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Voor de presentaties verwijzen we naar de website van het Beleidsplatform. 

Dit verslag bevat enkel een overzicht van de gevoerde discussie. 

 

Eindrapport Pilootproject Slimme meters 

 Waarom verschillen de concepten van Infrax en Eandis en blijft dit zo? 

 Omdat Eandis geen kabelnetwerk heeft werd een verschillende communicatie-

oplossing uitgewerkt. Wel zal in de toekomst zoveel mogelijk volgens dezelfde 

standaarden gewerkt worden. 

 Communicatietechnologie bij Eandis? 

  In piloot : master-slave verhaal (10 slaves die met 1 master communiceren via PLC, 

aangevuld met filters op alle toegangspunten, aangevuld met hybride model (zonder 

filters en meer masters) 

 In KBA:  slimme elektriciteitsmeter is voorzien van een slimme communicatiemodule 

die is voorzien van een PLC-modem en een GPRS-modem.  Bij een gesegmenteerde 

uitrol zal communicatie via GPRS meer aangewezen zijn. 

 Werd het afschakelen en herinschakelen reeds getest? 

 Dit werd nog niet massaal getest maar wel in een aantal gevallen. Voor het 

herinschakelen is het nodig dat de klant zelf op een knop drukt. 

 Is een productiemeter nog nodig als er elektronische (slimme) meters geplaatst worden?  

 Er is sowieso een aparte meter nodig voor het meten van de productie, naast de 

meting op het toegangspunt van injectie/afname.  De communicatie kan worden 

gevoerd via de module in de elektriciteitsmeter op het toegangspunt. 

Voordeel van productiemeter van distributienetbeheerder in vergelijking met 

productiemeter van klant? 

  

 Productiemeters leverden  in de KBA een positieve bijdrage (vermeden kost 

oude meter, reductie fraude) 

 ‘marktwaarde’ van productiegegevens 

 Belang voor  rapporteringen naar Europa 

 



Actualisatie KBA slimme meters 

 Waarom is de uitrol in het buitenland wel rendabel? 

 Elementen die meespelen zijn de frequentie van de uitlezing, manier van 

communicatie, niveau van veiligheid, aantal functies van de slimme meter. Reeds 

gerealiseerde projecten in het buitenland zijn meestal minder veeleisend op die 

gebieden. Daar staat tegenover dat men vaststelt dat in die landen sneller moet 

worden overgestapt op een meer geavanceerde meter (zelfs nog voor het 

verstrijken van de economische levensduur). 

 Over de assumpties in de KBA van Wallonië en Brussel en de rapportering naar Europa  

 Er wordt geen nieuwe pro-actieve communicatie naar Europa voorbereid. Bij vragen 

vanuit de EC zal uiteraard met de resultaten van de nieuwe KBA en de ervaringen 

van het pilootproject rekening worden gehouden. Voor de assumpties kon dankzij 

het pilootproject en de hieraan voorgaande PoC gebruik gemaakt worden van een 

aantal gegevens op basis van reële ervaringen. 

 Redenen voor positieve NCW van het segment  budgetmeters? 

 Voornaamste redenen zijn de kost van een slimme meter die lager is dan de kost van 

de huidige budgetmeter, en de baten om de meter niet meer fysiek te moeten 

uitlezen.  

 Waarom werd onvolledige uitrol niet bekeken? 

 Dit werd  in de presentatie toegelicht. 

 Zijn de baten voor verschuiving in “Time of Use” in de scenario’s meegeteld? 

 Deze baat werd in alle scenario’s meegeteld. We gaan ervan uit dat voor het aandeel 

afnemers  die momenteel beschikken over tweevoudig uurtarief een bepaald 

percentage van het verbruik verschuift van piektarief naar daltarief. 

 

 

 

 


