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1. Ik sta in principe achter elk initiatief dat onze energietransitie kan versnellen. Aan het 

Franse initiatief zou ik Vlaanderen echter niet spiegelen, omdat de insteek daar heel 

specifiek is: het energieweerbericht, de app en sms-dienst zijn erop gericht om tijdig 

alarm te slaan als de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt.   

Het Nederlandse initiatief lijkt op zich zeer waardevol. Maar laten we het nog wat tijd 

geven om het goed te kunnen beoordelen. Het Nederlands energieweerbericht kreeg 

bij de lancering veel persaandacht, ook in Vlaanderen. De eerste aflevering van 31 

oktober haalde een veelbelovende 65.000 views op het YouTube-kanaal waar het 

uitgezonden wordt, voor aflevering 2 lijkt de teller onder de 4000 kijkers te blijven, 

voor aflevering 3 onder de 2000 en aflevering 4 van 21 november rond de 1200 (op 

een populatie van 17,5 miljoen inwoners). Als we datzelfde verloop in Vlaanderen 

mogen verwachten, lijkt het mij beter om op alternatieven in te zetten. 

 

2. In overleg met alle belanghebbenden, waaronder de netbeheerders, is overleg 

gepleegd om het energieverbruik slimmer aan te pakken. Dit heeft geresulteerd in het 

Flexibiliteitsplan 2025 met 20 concrete acties om het elektriciteitsverbruik slimmer en 

flexibeler te maken. Een slim en flexibel energiesysteem verlaagt de kost en de CO2-

uitstoot van het hele energiesysteem, en dus ook de energiefactuur van de consument, 

door investeringen te beperken in noodzakelijke productiecapaciteit zoals bijkomende 

gascentrales en het elektriciteitsnetwerk dat moet worden gebouwd om aan de 

piekvraag te voldoen. In het Flexibiliteitsplan 2025 is een specifieke actie rond 

communicatie en sensibilisering voorzien. In dat kader onderzoekt het Vlaams Energie- 

en Klimaatagentschap op mijn vraag in welk mate de stroomvoorspeller sensibiliserend 

kan ingezet worden met aandacht voor flexibiliteit voor het net.  

 

3. Tariefbeslissingen zijn een exclusieve bevoegdheid van de regulator. Het model van 

dag- en nachttarief is inderdaad verouderd. In 2023 verdwijnt dan ook het onderscheid 

tussen dag- en nachttarief bij de netbeheerders volledig. Er wordt voor de netkosten 

niet langer een korting toegepast voor het nachtverbruik. Daarnaast worden de 

netkosten vanaf 1 januari 2023 grotendeels aangerekend via een capaciteitstarief 

(kW). Enige uitzondering is het uitsluitend nachttarief dat via een aparte meter wordt 

gemeten: de korting op netkosten bij het uitsluitend nachttarief wordt stapsgewijs tot 

2028 afgebouwd, met 10 procentpunten per jaar. De meters behouden echter wel hun 

dag- en nachttelwerk, dus het staat een leverancier nog altijd vrij om in zijn 

commerciële prijszetting een onderscheid te maken tussen dag en nacht/weekend.  

 

4. Voor sommige doelgroepen kan het inderdaad voordeliger zijn om een dynamisch 

prijscontract af te sluiten met een energieprijs die per uur varieert. Dit geldt in het 

bijzonder voor afnemers die er in slagen hun verbruik te verschuiven naar de 

goedkoopste momenten. Het VEKA liet hierover onderzoek verrichten dat te 

consulteren is via https://www.vlaanderen.be/veka/studies/studies-groene-energie-

en-wkk.  

 

5. Het lijkt, op basis van de antwoorden in vraag 1 en 2, voorbarig om de sensibilisering 

via het weernieuws te voorzien.  
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