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Agenda 

• 14.00 Welkom 
• 14.15 Actualisatie KBA slimme meters (Jo) 

• 14.45 Consultatie Besluit inzake functionaliteiten Slimme meters: 
stand van zaken (Dirk) 

• 15.15 Consultatie rond criteria voor investeringsplannen en flexibele 
toegang voor decentrale productie (Thierry) 

• 15.45     Principes van flexibele toegang voorgesteld door ELIA (David 
Zenner of Steven Mertens) 

• 16.15 Beleidsplatform 2014 
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ACTUALISATIE KBA 
SLIMME METERS 
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Actualisatie KBA slimme meters:  
 
 
 

• Vragen Parlementaire Commissie (2012) over 
• impact onvolledige uitrol 
• impact op meteringkost 

• Actualisatie KBA omwille van nieuw(e) 
• nulscenario (EE-richtlijn)  
• gegevens uit proefprojecten 
• marktinzichten en -ontwikkelingen 
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ACTUALISATIE KBA 
VOLLEDIGE UITROL  
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Energie-efficiëntierichtlijn 
2012/27/EU van 25 oktober 2012 

 
 

• Factureringsinformatie: 
– Klassieke meters: 

• verplicht op halfjaarlijkse basis 
• kwartaalbasis: afnemers die erom vragen of die 

elektronisch gefactureerd worden  
– Slimme meters: minimaal op maandbasis 

 
• => In model wordt meteropname-interval op 6 

maand gezet ipv een jaar (elektronische facturatie is klein 
percentage) 
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Resultaten van de tweede 
fase van  studie 

energiebesparing POC 
  
 
 
 

• Blijvende besparing bij frequente terugkoppeling 
verbruik (POC klanten): 
– E : -3,4 %  (in vorige KBA -1%) 
– G :    0 %  (in vorige KBA -2%) 

• Analyse voor pilootklanten 
– Conceptuele aanpak nog in voorbereiding 
– Rol leveranciers nog in bespreking 
– Resultaten pas over enkele jaren bekend 
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Resultaten van pilootproject 
  
 
 
 

• Gepreassembleerde meterkast 
– Slimme meter wordt duurder (meter + kast + 

communicatiemodule) 
– Kost communicatiemodule verdwijnt uit investering in 

communicatie 
– Nulscenario : domme meter wordt ook duurder (meter + 

goedkopere kast) 
• Hogere plaatsingskosten 
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Marktinzichten en –
ontwikkelingen 

 
 

 
• Lagere baat voor balancing/forecasting leveranciers 

 
 
• Smart-grid scenario (uitgestelde investeringen)  

• meegenomen in analyse (niet als apart scenario) 
• lagere baat vastgesteld door netbeheerders 
• slechts voor helft toegekend aan slimme meters 
• vraagrespons meegenomen 
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Resultaat KBA 
  
 
 
 

 
• Update parameters geeft negatieve tendens t.o.v. KBA 2011 

 
• Resultaten worden nog gevalideerd 

• Impact van verhoogde kosten voor DNB’s op nettarieven (volgens 
“oude” tariefmethodologie) wordt berekend door netbeheerders 

• Kosten proefprojecten zit al in tarieven 
 

• Volledige uitrol kan slechts maatschappelijk positieve NCW 
opleveren bij reductie van kostenplaatje, of detectie van 
bijkomende baten: 
• Synergie met slimme watermeter 
• Mogelijke besparing op verbruik gas op LT 
• Bijkomende operationele baten 
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ACTUALISATIE KBA 
GESEGMENTEERDE 

UITROL  
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Energie-efficiëntierichtlijn 
 
 
 

• Richtlijn: steeds individuele meters bij: 
• Nieuwbouw 
• Ingrijpende renovatie (kosten > 50% investeringskosten 

voor een nieuwe en vergelijkbare eenheid) 
• Vervanging meter, tenzij technisch onmogelijk, niet 

kostenefficiënt in verhouding tot geraamde potentiële 
besparingen op lange termijn 
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Gesegmenteerd model 
 
 
 

• Niet gemaakt om segmenten weg te laten 
• Maar Energie-efficiëntierichtlijn  alle segmenten 

bekijken (minimaal nieuwbouw, ingrijpende renovatie, en indien 
kostenefficiënt: vervangingen) 

• In model kunnen we rendabele segmenten eerst 
uitrollen, andere segmenten bijv. over 15 jaar 
uitrollen 

• Reeds gemaakte kosten voor proefprojecten 
• Berekening is lopende (gelijkaardige actualisatie van 

gegevens zoals KBA Volledige uitrol) 
VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT P • 13 



Conclusie Piloot/KBA 
 
 
 

• DNB’s maken eindrapport voor pilootproject 
• VREG zal rapport opmaken met 

• actualisatie kosten en baten 2013 
• impact op nettarieven van verhoogde DNB-kost 
• impact van gesegmenteerde uitrol op NCW 

• Rapporten worden publiek gemaakt in februari 
• Verder overleg noodzakelijk over optimale 

uitrolstrategie 
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FUNCTIONALITEITEN 
SLIMME 

MEETINRICHTINGEN 
 

CONSULTATIE: STAND VAN ZAKEN 
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FUNCTIONALITEITEN  
 

• 30/09 voorstel van een lijst met functionaliteiten 
TRDE/G 

• Gebaseerd op “Besluit op afstand uitleesbare 
meetinrichtingen”  dd. 27/10/2011 van Nederland 

• Voorstel uitgeschreven en toegelicht in nota die 
gepubliceerd en geconsulteerd werd via de website 
van de VREG 

• Reacties ontvangen tot 8 november 2013  
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• Geen informatiestromen vastleggen; 
• Afstemmen op de voorschriften in andere lidstaten van de EU; 
• Te gebruiken standaarden oplijsten; 
• Het display van de meter is niet gebruiksvriendelijk, beperk de 

info; 
• Basis functionaliteiten vastleggen, bijkomende functionaliteiten 

KBA; 
• Afstemming met MIG 6 (vb. switch in verleden vereist 

geheugencapaciteit); 
• Aandacht voor de kost van de hoeveelheid data die gelogd 

moet worden; 
• Niet alle functionaliteiten moeten geconfigureerd worden in de 

meter als ze niet gebruikt worden; 
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FUNCTIONALITEITEN  
ALGEMENE REACTIE OP E-METER 



Artikel 1: Een slimme meetinrichting voor elektriciteit is geschikt 
om: 
a. het actuele actief en reactief vermogen te registreren, weer te 

geven en uit te wisselen via de “P1 poort” met een applicatie 
van de DNG;  

b. de actuele meterstanden in kWh en kVArh afgenomen en 
geïnjecteerd voor de verschillende tariefperioden te registreren, 
weer te geven en uit te wisselen via de P1 poort…;  

c. ten minste elk kwartier de gegevens, bedoeld in b, te 
registreren en deze gegevens ten minste dagelijks op afstand 
met de netbeheerder uit te wisselen; 

d. het geldende leveringstarief voor de verschillende 
tariefperioden uit te wisselen met een applicatie van de DNG; 
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FUNCTIONALITEITEN  
VOORSTEL ELEKTRICITEIT 



• Het reactief vermogen niet in gebruik bij klein verbruikers; 
• Uitwisselen slaat op 2 weg communicatie; 
• In de piloot zijn er meters die het verbruik registreren en 

meters die meterstanden registreren; 
• Onder leveringstarief moet verstaan worden het tarief dat op 

dat moment van toepassing is; 
• Om het verbruik inzichtelijk te maken moet het aantal 

tariefperioden beperkt blijven; 
• Tariefperioden met aanduiding verliest zijn nut bij “Dynamic 

pricing”; 
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FUNCTIONALITEITEN  
REACTIE OP ARTIKEL 1 



• De netbeheerder moet de tariefperioden beheren; 
• Tariefperioden kunnen verschillend zijn voor netbeheerder en 

leverancier; 
• Het reële vermogen moet ook geregistreerd worden zoals de 

meterstanden; 
• De leverancier moet rechtstreeks de data kunnen uitlezen via 

het systeem van de netbeheerder; 
• De netbeheerder moet kunnen beschikken over alle gegevens 

die nodig zijn voor het netbeheer zonder toestemming; 
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FUNCTIONALITEITEN  
REACTIE OP ARTIKEL 1 



Artikel 1: Een meetinrichting voor elektriciteit is geschikt om: 
e. op afstand besturings- en toepassingsprogrammatuur te 

(her)programmeren; 
f. op afstand de levering van elektriciteit te onderbreken en te 

hervatten. 
g. op afstand de levering te beperken en de ingestelde beperking 

op te heffen; 
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FUNCTIONALITEITEN  
VOORSTEL ELEKTRICITEIT 



• Firmware update op afstand is een belangrijke meerwaarde; 
• Een slimme meter mag niet kunnen afschakelen op afstand 

wegens onveilig; 
• Regel over afsluiting is goed verwoord, hervatten na 

bevestiging klant; 
• Afschakelen moet ook mogelijk zijn op vraag leverancier; 
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FUNCTIONALITEITEN  
REACTIE OP ARTIKEL 1 



Artikel 1: Een meetinrichting voor elektriciteit is geschikt om: 
h. de kwaliteit van de levering van elektriciteit te registreren en 

uit te wisselen met een applicatie van de DNG; 
i. de status van de meetinrichting te registreren, weer te geven 

en uit te wisselen met een applicatie van de DNG; 
j. op afstand de gegevens, bedoeld in h en i, met de 

netbeheerder uit te wisselen; 
k. fraude met, misbruik van of inbreuk op de meetinrichting of 

pogingen daartoe te registreren en informatie daarover op 
afstand uit te wisselen met de netbeheerder; 

l. in budgetmetermodus het betaalkrediet weer te geven, uit te 
wisselen via de “P1 poort” met een applicatie van de DNG en 
met de netbeheerder. 
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FUNCTIONALITEITEN  
VOORSTEL ELEKTRICITEIT 



• De kwaliteit van levering elektriciteit kan geen referentie 
meting zijn voor EN 50160; 

• De netgebruiker moet info krijgen over de storingen; 
• Op het display van de meter kan best geen betaalkrediet in € 

weergegeven worden; 
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FUNCTIONALITEITEN  
REACTIE OP ARTIKEL 1 



Artikel 2.  
Op het display van de meetinrichting staat duidelijk weergegeven of de 
functionaliteiten genoemd in c (uitlezen 15’ gegevens) , f en g 
(schakelen en knijpen) of i (budgetmetermodus) zijn ingeschakeld of 
uitgeschakeld. 
 
Artikel 3.  
Een meetinrichting voor elektriciteit registreert bij elke uitwisseling op 
afstand van gegevens met de netbeheerder het tijdstip van de 
gegevensuitwisseling en of en hoeveel meterstanden daarbij zijn 
uitgewisseld. Deze geregistreerde gegevens worden gedurende een jaar 
bewaard in de meetinrichting voor elektriciteit en zijn lokaal uitleesbaar. 
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FUNCTIONALITEITEN  
VOORSTEL ELEKTRICITEIT 



• Het zichtbaar maken van status van de meter en het loggen 
van de uitlezing van lastprofielen is niet universeel; 

• Het loggen van de gegevensuitwisseling is geen EU 
verplichting. Het is een privacy verhaal dat in Vlaanderen niet is 
uitgeklaard; 

• Controle loggings kan beter opgevraagd worden vanuit de 
systemen van de netbeheerder dan vanuit de meter; 
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FUNCTIONALITEITEN  
REACTIE OP ARTIKELS 2-6 



 
Artikel 4. 
Een meetinrichting voor elektriciteit is geschikt om daarop 
applicaties aan te sluiten bij de afnemer en met die applicaties 
informatie op zodanige wijze uit te wisselen, dat die uitgewisselde 
informatie leesbaar en bruikbaar is voor degene die gerechtigd is 
tot het verwerken van die informatie. 
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FUNCTIONALITEITEN  
VOORSTEL ELEKTRICITEIT 



• De gebruikerspoort moet federaal gestandaardiseerd worden; 
• Het kan aangewezen zijn om minuutwaarden via de P1 poort 

door te geven aan de netgebruikers; 
• Verbruiken van andere meters (water, gas…) moeten afgelezen 

worden op de respectievelijke meters; 
• De standaardisatie gegevensuitwisseling en fysieke 

aansluitingen kan best op een andere manier worden 
opgenomen; 
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FUNCTIONALITEITEN  
REACTIE OP ARTIKELS 2-6 



Artikel 5.  
Een meetinrichting voor elektriciteit is in staat om informatie van een andere 
meetinrichting als separate gegevensstroom te ontvangen, te registreren, weer 
te geven en door te sturen op zodanige wijze dat die informatie leesbaar en 
bruikbaar is voor degene die gerechtigd is tot het verwerken van die 
informatie. 
 
Artikel 6.  
De registratie van de informatie en de uitwisseling van gegevens tussen: 
geschiedt volgens internationale open standaarden voor zowel het 
gegevensverkeer als de fysieke aansluitingen. 
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FUNCTIONALITEITEN  
VOORSTEL ELEKTRICITEIT 



• Verbruiken van andere meters (water, gas…) moeten afgelezen 
worden op de respectievelijke meters; 

• De standaardisatie gegevensuitwisseling en fysieke 
aansluitingen kan best op een andere manier worden 
opgenomen; 
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FUNCTIONALITEITEN  
REACTIE OP ARTIKELS 2-6 



Artikel 1: Een slimme meetinrichting voor gas is geschikt om: 
a. de actuele meterstand in m³ per telwerk te registreren, weer te 

geven en uit te wisselen via de P1 poort met een applicatie van 
de DNG; 

b. ten minste elk uur de gegevens, bedoeld in a, te registreren en 
deze gegevens ten minste dagelijks op afstand met de 
netbeheerder uit te wisselen; 

c. op afstand besturings- en toepassingsprogrammatuur te (her) 
programmeren; 

d. op afstand de levering van gas te onderbreken en te hervatten; 
e. de status van de meetinrichting te registreren en weer te 

geven; 
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FUNCTIONALITEITEN  
VOORSTEL GAS 



• De functionaliteiten mogen het gebruiksrecht niet bepalen; 
• De netbeheerder moet kunnen beschikken over de uur 

waarden zonder toestemming van de netgebruiker; 
• Firmware update is een troef maar niet elke lidstaat legt dit op; 
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FUNCTIONALITEITEN  
REACTIE OP ARTIKEL 1 



Artikel 1: Een meetinrichting voor gas is geschikt om: 
f. op afstand de gegevens als bedoeld in onderdeel e met de 

netbeheerder uit te wisselen;  
g. inbreuken op de meetinrichting of pogingen daartoe te 

registreren en informatie daarover op afstand uit te wisselen 
met de netbeheerder; 

h. een lokale temperatuurcorrectie toe te passen op de geleverde 
hoeveelheid gas. 

i. in budgetmetermodus het betaalkrediet weer te geven, uit te 
wisselen via de “P1 poort” met een applicatie van de DNG en 
met de netbeheerder; 
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FUNCTIONALITEITEN  
VOORSTEL GAS 



• De temperatuurcorrectie gebeurt nu op een andere manier; 
• Krediet weergeven in € op de budgetmeter is niet universeel; 
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FUNCTIONALITEITEN  
REACTIE OP ARTIKEL 1 



Artikel 2.  
Op het display van de meter staat duidelijk weergegeven of de 
functionaliteiten, genoemd in b (uitlezen uur gegevens) , e (schakelen) of i 
(budgetmetermodus) zijn ingeschakeld of uitgeschakeld. 
 
Artikel 3.  
Een meetinrichting voor gas registreert bij elke uitwisseling op afstand 
van gegevens met de netbeheerder het tijdstip van de 
gegevensuitwisseling en of en hoeveel meterstanden daarbij zijn 
uitgewisseld. De op grond hiervan geregistreerde gegevens worden 
gedurende een jaar bewaard in de meetinrichting voor gas en zijn 
lokaal uitleesbaar. 
 
Artikel 4. 
Het artikel 1 d (op afstand onderbreken) is niet van toepassing bij een 
meetinrichting voor gas die wordt gebruikt bij een aansluiting op een 
net met een totale maximale capaciteit van meer dan 10 m3(n) per uur. 
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FUNCTIONALITEITEN  
VOORSTEL GAS 



Artikel 5.  
De registratie van de informatie en de uitwisseling van gegevens 
geschiedt volgens internationale open standaarden voor zowel het 
gegevensverkeer als de fysieke aansluitingen.   
 
Artikel 6.  
Een meetinrichting voor gas die is aangesloten op een meetinrichting 
voor elektriciteit kan voor de informatieverplichtingen gebruik maken 
van de meetinrichting voor elektriciteit. 
 
Artikel 7. 
Een meetinrichting voor gas dient een veiligheidsmechanisme te 
bevatten dat de risico’s als gevolg van het tijdelijk wegvallen van de 
gasdruk bij het tijdelijk onderbreken van de levering van gas 
ondervangt. 
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FUNCTIONALITEITEN  
VOORSTEL GAS 



• Het zichtbaar maken van status van de meter en het uitlezen 
van uurgegevens is niet universeel; 

• Het op afstand onderbreken van gas is niet standaard voor de 
G6 meter en >; 

• Het opgelegde veiligheidsmechanisme in Nederland is zeer 
duur. 
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FUNCTIONALITEITEN  
REACTIE OP ARTIKELS 2-7 



FUNCTIONALITEITEN  
VERVOLGTRAJECT 

• Consultatienota VREG rond functionaliteiten 
• 2014 herziening technische reglementen E/G 
• Consultaties TRD begin 2014  
• Elektriciteit: 

• Uitsplitsing bepalingen plaatselijk vervoernet 
• 36 kV distributienet 
• Functionaliteiten slimme meters 
• EED richtlijn 

 
• Gas: 

• Functionaliteiten slimme meters 
• EED richtlijn 
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NETUITBREIDING EN 
FLEXIBELE TOEGANG: 

 
CONSULTATIE: STAND VAN ZAKEN 
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Netuitbreiding en flexibele toegang: 
wat vooraf ging 

 
 

• Besprekingen op Beleidsplatform over 
integratie decentrale productie 
• maximale aansluitbaarheid 
• maximale toegankelijkheid 

 
• Studie DNB’s-VITO “Onthaalcapaciteit” 

 
• Vraag van stakeholders over transparantie 

inzake criteria voor netuitbreiding 
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Netuitbreiding en flexibele toegang: 
voorstellen consultatie (1) 

 
 

• Voorstellen inzake ruggengraatinvesteringen 
• verplichting tot investering binnen bepaalde 

termijn bij beperkte uitbreidingskost 
• planmatige verhoging van aansluitbaarheidsgraad 

in functie van HE-doelstelling 
 

• Voorstellen inzake LS-netten 
• verplichting tot investering binnen bepaalde 

termijn 
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Netuitbreiding en flexibele toegang: 
vragen/reacties consultatie (1.1) 

 
 

• 1. Is de termijn van 5 jaar vooropgesteld in het eerste criterium realistisch? 
• Over het algemeen akkoord 
• Aandacht voor vergunnings- en steunproblematiek  

 
• 2. Is de netkost van 105.000 €/ MVA vooropgesteld in het eerste criterium 

geschikt?  
• Op zich instemming met criterium 
• Vragen naar praktische verduidelijking 
 

• 3. Moet een uitzonderingsclausule worden toegevoegd aan het eerste 
criterium?  
• Onderscheid planning en realisatie 
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Netuitbreiding en flexibele toegang: 
vragen/reacties consultatie (1.2) 

 
 

• 4. Is het verplicht proactief investeren in aansluitingscapaciteit à rato van 
20% per jaar van de doelstelling van de Vlaamse regering voor 
hernieuwbare energie tegen 2020 een geschikt criterium?  
• Onderscheid tussen planning en realisatie 
• Groot risico op maatschappelijk onrendabele investeringen 
 

• 5. Is de termijn van 1 jaar vooropgesteld in het derde criterium realistisch? 
• Over het algemeen realistisch  
 

• 6. Moet een uitzonderingsclausule worden toegevoegd aan het derde 
criterium?  
• Diverse antwoorden 
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Netuitbreiding en flexibele toegang: 
vragen/reacties consultatie (1.3) 

 
 

• 7. Moet er een decretale verduidelijking komen van de 
aansluitingsverplichtingen van decentrale productie-installaties voor 
distributienetbeheerders?  
• Diverse antwoorden 
• Uit antwoorden blijkt wel verwarring over huidige regelgeving 
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Netuitbreiding en flexibele toegang: 
voorstellen consultatie (2) 

 
 

• Voorstellen inzake flexibele toegang 
• schorsen of beperken van toegang moet gepaard 

gaan met schadeloosstelling 
• behalve bij gemotiveerde uitzonderingen 

• te hoge maatschappelijke kost voor realisatie van 
onbeperkte toegang 
 

• Decretale aanpassing vereist 
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Netuitbreiding en flexibele toegang: 
vragen/reacties consultatie (2.1) 

 
 

• 1. Is een decretale regeling inzake schorsing of beperking van de toegang 
gewenst? Waarom (niet)?  
• Over het algemeen instemming met nood aan rechtszekere regeling 
• Discussie over juiste regelgevende instrument 

 
• 2. Moet de schadeloosstelling worden beperkt tot congestie bij normale 

uitbatingsomstandigheden?  
• Netbeheerders definiëren aantal uitzonderingssituaties en zijn ook 

vragende partij voor flex free band (minimale flexibiliteit te voorzien 
door producenten) 

• MS- en LS-netten niet gedimensioneerd op volledige synchroniciteit 
• Andere partijen wijzen netbeheerders op hun verantwoordelijkheden 
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Netuitbreiding en flexibele toegang: 
vragen/reacties consultatie (2.2) 

 
 

 
• 3. Op welke wijze kunnen producent en evenwichtsverantwoordelijke 

correct schadeloos gesteld worden?  
• Marktconforme compensatie 
• Geen dubbele vergoeding 
• Discussie over steun (integratie in compensatie of via verlenging 

steunperiode) 
 

• 4. Moet er expliciet een maximale uitvoeringstermijn voor de netversterking 
worden voorzien of wordt dit best geval per geval beoordeeld?  
• 5 jaar lijkt aanvaardbaar compromis 
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Netuitbreiding en flexibele toegang: 
vragen/reacties consultatie (2.3) 

 
 

 
• 5. Is de uitzonderingsmaatregel gewenst?  

• Netbeheerders wijzen op vergunningsproblematiek 
 

• 6. Vanaf welk vermogen zou een verplichting tot flexibiliteit kunnen worden 
opgelegd?  
• 400 kVA en 1 MVA worden naar geschoven 
• Sommige willen gelijke behandeling van alle productiemiddelen  
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Netuitbreiding en flexibele toegang: 
vervolgtraject 

  

• Netuitbreiding 
• Aanpassing rapporteringsmodel DNB’s 
• Opvolging planning en realisatie 
• Publicatieverplichting investeringsplannen 
 

• Flexibele toegang 
• Advies VREG in voorbereiding ⇒ decretale aanpassing vereist 
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NETUITBREIDING EN 
FLEXIBELE TOEGANG: 

 
PRINCIPES VOORGESTELD DOOR ELIA 
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