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Begeleidende nota 

Consultatie over wijzigingen aan de mededeling MEDE-2012-4 
met betrekking tot de testen (proefproject) die uitgevoerd 
worden met slimme meters, met een focus op data veiligheid & 

privacy 

 

1. Onderwerp van de consultatie 

De VREG stelt enkele wijzigingen voor aan de Mededeling van de VREG van 1 oktober 2012 met 
betrekking tot de testen (proefproject) die uitgevoerd worden met slimme meters, met een focus op 

data veiligheid & privacy. 

2. De duur van de consultatie 

De consultatieperiode begint op dinsdag 7 april 2015 en eindigt op vrijdag 5 juni 2015. 

3. Reacties op de consultatie 
Belanghebbenden die wensen te reageren op de voorgestelde wijzigingen, maken hun reactie 

schriftelijk over aan de VREG, indien via email op adres dirk.marginet@vreg.be. 

4. Situatieschets 
De VREG ontving vanwege de distributienetbeheerder de vraag om over te gaan tot een aantal 

aanpassingen van de mededeling, zodat ze testen konden uitvoeren met de 
budgetmeterfunctionaliteit van de slimme meter. De VREG heeft na onderzoek van deze vraag beslist 

de mededeling op een aantal plaatsen te wijzigen teneinde het kader aan te passen voor het 

proefproject. 

5. Bespreking 

De mededeling MEDE-2012-4 met betrekking tot de testen (proefproject) die uitgevoerd worden met 

50.000 slimme meters is aan een aanpassing toe. In de beginfase van het proefproject werden de 
bestaande budgetmeters niet vervangen door een slimme meter die de budgetmeterfunctie kan 

vervangen. Hiervoor wordt een apart proeftraject opgezet. Voor de test met de slimme meter als 
budgetmeter is een uitbreiding van het proefgebied nodig. Voor deze test moet een significant aantal 

van 500 budgetmeters uitgerold worden. Gelet op de beperkte doelgroep van afnemers met een 

bestaande budgetmeter of afnemers die recht hebben op een budgetmeter wordt de testzone best 
uitgebreid over gans Vlaanderen. Voor deze test willen de distributienetbeheerders in overleg treden 

met Armoedenetwerk Vlaanderen en Samenlevingsopbouw die mogelijk een rol kunnen opnemen om 
als klankbord/tussenpersoon op te treden bij deze testen die uiteindelijk tot doel hebben het 

gebruiksgemak bij afnemers in kaart te brengen en waar nodig bijsturingen door te voeren.  
 

De distributienetbeheerders zijn vragende partij om het proefproject nog uit te breiden naar 

prosumenten die vragen naar een meting die afzonderlijk de afname en de injectie meet. De VREG is 
hier geen voorstander van omdat een dergelijke uitbreiding niet meer in lijn is met de doelstelling van 

het proefproject. In fine is het de Vlaamse regering die moet bepalen waar slimme meters geplaatst 
worden in het kader van de reguliere marktwerking.   


