiddeld 30% 

In het systeem van een terugdraaiende teller 

wordt dus op jaarbasis 100 kWh gemeten. In het systeem van een afzonderlijke meting van verbruik 

en injectie wordt ongeveer 3.900 kWh aan verbruik gemeten en 3.800 kWh als injectie. Er is 

usief de forfaitaire netvergoeding). 

Afzonderlijke meting afname/injectie

3.920 kWh

3.820 kWh

7.740 kWh

25,25 c€/kWh

990 €

3.820 kWh

0,00 c€/kWh

0 €

Gratis kWh (max volgens gedom.) 400 kWh

400 kWh

-70 €

920 €

het momenteel voordeliger is om de terugdraaiende teller 

te behouden, zelfs al betaalt u een forfaitaire netvergoeding. Dit wordt ook bevestigd op de website 

van Eandis. Enkel als u alle opgewekte stroom gebruikt op het ogenblik dat u ze opwekt, kan het 

systeem van afzonderlijk opmeting van afname en injectie financieel interessant zijn. 


