
Zonnepanelen en 
digitale meters? 

Dit moet je  
weten!

 Sinds juli 2019 plaatsen we enkel nog digitale meters 
voor elektriciteit en gas, zowel bij nieuwbouw als bij een 
verbouwing. Maar we vervangen ook bestaande meters door 
digitale meters. 
Heb je zonnepanelen? Dan vervangen we in de loop van de 
komende jaren jouw meter door een digitale meter. Je hoeft 
hier niets voor te doen. 

 Wat zijn de voordelen van een digitale meter?

• Je hoeft geen meterstanden meer door te geven. Dit 
gebeurt automatisch.

• Je kan je verbruik opvolgen en krijgt zo meer inzicht. 
Meestal spring je dan ook zuiniger met energie om. 

 De plaatsing van de digitale meters is gratis.

 We vervangen altijd je elektriciteits- en aardgasmeter 
tegelijkertijd.

 Krijg je vandaag groenestroomcertificaten? Dan blijft dat 
ook na de plaatsing van een digitale meter zo. 

 Zijn je zonnepanelen geplaatst vóór 2021  
en niet ouder dan 15 jaar? 

• Dan worden je netkosten berekend volgens het principe 
van de terugdraaiende teller in combinatie met het 
prosumententarief. Het prosumententarief wordt forfaitair 
berekend op basis van het vermogen van je omvormer. 

• Kan de digitale elektriciteitsmeter terugtellen? Ja, dit 
gebeurt op een slimme manier: wat je hebt verbruikt 
(afgenomen van het elektriciteitsnet) wordt verminderd 
met wat je hebt geproduceerd (geïnjecteerd in het net). 

• Wanneer we bij jou een digitale meter plaatsen, dan ben je 
de elektriciteit die je met je zonnepanelen hebt opgewekt 
en op je oude meter werd bijgehouden niet kwijt voor dat 
jaar. De herberekening gebeurt pas later op de jaarfactuur. 
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•  Wil je wisselen van een dag/nachttarief naar een volledig 
dagtarief, of omgekeerd? Dan kan dat eenmalig gratis via 
de technicus die je digitale meters plaatst. Nadien is dit 
tegen betaling. Hou wel rekening met het tijdstip waarop 
je dat doet: na elke tariefwissel volgt immers automatisch 
een eindafrekening van je energieleverancier en dan ben 
je je geproduceerde energie van dat jaar kwijt. Je vraagt 
de tariefwissel best aan zo dicht mogelijk bij je jaarlijkse 
meteropname.

• Is je digitale meter geplaatst? Dan kan je ook zelf kiezen 
om over te stappen het nettarief werkelijke afname. 
Je betaalt dan geen prosumententarief meer, maar je 
netkosten worden dan berekend op basis van je werkelijke 
afname van het elektriciteitsnet. Als je dus vooral 
elektriciteit verbruikt als de zon schijnt, is dit voordelig. Je 
leverancierskosten worden nog wel berekend volgens het 
principe terugdraaiende teller.

 Twijfel je om over te stappen naar dit tarief? Dan raden we 
je aan om, na de installatie van jouw digitale meter, een 
jaar te wachten. Daarna kan je op basis van werkelijke 
gegevens een beter zicht krijgen op het meest voordelige 
tarief voor jou. Als je voor het nettarief werkelijke afname 
kiest, kan je later niet meer terug overstappen naar het 
prosumententarief.

 Zijn je zonnepanelen geplaatst vanaf 2021 of  
ouder dan 15 jaar?

• Dan worden je netkosten en je leverancierskosten 
berekend volgens je werkelijke afname. Je betaalt voor 
alle energie die je verbruikt van het elektriciteitsnet. Het is 
dus in jouw voordeel om zo veel mogelijk te verbruiken als 
de zon schijnt, dan heb je het elektriciteitsnet niet nodig.  

• Het is mogelijk om de niet-gebruikte elektriciteit die je 
met je zonnepanelen opwekt en dus injecteert in het 
elektriciteitsnet te verkopen aan je energieleverancier

• Wil je wisselen van een dag/nachttarief naar een volledig 
dagtarief, of omgekeerd? Dan kan dat eenmalig gratis via 
de technicus die je digitale meters plaatst. Nadien is dit 
tegen betaling.

 Hangt er ondertussen een digitale meter bij jou thuis? Neem 
dan zeker een kijkje op www.fluvius.be/verbruikshistoriek. 
Vanaf nu kan je elke dag je verbruik opvolgen en zo zicht 
krijgen waarop je energie kan besparen.
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Meer info? 
Surf naar www.fluvius.be/digitaleprosument


