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Verslag Beleidsplatform Slimme Netten - 21 september 2015 
 
 
Agenda: 
 

 Stand van zaken privacy slimme meters (VREG) 

 Voorstellen voor beleidsadvies rond flexibiliteit (VREG) 

 Stand van zaken stappenplan (VREG) 

 Varia (VREG) 
 
Presentatie te raadplegen via:  
http://www.vreg.be/nl/beleidsplatform-slimme-netten-en-meters#sect2  
 

A) Stand van zaken privacy slimme meters 
 
Zie presentatie VREG 
 
De voorstellen voor een door VREG op te stellen beleidsadvies, worden voorgesteld aan de 
hand van een presentatie. 
 
Feedback deelnemers uiterlijk op 16/10/2015 naar pauline.ottoy@vreg.be  
 
Vragen: 
 

 Werkgroep ‘beperk de straling’: Is er de mogelijkheid om een slimme meter te weigeren 
o.w.v. gezondheidsaspecten (indien men gelooft dat de slimme meter schadelijke 
stralingen uitzendt)? 
 
 VREG: cf. Advies Slimme Meters: installatie verplicht; dit zegt echter nog niets over de 

mogelijke datastromen in en uit de meter en de mogelijke inspraak hierin van de 
consument. VREG is niet bevoegd om zich uit te spreken over gezondheidsnormen. Dit 
moet gebeuren door de bevoegde instanties. 

 
 Eandis: Er zijn al 12 EU landen waar men is overgegaan tot een verplichte uitrol. 

 

B) Voorstellen voor beleidsadvies rond flexibiliteit 
 
Zie presentatie VREG 
 
Vragen: 

http://www.vreg.be/nl/beleidsplatform-slimme-netten-en-meters#sect2
mailto:pauline.ottoy@vreg.be
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 Eandis: Het huidige dag-/nacht-tarief zou dus onder de definitie van flexibiliteit vallen? 
 
 VREG: dynamische ToU (real-time) wel; Het hoofddoel is actieve TOU in real time, 

statisch dag-/nachttarief niet. De definitie van flexibiliteit is voorlopig en kan nog 
verder besproken worden. Feedback op alle voorstellen is welkom (zie next steps). 

 

 Elia: Is de presentatie ook van toepassing op het plaatselijk vervoernet? Dit moet 
verduidelijkt worden. 

 Febeliec: Ook voor gesloten distributienetbeheerders moet gespecifieerd worden wat 
hun rol is en wat niet. 
 
 VREG: Dit zijn terechte opmerkingen. We zullen hier verder over nadenken en 

rekening mee houden bij opmaak van het finale advies. 
 

 EDF Luminus: Hoe zal de centrale databeheerder gefinancierd worden? Worden de 
datadiensten geïntegreerd in de tarieven of worden ze door flex zelf betaald? 
 
 VREG: Tarieven en tariefmethodologie zijn momenteel out-of-scope van het 

beleidsadvies. Het uiteindelijke model mag in ieder geval flexibiliteit niet 
ontmoedigen. 

 

 Eandis: Wat wordt met ‘tijdelijk’ bedoeld in het kader van NFS? (a) Een duidelijk 
afgebakend tijdsvenster waarin de limieten worden toegepast of (b) het aantal jaren tot 
wanneer de investering gebeurt? 
 
 VREG: (a) 
 

 COGEN: De DNB als databeheerder in de flex-markt kan een negatieve impact hebben op 
de markt vermits de DNB zelf ook belang heeft bij de data. 
 
 VREG: daarom zijn de strikte voorwaarden waaronder de neutrale databeheerder 

moet opereren zo belangrijk. De DNB kan inderdaad de rol van FRP op nemen, maar 
de rol van FSP mag de DNB nooit opnemen als hij de rol van neutrale databeheerder 
opneemt. Dit (databeheerder + rol FRP) is nu reeds het geval voor netbeheerders. Zo 
is Elia bijvoorbeeld zowel aankoper van ondersteunende diensten (FRP voor 
balancing) als marktfacilitator op het transmissienet (databeheerder). Deze rollen zijn 
combineerbaar onder de voornoemde strikte voorwaarden (non-discriminatie, 
transparantie, geen gebruik data voor commerciële doeleinden, grid user mandaat, 
enz…) VREG is al langer van mening dat de mogelijkheid voor netbeheerders om te 
leveren aan vennoten etc., dus de mogelijkheid tot het opnemen van de rol van FSP, 
uit het Energiedecreet zou moeten verdwijnen (cfr. art. 4.1.18/1).  

 

 Eandis: Definitie ‘extern signaal’: wat met technische signalen zoals voor R1? 
 
 VREG: deze moeten inderdaad ook in de definitie opgenomen worden. 
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 EDF Luminus: ‘Traffic lights’: is dit ook geen vorm van congestiemanagement? 
Verhinderen ze ook niet dat bepaalde producten niet op de markt kunnen komen? Zorgt 
dit wel voor de goedkoopste oplossing? 
 

 Aggregatoren: R3 en SR: Welke motivatie kan de DNB geven om vermindering van 
verbruik op basis van een extern signaal als een potentieel gevaar te zien voor het 
distributienet? Niet duidelijk waar de DNB prioriteit aan moet geven: moet hij voorrang 
geven aan productie boven verbruik of …? 
 
 VREG: Aan de motivatie zou inderdaad toegevoegd kunnen worden waarom een 

bepaalde netgebruiker wordt afgeschakeld en niet een andere; het beleidsadvies 
beperkt zich tot MS: hier zijn heel wat controlemogelijkheden, i.t.t. op LS.  

 

 Stroomtarieven.be: Verplichting om elke flex-activiteit tot het kleinste signaal toe te 
melden: is dit geen overkill? 
 
 VREG: Voor MS valt dit waarschijnlijk nog wel mee; een drempelvermogen waaronder 

niet moet gemeld worden kan een mogelijkheid zijn. Voor LS is er een plicht tot 
contactname met de DNB zodra het regelbaar vermogen >20% van het 
aansluitingsvermogen (ontwerp aansluitingsreglement) bedraagt. 
 

 Stroomtarieven.be: Modulatie voor productie: waarom van productie (MWh) en niet van 
het vermogen (MW)?  
 
 Eandis: op basis van maximum ingeschatte productie op jaarbasis, volgens 

referentiecurven opgesteld door Synergrid voor heel België. 
 
stroomtarieven.be: Het gederfde inkomen is gerelateerd aan productie maar de 
beperking zou logischerwijze vermogen moeten zijn. 
 
 Eandis: Set point is vermogen. Beperkt % kosteloos afregelen. 

 

 Aggregatoren: Technische beperkingen aan bepaalde klanten: ofwel geen beperkingen 
en geen compensatie ofwel beperkingen én vergoeding –> Geen tussenweg. 
 

 COGEN: Wordt het aansluitingscontract afgetoetst aan dit beleidsadvies? Want er zijn 
zeker een aantal verschillen 
 
 VREG: dit zal zeker gebeuren. 

 

 Eandis: vergoeding voor niet-geïnjecteerde energie én correctie van de perimeter; als er 
gecorrigeerd wordt is er toch geen vergoeding meer mogelijk? 
 
 VREG: genoteerd. De producent en de BRP zijn echter niet altijd dezelfde partij. Dit 

moet meer in detail geanalyseerd worden. ;Het toont aan dat het zeer wenselijk is dat 
de DNBs snel een eerste versie ‘flex-regels’ opstellen waarin de principes een eerste 
maal worden vastgelegd/.. 
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Nieuwe datum volgende vergadering: 01/02/2016 
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