
Verslag Beleidsplatform 16 december 2013 
Voor de presentaties verwijzen we naar de website van het Beleidsplatform. 

Dit verslag bevat enkel een overzicht van de gevoerde discussie. 

 

Actualisatie KBA slimme meters 
Discussie: 

• Flonidan: vermelding van rapporten die wel degelijk gasbesparingen vermelden, onder meer 
in Frankrijk (GRdF) en Ierland. 

 VREG heeft zich enkel gebaseerd op proefondervindelijke resultaten uit PoC. 

• Eni: kan studie ook apart worden gemaakt voor elektriciteit, indien gas een negatief effect 
geeft? 

 In theorie kan dit, maar je mist dan heel wat synergiebaten, waardoor het effect op 
de E-meter vermoedelijk ook negatief is. VREG focust integendeel op mogelijke extra 
synergiebaten (b.v. watermeter). 

• Gazelco: vraag van Commissie Energie sloeg op gedeeltelijke uitrol, niet op gefaseerde uitrol. 

 Klopt, maar antwoord hierop vereiste kostelijke aanpassing aan model; bovendien 
zijn er de nieuwe verplichtingen vanuit EE-Richtlijn die een geleidelijke introductie 
van elektronische meters opleggen voor nieuwbouw en grote verbouwingen over de 
segmenten heen, waardoor VREG koos voor vervanging op lange termijn gespreid. 

Conclusie: 

• Kwantitatieve resultaten worden nog gevalideerd, en zullen opgenomen worden in rapport 
dat begin februari 2014 zal worden gepubliceerd. 

 

Consultatie besluit inzake functionaliteiten slimme meters 
Discussie: 

• Meterstanden of verbruiken: verschillende systemen getest; keuze voor 1 oplossing voor 
Vlaamse markt nodig. 

• Tariefperiodes: verschillende meningen over beheer ervan. 

• Veiligheid vs. kost van schakelfunctionaliteit, inzonderheid voor gas: 



 Flonidan geeft aan dat voor gas G4 en G6 samen moeten worden beschouwd als 
calibers voor residentiële markt. De kost voor hardware (klep) en software kan niet 
worden beschouwd als onredelijk hoog, in tegenstelling tot reactie op consultatie. 

 Eandis geeft aan dat er geen monopijp gasmeters beschikbaar zijn met een klep met 
een drukval van minder dan 2 mbar.  Dit zou dus, zelfs met een bovengrens zeer 
moeilijk (duur) realiseerbaar zijn?  

• Nood aan logging: vergt verder onderzoek naar nut vs. kost  

• Betaalkrediet op budgetmeter: 

 Dit punt wordt best apart opgenomen met de gebruikers van budgetmeters. 
Algemeen wordt aangevoeld dat een bedrag het meest informatief is, maar dit kan 
complex worden indien ook leveranciers tarieven kunnen aanbieden. 

Conclusie: 

• VREG zal consultatieverslag afwerken, en tekst i.v.m. functionaliteiten afronden en 
toevoegen aan ontwerp van TRDE/G, na bespreking van ervaringen in pilootproject met 
netbeheerders en overleg met specifieke doelgroepen. 

 

Consultatie rond criteria voor investeringsplannen en flexibele toegang 
voor decentrale productie 
Discussie: 

• Cogen vraagt aandacht voor afstemming termijnen voor netuitbreiding op startdatum voor 
certificatensteun. 

 De periode van 5 jaar gaat in het voorstel in op het moment van de bestelling van de 
aansluiting. Het steunverhaal moet consistent blijven met het investeringsverhaal. 

• Synergrid vraagt of er federaal kan afgestemd worden. 

 VREG verwijst naar lopend overleg binnen  Forbeg. 

• Moeten alle aansluitingen flexibel worden? 

 Dit moet bekeken worden. Een aantal installaties kunnen flexibel worden. Afregeling 
boven de flex free band moet dan gecompenseerd worden. Het concept flex free 
band moet verder geëvalueerd worden. 

Conclusie: 

• VREG zal consultatieverslag afwerken. 

• Overleg met netbeheerders volgt over aanpassing van rapporteringsmodel voor 
netinvesteringsplan. 



• VREG wil advies opstellen i.v. m. decretale aanpassing voor flexibele toegang, maar zal 
hierover nog verder overleg organiseren. 

 

Presentatie ELIA i.v.m. flexibele toegang voor decentrale productie 
Discussie: 

• ODE dringt aan op een level playing field, en wil invloed op business model van producenten 
beperken, en tevens  kunnen inschatten. Het invoeren een flex free band kan leiden tot het 
wijzigen van de onrendabele top, en de nood aan bijkomende steun voor de rendabiliteit van 
een project. 

• Febeliec vraagt naar inzet van flexibiliteit door afnemers. Tevens naar impact op tarieven. 

 ELIA wijst op andere principes van netuitbouw: afnemer heeft standaard N-1-
redundantie. Tarifaire impact te bespreken met bevoegde regulator. 

• Leveranciers zijn vragende partij voor een vaste, gegarandeerde capaciteit. 

 ELIA stelt dat dit een model is dat kan leiden tot het aansluiten van bijkomende 
productiecapaciteit, zonder buitensporige kosten.  

 Bij voldoende netcapaciteit is er geen nood aan een dergelijke flex free band, het 
biedt enkel een oplossing voor bepaalde congesties waar een netinvestering kan 
worden vermeden of uitgesteld. 

 Studies (zoals Onthaalcapaciteit) zijn momentopname. Evoluties moeten worden 
meegenomen, in het licht van de doelstellingen die de overheid stelt. 

Conclusie: 

• Voorstel moet verder worden gefinetuned en besproken. 

• Netbeheerders hebben proefproject lopen in de Waaslandhaven. 

 

Beleidsplatform 2014 
VREG hecht veel belang aan schriftelijke en mondelinge consultatie, en vindt het Beleidsplatform een 
geschikt platform voor het tweede. Wel is het nog wat zoeken naar een vorm waarin de discussie kan 
worden gestimuleerd. 

In principe zou beleidsplatform in 2014 opnieuw een viertal maal samenkomen. 

VREG vraagt constructieve voorstellen hiervoor. 

• Gazelco: stelt voor om presentaties op voorhand publiek te maken. 

 VREG zal organisatorische implicaties hiervan evalueren. 



• Afstemming met VOKA werkgroep energie gevraagd qua timing. 
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