
Impact installatie Digitale Meter bij PV eigenaars 
 

Wat/Wie/Waarom/Wanneer 
• Wanneer : installatie DM (Digitale Meter) voor 1/1/2023, Fluvius neemt zelf contact op 
• Waarom : digitale evolutie, vraag van Europa (België is één van de laatste landen) 
• Wat : Financiële impact = Installatie DM heeft geen onmiddellijke impact op tarief  

• je moet zelf de nieuwe tariefstructuur aanvragen via website 
• overgang nieuw tarief gaat pas in na eerstvolgende meteropname/afrekening 

• Kostprijs plaatsing = gratis bij initiatief Fluvius 

• Voordelen plaatsing DM :  
• je hebt een correct overzicht van wat je injecteert en van het net afneemt, 1x/jaar 

worden meetgegevens automatisch doorgestuurd voor facturatie, meteropnemer komt 
niet meer langs 

• Je kan zelf kiezen of je overschakelt naar het nieuwe nettarief op basis van jouw 
situatie/verbruikspatroon 

 

Weetjes 

• Een DM heeft geen gevolgen op je groenestroomcertificaten 

• Terugdraaiende teller :  
• Een Digitale Meter telt digitaal zowel de injectie als de afname op een apart telwerk. 

Door het afname telwerk te verminderen met het injectie telwerk bekom je virtueel 

hetzelfde resultaat als bij een terugdraaiende teller. Je factuur blijft dus gelijk. 
• Je hebt recht gedurende 15 jaar recht op het principe“ terugdraaiende teller”, 

startende vanaf de installatie van je 1ste  zonnepanelen (uitbreiding telt niet mee) 
• Je kan tot eind 2020 zonnepanelen installeren met “recht op terugdraaiende teller” 

• Je kan vanaf de installatie van de digitale meter, er zelf voor kiezen om over te schakelen op 

“het nieuwe netttarief”, je kan wel niet terug naar het oude systeem 
• Iedereen in Vlaanderen is verplicht om een digitale meter te laten installeren 

• Je kan vanaf 1/7/2019  zelf een DM aanvragen voor 226 Euro excl BTW (zonder extra kast) 
• Je DM heeft 2 gebruikerspoorten, bij plaatsing zijn deze standaard gesloten 

 

 
 
 



Tarieven : vergelijking huidige situatie en nieuwe nettarief : principe 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Tarieven : vergelijking huidige situatie en nieuwe nettarief : detail 

 
Gelijktijdigheid : op het moment dat je produceert, verbruik je deze energie = komt dus niet op het net.  
Bij “nieuwe nettarief” : hoe groter gelijktijdigheid = hoe minder je betaalt ! 
 

Wie doet voordeel/nadeel bij nieuw nettarief ? 
Nadeel bij nieuwe nettarief :  

• Correct gedimensioneerd installaties en overdag uitwerkend 

• Klanten met hoge afname, vb warmtepomp, elektr. auto 
Voordeel bij nieuwe nettarief : 

• Klanten met hoge gelijktijdigheid (overdag thuis) 

• Hoog gedimensioneerde PV installatie (vermijden hoog prosumententarief)  

Alle info prosumenten :  
www.fluvius.be/digitaleprosument 

 
Niet zeker wat te kiezen  
➔ Simulator VREG : 

https://www.vreg.be/nl/simulator-
digitale-meter 
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