
uitrol digitale meter



voordelen digitale meter

overheid zet grote stappen vooruit voor de 

energieomslag

sociaal en inclusief: iedereen krijgt de mogelijkheid om 

deel te nemen aan de energieomslag

burger krijgt beter inzicht in zijn energieverbruik en gaat 

daardoor ook minder energie verbruiken

netbeheerders hebben meer data om de stabiliteit van 

het net te verzekeren

fraudedetectie



huidige situatie met gewone meter

=

toekomstige situatie met digitale meter

voor mensen zonder zonnepanelen

er verandert niets



huidige situatie met gewone meter

=

toekomstige situatie met digitale meter

voor mensen met zonnepanelen

er verandert niets

tenzij je dat zelf wil



=
of

behalve op

terugdraaiende teller op 

alles

prosumententarief

terugdraaiende teller  

(behalve op 

distributienettarief)

tarief op wat je afneemt 

van het net

huidige zonnepaneleneigenaars 
(+ nieuwe eigenaars tot eind 2020)

vanaf 1 juli 2019: 

digitale meter

vandaag:

gewone meter

terugdraaiende teller op 

alles

prosumententarief



voordelen van dit systeem

is wat we altijd gezegd hebben: prosumenten hebben 15 

jaar recht op een terugdraaiende teller

prosumenten hebben een transparante keuze: situatie 

behouden zoals ze vandaag is of overstappen naar een 

nieuw systeem indien voordeliger voor hen

prosumenten behouden of verbeteren hun rendement

investerings- en rechtszekerheid voor prosumenten

vertrouwen in zonne-energie en draagvlak voor 

hernieuwbare energie wordt versterkt



distributienettarief

iedereen die aangesloten is op het distributienet voor elektriciteit 

en/of aardgas, moet distributienettarieven betalen aan zijn 

netbeheerder. deze dekken de kosten voor:

vervoer van elektriciteit en aardgas over het distributienet tot bij 

u thuis of tot bij uw onderneming

aanleggen nieuwe kabels/leidingen voor elektriciteit en aardgas

onderhoud van die kabels en leidingen

openbaredienstverplichtingen (o.a. toekennen van premies, 

aankoop van groenestroomcertificaten, plaatsen van 

budgetmeters, openbare verlichting,...)

het is de VREG die de distributienettarieven jaarlijks 

goedkeurt
distributienettarief kan je terugvinden

 op je factuur



huidige 
meter

vandaag:

gewone meter

vanaf 1 juli 2019: 

digitale meter

familie Peeters 

20% directe afname 

voordeliger voor mensen die 

weinig elektriciteit verbruiken 

overdag.

16 zonnepanelen

Verbruik van 3500 KWh

Omvormer van 4 KW

berekening bij:

<
=

*rekenvoorbeeld

€400

 

€496

€400 

elektriciteitskost/jaar



huidige 
meter

vandaag:

gewone meter

vanaf 1 juli 2019: 

digitale meter

familie Janssens

45% directe afname 

voordeliger voor mensen die 

veel elektriciteit verbruiken 

overdag.

16 zonnepanelen

Verbruik van 3500 KWh

Omvormer van 4 KW

berekening bij:

>
=

*rekenvoorbeeld

€400

 

€354

€400 

elektriciteitskost/jaar



De invoering van de digitale meter 

zorgt ervoor dat 

zonnepaneleneigenaars hun 

rendement kunnen behouden of 

verbeteren. 

conclusie


