
 

FAQ –METROLOGIE  ELEKTRICITEITSMETERS  

In welk kader moeten elektriciteitsmeters geijkt zijn? 
Wat is de MID richtlijn? 
Hoe herkent men een meter die conform de MID is? 
 
 
Antwoord: 
 
De antwoorden op deze vragen zijn gebaseerd op de richtlijn 2004/22/CE van het Europees 
Parlement en de Raad. 
 
De omzetting van deze richtlijn gebeurde door het KB van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten 
(gepubliceerd in het BS van 9 augustus 2006). Dit besluit gaat over het op de markt brengen van 10 
types instrumenten.  
 
Artikel 3 van dit besluit stelt dat het besluit in het bijzonder van toepassing is op wattuurmeters (bijlage 
MI-003) die gebruikt worden ‘voor het uitvoeren van meettaken uit overweging van openbaar belang, 
volksgezondheid, openbare veiligheid, openbare orde, milieubescherming, consumentenbescherming, 
heffing van belastingen en andere heffingen en eerlijke handel’. 
  
De inwerkingtreding van dit KB op 30 oktober 2006 betekent dat de nieuwe instrumenten die op de 
markt worden gebracht in overeenstemming moeten zijn. 
 
De overeenstemming van een instrument met alle bepalingen van het KB wordt aangeduid door een 
nieuwe CE markering die, in het geval het gaat over een ingebruikname ingevolge de eisen van het 
KB van 13 juni 2006, gevormd wordt door de gestileerde letters CE, een rechthoek van de zelfde 
hoogte als de CE markering met daarin een letter M en de twee laatste cijfers van het jaartal en 
tenslotte het identificatienummer van de aangemelde instantie. 
 
(‘De CE markering en de bijkomende metrologische markeringen worden door de fabrikant of onder 
diens verantwoordelijkheid aangebracht’ - Art 7 §2 van dit KB). (zie voorbeeld hierna) 
 
 

 
 
In het kader van het toepassinggebied van dit koninklijk besluit kunnen we bijgevolg niet anders dan 
ten overstaan van de verdelers van deze toestellen herhalen dat ze uitermate waakzaam moeten zijn 
om enkel meters te verkopen die voorzien zijn van de volledige markering. 
 
Foute (onvolledige) markering Correcte markering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

De verantwoordelijke voor de afdeling reglementering en controlebeleid is de heer Jean-Marie 
PONCIN die u rechtstreeks kunt contacteren op het nummer 02/277 71 70 of per email op volgend 
adres: jean-marie.poncin@economie.fgov.be 

 

 

Opmerking: 

Het is nog mogelijk, uiterlijk tot 30 oktober 2016, elektriciteitsmeters (kWh meters) in gebruik te nemen 
die voorzien zijn van Europese ijkmerken die aangebracht werden op grond van het KB van 6/7/1981 
(omzetting naar Belgisch recht van de richtlijn 76/891/EEG inzake kilowattuurmeters). 

In dat geval moet de Europese modelgoedkeuring nog geldig zijn. 

Het Europees modelgoedkeuringsteken bestaat uit de gestileerde Griekse epsilon met het 
identificatienummer van de Europese modelgoedkeuring. De foto is een detail van de kenmerkenplaat 
van een kWh meter en geeft het Europese modelgoedkeuringsteken weer. 

 

 

 

 

 

 

 

Gewoonlijk worden de ijkmerken geplaatst op de verzegeling van de kWh meter. 

Het ijkmerk bestaan uit twee elementen. Het eerste wordt gevormd door de gestileerde letter ‘e’ met 
daarin de identificatie van de verantwoordelijke voor de ijking. Het tweede element wordt gevormd 
door een gestileerde zeshoek met daarin de laatste twee cijfers van het jaar van ijking. 

 

 

 

 

 

 

Op onderstaande foto’s zie je één van de verzegelingen met aan de ene zijde de identificatie van de 
verantwoordelijke voor de ijking en aan de andere zijde de afdruk van het jaar van ijking. 

 

 


