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Wat is een slimme meter? 



Wat is een slimme meter ?

Nieuwe digitale meter
Elektriciteit

Aardgas

Die permanent in verbinding staat                               
met het centrale systeem

Van op afstand meterstanden uitlezen

Van op afstand meter aansturen 

Troeven nieuwe meters op 2 vlakken

Voor de klant

Voor het netbeheer



Wat heb ik eraan? 

KORTE TERMIJN

Beter zicht op mijn energieverbruik

Gedetailleerde feedback over verbruik elektriciteit en gas (gratis)

Ik hoef niet meer thuis te zijn:

Voor meteropname

Bij omschakeling tarief

Veranderen van leverancier wordt makkelijker

Minder betwistingen bij verhuis

Transparantie facturatie

Omschakelijking enkelvoudig tarief naar dubbelvoudig tarief is gratis tijdens 
plaatsing slimme meter 

LANGE TERMIJN

Meerdere (variabele) tariefperiodes

Mogelijkheid tot aansturen huishoudelijke apparaten



Waarom slimme meters? 



Waarom slimme meters?

20 % minder 
broeikasgassen 

20-20-20

20 % hernieuwbare energie

20 % meer 
energie-efficiëntie 



Invoering in Vlaanderen: welke fasering? 



Invoering in Vlaanderen:
stap voor stap

Eerste proefproject 450 meters (2009 – 2010)

Technische test

Onderzoek Energie-Efficientie

Resultaten beschikbaar op www.infrax.be

Pilootproject: 10 000 meters (2011 – 2013)

Verdeeld over gans werkingsgebied van Infrax

Verdeeld over alle mogelijke situaties (representatief)

Beslissing ten aanzien van grootschalige uitrol

03-09-2012: België heeft uitstel gevraagd van beslissing

Eind 2013: nieuwe evalutie olv VREG op basis van resultaten
pilootproject

Grootschaliger uitrol zal ten vroegste vanaf 2015 starten

Allicht starten met bepaalde doelgroepen

Enkel na positieve evaluatie van alle proefprojecten



Invoering in Vlaanderen:
stap voor stap

Projecten wordt opgevolgd en ondersteund door de VREG en 
de Vlaamse Kabinetten

Ook Eandis heeft gelijkaardige projecten lopen in zijn 
werkingsgebied (piloot: 40.000 meters)

Alle ervaringen worden samengebracht

In vele Europese landen zijn proefprojecten lopende of is er 
reeds beslist tot algemene uitrol



Het pilootproject



Details pilootproject

1. Doel en opzet

2. Communicatie concepten

3. Opstelling meterkast 

4. Onderzoeksgebieden

5. Waar in gemeente?

6. Stappenplan voor uitvoering

7. Praktische zaken plaatsing (werkwijze, wie, welke 
info)



Piloot: doel en opzet
Ervaring opdoen met een representatieve steekproef van slimme 
meters:

Om het beslissingstraject van de Vlaamse overheid te ondersteunen

Om als Infrax klaar te zijn voor de beslissing die aangaande de uitrol zal 
genomen worden door de Vlaamse overheid

Ervaring opdoen betreffende

Interactie met de klant, interne werkwijze, uitrolmethode, …

Meter- en communicatiecomponenten en systemen, …

Scope van de Piloot: alle bestaande E & G meters in gekozen 
gebieden behalve

E meter vanaf 100 Ampère

G meter vanaf G10 (> 10m3)

Infrax zal 2 communicatieconcepten uit testen

Communicatie via kabelnetwerk

Communicatie via GPRS



Piloot: Piloot: 

Communicatie via KabelTVCommunicatie via KabelTV



Piloot: Communicatie via GPRSPiloot: Communicatie via GPRS



Opstelling Opstelling 

meterkast en gasmeter meterkast en gasmeter 

Meterkast elektriciteit

1 Slimme elektriciteitsmeter

2 Communicatiemodule

3 Kabelmodem

Slimme

aardgasmeter

Bedraad of draadloos

verbonden met meterkast

1

2

3



Piloot: Onderzoeksgebieden

10 000 slimme meters verspreid over werkingsgebied van 
Infrax (representatieve selectie)



Waar in Hasselt ?

� Wijk: Ekkelgarden

� Geïmpacteerde straten:

� Hassaluthdreef

� Juniperusplein

� Nellepetinstraat

� Speculaaslaan

� Voddefinstraat

� Wadilaan



Stappen tijdens pilootproject

Situatieschets Voorbereidings-
werken 
E en G

Installatie 
slimme meters

Testen + 
eindrapport

01/09/2011 - 28/02/2012 01/03/2012 – 30/09/2012 01/10/2012 - 31/10/2013 01/11/2013 –
31/12/2013

Van september 2011 tot einde 2013



Situatieschets Voorbereidings-
werken 
E en G

Installatie 
slimme meters

Testen + 
eindrapport

01/09/2011 - 28/02/2012 01/03/2012 – 30/09/2012 01/10/2012 - 31/10/2013 01/11/2013 –
31/12/2013

Stappen tijdens pilootproject

Van september 2011 tot einde 2013

Kennisname opdracht
Inschatting materialen
Inschatting werktijd



Situatieschets Voorbereidings-
werken
E en G

Installatie 
slimme meters

Testen + 
eindrapport

01/09/2011 - 28/02/2012 01/03/2012 – 30/09/2012 01/10/2012 - 31/10/2013 01/11/2013 –
31/12/2013

Stappen tijdens pilootproject

Van september 2011 tot einde 2013

Saneringen E en G
Voorbereiden plaatsing



Situatieschets Voorbereidings-
werken
E en G

Installatie 
slimme meters

Testen + 
eindrapport

01/09/2011 - 28/02/2012 01/03/2012 – 30/09/2012 01/10/2012 - 31/10/2013 01/11/2013 –
31/12/2013

Stappen tijdens pilootproject

Van september 2011 tot einde 2013

Plaatsen slimme meters elektriciteit en gas



Fasering tijdens piloot

Piloot is onderzoeksproject en een aantal zaken willen we eerst op 
kleine schaal uittesten alvorens ze beschikbaar worden voor alle
pilootverbruikers

Stap 1: vanaf oktober 2012

Plaatsen en activeren van slimme E/G – meters (voornamelijk in 
eengezinswoningen)

Geen meteropnemers meer waar slimme meter staat

Gebruik van automatisch uitgelezen meterstanden in plaats van kaartjes 
of opgegeven meterstanden bij verhuis of leverancierswissel

Stap 2: vanaf januari 2013

Beschikbaar stellen van details verbruiken via website of op papier

Meter van op afstand aansturen

Plaatsen en activeren van slimme E/G – meters in grotere 
appartementsblokken

Stap 3: vanaf september 2013 

Plaatsen en activeren van slimme budgetmeters (E/G)



Werkwijze plaatsing

Brief om u te informeren welke aannemer bij u de plaatsing zal 
doen en de periode waarin dit voorzien is

Aannemer contacteert u (telefonisch) om afspraak te maken voor 
plaatsing slimme meter

Duur plaatsing: 2 à 4 uur, tijdens normale werkuren

Op afgesproken tijdstip zal technieker aannemer slimme meter bij u 
plaatsen

Eventueel andere meterkast

Vervangen oude E meter door slimme E meter

Eventueel vervangen oude G meter door slimme G meter

Plaatsen communicatiemodules

Activeren van de slimme meter

Eventueel zal Infrax-toezichter het correct verloop controleren

Info: soms zal Infrax alle werkzaamheden zelf doen 



Herkenbaarheid 
Infrax-medewerkers

Grijs-geel uniform



Herkenbaarheid 
Infrax-medewerkers

Identificatiebadge
Logo van Infrax

Foto

Naam en voornaam

Bij twijfel over de identiteit van de Infrax-medewerker 
kunt u bellen naar onze infolijn 078 35 30 20



Herkenbaarheid aannemer



Welke info zal u nog krijgen ?

Brief aankondiging plaatsing

Telefoon voor afspraak

Gebruikershandleiding slimme meter 
(deze krijgt u bij plaatsing)

Verbruiksfeedback

Meer info nodig ?

Infolijn 0800 35 992

Alleen voor vragen slimme meters

www.infrax.be/nl/wat-te-doen-bij/slimme-meter



Veel gestelde vragen



Veel gestelde vragen en 
antwoorden

Moet ik iets betalen ?

Verandert mijn factuur ?

Kan ik weigeren ?

Verloopt de communicatie op een beveiligde manier ?

Worden data vertrouwelijk behandeld ?

Wat doet Infrax met mijn gegevens ?

Hoe kan ik over detail verbruiksgegevens beschikken ?

Wat als ik zonnepanelen heb ?

Wat als ik andere vragen heb ?
Wat als ik klachten heb ?

…

Wat als ik nog andere vragen heb ?



Moet ik iets betalen ?

Materialen en plaatsing voor Pilootproject zijn kosteloos
Wegname oude E/G meter

Plaatsen nieuwe slimme E/G meter

Plaatsen communicatiecomponenten

Activatie communicatie

Verbruik van slimme configuratie is kosteloos
Verbruik E/G-meter

Verbruik communicatieapparatuur

Kosten die gemaakt moeten worden om de bestaande meter 
toegankelijk te maken alvorens deze vervangen kan worden 
door de nieuwe meter zijn op kosten van de netgebruiker
(conform bestaand technisch reglement)



Verandert mijn factuur ?

Factuur wordt gemaakt door energieleverancier op basis van 
meterstanden die door Infrax worden aangeleverd 

Energieleverancier stuurt éénmaal per jaar afrekening 

Energieleverancier stuurt maandelijkse voorschotten

Bij meterwissel stuurt Infrax gegevens door naar energieleverancier
Wissel van oude meter door nieuwe slimme meter

Meterstanden van oude en nieuwe meter

Niet alle leveranciers reageren op dezelfde manier op meterwissel 
bericht 

Sommigen zullen hieraan een tussentijdse factuur koppelen maar dit 
zou geen effect mogen hebben op jaartotaal  � jaartotaal wordt 
opgedeeld in 2 delen:

Deel 1 op moment van plaatsing slimme meter

Deel 2 op moment van jaarlijkse afrekening

Ter info: vragen omtrent factuur stellen aan energieleverancier



Kan ik weigeren?

Parlementaire vraag nr 401 dd 12 mei 2011
De mogelijkheid tot het weigeren van de plaatsing van slimme meters 
werd aangeboden tijdens het eerste proefproject 

De mogelijkheid tot het weigeren van de plaatsing van slimme meters 
zal ook bestaan tijdens het tweede proefproject

Nota momenteel in uitwerking door VREG
Belangrijk dat zoveel mogelijk van de geselecteerde netgebruikers 
deelnemen om een hoge statische relevantie van de 
onderzoeksresultaten te verkrijgen

Indien netgebruiker slimme meter weigert, dan heeft Infrax het recht 
om de netgebruiker af te sluiten

Minimaal aantal uitlezingen zoals vooropgesteld door Europa (minimaal 
1 per jaar & bij wissels)

Netgebruiker moet bestaande meter toegankelijk maken



Verloopt de communicatie 
veilig?

Communicatie verloopt op een beveiligde wijze
Communicatie wordt beveiligd over gans het traject

Er worden geen namen/adressen doorgestuurd, alleen nummers

Hoog technologische versleuteling van communicatie tussen de woning 
en de gebouwen van Infrax (dus tussen communicatiemodule in de 
meterkast en de centrale systemen van Infrax)

Componenten en communicatie werden grondig getest door 
gespecialiseerde beveiligingsfirma’s

Oprichting van Trust Centre binnen Infrax
Bewaken/monitoren van veiligheid van communicatie

Beheer van beveiligingsvoorvallen

Beheer van sleutels

Beheer van SIM-kaarten (voor GPRS-connecties)



Worden data vertrouwelijk 
behandeld?

Infrax besteedt veel aandacht aan beveiliging van de 
gegevensuitwisseling

Klant kan op elk moment zijn gegevens opvragen zoals die 
zijn opgeslagen in de systemen van Infrax

Privacy wordt gegarandeerd: detail data wordt slechts voor 

2 doeleinden gebruikt
Onderzoek netbeheer: altijd geaggregeerde data

Onderzoek energie-efficiëntie

(Feedback terug naar klant: alleen indien de klant dit toestaat)

Leverancier krijgt dezelfde data als bij oude meter:
1 meterstand/jaar

Meterstand bij eventueel verhuis

Klant moet uitdrukkelijk toestemming geven voor meer details



Wat doet Infrax met mijn 
gegevens?

Infrax zal tijdens proefproject gegevens verzamelen 

Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor 
onderzoeksdoeleinden

Alleen leden van het projectteam zullen toegang hebben tot deze 
detailgegevens

Gegevens zullen zoveel mogelijk geanonimiseerd worden

De gegevens worden alleen bewaard voor de duurtijd van het 
onderzoeksproject

Gegevens alleen toegankelijk voor:
Netgebruiker  

Infrax projectleden (onderzoek)

Andere marktpartijen hebben geen toegang (tenzij netgebruiker dit 
expliciet toestaat)



Hoe kan ik over mijn 
verbruiksgegevens beschikken ?

Europa stelt dat netgebruiker frequenter moet geïnformeerd worden 
over verbruik

Via een poort op de elektriciteitsmeter (de zogenaamde P1-poort) 
maar dan moet de klant wel de nodige hardware/software tools 
hebben

Gegevens die niet door Infrax zijn gevalideerd

Klant kan deze data overmaken aan energieleverancier of andere partijen

P1-poort is standaard gedeactiveerd maar kan op eenvoudig verzoek 

geactiveerd worden  (na testfase)

Via een beveiligde en gebruiksvriendelijke website
Grafische weergave van verbruik  (geen €, wel kWh & m3)

Verbruik per kwartier/uur, dag, maand

Beschikbaar na testfase 

Voorbeeld vanuit eerste proefproject: zie volgende slide

Via papier  (via mail of brief)
Summierder dan website

Beschikbaar na testfase



Voorbeeld van detailgegevens 
via website?



Wat als ik zonnepanelen heb?

Compensatie-principe blijft ongewijzigd van toepassing 
(aangerekend verbruik = afname – teruglevering)

Afrekening (en dus compensatie) blijft op jaarbasis!

� Geen tussentijdse compensatie bij wisseling oude/nieuwe meter

Uitzondering: als klant tegelijkertijd vraagt om tarieftype aan te passen 
(enkel tarief <==> dubbel tarief)

Saldo (+ of -) opgebouwd op oude meter, wordt mee 
overgenomen op de nieuwe meter (in onze systemen)

Let op: dit is niet zichtbaar op de meterdisplay, alleen in onze systemen 
(en wordt via brief meegedeeld)



Wat als ik andere vragen heb?

Zelfde werkwijze als vandaag 
Als ik een klacht heb 

Als ik een verzwaring wil aanvragen

…

Wat als ik nog een andere vraag heb

Infolijn 0800 35 992  

(voor alle vragen slimme meters)



Nog vragenNog vragen


