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Adviesvraag: Ontwerp van besluit tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de uitrol van 
digitale meters 

Adviesvrager: Bart Tommelein - Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Ontvangst adviesvraag: 16 juli 2018 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 10 september 2018 

 

   

Contactpersoon:  Yves Pepermans – ypepermans@serv.be 
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De heer Bart Tommelein 

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 
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contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Yves Pepermans SERV_20180910_uitrol_digitale_meters_ADV 10 september 2018 

ypepermans@serv.be   

Adviesvraag besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit, wat 
betreft de uitrol van digitale meters  

Mijnheer de minister 

Op 16 juli 2018 heeft u de SERV om advies gevraagd omtrent de uitrol van digitale meters. De 

SERV kreeg adviestijd tot 10/09/2018. Kort gesteld wordt er een juridisch kader gecreëerd voor: 

tijdsafhankelijke tarieven; de timing van de plaatsing van de digitale meters bij de verschillende 

doelgroepen tussen 01/01/2019-01/01/2034; het uitlezen van de digitale meter; de voorwaarden 

waaraan de databeheerder moet voldoen; de procedure tot aanwijzing, evaluatie en beëindiging 

van de aanwijzing van een databeheerder; en de verwerking van persoonsgegevens.  

De SERV kiest er voor om prioriteit te verlenen aan andere adviesdossiers. De sociale partners 

gaan daarom niet dieper in op deze adviesvraag. N.a.v. recente aankondigingen van de Minister 

omtrent het mogelijke uitstel van de uitrol van slimme meters bij prosumenten, herhalen de sociale 

partners wel hun vraag van een jaar geleden om onzekerheden rond de compensatieregeling 

voor bestaande installaties met een terugdraaiende teller snel te verduidelijken. 

Voor meer aanbevelingen met betrekking tot de uitrol van digitale meters verwijzen ze naar het 

advies “decretale mist over digitale meters” van de SERV van 02/10/2017. 

 

Hoogachtend,  

Pieter Kerremans Hans Maertens  

Administrateur-generaal  voorzitter 

 


