
Webinaire: Compteurs 
connectés

-
Webinar: verbonden 

meters



Modalités pratiques - Praktische details 

1. Webinar enregistré
2. Pas de questions orales

 Utilisation du Chat
3. Posez vos questions en 

mentionnant votre nom 
et/ou le nom de votre
entreprise ainsi que le
numéro du slide

4. Vous pouvez « liker » les 
questions

5. Trois séances de 
questions/réponses

1. Opgenomen Webinar
2. Geen mondelinge vragen 

 Gebruik van de Chat
3. Stel uw vragen onder 

vermelding van uw naam 
en/of bedrijfsnaam en de 
nummer van de slide.

4. U kunt de vragen « liken » 

5. Drie vraag- en 
antwoordsessies
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Programma
• Voorstelling van de studie 

door Sia Partners 
• Q&A
• Voorstelling van de resultaten 

van de openbare raadpleging
• Q&A
• Voorstelling van het advies op 

eigen initiatief van BRUGEL
• Q&A Farid FODIL PACHA

Nick HAAKER



Etude réalisée par Sia Partners
–

Studie uitgevoerd door Sia Partners



Overzicht van de presentatie

1. Inleiding 
2. Bestudeerde modellen
3. Hypotheses
4. Resultaten
5. Conclusie
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Inleiding 
Art. 24ter en 18ter

van de ordonnanties 

Opportuniteits-
studie

(BRUGEL)

Openbare 
raadpleging

Aandeel in 
investeringsprojecten

Openbare raadpleging over de ontwerpen 
van investeringsplannen

Advies van 
BRUGEL

Beslissing Regering

Technisch-financiële 
evaluatie
(SIBELGA)

Alternatieve technologische 
oplossingen voor 

elektrogevoelige afnemers
(Leefmilieu Brussel)

Parlementair 
debat

Extra niches

Regelgevende akten 
(Reg., BRUGEL) + 

tarieven
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Inleiding 
Context van de markt:

Naar een actievere rol van de afnemers

Leveringscontract

Aankoopcontract Analyses

Beheer van de 
aanvraag

GegevensGegevens

Leverings-
markt

Diensten-
markt

17/12/2020 7



Inleiding 

Waarvoor dient de verbonden meter?

Oogmerken

GebruikenFuncties
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Inleiding 

Waarvoor dient de verbonden meter?

Oogmerken

GebruikenFuncties

1. Een antwoord op de uitdagingen:

- Milieu-uitdaging (CO2, EU 2050)
- Technologische uitdaging (verbonden 

voorwerpen, Big data, enz.)
- Energie-uitdagingen (bevoorradingszekerheid en 

stabiliteit van het systeem) 
- Economische uitdaging (nieuwe diensten, nieuwe 

spelers, enz.)
- Maatschappelijke uitdaging (toegang tot energie, 

gediversifieerd aanbod, enz.);

2. Antwoord op de behoeften van de partijen 
(spelers en afnemers)
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Inleiding 
Waarvoor dient de verbonden meter?

- Verrichtingen op afstand (opening/sluiting, 
aanpassing vermogen, index, enz.)

- Verhuis zonder risico op onterechte afsluiting 
- Follow-up van het verbruik (gedetailleerde actuele 

gegevens)
- Aanwending van de flexibiliteit van bepaalde 

belastingen (boiler, batterij, enz.)
- Energiegemeenschappen, ...

Oogmerken

GebruikenFuncties
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Inleiding 
Waarvoor dient de verbonden meter?

- Opening/sluiting 
- Vermogensbegrenzing
- Meteropname op afstand 
- Lokale gegevens in zo 

goed als realtime
- Uitwisseling met de 

markt (CMS ATRIAS)

Oogmerken

GebruikenFuncties
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Bestudeerde modellen

Studie in drie delen:

1ste deel 
1. De absolute behoefte aantonen van slimme netten voor de 

energietransitie
2. De inzet voor verbonden meters duiden 
3. Telkens de usecases benoemen 

1. De kosten- en batenposten bepalen
2. De parameters voor aanpassing van de kosten/baten bepalen
3. De te promoten usecases vastleggen. 

2de deel: 

3de deel: 

1. De risico's voor de afnemers in kaart brengen
2. De begeleidende maatregelen bepalen
3. De juridische, regelgevende en tariefhervormingen 

identificeren. 

WAAROM (of welk model voor Brussel?)

HOEVEEL

HOE

17/12/2020
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Drie modellen 

Bestudeerde modellen

17/12/2020 13

Bestudeerde 
uitrolmodellen Wettelijke naleving

Toestemmingssysteem

Voorafgaand 
(Opt-in)

Achteraf
(Opt-out)

Ordonnantie Ja Communicatie op afstand 
na akkoord van de 
afnemer

Betroffen niches:
• Vervanging van een 

meter
• Renovatie van 

gebouwen
• Op aanvraag

Communicatie op afstand 
gedeactiveerd op aanvraag 
van de afnemer

Betroffen niches:
• Elektrische voertuigen
• Verbruik > 6MWh/j
• Opslag, productie
• Flexibiliteitsdiensten

Geoptimaliseerd Nee : 
• Bijkomende niches
• Afzwakking van het opt-insysteem

Aflezing van de 
belastingscurve (1/4h)

Alle afnemers kunnen op elk 
moment vragen om de 
communicatie met de meter 
te stoppen

Massaal Nee : 
• Verlaten van de niche-logica
• Afzwakking van het opt-insysteem



Drie technologieën voor mededelingen: 

- Draadloze technologie (4G en NB-IOT);

- PLC-technologie (Powerline CarrierTechnology);

- Hybridetechnologie verkregen door het combineren van zowel PLC- als
draadloze technologieën.

Twee fluïda: elektriciteit en gas

Bestudeerde modellen
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Hypotheses
Gebruikte financiële parameters: 

Duur van de analyse 30 jaar
Disconteringspercentage 4 %

Loonsverhoging 1,5 %
Evolutie van de energieprijs (toename) 4 %
Evolutie van het meterpark 1500/jaar
Aantal elektriciteitsmeters (begin 2018) 700.000

Verhoopte levensduur van de nieuwe meters 15 jaar

Prijs per ton CO2 (gemiddelde 01/18 - 07/19) € 24,28/tCO2

Uitvalgraad van nieuwe meters 0,25 %
Aankoopkosten van een elektromechanische meter € 41

Aankoopkosten van een 2G/4G-meter € 63
Aankoopkosten van een NB.IoT-meter € 60
Aankoopkosten van een PLC-meter € 33
Prijs van een A+/A- -meter € 300
Jaarlijks mediaan verbruik 2036 kWh

17/12/2020
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Hypotheses

Evolutie van het verbonden-meterpark

Ordonnantiemodel
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Hypotheses

Evolutie van het verbonden-meterpark

Geoptimaliseerd model

17/12/2020
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Hypotheses

Evolutie van het verbonden-meterpark

Massaal model

17/12/2020
18



Hypotheses

- Energie-efficiëntie: 0,5 % (gemiddelde Europese winst bedraagt ongeveer
3 %) en 3,5 % met begeleidende maatregelen (7 % vastgesteld in
Nederland);

- Opbrengst bij collectief zelfverbruik: 8 % (bij het proefproject
vastgestelde gemiddelde winst);

- Opbrengst bij de dynamische tarieven: 5,76 % (heeft betrekking op 10
% van de afnemers);

- Opbrengst in verband met kwaliteit van de dienstverlening
(verrichtingen op afstand, gegevenskwaliteit, enz.).

- …

Opbrengst: 
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Hypotheses

Kosten (elektriciteit): 
in M€ Ordonnantie 4G Geoptimaliseerd

4G
Massaal 4G

Materiaalkosten 39 47 60

Kostprijs 
informaticasysteem

90 90 90

Plaatsingskosten 37 38 44

Kostprijs van de 
begeleiding

4 4 5

Telecommunicatiekos
ten

12 15 21

Toestemming 44 / /

Som 226 194 220
17/12/2020 20



Resultaten - kwantitatieve analyse
Samenvatting van de financiële resultaten van de verschillende uitrolmodellen

Alle cijfers op deze slide geven de geactualiseerde waarde weer over 30 jaar
17/12/2020 21



Resultaten - niches

Verwachte resultaten (in €/meter/jaar) voor elke uitrolniche

Aantal geplaatste meters en begunstigde van de opbrengst, voor elke uitrolniche

Evaluatie door Sia Partners 17/12/2020 22



Resultaten - kwalitatieve analyse

• Evaluatie van de risico's en kansen op 
drie vlakken: maatschappelijk, ecologisch 
en economisch

• Voor 10 externe factoren met betrekking 
tot de risicobeperkende en 
kansenbevorderende maatregelen

• De impact van deze externe factoren 
nagaan, voor de maatschappij, de DNB, 
de leveranciers en 4 soorten van 
eindafnemers (kwetsbare 
bevolkingsgroep, gezinshuishouden, jong 
& verbonden en een kleine 
onderneming)
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Resultaten - kwalitatieve analyse
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Resultaten - strategisch stappenplan
Strategisch stappenplan in twee fasen:
• Voorbereidingsfase (2020-2021):

• Herziening van het wettelijk kader
• Vroegtijdige uitrol van bepaalde niches
• Studies om passende begeleidende maatregelen te bepalen
• Optimalisering van de uitrol.

• Fase van massale uitrol (2022 – 2031), 
80 % bereikt tegen eind 2029

Strategisch stappenplan: 
• De DNB stelt via het investeringsplan een operationeel en gedetailleerd 

stappenplan ter hand
17/12/2020 25



Strategisch stappenplan
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Conclusie:

• Vastgelegd aan de hand van de studie (mits aanpassing van het 
wettelijk kader):

• Het economisch meest rendabele model: model voor versnelde uitrol op 
geografische basis 

• De usecases met economisch, maatschappelijk en ecologisch potentieel
• De functionaliteiten en de toestemmingsregeling om het vastgestelde 

potentieel te benutten. 

• De studie bevat een voorstel voor een tweeledig uitrolplan:
• Voorbereidingsfase (2020-2021)
• Versnelde uitrolfase (2022 - 80 % op het einde van het 8ste jaar). 
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Bedankt voor 
uw aandacht 

Q&A-sessie



Résultats de la 
consultation 

publique
–

Resultaten van de 
openbare 

raadpleging



Overzicht van de presentatie

1. Inleiding 

2. Raadplegingsstatistieken

3. Aandachtspunten voor de studie

4. Aandachtspunten voor het ontwerpadvies van BRUGEL

5. Conclusies
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Inleiding 

• Raadplegingsperiode: tussen 1 mei en 30 juni 2020

• Voorwerp van de raadpleging:

• de studie door Sia Partners (economische, maatschappelijke en 
milieukansen van de verbonden meters);

• het ontwerpadvies van BRUGEL over haar visie 2020-2050 over de uitrol van 
verbonden meters, 

Herhaling van het voorwerp van de raadpleging: 
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Inleiding

Wetsgrond: 

• Elektriciteitsordonnantie: artikel 24ter, § 1, lid 3
"Op voorwaarde dat een specifiek en transversaal onderzoek van 
Brugel de economische, energetische en sociale geschiktheid van 
de ontwikkeling van slimme meters aantoont voor elke niche 
bedoeld in artikel 24ter, lid 1 en 2, alsook, desgevallend, voor elke 
nieuwe categorie van eventuele begunstigden, en na debat in het 
Parlement, kan de Regering andere situaties bepalen waarin de 
distributienetbeheerder slimme meters installeert, evenals de 
installatiemodaliteiten ervoor. Brugel legt dat onderzoek ter 
raadpleging voor aan het publiek."
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Inleiding
Soort van ontvangen reacties: 3 behoeften

Verduidelijkingen

Aanpassingen

Motivering

1. Naleving van het wettelijk kader 
2. Oogmerken van de studie en de 

rechtsgevolgen ervan
3. Kosten- en batenposten

1. BRUGEL-aanpak om de studie uit te voeren
2. Belang voor de verbonden meters 

(energietransitie, smart grid) 

1. Niche kwetsbare afnemers
2. Voorafbetaling
3. Toestemmingssysteem Opt-in/Opt-out.
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Statistieken

• 415 ontvangen reacties (waarvan 
69 zonder opmerkingen)  

• 6 consumentenverenigingen 
(FBMD, Infor Gazelec, AREHS, 
CGEW, ...)

• 6 beroepsverenigingen (Febeg, IEB, 
...)

• 2 netbeheerders (Sibelga, Elia). 
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De voornaamste thema's die aan bod komen:

Gezondheidseffecten en EHS 57,11 %
Toestemming plaatsing meter 33,25 %
Voorzorgsprincipe 31,57 %
Toestemming mededeling: opt-in/opt-out 29,40 %
Mededelingstechniek 29,16 %
Eerbiediging van de privacy 16,87 %
Sociaal-economische impact voor eindafnemers 11,08 %
Impact op het milieu 10,36 %
Onderhoud en verbruik van de meter 6,99 %
Cyberveiligheid 6,75 %
Energiebesparing 6,27 %
Relevantie van de evaluaties m.b.t. het economische, het milieu- en het maatschappelijke 
vlak 5,78 %

Statistieken
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Aandachtspunten voor de studie

• Interpretatie van de ordonnanties: oogmerk van de studie? Rechtstreeks 
effect?

• Grondslag van de studie: de studie werd opgestart vóór de goedkeuring van de 
ordonnantie

• Grondslag voor bepaalde keuzes (veralgemening van het opt-out-systeem, 
geografisch criterium)

• Procedure studie in overheidsopdracht: grondslag en selectiecriteria
Reacties op de ontvangen opmerkingen: 

1) Naleving van het wettelijk kader:

- De studie is bedoeld om alle niches te evalueren (verplicht en prioritair);
- De grondslag van de studie is tweeledig: art. 24 ter en 30 bis (initiatief van BRUGEL)
- Er werden drie modellen bestudeerd, waarvan één conform de ordonnantie
- De studie werd conform de wetgeving inzake overheidsopdrachten uitgevoerd.
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Aandachtspunten voor het 
onderzoek
2) Methodologie van de studie:

• Ontbrekend onderzoek naar alternatieve oplossingen (voor verbonden meters) 
voor de energietransitie,

• Gebrekkig aantonen van afwezige negatieve gevolgen of van de verwachte baten;
• Geen rekening gehouden met de bekommernissen van de spelers.

In de studie worden de verbonden meters niet afgezet tegen de andere maatregelen 
voor energietransitie (passiefgebouwen, slim MT-net, enz.);

- De studie is niet bedoeld om alle vragen te beantwoorden, er worden verschillende 
studies en proefprojecten voorgesteld om de verschillende effecten te evalueren;

- In het follow-upcomité van de studie zaten alle bij de verbonden meters betrokken 
partijen. 

Reacties op de ontvangen opmerkingen: 

17/12/2020 37



Aandachtspunten voor de studie
4) Relevantie van de evaluaties:

• Kwalitatieve beoordeling van de maatschappelijke en milieuaspecten;
• Geen evaluatie van de gevolgen voor het recht op energie;
• Geen rekening gehouden met elektrogevoeligheid bij de keuze van het 

type van mededeling (voorzorgsbeginsel).

• De scope van de studie wordt beperkt door verschillende factoren: oogmerken, tijd 
en studieonkosten;

• In de studie van Leefmilieu Brussel wordt rekening gehouden met 
elektrogevoeligheid. 

Reacties op de ontvangen opmerkingen: 

17/12/2020
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Aandachtspunten voor het 
ontwerpadvies van BRUGEL

1) Benadering van BRUGEL:

• Belang van de slimme meters voor de energietransitie
• Belang van de slimme meters voor de bestendigheid van het elektrisch systeem 

en de goede marktwerking
• Voorgestelde, maar niet in de studie opgenomen keuzes (voorafbetaling, 

geografisch criterium).

• Bij BRUGEL worden de verbonden meters niet afgezet tegen de andere 
maatregelen voor energietransitie (passiefgebouwen, enz.);

• Voor BRUGEL biedt de studie slechts één van de mogelijke antwoorden.

Reacties op de ontvangen opmerkingen: 
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Aandachtspunten voor het 
ontwerpadvies van BRUGEL
2) Krachtlijnen bij BRUGEL:

• Vroegtijdige uitrol van bepaalde niches,
• Voorafbetalingsfunctionaliteit,
• Verrichtingen op afstand: beheer van de afsluiting op afstand,
• Afzwakking van het toestemmingssysteem.

• BRUGEL heeft een aantal van zijn eerdere krachtlijnen herzien: uitrol volgens 
geografisch criterium (vs. type van afnemer) en stelt een aangepast 
toestemmingssysteem voor.

• BRUGEL stelt verschillende bakens voor (geen automatische afsluiting van de 
meters, enz.).

Reacties op de ontvangen opmerkingen: 
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• Keuze van niches: BRUGEL pleit niet voor een uitrol per type van afnemer (bijv. kwetsbare klanten), 
maar volgens geografische logica (technisch-economische optimalisatie)

• Voorafbetalingsfunctionaliteit: BRUGEL pleit ervoor de functionaliteit te bestuderen, maar met 
verbod op de automatische afsluiting

• Toestemmingssysteem: BRUGEL pleit voor vier soorten van mededelingen:
• de behoeften van de DNB voor het beheer van de meters of de 

functionaliteiten die verband houden met het slimme net 
• de behoeften van de goede marktwerking: dagelijkse aflezing van een index 

per register en maandelijkse mededeling 
• Dagelijkse en maandelijkse aflezing van de waarden op kwartuurbasis van 

de geïnjecteerde en/of afgenomen energie
• Deactivering van de openings- en afsluitingsfuncties van de meter en 

vermogensbegrenzing

Conclusie
1) Om tegemoet te komen aan de behoefte aan verduidelijking en motivering: 

• Gaf BRUGEL antwoorden in het raadplegingsverslag 
• Stelde BRUGEL een nieuwe samenvatting op van de studie, in twee talen 

2) Om tegemoet te komen aan de behoefte aan aanpassing van de voorstellen van BRUGEL:

Altijd mogelijk

Publiceerde BRUGEL een definitief advies over de verbonden meters:

Altijd mogelijk

Op vraag (opt-in)

Op vraag (opt-out)
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Bedankt voor 
uw aandacht 

Q&A-sessie



L’avis de BRUGEL
–

Het advies van BRUGEL



Overzicht van de presentatie

1. Context: 
- Algemene context van de markt 
- Europese context 
- Belgische en gewestelijke context

2. Voorstel van BRUGEL
3. Conclusie 
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Algemene context van de markt 

Verbonden meters zijn van essentieel belang voor smart grid

Verbonden meters zijn absoluut noodzakelijk om deze nieuwe 
diensten in werking te stellen. 
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De energietransitie brengt belangrijke veranderingen met zich mee:

 Impact op de energiesector
• Toename van de gedecentraliseerde en intermitterende productie
• Evolutie van de belastingen (flexibel) bij lage spanning (EV, opslag, zelfconsumptie, delen van energie, enz.)

 Gevolgen:

 Op niveau van het elektriciteitsnet: naar een dynamisch beheer van een slim net dat in staat is 
om multidirectionele stromen te beheren

 Op niveau van de markt (levering en flexibiliteit) en van de eindafnemers:
• Deelname van de afnemers aan de bevoorradingszekerheid en aan de stabiliteit van het systeem
• Opkomst van de nieuwe diensten, nieuwe vormen van energiedelen, nieuwe spelers, enz.



• Ambitieuze milieudoelstellingen, koolstofneutraliteit in 
2050

• In de EU 2019/944-richtlijn worden nieuwe rechten
toegekend aan de eindafnemers, met name het recht op:

• Een dynamische elektriciteitsprijs(art. 11),
• Snelle verandering van leverancier (3 weken en 24

uur uiterlijk in 2026);
• Een actieve rol in de energietransitie 

(flexibiliteitsmarkt)

• Tegen 2023: ongeveer 211M verbonden meters (69 % van 
het meterpark) in Europa

Europese context

Deze rechten zullen verwezenlijkt worden door
de verbonden meters

Bron Tractebel Impact 2019
Benchmarking smart metering deployment in the EU-28
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Belgische context

• Bevoorradingszekerheid
• Kernuitstap in 2025, invoering van een CRM

• Actieve rol van de afnemer: 
• Flexibiliteitswet van 2017 en energieoverdracht

• Opening van de markten naar de flexibiliteitsdiensten:
• flexibiliteitsmarkten (balancering, DA/ID, enz.) 
• In distributie aangesloten afnemers

• Uitrolplannen bij de andere Gewesten: 
• In Vlaanderen: 80 % tegen eind 2024
• in Wallonië: 80 % tegen eind 2029 voor bepaalde niches.

• Gemeenschappelijke markt: akkoord tussen de Belgische DNB’s voor een 
gezamenlijke overheidsopdracht voor de aankoop van meters en de repatriëring 
van gegevens

Verbonden meters zijn van essentieel belang om LS-belastingen deel te laten uitmaken 
van deze markten
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Brusselse context
Doelstellingen in het Energie-Klimaatplan 2030 van het Gewest:

• Van start gaan met de stookolie- en aardgasuitstap
• Van start gaan met de uitstap uit verbrandingsmotoren 

Ontwikkeling van energiegemeenschappen in het BHG
Om deze uitdagingen aan te pakken, komt Sibelga in zijn ontwerpinvesteringsplan voor 
2021-2025 met een ambitieus plan voor een versnelde en bebakende uitrol.

elektrificatie van de verwarming

ontwikkeling van elektrische voertuigen
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Brusselse context
De bakens die Sibelga voorstelt in zijn investeringsplan 2021 – 2025:

1. de invoering van technische, administratieve en organisatorische maatregelen om aan de privacyvereisten te 
voldoen; 

2. het zoeken naar specifieke oplossingen voor mensen die lijden aan elektrogevoeligheid; 

3. geen automatische afsluiting op afstand; 

4. de noodzakelijke invoering van passende (maatschappelijke) begeleidende maatregelen voor afnemers, in het 
bijzonder kwetsbare afnemers; 

5. het maximaliseren van de opbrengst voor de Brusselse afnemer en het minimaliseren van de 
programmakosten, onder meer door te zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere 
distributienetbeheerders om zo een reële nettowinst op de factuur van de netgebruiker te garanderen; 

6. de bescherming van de netgebruikers, onder meer de leesbaarheid van de tariefformules en -aanbiedingen, 
waarop de aandacht van de leveranciers en de federale overheid moet worden gevestigd. 
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Voorstel van BRUGEL

1. BRUGEL sluit aan bij de Europese krachtlijnen (koolstofneutraliteit
2050);

2. De invoering van slimme netten is van essentieel belang voor de
bevoorradingszekerheid en de stabiliteit van de elektrische systemen;

3. Bij de ontwikkeling van het distributienet moet rekening worden
gehouden met de technisch-economische optimalisering (lokaal en
globaal);

4. Een actieve rol waarborgen aan de afnemers die dat wensen;

5. De Brusselse afnemers dezelfde mogelijkheden voor
energieterugwinning bieden als aan de andere Europese afnemers;

Richtsnoeren: 
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Voorstel van BRUGEL

5. Afnemers hoogkwalitatieve diensten aanbieden (verrichtingen op
afstand, realtime-index, snel marktproces);

7. De toegang tot de markt garanderen aan de eindafnemer 
(bevoorradingszekerheid, concurrentieel, gediversifieerd en aangepast 
commercieel aanbod);

8. Invoeren van een doeltreffend beschermingssysteem, onder meer 
tegen automatische en ongepaste afsluitingen, van gerichte 
begeleidende maatregelen;

9. Zorgen voor harmonisatie op Belgisch niveau van de regels voor 
gegevensuitwisseling binnen de markt en voor de exploitatie van 
potentiële synergiën tussen Belgische distributienetbeheerders bij de 
aankoop van meters en het beheer ervan.

Richtsnoeren: 
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Voorstel van BRUGEL
Opportuniteit van het door SIBELGA voorgestelde plan: 
BRUGEL vindt dat het voorstel van SIBELGA op een aantal punten aansluit bij de 
aanbevelingen van de studie (mits aanpassing van het wettelijk kader). 
BRUGEL vindt dat de 6 voorgestelde bakens relevant zijn en dat het de moeite loont 
ze toe te lichten. 

Door Sibelga voorgestelde bakens:
o invoering van technische, administratieve en organisatorische 

maatregelen om aan de privacyvereisten te voldoen

o zoeken naar specifieke oplossingen voor mensen die lijden aan 
elektrogevoeligheid

o geen automatische afsluiting op afstand

o noodzakelijke uitvoering van passende (maatschappelijke) 
begeleidende maatregelen voor afnemers, in het bijzonder 
kwetsbare afnemers 

o maximaliseren van de opbrengst voor de Brusselse klant en het 
minimaliseren van de programmakosten, onder meer door te 
zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere 
distributienetbeheerders om zo een reële nettowinst op de factuur 
van de netgebruiker te garanderen,

o bescherming van de netgebruikers, onder meer de leesbaarheid 
van de tariefformules en -aanbiedingen, waarop de aandacht van 
de leveranciers en de federale overheid moet worden gevestigd,
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Voorstel van BRUGEL

Om de door SIBELGA voorgestelde bakens concreet te maken, beveelt 
BRUGEL de gewestelijke overheden een actieplan voor een gepaste, 
ondersteunde en beheerste uitrol aan:

 Gepast: BRUGEL streeft naar een uitrol die de eindafnemer, het netbeheer en de 
goede werking van de elektriciteitsmarkt ten goede komt,

 Ondersteund: BRUGEL streeft naar een zinvol wettelijk, reglementair en 
reguleringskader voor de uitrol van de verbonden meters

 Beheerst: BRUGEL streeft ernaar om de Regering (in het bijzonder via de 
investeringsplannen) en de regulator de middelen te verschaffen om het 
uitrolplan te controleren en op te volgen.17/12/2020 53



Voorstel van BRUGEL
In concreto:  
BRUGEL stelt voor om (via een aanpassing van het wettelijke kader):

- Een optimale uitrol te bevorderen (technisch-economisch):
- Een geografische uitrol toe te staan;
- De verplichting te schrappen wat betreft de installatie van de verbonden meters voor het 

gasnet;

- De functionaliteiten in werking te stellen die van wezenlijk belang zijn voor de diversificatie van 
het commerciële aanbod en de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening 
(marktverrichtingen en leveringskwaliteit)

- Begeleidende maatregelen te voorzien voor de gebruikers van de verbonden meters

- De tarieven aan te passen om de economische, sociale en milieukansen beter te benutten; 

- Aan de DNB een nauwkeurige periodieke rapportering over de opvolging van de uitrol op te 
leggen;17/12/2020 54



Voorstel van BRUGEL

- het toestemmingssysteem aanpassen: 

• de behoeften van de DNB voor het beheer van de meters of de 
inwerkingstelling van de functionaliteiten die verband houden 
met het slimme net 

• de behoeften van de goede marktwerking: dagelijkse aflezing van 
een index per register en maandelijkse mededeling aan de markt

• Dagelijkse en maandelijkse aflezing van de waarden op 
kwartuurbasis van de geïnjecteerde en/of afgenomen energie

• Deactivering van de openings- en afsluitingsfuncties van de meter 
en vermogensbegrenzing. 

Altijd mogelijk

Altijd mogelijk

Op vraag (opt-in)

Op vraag (opt-out)
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Conclusie

2) Het voorstel van BRUGEL 
• In overleg, volgens een proces in verschillende fasen: follow-upcomité voor de uitgebreide 

studie, openbaar overleg en presentatie van de resultaten
• Onderbouwd: evaluatie van de economische, sociale en milieukansen.
• Aangepast aan de wijzigende marktomstandigheden (EU, BE en BHG)

3) Het vervolg: 
• Terhandstelling van de verslagen aan het Parlement en aan de gewestelijke regering
• Uitvoering van de geplande acties (in verband met regelgeving en tarieven) naar gelang van 

de beslissingen van de overheden.  

1) BRUGEL is overtuigd van het belang van de verbonden meters: 

• Een actieve rol van de afnemers bevorderen (alleen of binnen een gemeenschap) voor de 
stabiliteit van het elektrisch systeem en een geslaagde energietransitie

• Verveelvoudiging en diversificatie van het commerciële aanbod: nieuwe diensten, nieuwe 
spelers.

• Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening: eenvoudige en snelle verrichtingen op 
afstand, leveringskwaliteit, nauwkeurige, actuele en regelmatige informatieverstrekking, enz.
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Bedankt voor 
uw aandacht 

Q&A-sessie


