
Service Beschrijving Voorwaarden Meteropstelling Lokale productie? Meetregime Time of Use
Facturatie-
frequentie

Informatie-
frequentie

Meetwaarde: metering/billing Aanvraagproces Kosten (Eenmalige & recurrente) Consequenties van service Einde service

Klassieke meter
Nee MR1 TH, DNT Jaarfacturatie Jaarlijks

Klassieke meter valt standaard (gratis) 
in deze service

SMR1 TH, DNT
Jaarlijks*

SMR3 TH, DNT Maandelijks
Metering: MA+ 15'
Gridfee: MA+

Gratis (indien digitale meter aanwezig) 1 
euro hogere recurrente jaarkost tov 
SMR1

Budgetmeter Nee SMR1 TH, DNT Jaarfacturatie Jaarlijks
Metering: MA+
Gridfee: MA+

Klassieke (budget) meter valt standaard 
(gratis) in deze service

Niet verplicht, wel 
mogelijk

SMR1 TH, DNT
Jaarlijks*

Metering : MA+ (en eventueel MA-
) naast aparte MA+ voor 2de HP
Gridfee:  MA+ (en eventueel MA-) 
naast aparte MA+ voor 2de HP

Niet verplicht, wel 
mogelijk

SMR3 TH, DNT Maandelijks
Metering: 2 aparte MA+ 15'
Gridfee: 2 aparte MA+

SMR1 TH, DNT
Jaarlijks*

Metering: MA+ & MA-
Gridfee: MA+

SMR3 TH, DNT Maandelijks

Metering: MA+ & MA- 15'
Gridfee: MA+

Lokale productie >10 kVA
 (kleinverbruik = aansluitvermogen <56 
kVA) Digitale meter Ja SMR3 TH, DNT

Jaar- of 
maandfacturatie

Maandelijks

Metering: MA+ & MA- 15'
Gridfee: MA+

Er kan een mail naar 
marktwerking@fluvius.be vanuit klant of 
leverancier gezonden worden

SMR1 TH, DNT
Jaarlijks*

SMR3 TH, DNT Maandelijks

Lokale productie >10  kVA
(kleinverbruik = aansluitvermogen <56 
kVA)

Digitale meter Ja SMR3 TH, DNT
Jaar- of 

maandfacturatie
Maandelijks

melding DCP>10 (of uitbreiding installatie) en 
studie DNB, Als die studie positief is zal dat 
punt automatisch in BVI terecht komen. 
Nadien kan die klant dan via mail aanvraag 
doen voor ZVI

Periodieke kosten voor productiemeter 
idem als grootverbruik AMR PV>10 

Zuivere afname

Standaard service.

Klanten met lokale productie (> 10kVA) komen voor hun 
afname automatisch onder de service zuivere afname. 
Voor injectie onder de service zuivere vermarkting 
injectie*.

AMR Niet verplicht Continu uitgelezen Maandfacturatie Dagelijks

Metering: 15' waarden (definitief), 
dagvolumes. 
Billing: op basis van 
maandvolumes

(Zuivere) Vermarkting 
Injectie

Injectie van klanten met locale productie (> 10kVA) 
Aparte HP’s voor afname en injectie*.

Klanten met lokale productie (<= 10 kVA) en op (trans-)LS 
kunnen ook kiezen voor de service zuivere vermarkting 
van injectie

AMR Ja Continu uitgelezen Maandfacturatie Dagelijks

Metering: '15 waarden, 
dagvolumes, MA+ & MA- op 
aparte EAN's

*  De informatiefrequentie voor digitale meter met SMR1 is jaarlijks met een lopend project om dit via de Atrias servicecatalogus maandelijks te maken. 

Elektriciteit

Gezien standaard service (indien 
voorwaarden voldaan), kan service enkel  

worden beëindigd indien keuze voor andere 
service (vb. Zuivere vermarkting).

Bestaande service (indien voorwaarden 
voldaan), kan de service enkel worden 
beëindigd indien keuze voor andere service.

Digitale meter Ja

Jaarfacturatie

Het 'compensatieprincipe' of 'principe van de 
terugdraaiende teller' is enkel van toepassing bij 
historische (geen nieuwe) PV installaties jonger dan 15 
jaar, die nog geen digitale meter hebben. Zowel de 
leverings- als de nettarieven (en bijdragen/heffingen) 
worden toegepast op de gecompenseerde volumes. Deze 
service is uitdovend.

TH, DNT
Jaarlijks

Metering: CMA+ (A+ minus A- 
afgetopt op nul)
Gridfee: CMA+

Bestaande service, er kan nooit worden 
teruggegaan naar Compensatie.

NVT

Metering: MA+
Gridfee: MA+

NVT

via marktberichtenMarktberichten voor zowel  de 
injectieleverancier als de 
afnameleverancier  

afname (Metering: MA+
Gridfee: MA+) 
Injectie (Metering: MA-
Gridfee: MA-) 

gestructureerde mail naar marktwerking 
@fluvius.be

Gratis
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Klassieke meter
Ja

Jaar- of 
maandfacturatie

Jaar- of 
maandfacturatie

Jaar- of 
maandfacturatie

Jaar- of 
maandfacturatie

(Zuivere) Vermarkting 
Injectie

Een prosument kan ervoor kiezen om zijn injectie bij een 
andere leverancier dan deze van zijn afname te 
vermarkten. Hierbij wordt het afname allocatiepunt in de 
service Zuivere Afname geplaatst*. 

Lokale Productie <= 10 kVA
(kleinverbruik = aansluitvermogen <56 
kVA)
A+ en A- hebben hetzelfde dezelfde 
facturatiefrequentie, ander meetregime 
kan. Bij keuze klant. Digitale meter 
aanwezig.  Bij keuze klant en/of 
onmogelijkheid om injectiecontract af te 
sluiten kan de injectie opgekocht worden 
door de DNB.

Digitale meter Ja

Compensatie 

Compensatie:
Lokale Productie <= 10kVA
 indien lokale productie en geen 
bidirectionele/digitale meter aanwezig MR1 

Klant neemt contact met Fluvius om de 
service te beëindigen. Fluvius brengt het 
volledige verbruik opnieuw onder 1 EAN 

onder.

Digitale meter

NVT (standaard service - automatische 
kanteling)

NVT
Gratis bij keuze

Bij plaatsing lokale productie of keuze voor 
andere service.

Geen vermarkting (verkoop) 
van injectie mogelijk.
Prosumententarief wordt 
aangerekend.

Kost plaatsing 2e meter 
https://www.fluvius.be/nl/tarieven-van-
fluvius  Extra tarief databeheer voor 
Service vermarkting regelbare 
toepassingen. De hoofdmeter wordt 
gratis digitaal gemaakt als dit nog niet 
het geval was. 1 euro hogere recurrente 
jaarkost  voor SMR3 tov SMR1

Klant belt in via De Stroomlijn voor plaatsing 
meter, EAN wordt gecreëerd bij offertering 

(cfr. Normale move-in proces)

Geen verrekening met lokale 
productie op niveau van meter 

'hoofdafname' mogelijk voor 
EV. Geen vehicle2grid contract 
(injectiecontract op niveau van 

2e meter) mogelijk.

Digitale meter
Nee

Servicecataloog elektriciteit
Dit document omvat de services die een leverancier kan aanbieden op een allocatiepunt op laag- en middenspanning.  Zoals reeds 
gecommuniceerd met de markt voldoen niet alle services op vandaag aan de voorwaarden zoals opgenomen in het technisch reglement (TRDE). 
Indien dit het geval is zal dit kenbaar gemaakt worden door het toevoegen van een (*). 

eigenschappen service Benodigde Klantconfiguratie Klantkeuze service eigenschappen op basis van klantkeuze
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Zuivere afname

Een klant zonder lokale productie krijgt standaard de 
service 'Zuivere afname' toegewezen.  

Enkel mogelijk indien er geen lokale 
productie is op het HeadPoint. Keuze 
voor SMR3 vereist een communicerende 
digitale meter.

Enkel mogelijk voor toepassing opladen 
elektrische voertuigen.

Vermarkting 
Regelbare 

Toepassingen

Service voor klanten die een apart leveringscontract willen 
afsluiten voor het laadverbruik van hun elektrisch voertuig. 
Hierbij wordt een extra toegangspunt (HP) gecreeërd dat 
in onderliggende service Zuivere afname wordt geplaatst 

(geen injectiecontract mogelijk).

Beperkte vermarkting 
Injectie

Standaard service voor alle bidirectionele/digitale meter 
klanten met PV en nieuwe prosumenten vanaf januari 
2021. Zowel de leverings- als de nettarieven worden 

toegepast op de werkelijke volumes afgenomen van het 
distributienet. 

Afname en injectie zitten in 1 leveringscontract, bij 
dezelfde leverancier.

De afnameleverancier heeft een wettelijke verplichting om 
(naast het contract obv afnamevolumes) ook een contract 

aan te bieden om de injectie op te kopen

Lokale Productie <= 10 kVA 
(kleinverbruik = aansluitvermogen <56 
kVA)
A+ en A- hebben hetzelfde meetregime 
en dezelfde facturatiefrequentie. 
Bidirectionele/Digitale meter aanwezig.


