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Agenda

• 14.00 Welkom

• 14.10 Omzetting Energie-efficiëntierichtlijn: impact op regelgeving 
inzake slimme meters/netten (Stephanie)

• 14.40 Actualisatie KBA slimme meters: toelichting bij plan van 
aanpak (Dirk)

• 15.00 Stand van zaken Pilootproject Slimme meters (Eandis/Infrax)

• 15.30 Koffie

• 15.40 Plan van aanpak inzake opstelling en consultatie Besluit 
inzake functionaliteiten Slimme meters (Dirk)

• 16.10 Stand van zaken deelname van distributienetgebruikers aan 
tertiaire reserve (Thierry)

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

• 16.45 Vragenronde
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OMZETTING ENERGIE-
EFFICIËNTIERICHTLIJN
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Energie-efficiëntierichtlijn

• Richtlijn 2012/27/EU van 25 oktober 2012

• Uiterlijke omzettingsdatum: 5 juni 2014

• Doel, onder meer:
• Energiebesparingen bij afnemer door gemakkelijke 

en kosteloze toegang tot meetgegevens en 
correcte facturatie 

• Ontwikkeling markt voor energiediensten

• Efficiënter gebruik van het net

• VREG heeft een advies opgemaakt waarin 
input gegeven wordt hoe deze richtlijn om te 
zetten
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Inhoud advies VREG

• Beperkt tot artikelen die behoren tot 
bevoegdheid VREG

• Definities

• Individuele meters

• Facturatie en factureringsinformatie

• Transport en distributie van energie

• Slimme meters



Stand van zaken

• Advies werd geconsulteerd tot 11 september

• Advies met betrekking tot decreet ondertussen 
overgemaakt aan kabinet 

• Opmerkingen worden verwerkt in advies

• Consultatiedocument

• Definitief advies wordt overgemaakt aan 
kabinet + publicatie op website VREG



Individuele meters

• Richtlijn bepaalt dat elke afnemer moet 
beschikken over een individuele meter als 
technisch mogelijk, financieel redelijk en in 
verhouding tot potentiële energiebesparingen

• Individuele meter: 

• moet werkelijk verbruik afnemer nauwkeurig 
weergeven en informatie geven over de werkelijke 
tijd van het verbruik (actual Time of Use)

• VREG: elektronische meter met display

=> NIET slimme meter



ELEKTRONISCHE METER -UITROL 5 JAAR - DISPLAY 25% Transitie 5 j

Projectduur 30 j

Elektron meter gas=70 Eur

(geen kost communicatie)

Scen 11 (GPRS)

Baten Kosten

Investering slimme meters 0 -859,7

Investering datamanagement 0 0

Investering smart grids 0 0

Investering communicatie 0 0

project roll-out kosten 0 0

Overige kosten 0 0

Baat smart grids 0 0

Baat besparing bij indirecte feedback 0 0

Baat fysiek meteropnemen 0 0

Vermeden kost oude meters 329,9 0

Baat reductie niet factureerbaar verbruik 0 0

Baat allocatie reconciliatie 0 0

Vermeden kost oud datamanagement 0 0

Baat verschuiving gebruik ToU 0 0

Baat call-centers 0 0

Baat switching 0 0

Baat storingsmelding 0 0

Baat directe feedback (incl. kost display) 55,6 0

Baat aanpak wanbetaling 0 0

Baat metrologisch beheer op afstand 0 0

Baat efficienter verloop verhuizingen 0 0

385,4 -859,7

-474,2 Meur



Individuele meters

• 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



ELEKTRONISCHE METER MET DISPLAY 100% Transitie 20 j Transitie 25 j

BESPARENDE AFNEMERS 24% Projectduur 40 j

Projectduur 50 

j

Elektron meter gas=70 Eur

Elektron meter 

gas=70 Eur

Met Display 100%

Met Display 

100%

(geen kost communicatie)

(geen kost 

communicatie)

Scen 11 (GPRS)

Scen 11 

(GPRS)

Baten Kosten Baten Kosten

Investering slimme meters 0 -659,6 0 -641,0

Investering datamanagement 0 0 0 0

Investering smart grids 0 0 0 0

Investering communicatie 0 0 0 0

project roll-out kosten 0 0 0 0

Overige kosten 0 0 0 0

Baat smart grids 0 0 0 0

Baat besparing bij indirecte feedback 0 0 0 0

Baat fysiek meteropnemen 0 0 0 0

Vermeden kost oude meters 367,0 0 389,6 0

Baat reductie niet factureerbaar verbruik 0 0 0 0

Baat allocatie reconciliatie 0 0 0 0

Vermeden kost oud datamanagement 0 0 0 0

Baat verschuiving gebruik ToU 0 0 0 0

Baat call-centers 0 0 0 0

Baat switching 0 0 0 0

Baat storingsmelding 0 0 0 0

Baat directe feedback (incl. kost display) -71,2 0 -58,7 0

Baat aanpak wanbetaling 0 0 0 0

Baat metrologisch beheer op afstand 0 0 0 0

Baat efficienter verloop verhuizingen 0 0 0 0

295,8 -659,6 330,9 -641,0

-363,8 Meur -310,1 Meur

SLIMME METER Transitie 20 j Transitie 25 j

Projectduur 40 j Projectduur 50 j

Slimme meter gas=104 Eur Slimme meter gas=104 Eur

(+ kost communicatie) (+ kost communicatie)

Scen 11 (GPRS) Scen 11 (GPRS)

Baten Kosten Baten

Koste

n

Investering slimme meters 0 -739 0 -719

Investering datamanagement 0 -269 0 -278

Investering smart grids 0 0 0 0

Investering communicatie 0 -366 0 -357

project roll-out kosten 0 -187 0 -171

Overige kosten 0 -42 0 -43

Baat smart grids 0 0 0 0

Baat besparing bij indirecte feedback 323 0 333 0

Baat fysiek meteropnemen 271 0 267 0

Vermeden kost oude meters 367 0 390 0

Baat reductie niet factureerbaar verbruik 223 0 231 0

Baat allocatie reconciliatie 145 0 144 0

Vermeden kost oud datamanagement 70 0 64 0

Baat verschuiving gebruik ToU 81 0 80 0

Baat call-centers 49 0 45 0

Baat switching 73 0 69 0

Baat storingsmelding 47 0 47 0

Baat directe feedback (incl. kost display) 0 0 0 0

Baat aanpak wanbetaling 35 0 34 0

Baat metrologisch beheer op afstand 0 0 0 0

Baat efficienter verloop verhuizingen 9 0 9 0

1692 -1604 1713 -1568

88 Meur 145 Meur



Facturatie en 
factureringsinformatie
• Zowel voor klassieke meters als slimme meters: 

minstens eenmaal per jaar afrekening

• Factureringsinformatie:
– Klassieke meters:

• Kwartaalbasis: afnemers die erom vragen of die 
elektronisch gefactureerd worden

• Halfjaarlijkse basis: overige afnemers

– Slimme meters: minimaal op maandbasis

• Factureringsinformatie bevat enkel informatie over 
het verbruik

=> NIET kost



Transport en distributie 
van energie
• Doel: efficiënter gebruik van netten

• Verplichtingen voor netbeheerders opname 
energie-efficiëntiemogelijkheden in 
investeringsplannen

• Introductie nieuwe diensten, zoals vraagrespons

• Waarborgen gelijke toegang voor derde partijen 
zoals aanbieders energiediensten, aggregatoren
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Slimme meters
• Nood aan wettelijk kader omdat:

• Er slimme meters geplaatst zijn in de pilootprojecten

• De VREG van oordeel is dat er slimme meters geplaatst 
moeten worden bij nieuwbouw, ingrijpende renovaties en 
metervervanging

• Decreet:

• Delegatie bevoegdheid aan Vlaamse regering tot uitrol slimme 
meters en bepalen voorwaarden waaraan slimme meters 
moeten voldoen

• Basis voor bepalingen inzake privacy en dataveiligheid

• Verplichting voor netbeheerder en beheerder van gesloten  
distributienetten tot informeren en adviseren van afnemers bij 
installatie van slimme meter

• Aanpassing afsluitingsgrond inzake toegang



Slimme meters

• Op niveau van het Energiebesluit en de 
technische reglementen:

• Bepalingen SODV aanpassen zodat deze 
bepalingen ook slimme meters omvatten

• Marktprocessen, waaronder verhuisprocedure

• Functionaliteiten  en diensten

• Privacy en dataveiligheid



ACTUALISATIE KBA 
SLIMME METERS
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Actualisatie KBA slimme meters: 
Toelichting bij plan van aanpak

• Vragen Parlementaire Commissie (2012) over

• impact onvolledige uitrol

• impact op meteringkost

• Vergelijking elektronische meter – slimme meter

• Actualisatie KBA omwille van nieuw(e)

• basisscenario (EE-richtlijn) 

• gegevens uit proefprojecten

• marktinzichten en -ontwikkelingen
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KBA SLIMME METERS
aanpak update

• Update assumpties van leveranciers en 
netbeheerders 

• resultaten van de pilootprojecten (oktober 2013)

• baat voor betere balancing/forecasting leveranciers 

• studie energiebesparing POC

• baat slimme netten (in lijn met Europese tendens)

• Frequentie van informatieverlening voor klassieke 
meters (in lijn met de Energie-Efficiëntierichtlijn)

• Vergelijking elektronische meter – slimme meter
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KBA SLIMME METERS
aanpak update

De VREG zal eind 2013 een antwoord formuleren op 

• vraag over kosten en financiële consequenties voor 
de individuele afnemer op basis van de resultaten 
van een tariefimpactstudie van Eandis & Infrax met 
de nieuwe waarden uit de KBA update;

• vraag over gesegmenteerde uitrol op basis van 
nieuwe inzichten over meest interessante segmenten 
en verplichtingen EED richtlijn voor nieuwbouw en 
metervervanging.
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PILOOTPROJECT SLIMME 
METERS

PRESENTATIE EANDIS/INFRAX
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FUNCTIONALITEITEN 
SLIMME 

MEETINRICHTINGEN

TOELICHTING BIJ PLAN VAN AANPAK
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FUNCTIONALITEITEN 
WAT VOORAF GING

• Studie marktmodel WT4: bespreking met 
sector van functionaliteiten die gebruikt 
werden voor de kosten-batenanalyse 2008

• ERGEG “guidelines of good practice”: GGP lijst 
van diensten besproken met werkgroepleden
in juni 2010

• Besprekingen november-december 2010 en 
februari 2011 binnen deze werkgroep met als 
slot een aftoetsing van de diensten uit GGP 
met de functionaliteiten uit WT4
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FUNCTIONALITEITEN 
CONCLUSIE

Lijst met functionaliteiten uit WT4 voldoet aan:

• Minimale en aanbevolen diensten van ERGEG

• Minimum common functionalities as defined in the 
Commission Recommendation 2012/148/EU

en diende als input voor de Kosten-batenanalyse 2011
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FUNCTIONALITEITEN 
BESPREKING 30 SEPTEMBER

• 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 wordt via de website 
van de VREG
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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;

e. op afstand besturings- en toepassingsprogrammatuur te
(her)programmeren;
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FUNCTIONALITEITEN 
VOORSTEL ELEKTRICITEIT



Artikel 1: Een meetinrichting voor elektriciteit is geschikt om:
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;
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



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.

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



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



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



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



Artikel 2.
Op het display van de meeter 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



FUNCTIONALITEITEN 
VOORSTEL TRDE/TRDG

• 2014 herziening technische reglementen E/G
• Consultaties eind 2013 begin 2014 
• Elektriciteit:

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

• Gas:
• Functionaliteiten slimme meters
• EED richtlijn

VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P • 32



VREG • VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKRICITEITS- EN GASMARKT P • 33

FUNCTIONALITEITEN 
VOORSTEL TRDE/TRDG

• Voorstellen en opmerkingen welkom op 
dirk.marginet@vreg.be

• Nota functionaliteiten met toelichtingen op 
website van beleidsplatform

“Login Beleidsplatform” 

Gebruikersnaam: Slimmemeters

Wachtwoord: Slimmemeters132



DEELNAME VAN 
DISTRIBUTIENETGEBRUIKERS 
AAN TERTIAIRE RESERVE
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R3 DP: Stand van zaken

• Product R3 DP door ELIA voorgesteld voor 
ruimer aanbod tertiaire reserve:

• Meer aanbod ⇒ Lagere systeemkost

• In 2014 proefproject:

• Onvolledig wettelijk/regulatoir kader

• Voorlopig contractueel kader

• Ingebed in huidige marktprocessen

• Op basis van evaluatie kunnen aanpassingen 
worden geïmplementeerd vanaf 2015
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R3 DP: Stand van zaken (vervolg)

• Contractueel kader:

• Contract ELIA-BSP

• Aanpassingen aan ELIA toegangscontract

• Aanpassingen aan ELIA evenwichtscontract

• Contract DNB-BSP

• Prekwalificatieprocedure

• Prekwalificatie:

• DNB onderzoekt impact van afschakeling en eventuele 
recuperatie van gemiste energie op zijn netexploitatie

• Kan toegangspunten diskwalificeren
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R3 DP: Stand van zaken (vervolg)

• Contractueel kader ELIA :

• Besprekingen en consultatie via User Group

• Reacties besproken met FORBEG

• Aangepaste voorstellen zullen ter goedkeuring worden 
voorgelegd

• Contractueel kader Synergrid :

• Voorstel besproken met Febeg, Febeliec en BSP’s

• Opmerkingen overgemaakt aan Synergrid

• Aangepast voorstel verwacht
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R3 DP: Stand van zaken (vervolg)

• Regulatoire thema’s:

• Interactie tussen marktpartijen (BRP-BSP)

• beïnvloeding van waardeketen

• Interactie tussen netbeheerders (ELIA-DNB)

• diensten voor 1 partij kunnen andere partij hinderen

• ATRIAS TF Flex:

• Onderzoekt aanpassingen aan marktmodel om nieuwe 
diensten te faciliteren

• FORBEG TF Flex:

• Op vraag van 4 energieministers onderzoeken welke 
regelgevende maatregelen opportuun zijn voor 
ontwikkeling van vraagbeheer
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NETUITBREIDING EN 
FLEXIBELE TOEGANG
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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 consultatie (1)

• 1. Is de termijn van 5 jaar vooropgesteld in het eerste criterium realistisch? 

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

• 3. Moet een uitzonderingsclausule worden toegevoegd aan het eerste 
criterium? 

• 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? 

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

• 6. Moet een uitzonderingsclausule worden toegevoegd aan het derde 
criterium? 

• 7. Moet er een decretale verduidelijking komen van de 
aansluitingsverplichtingen van decentrale productie-installaties voor 
distributienetbeheerders? 
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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 consultatie (2)

• 1. Is een decretale regeling inzake schorsing of beperking van de toegang 
gewenst? Waarom (niet)? 

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

• 3. Op welke wijze kunnen producent en evenwichtsverantwoordelijke 
correct schadeloos gesteld worden? 

• 4. Moet er expliciet een maximale uitvoeringstermijn voor de netversterking 
worden voorzien of wordt dit best geval per geval beoordeeld? 

• 5. Is de uitzonderingsmaatregel gewenst? 

• 6. Vanaf welk vermogen zou een verplichting tot flexibiliteit kunnen worden 
opgelegd? 
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Netuitbreiding en flexibele toegang:
afronding consultatie

• Opmerkingen tot en met 4 oktober 2013
overmaken aan dirk.marginet@vreg.be

• uitstel gevraagd tot 11 oktober?

• Consultatieverslag

• Advies
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Vragenronde



Dank voor uw aandacht

http://www.vreg.be/slimme-netten-en-meters


