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Betreft: Advies Kosten-batenanalyse slimme meters 

Mevrouw de minister, 

De derde Europese Elektriciteitsrichtlijn schrijft voor dat de lidstaten een kosten-batenanalyse 

moeten uitvoeren voor de uitrol van slimme meters. De VREG laat momenteel de kosten-baten 

analyse uit 2008 actualiseren. In bijgevoegd advies op eigen initiatief formuleert de SERV zijn 

aandachtspunten voor die KBA en voor het bredere debat over slimme meters. 

Volgens de SERV kan een fundamentele verhoging van het aandeel hernieuwbare energie in de 

elektriciteitsvoorziening niet zonder slimme netten om intermittente en decentrale elektriciteits-

productie op grootschalige wijze in het energiesysteem te integreren. Slimme meters zijn een 

essentieel onderdeel van slimme netten omdat ze bi-directionele communicatiestromen toelaten 

tussen de afnemer en de leverancier of netbeheerder. De centrale vraag is echter waar welke 

slimme meters moeten worden geplaatst. Een „slimme‟ uitrol van de meters vergt eerst een visie 

op het toekomstige energiesysteem. Het advies pleit dan ook voor het beantwoorden van de 

juiste vragen in de juiste volgorde. Daarnaast bevat het advies enkele aandachtspunten voor de 

lopende kosten-batenanalyse.  

De SERV is uiteraard steeds bereid dit advies verder toe te lichten.  

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Pieter Kerremans Caroline Copers 

administrateur-generaal voorzitter 
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1. Inleiding 

De derde Europese Elektriciteitsrichtlijn (2009/72/EG) schrijft voor dat de lidstaten een 

kosten-batenanalyse (KBA) moeten uitvoeren voor de uitrol van slimme meters. De 

analyse is niet verplicht, maar als de analyse niet plaatsvindt, moeten 80% van alle 

afnemers een slimme meter hebben in 2020.  

De VREG heeft reeds een kosten-baten analyse (KBA) laten uitvoeren in 2008. De 

totale projectwaarde van de studie kwam negatief uit op -396 miljoen Euro. De studie 

wordt momenteel geactualiseerd op basis van nieuwe informatie. 

Met dit advies wenst de SERV belangrijke aandachtspunten op te lijsten waar rekening 

mee gehouden zou moeten worden bij die KBA en meer algemeen bij het debat over 

slimme meters.  

Als bijlage bij het advies is een analyse van het SERV-Secretariaat opgenomen met 

achtergrondinformatie over het debat inzake slimme meters en met een overzicht van 

de discussiepunten in dat debat. Deze analyse vormde de basis voor het advies. 

2. Visie en aandachtspunten van de 

SERV  

Slimme netten zijn cruciaal 

Slimme netten zijn cruciaal in de benodigde energietransitie. Een fundamentele verho-

ging van het aandeel hernieuwbare energie in de elektriciteitsvoorziening kan niet zon-

der slimme netten om intermittente en decentrale elektriciteitsproductie (windturbines, 

PV-installaties, WKK‟s …) op grootschalige wijze in het energiesysteem te kunnen in-

tegreren. Slimme netten (smart grids) moeten elektriciteit met behulp van digitale tech-

nieken en systemen beter sturen, betrouwbaarder beheren en beter in balans houden. 

Ze moeten helpen om gericht buffer- of opslagcapaciteit in te zetten, tijdelijk bepaalde 

verbruiken af te schakelen of om de vraag op een andere wijze te sturen. In functie van 

het gekozen energiesysteem zal de balancering nodig voor de integratie van her-

nieuwbare energie anders ingevuld kunnen worden. 

Slimme meters zijn een essentieel onderdeel van slimme netten 

Slimme meters zijn een essentieel onderdeel van slimme netten. Hun hoofdkenmerk is 

immers dat zij bi-directionele communicatiestromen toelaten tussen de afnemer en de 

leverancier of netbeheerder. Dit is noodzakelijk in een slim net. De ene slimme meter is 

echter de andere niet. Er zijn verschillende types en modellen, met verschillende func-

tionaliteiten en kosten. De nood aan bi-directionele communicatie is bovendien niet 

overal even groot. Zo zou het inpassen van de slimme meters in het distributie- of 

transmissienet in plaats van bij de afnemer een te onderzoeken alternatief zijn. Boven-

dien zijn er alternatieven voor de balancering van het net bij een hoge integratie van 

intermittente bronnen.  

Daarnaast hebben slimme meters, afhankelijk van de functionaliteiten, ook andere po-

tentiële voordelen. Ze bieden bv. mogelijkheden om eindgebruikers te sensibiliseren, 



Advies kosten-batenanalyse slimme meters 

5 

energie te besparen, administratieve lasten te verminderen en op een transparante 

manier gerichte tariefformules te ontwikkelen, waardoor ook de energiefactuur kan da-

len. 

Een centrale vraag is echter waar welke slimme meters moeten worden geplaatst 

Een centrale vraag is echter waar welke slimme meters moeten worden geplaatst. Het 

antwoord op die vraag is enerzijds afhankelijk van de aard van het elektriciteitsnet en 

de omvang, locatie en aard van vraag en aanbod (verbruik, verbruiksprofielen, produc-

tiecapaciteit, samenstelling productiepark, netinfrastructuur…) nu en in de toekomst, en 

anderzijds van de inzet van alternatieven om intermittente en decentrale elektriciteits-

productie in het energiesysteem in te passen (mixen van hernieuwbare energiebron-

nen, bundeling in „virtuele elektriciteitscentrales‟, energieopslag, instrumenten van ac-

tieve en passieve vraagsturing1, netaanpassingen, andere balancingtechnieken…). 

Een ‘slimme’ uitrol vergt een visie op het toekomstige energiesysteem 

Een „slimme‟ uitrol van slimme meters veronderstelt dan ook dat er een visie is op het 

gewenste toekomstige elektriciteitsnet en energiesysteem. Enkel zo kunnen „slimme‟ 

beslissingen worden genomen om de omvangrijke benodigde investeringen voor de 

uitrol van slimme meters uit te voeren. Zonder zo‟n visie lijken slimme meters te veel 

een doel op zich te worden, of lijken secundaire baten zoals energiebesparing en frau-

dedetectie een te groot gewicht te krijgen in de discussies. 

Die visie ontbreekt momenteel nog 

Dergelijke visie op het gewenste toekomstige elektriciteitsnet en energiesysteem is er 

vandaag niet en ook de kennis, de informatie en het debat ontbreken op dit ogenblik 

grotendeels om dergelijke visie op korte termijn te kunnen formuleren. De beschikbare 

kennis en informatie zit vrijwel volledig en exclusief bij de netbeheerders zelf. Daardoor 

is de transparantie beperkt en is er groot gevaar op „regulatory capture‟2 van de regula-

tor en de beleidsmakers. Toch blijft die visieontwikkeling meer dan noodzakelijk. De 

SERV heeft daar in eerdere adviezen al voor gepleit en gewezen op de noodzaak van 

meer maatschappelijke en politieke sturing van de uitbouw van de energieinfrastruc-

tuur. 

Een kostenbatenanalyse kan geen voldoende antwoord geven 

Op korte termijn dwingt de Europese regelgeving de lidstaten ertoe om tegen septem-

ber 2012 een kosten-batenanalyse uit te voeren van de uitrol van slimme meters. Zo-

niet moet 80% van alle afnemers een slimme meter hebben in 2020. De SERV vindt 

het noodzakelijk dat deze kosten-batenanalyse wordt uitgevoerd om onnodige investe-

ringen te vermijden, maar meent tegelijk dat Vlaanderen een signaal moet geven naar 

                                                

1 Uit de situering van het debat in de bijlage blijkt uit een aantal punten dat de rol van vraagsturing potenti-
eel wordt overschat. Zo blijken huishoudens slechts 24% van het elektriciteitsverbruik voor hun rekening te 
nemen, blijkt de inschatting van de rol van de intelligente toestellen m.b.t. de piekverschuiving laag te zijn 
en is de verschuiving van de consumptie tijdens de daguren in het weekend ten gevolge van de registratie 
als daluren (een lager tarief) zeer beperkt (cfr. infra, bijlage). De effectiviteit van actieve vraagsturing bij 
bezinnen kan potentieel lager liggen dan vaak wordt aangenomen. 
2 Regulatory capture is de situatie waarin een regulerende overheidsinstantie niet langer het publieke be-
lang dient, maar de belangen van de sector of industrie die zij dient te reguleren. Vaak is de „capture‟ on-
bewust, in de zin dat de regulerende instantie niet in de gaten heeft dat zij ‟gekaapt” wordt door de belan-
gen van de sector. 
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Europa toe dat deze manier van werken eigenlijk in strijd is met de uitgangspunten en 

instrumenten van het Europese “better regulation”-beleid waar fundamentele beleids-

opties moeten worden onderbouwd door een Impact Assessment. Hier wordt de kar 

voor het paard gespannen en wordt bij gebrek aan analyse een zware verplichting op-

gelegd. 

Volgens de SERV is zoals reeds vermeld een slimme uitrol vereist. Dat impliceert dat 

de juiste vragen in de juiste volgorde worden beantwoord. Een goede kostenbatenana-

lyse van de uitrol van slimme meters is pas mogelijk als voorafgaandelijk een aantal 

andere discussies worden gevoerd en beslissingen worden genomen. 

In eerste instantie is een visie nodig op het gewenste energiesysteem en de plaats van 

hernieuwbare energie hierin. Slimme meters zijn immers vooral belangrijk omdat ze 

kunnen helpen het intermittent en decentraal karakter van sommige hernieuwbare 

energiebronnen op te vangen. De noodzaak om het intermittent en decentraal karakter 

op te vangen kan hard verschillen naar gelang de gekozen hernieuwbare energiemix, 

de omvang en de locatie van de hernieuwbare energie-installaties, en is ook afhanke-

lijk van de aard van de rest van het (niet-hernieuwbare) energieproductiepark. 

Wanneer men zicht heeft op de omvang, de aard en de locatie van de op te vangen 

intermittentie, moet vervolgens worden nagegaan hoe dit best wordt opgevangen. 

Daarbij moeten slimme meters vergeleken worden met alternatieve mogelijkheden om 

het intermittent karakter van hernieuwbare energie op te vangen. Een goede alterna-

tievenvergelijking en de keuze van het beste alternatief zijn essentieel voor een goed 

bestuur. De gevallen waarin slimme meters de beste maatregel blijken om het intermit-

tent karakter van hernieuwbare en decentrale elektriciteitsproductie te kunnen opvan-

gen, bepalen welke uitrol minimaal noodzakelijk is. Voor die gevallen moet beslist wor-

den welke slimme meters ingezet moeten worden.  

Met de kostenbaten-analyse moeten verschillende scenario‟s geanalyseerd worden. Zo 

moet de uitrol van slimme meters geïnventariseerd en geanalyseerd worden die nodig 

is om het intermittent karakter van hernieuwbare energiebronnen in verschillende sce-

nario‟s met telkens een andere energiemix. Ook verschillende scenario‟s met een meer 

ambitieuze uitrol, die zowel betrekking kan hebben op meer meters maar ook op ande-

re types meters met meer functionaliteiten, moeten op hun kosten en baten onderzocht 

worden. Daarbij moeten de voordelen bv. in termen van energiebesparing of betere 

marktwerking, samen met de andere baten afgewogen worden tegenover de kosten 

van de uitgebreide uitrol. Belangrijk daarbij is ook dat de kosten en baten van de uitge-

breide uitrol vergeleken moeten worden met alternatieve maatregelen die dezelfde ba-

ten kunnen genereren. Dat geldt onder meer voor de veronderstelde energiebesparing, 

zowel bij gezinnen (bv. andere meettoestellen) als bedrijven (bv. energieaudit).3 

                                                

3 Een kostenbatenanalyse die kosten en baten van de uitrol van slimme meters onderling vergelijkt is im-
mers een onvoldoende basis voor het nemen van beslissingen. Het is niet omdat de baten (voor bepaalde 
plaatsen en functionaliteiten) groter zijn dan de kosten, dat slimme meters wenselijk zijn. Voor de meeste 
functies en baten van slimme meters bestaan alternatieven die dezelfde doelstellingen mogelijks effectie-
ver, efficiënter en sneller kunnen bereiken. Een analyse van de verschillende doelstellingen en mogelijk-
heden om die te realiseren is nodig. 



Advies kosten-batenanalyse slimme meters 

7 

Debat blijft nodig 

De huidige aanpak in Vlaanderen van het beleid en de kosten-batenanalyse voor 

slimme meters beantwoordt dus niet helemaal aan de hiervoor uiteengezette visie van 

de SERV. De SERV is dan ook vragende partij om hierover in debat te kunnen treden 

met beleidsmakers en de verantwoordelijke overheidsinstanties. De SERV neemt zich 

alvast voor om op korte termijn een aanzet voor dit debat te geven door publicatie van 

een nota over slimme netten. 

Praktijkinitiatieven blijven wenselijk 

Daarnaast meent de SERV dat concrete, goed gekozen praktijkinitiatieven wenselijk 

blijven. Slimme meters zijn immers nog een relatief nieuw concept, met veel onzeker-

heden en onduidelijkheden. Praktijkinitiatieven moeten toelaten om op verschillende 

vlakken meer kennis en informatie te verwerven, en moeten maximaal inspelen op de 

sterktes en opportuniteiten van Vlaamse bedrijven die actief zijn of kunnen worden op 

deze internationale groeimarkt zodat de opgedane ervaring ook in het buitenland kan 

worden gevaloriseerd. Daarbij moet ook bijzondere aandacht gaan naar proefprojecten 

bij kleine bedrijven. Die krijgen in de huidige proefprojecten minder aandacht dan ge-

zinnen. Tegelijk moeten proefprojecten geen voorafname zijn op te nemen beslissin-

gen. Het is belangrijk om slim te experimenteren en opties open te houden. 

Aandachtspunten voor de lopende analyse 

De SERV meent in elk geval dat de huidige opmaak van een kosten-batenanalyse, wat 

ook de uitkomst daarvan is, geen eindpunt kan zijn in de discussie, en vooral informatie 

moet opleveren die ook bruikbaar is voor de ontwikkeling van de noodzakelijke bredere 

visie. In dat verband formuleert de SERV enkele aandachtspunten: 

 Segmentering is van groot belang. De kosten en baten van slimme meters verschil-

len immers sterk naargelang de locatie en functionaliteiten ervan. Er is dan ook 

nood aan doelgroepspecifieke analyses (op basis van een relevante segmentering 

van de mogelijke gebruikersgroepen) en voor de verdeling van de kosten en baten 

tussen en binnen doelgroepen. Het gaat dan zowel om een relevante segmentering 

van de mogelijke gebruikersgroepen (met voldoende aandacht voor kwetsbare 

groepen) als om de verdeling van kosten en baten tussen energieverbruikers, dis-

tributienetbeheerders, producenten en leveranciers in diverse scenario‟s voor de 

uitrol van de slimme meters (doelgroepen, fasering, technische kenmerken waar-

onder het dataverkeer, financiering…). 

Niet alleen in termen van doelgroepen is segmentering nodig, maar ook in functie 

van de locatie, bv. op plaatsen waar vraagsturing het meeste nodig en zinvol is (in-

termittente bronnen, vlot stuurbare afname…) of in functie van het type gebouw. 

Het kan ook blijken dat slimme meters op strategische punten in het distributienet 

en niet bij de afnemer zelf moeten geplaatst worden ter ondersteuning van een slim 

net. 

 Eén van de vaakst vermelde secundaire baten van slimme meters (naast de primai-

re baat van netsturing) is het realiseren van energiebesparing. Er is echter heel wat 

onduidelijkheid en onzekerheid over de potentiële besparingen. De resultaten van 

experimenten zijn vaak een overschatting door de niet-representativiteit van de 

deelnemers. Aangezien het verbruiksprofiel sterk kan verschillen van regio tot regio 

is het bovendien niet steeds mogelijk om conclusies van studies wereldwijd gewoon 
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over te nemen. Bijkomende studies en proefprojecten met dit aspect als onder-

zoeksvraag zijn nuttig en gewenst. Door de grote diversiteit in verbruiksprofielen is 

segmentering wellicht ook in termen van energiebesparing nodig. 

 Een andere vermelde secundaire baat zijn de vermeden fysieke meteropnames. Bij 

de inschatting van deze baat moet rekening worden gehouden met de reële situatie 

op het terrein. Indien men bv. zou kiezen voor de uitrol van enkel slimme elektrici-

teitsmeters en niet voor slimme gasmeters, zullen de baten van vermeden fysieke 

meteropnames veel minder groot zijn dan verondersteld. De meter-opnames vin-

den namelijk voor elektriciteit en gas samen plaats. Dit kan als gevolg hebben dat 

de vaste kostencomponent voor het gasverbruik toeneemt door de uitrol van slim-

me meters voor elektriciteit.  

Een afzonderlijke KBA voor de uitrol van slimme elektriciteitsmeters enerzijds en 

slimme gasmeters lijkt aangewezen om inzicht te geven in de afzonderlijke baten 

en kosten.  

 Het debat rond slimme meters wordt getrokken door de VREG. VREG tracht via het 

beleidsplatform zoveel mogelijk stakeholders te betrekken. Iedereen kan zich in-

schrijven om te participeren aan de vergaderingen. De verslagen en bemerkingen 

worden ook via het internet beschikbaar gesteld aan de ingeschreven leden. Ook 

sociale organisaties kunnen en hebben dit kanaal gebruikt om hun kanttekeningen 

mee te delen. Toch is er grote kennis-en informatie-asymmetrie (cf. supra) waar-

door de belangen van de leveranciers en de netbeheerders dreigen te domineren 

in het platform. De VREG dient zich hiervan ten volle bewust te zijn, en alle moge-

lijke maatregelen te nemen om het debat geïnformeerd, transparant en evenwichtig 

te laten verlopen en zijn rol als neutrale regulator te kunnen spelen. 
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Bijlage: Situering van het debat 

1. Slimme meters: wat en waarom? 

Wat zijn slimme meters? 

Slimme meters zijn elektronische toestellen die het verbruik en de productie van ener-

gie kunnen meten en deze meetgegevens – samen met andere informatie – kunnen 

uitwisselen via elektronische communicatie met andere marktpartijen. De ene slimme 

meter is echter de andere niet. Er zijn verschillende fabrikanten, types en modellen, 

met soms sterk uiteenlopende functionaliteiten (zie verder). Een hoofdeigenschap van 

de slimme meter is dat die bi-directionele communicatiestromen tussen de consument 

en de leverancier of netbeheerder toestaat. De slimme meter zou ook diensten kunnen 

ondersteunen die energie efficiëntie in gebouwen stimuleert. In het Vlaams regeerak-

koord is sprake van slimme meters die niet alleen een slim net mogelijk maken maar 

ook tot meer comfort en minder verbruik voor de energiegebruiker zullen leiden alsook 

bijdragen tot een betere werking van de energiemarkt. 

Slimme meters als onderdeel van een slim net 

Een van de doelstellingen binnen Pact2020 is om „het elektriciteitsnet tegen 2020 om 

te vormen tot een internationaal goed geïnterconnecteerd en slim net waarop decentra-

le productie-eenheden en nieuwe toepassingen kunnen worden gekoppeld.‟ Tevens is 

een van de projecten binnen het ViA-actieplan groen en dynamisch stedengewest is 

het ontwikkelen van een slim elektriciteitsnet. Het gebruik van slimme meters wordt 

gezien als een essentieel onderdeel van een intelligent elektriciteits- en gasnet. Vooral 

wanneer men via actieve vraagsturing het evenwicht tussen vraag en aanbod op de 

elektriciteitsmarkt wenst te regelen, blijken slimme meters essentieel.  

Kosten- en Baten analyse uitrol slimme meters: een Europese verplichting  

In de Europese Elektriciteitsrichtlijn (2009/72/EG) is bepaald dat de lidstaten ervoor 

moeten zorgen dat er slimme metersystemen ingevoerd zullen worden die de actieve 

participatie van de consumenten aan de markt voor levering van elektriciteit zullen on-

dersteunen. Alvorens beslist wordt over een eventuele uitrol van slimme meters, wordt 

verwacht dat de lidstaten een kosten-batenanalyse uitvoeren die de economische 

haalbaarheid moet nagaan. Deze studie moet in elke lidstaat uitgevoerd worden vóór 3 

september 2012. De kosten-batenanalyse is niet verplicht, maar de Europese richtlijn 

stelt dat als de kosten-batenanalyse niet plaatsvindt 80% van alle afnemers een slim-

me meter moet hebben in 2020.4 Als een lidstaat wel een kosten-batenanalyse uitvoert, 

moeten in 2020 80% van de afnemers waarvoor er een positieve analyse is bekomen 

een slimme meter hebben. Deze werkwijze met betrekking tot het Europese beleid is 

ongebruikelijk. De richtlijn legt een beslissing op, tenzij een kosten-batenanalyse wordt 

uitgevoerd. Er ontbreekt een logische opbouw gaande van een RIA m.b.t. de maatregel 

alvorens een beslissing op te leggen. 

                                                
4
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_ret

ail_markets.pdf , p. 10 en 11  

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_retail_markets.pdf
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/implementation_notes/2010_01_21_retail_markets.pdf
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Heel wat landen, waaronder Italië en Zweden, hebben reeds beslist om voor een volle-

dige uitrol van slimme meters te kiezen. Al is de situatie in die landen niet per sé verge-

lijkbaar met de Vlaamse. Zo gaf in Italië fraudebestrijding de doorslag bij de beslissing 

tot uitrol en is fysieke meteropname5 in Zweden een heel andere uitdaging dan in het 

kleine en dichtbevolkte Vlaanderen. In Vlaanderen heeft de VREG in 2008 een studie 

uitbesteed aan het bedrijf KEMA om een KBA analyse voor een uitrol van slimme me-

ters in Vlaanderen uit te voeren (cf. infra). De resultaten van de studie waren negatief: 

de totale projectwaarde kwam negatief uit op -396 miljoen Euro (cf. infra). Gezien de 

gewijzigde context en nieuwe informatie uit van andere projecten en studies wordt 

momenteel in opdracht van de VREG een studie uitgevoerd door hetzelfde bedrijf 

KEMA. 

Proefprojecten Vlaanderen  

In Vlaanderen zijn proefprojecten lopende rond slimme meters. In april 2010 is Eandis 

in Leest en Hombeek begonnen met een proefproject met 4200 slimme meters. Inmid-

dels zijn de proof of concept projecten in Leest en Hombeek reeds afgewerkt en start 

Eandis met 10 pilootprojecten over heel Vlaanderen. Daarnaast werden door Infrax ook 

300 slimme meters geplaatst in Infrax-gebied. De bedoeling van het eerste proefproject 

van Eandis is om enerzijds de verschillende technologieën via welke de meetgegevens 

kunnen doorgestuurd worden te testen, en anderzijds om via het doorlopen van een 

leerproces een tweede, grootschaliger proefproject op te zetten in 2012 met de plaat-

sing van 50.000 slimme meters verspreid over Vlaanderen. De inzichten en ervaringen 

uit het proefproject zullen ook als input dienen voor de nieuwe KBA analyse. 

2. KBA slimme meters 2008 

KBA Slimme meters 2008 

De VREG heeft in 2008 een model laten ontwikkelen om de kosten en baten van een 

eventuele invoering van slimme meters voor elektriciteit en gas in Vlaanderen te kun-

nen inschatten. Dit model werd opgesteld door het studie- en adviesbureau KEMA. Het 

model gaat uit van een macro-economische benadering, maar de impact op de ver-

schillende belanghebbenden (netbeheerders, Elia/Fluxys, energieproducenten, ener-

gieleveranciers, verbruikers en overheid) kan ook onderzocht worden. De resultaten 

van de analyse zijn samen met de eerste conclusies werden gebundeld in een rapport 

dat beschikbaar is op de VREG-website6. De methode alsook de resultaten worden 

hieronder kort besproken. 

Veronderstellingen en resultaat 

In de studie wordt de nuloptie (business as usual) vergeleken met een referentiealter-

natief (volledige uitrol van slimme meters) op basis van de Netto Contante Waarde 

                                                

5 De Zweedse overheid heeft de netbeheerders verplicht om maandelijks de meters uit te lezen van alle 
gebruikers (tegen 2009). 

6
 http://www.vreg.be/kosten-batenanalyse  

http://www.vreg.be/kosten-batenanalyse
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(NCW) methode7. Het referentiealternatief wordt ook vergeleken met een aantal pro-

jectalternatieven (cf. infra). Het resultaat hangt sterk af van de gedefinieerde functiona-

liteiten van de slimme meter. Daarvoor werden de basisfunctionaliteiten van het WT4-

rapport8 van de VREG weerhouden. De functionaliteiten worden in onderstaand kader 

kort overgenomen.  

Lijst van basisfuncties van de slimme elektriciteits- en gasmeters KEMA studie 2008 

 

 meting van elektriciteitsafname en -injectie; 

 meting van (temperatuur-gecorrigeerde) gasafname; 

 doorsturen van meterstand (meetregisters) op aanvraag; 

 periodiek doorsturen van de meterstand (meetregisters) 

 opslaan van meterstanden en/of belastingscurve; 

 op afstand uitschakelen/inschakelen en aanpassen van het vermogen van de elektriciteitsleve     

ring; 

 op afstand collectief begrenzen of afschakelen van meters; 

 uitschakelen/inschakelen van de gaslevering; 

 registreren van het verbruik in verschillende tariefperiodes; 

 op afstand aanpassen van tarieven/tariefperiodes; 

 op afstand firmware upgrades, programmeren of toevoegen van nieuwe functies aan de meter; 

 op aanvraag doorsturen van een diagnose spanningskwaliteit/toestand („power quality‟) en span-

ningsniveau; 

 automatisch doorsturen van fraudealarm; 

 communicatie met andere meters (gasmeter, watermeter) mogelijk via de elektriciteitsmeter; 

 prepaid functie, de meter kan worden gebruikt als budgetmeter; 

 display op de meter; 

 lokale poort ten behoeve van externe display. 

 

Het model bestaat naast de parameters en tijdsreeksen uit 16 kosten- en batenbladen. 

Het referentie-alternatief gaat ervan uit dat er een volledige uitrol9 zal plaatsvinden over 

5 jaar, dat de levensduur van de meters 15 jaar bedraagt en dat voor de communicatie-

technologie 80% PLC (power line communication) en 20% GPRS (General Packet Ra-

dio Service) gekozen wordt10. Men is er in de studie vanuit gegaan dat de besparingen 

ten gevolge van de terugkoppeling (sensibilisering) door de slimme meter zowel voor 

elektriciteit als voor gas 1,5% bedraagt.11  

De totale projectwaarde kwam negatief uit op -396 miljoen Euro, m.a.w. een negatieve 

“business case” voor Vlaanderen. De grootste positieve bijdrage zou geleverd worden 

                                                

7 De Netto Contante Waarde (NCW) of Net Present Value (NPV) methode houdt in dat alle kosten en op-
brengsten van een project worden geinventariseerd en vervolgens verdisconteerd volgens een vooraf 
bepaalde interestvoet of gewenst rendement (discontovoet). De verdisconteerde bedragen worden dan 
gesommeerd om tot de NCW te komen. Een positieve NCW betekent dat het project zou moeten uitge-
voerd worden. 
8
 Het rapport „WerkTraject 4 (WT4) – Meetinfrastructuur‟ kadert in het project „ontwikkeling van een 

marktmodel voor de Vlaamse energiemodel‟ van de VREG in 2006. 
9
 Het aantal meegenomen elektriciteitsaansluitingen komt uit op ongeveer 3,1 miljoen en het aantal gas-

aansluitingen op ongeveer 1,7 miljoen. (KEMA, 2008) 
10

 Bij PLC zal men gebruik maken van de elektriciteitsbekabeling terwijl GPRS gebruik maakt van mobiele 
telefonie netwerken. 
11

 “Naar aanleiding van discussie binnen WT4 (cf. supra) is in het model gekozen om het besparingscijfer 
relatief laag te houden (1,5%) voor zowel elektriciteit als gas.” Besparingen met een „in-home display‟ 
bedragen 2,5% voor elektriciteit en 3% voor gas. (KEMA, 2008. p.39) 
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door de snellere detectie van fraude (390 mio €). De grootste kostencomponent zou 

het inrichten van datasystemen voor onder andere datacollectie en datamanagement (-

540 mio €) zijn. De kosten zouden vooral gedragen worden door de netbeheerder (-

1.194 mio €) terwijl de afnemer er het best uitkomt (besparing van 819 mio €). Er werd 

echter geen rekening gehouden met de doorrekening van de kosten aan de verschil-

lende partijen. Bij de projectalternatieven bleek dat enkel het installeren van een dis-

play in de woonkamer en het exclusief gebruiken van PLC voor de data-infrastructuur 

een gunstig effect hebben op het resultaat zouden met respectievelijk -254 mio € en -

337 mio € als eindresultaat. Tot slot bleek uit de gevoeligheidsanalyse dat het resultaat 

vooral gevoelig is voor de volgende parameters:  

 percentage fraude en reductie fraude;  

 levensduur datacollectie-systemen;  

 besparingen door terugkoppeling;  

 de investering in datasystemen. 

KBA slimme meters in Brussel 

KEMA voerde ook op vraag van Belgacom een kosten-batenanalyse uit over de invoe-

ring van slimme meters in het Brussels Gewest. Het resultaat was een negatieve busi-

ness case met een tekort van 170 mio Euro over 20 jaar.12 Het negatieve resultaat voor 

Brussel werd bevestigd door een recentere studie13 uitgevoerd door Capgemini. In de-

ze studie werden vier scenario‟s (basic, moderate, advanced en full) onderzocht waar 

verschillende functionaliteiten aan de slimme meter wordt toegewezen. In alle gevallen 

was het resultaat een negatieve business case (-79,62 mio € tot -158,48 mio €). 

3. Actualisering van de KBA 

Beleidsplatform slimme netten  

Het beleidsplatform slimme netten van de VREG bestaat uit twee werkgroepen: de 

werkgroep “netbeheer en slimme netten” en de werkgroep “marktwerking en consu-

menten”. Verder worden er gemeenschappelijke werkgroepen georganiseerd waar de 

deelnemers van de twee werkgroepen worden gebundeld. De gemeenschappelijke 

werkgroep behandelt onderwerpen waarbij er een raakvlak is tussen de beide werk-

groepen. 

Aan de hand van de lopende proefprojecten, gegevens uit binnen- en buitenland en 

nieuwe informatie wordt momenteel een nieuwe KBA uitgevoerd door KEMA in sa-

menwerking met de VREG en andere marktpartijen. De input voor de update van het 

economisch model zal komen van een klankbordgroep14 bestaande uit leveranciers en 

netbeheerders. De deelnemers van de klankbordgroep dienen een vragenlijst opge-

steld door KEMA in te vullen. Bij de nieuwe studie zou ook rekening gehouden worden 

                                                
12

 Brugel, 2009. Advies met betrekking tot de invoering van „smart metering‟ in het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. 
13

 Studie van de prioritaire functionaliteiten van intelligente tellers in de Brusselse (energie) distiributie-
markt. Capgemini Consulting. 
14

 De klankbordgroep komt samen op 11 april 2011 en 10 juni 2011. 
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met de visies van sociale organisaties met betrekking tot rollen in de markt die werden 

meegedeeld in het kader van de ViA rondetafel rond de consument en de slimme 

energiemeter.15 Het plan van aanpak en de tussentijdse resultaten worden op de ge-

meenschappelijke vergadering getoetst bij de deelnemers. 

Plan van aanpak nieuwe studie 

Het resultaat van de nieuwe KBA wordt verwacht in november 2011. Het resultaat zal 

bepalend zijn voor de eventuele (al dan niet volledige) uitrol van slimme meters in 

Vlaanderen (cf. supra onder 2. discussiepunten). Voor de herziene analyse van KEMA 

zijn twee werkpakketten voorzien (WP1 en WP2).  

WP1 zal opgeleverd worden in juli en bestaat uit een herziening van het model en de 

inputparameters van de hierboven vernoemde studie uit 2008. Naast de herziening van 

het model houdt WP1 ook het financieel waarderen van de verschillende communica-

tietechnieken
16

 en de evaluatie van het effect van real-time
17

 metering in.  

In WP2 wordt gekeken naar de uitrol en de segmentering van verbruikersgroepen. Wat 

de uitrol betreft, wordt nagegaan of een gedwongen of vrijwillige uitrol moet worden 

nagestreefd en of een 100% uitrol haalbaar, aanvaardbaar en noodzakelijk is. Bij de 

segmentering wordt niet enkel gekeken naar de verbruikscategorie (jaarverbruik in 

kWh) maar ook naar het aansluitvermogen, tarifering (enkel of dubbel
18

), prosumen-

ten19 en diensten (PEV, warmtepomp, budgetmeter, etc.).
20

 Bij de segmentering zou – 

indien segmentering naar verbruik of capaciteit gewenst zou blijken – rekening gehou-

den moeten worden met verhuizingen.  

4. Discussiepunten in het debat 

De slimme meter brengt ook heel wat voordelen met zich mee. Een aantal potentiële 

voordelen van de slimme meter zijn: 

 Communicatiemogelijkheden ter ondersteuning van een slim net. Via de 

communicatie laag van de slimme meter ontstaan er mogelijkheden om te commu-

niceren tussen de verschillende marktpartijen. Hierdoor is het voor de netbeheerder 

eenvoudiger om het net intelligent te sturen (slimme netten). Door de communica-

tiemogelijkheden kan de balancering effectiever door een beter inzicht te hebben in 

de verbruiksprofielen. De communicatielaag laat de netbeheerder ook toe om de 

vraag „actief‟ te sturen via prijssignalen of het aan- en afschakelen van de gebruiker 

(of diens toestellen). 

                                                
15

 Zie: http://www.vreg.be/via-rondetafel-de-consument-en-de-slimme-energiemeter  
16

 PLC variant van Eandis en kabeltelevisie van Infrax. 
17

 In de real time scenario in de 2008 werd geen rekening gehouden met de baten van real-time meting. 
Real-time uitlezing zou wel een zeer belangrijke functie zijn binnen smart grids in de toekomst. In de nieu-
we studie zal nagegaan worden of real-time uitlezing financiële voordelen voor slimme netten meebrengt. 
18

 Het is niet duidelijk of in de studie rekening zal worden gehouden met de innovatieve tarieven zoals 
TOU-prijszetting. Het werd niet meegenomen in het model van 2008. 
19

 Een prosument is iemand die zowel stroom produceert als consumeert. Met de hogere integratie van 
HE-bronnen op gebouwenniveau zullen veel consumenten ook actieve producenten worden. 
20

 Presentatie KEMA 11 april 2011. Beleidsplatform slimme meters VREG. 

http://www.vreg.be/via-rondetafel-de-consument-en-de-slimme-energiemeter
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 Sensibilisering eindgebruiker. Via de slimme meter wordt informatie (feedback) 

gegeven aan de eindgebruiker wat hem toestaat zijn gedrag aan te passen. Door 

een beter inzicht in zijn verbruiksprofiel kan de consument actief ingrijpen en wel-

overwogen wijzigingen in zijn gedrag realiseren. 

 Transparante, innovatieve tariefformules. Doordat er meer meetgegevens zijn, 

kan een beter inzicht bekomen worden in de verbruiksprofielen en kunnen leveran-

ciers aangepaste en innovatieve tariefformules op de markt brengen. Op voorwaar-

de dat dit transparant en overzichtelijk verloopt, kan de afnemer daar voordeel uit 

halen in de vorm van een lagere factuur. Men kan via innovatieve tariefformules 

immers het gedrag sturen en een meer gebalanceerde belasting van het productie-

park realiseren. 

 Reductie van de administratieve lasten. Er zal geen nood meer zijn voor manue-

le meteropnames en kan alles digitaal en automatisch doorgestuurd worden. Bo-

vendien moeten de meterstanden niet meer doorgestuurd worden bij een leveran-

cierswissel en/of bij een verhuizing. De consument moet alleen nog maar zijn 

verhuizing/overstap bij zijn energieleverancier doorgeven. De (nieuwe) leverancier 

kan dan de relevante gegevens op afstand uitlezen.  

 Facturatie sneller en correcter. Doordat de meetgegevens continu en in real time 

doorgegeven wordt, kan de facturatie op basis van die meetdata sneller en correc-

ter verlopen. Dit heeft als gevolg dat er minder klachten zullen zijn van de eindge-

bruikers. De eventuele schattingen van meterstanden zullen dan overbodig zijn wat 

de kwaliteit en nauwkeurigheid van de factuur verbetert. 

 Fraudedetectie eenvoudiger en sneller. Wanneer de meterstanden van afnemers 

op een meer accurater manier gelijktijdig uitgelezen kunnen worden, dan kan men 

de infeed vergelijken met het verbruik en detecteren waar het verschil zit. Zo kan 

de netbeheerder eenvoudiger en sneller fraude detecteren en ingrijpen. 

 

Niet iedereen is echter overtuigd van de noodzaak van een volledige uitrol van slimme 

meters. Heel wat kritische stemmen hebben hun bedenkingen en kanttekeningen be-

kend gemaakt. Hieronder wordt een aantal belangrijke discussiepunten in het debat 

rond de uitrol van slimme meters opgelijst.  

De opgelijste discussiepunten hebben vooral een negatieve connotatie en kunnen ge-

interpreteerd worden als (potentiële) nadelen van de slimme meter. De voordelen (cf. 

supra) worden echter voldoende belicht in de literatuur. Hieronder wordt een aantal 

belangrijke discussiepunten in het debat rond de uitrol van slimme meters opgelijst. 

Visie slimme netten eerst, dan slimme meters?  

Om het intermittente karakter van hernieuwbare energie op lange termijn op te vangen 

is er een noodzaak om de netten aan te passen. Er zijn echter verschillende manieren 

om het intermittent karakter van hernieuwbare energie en onevenwichten in de tijd tus-

sen vraag en aanbod te ondervangen. Dit zowel op korte termijn (kwestie van uren) als 

op langere termijn (bv. wanneer er gedurende een week geen wind waait). De sterke 

evolutie van voorspellingsmethodes maken een beter beheer mogelijk, maar de op-

vang van intermittentie blijft noodzakelijk. Voor de korte termijn variabiliteit kan de op-

vang gebeuren door opslag van energie (batterijen, water oppompen, lucht persen, 
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elektrische wagens, etc.) en/of door vraagsturing (afschakelen verbruikers, prijssigna-

len, etc.). De lange termijn variabiliteit kan opgevangen worden door back-up capaciteit 

of door het bundelen van intermittente bronnen om het intermittente karakter te doen 

dalen. Om op grootschalige wijze hernieuwbare energie en decentrale energieopwek-

king te integreren in het net, moeten de netten omgevormd worden tot slimme netten 

waar balancering een centrale rol speelt. 

 

Een vaak terugkomend aspect is de volgorde van beleidsbeslissingen om op een ver-

antwoorde en efficiënte wijze beleidsopties te kunnen nemen. Vooreerst moet een vi-

sie op slimme netten bestaan vooraleer slimme meters geplaatst kunnen worden. 

Omdat netten op verschillende manieren „slim‟ kunnen omgaan met het balanceren is 

het noodzakelijk eerst duidelijkheid te hebben over hoe men wens om te gaan met de 

integratie van hernieuwbare energie in de netten. Als men wenst te focussen op een 

internationaal geconnecteerd net zal de balancering anders verlopen dan in het geval 

men zou kiezen voor centrale HE-installaties met een gelijkaardig productieprofiel als 

dat van de klassieke centrales. Dit laatste kan gerechtvaardigd worden om de netaan-

passingen te minimaliseren. Enkel als men weet wat men met slimme netten wil en 

kan, is het verantwoord om belangrijke investeringen m.b.t. slimme meters uit te voe-

ren. Slechts dan kan vooruitgeblikt worden op de bijdrage van slimme meters binnen 

de context van slimme netten. 

 

Volgens sommigen is smart metering bij alle eindgebruikers niet noodzakelijk om een 

slim net te realiseren21. Enkel wanneer Demand Side Management (actieve vraagstu-

ring) vereist zou zijn, zouden slimme meters noodzakelijk zijn. Actieve vraagsturing zou 

echter ook kunnen gebeuren door middel van prijssignalen (TOU-prijszetting) of door 

technische signalen die rechtstreeks het gebruik van bepaalde toestellen (verwarming, 

koeling, elektrische voertuigen, …) of stroomkringen (accumulatie, …) kunnen aanstu-

ren. Voorwaarde in het eerste geval is wel dat prijsvolatiliteit moet mogelijk zijn in de 

retailmarkt. Slimme meters zijn een middel voor de realisatie van slimme netten en 

hebben dus weinig nut als er geen slim net voor ogen wordt gehouden. 

KBA voldoende? 

Bij een KBA via de NCW-methode probeert men de kosten en opbrengsten zo goed 

mogelijk in te schatten en te verdisconteren om een finaal getal te bekomen. In het 

geval van slimme meters is het echter moeilijk om alle kosten in schatten, laat staan de 

baten. De relatie tussen parameters enerzijds en kosten en/of baten anderzijds is voor 

veel parameters moeilijk in te schatten. Men is vaak genoodzaakt de kosten ruw in te 

schatten of zelfs niet allemaal mee te nemen in het model als blijkt dat ze moeilijk 

kwantificeerbaar zijn. Er heerst nog veel onzekerheid en slimme meters hebben hun 

weerslag op veel domeinen. Het voordeel van slimme meters wordt daarenboven 

slechts maximaal benut wanneer slimme netten werkelijkheid worden. Het schatten 

van de baten die slimme meters hierbij leveren, vereist informatie over de toekomstige 

elektriciteitsnetten die er vandaag niet altijd is.  

                                                
21

 Presentatie van Elia tijdens werkgroepvergadering van „marktwerking en consumenten‟ (beleidsplatform 
slimme netten, VREG). Agenda: rollen in de markt. 13 12 2010  
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Een KBA zou meer moeten omvatten dan een boekhoudkundige oplijsting van de ver-

schillende kosten en baten (=voornamelijk vermeden kosten) om deze dan in minde-

ring van elkaar te brengen. De sociale aspecten en verdelingseffecten verdienen even-

veel belang ondanks dat ze vaak moeilijk kwantificeerbaar zijn. Zeker wanneer kosten 

en baten moeilijk kwantificeerbaar zijn, moeten ze in eerste instantie op een kwalitatie-

ve manier worden omschreven en afgewogen. 

Energiebesparing door feedback 

Een van de hoofdargumenten voor het invoeren van slimme meters is de gerelateerde 

energiebesparing. Energiebesparing is essentieel om aan de klimaatdoelstellingen te 

voldoen en slimme meters kunnen hier een bijdrage leveren. Er heerst echter grote 

onzekerheid over het percentage energiebesparing dat gerealiseerd zou kunnen wor-

den bij de consument. De cijfers die worden voorgelegd met betrekking tot de bespa-

ring dankzij de slimme meter zijn zeer uiteenlopend. Besparingen kunnen gaan van 1 

tot 10% en zelfs 15%22. Hoge besparingspercentages boven 10% kunnen waarschijn-

lijk enkel bereikt worden door  extra maatregelen zoals extra informatie, een display, 

slimme toestellen, etc.23 Door de grote onzekerheid is het van groot belang een sensiti-

viteitsanalyse uit te voeren bij de KBA om na te gaan hoe sterk de resultaten wijzigen 

in functie van de veronderstelde energiebesparing.  

In de discussie rond energiebesparing rond slimme meters wordt vaak uitsluitend reke-

ning gehouden met de situatie bij huishoudens. Dit terwijl het elektriciteitsverbruik bij 

huishoudens in 2008 slechts 24% van het totaal bedroeg.24 De vraag die zich stelt is 

hoe groot de potentiële besparingen ten gevolge van slimme meters kan zijn bij bedrij-

ven. Het is interessant na te gaan of KMO’s geen grotere potentieel hebben dan ge-

zinnen aangezien het verbruik daar meestal veel hoger ligt. Tevens krijgen proefpro-

jecten bij KMO‟s en bedrijven minder aandacht hoewel ook daar interessante inzichten 

kunnen bekomen worden. Bij een volledige uitrol zouden 2,6 miljoen elektriciteitsme-

ters bij huishouden en 500.000 bij KMO‟s geïnstalleerd worden samen met 1,5 miljoen 

gasmeters bij huishoudens en 800.000 bij KMO‟s.25 

Volgende elementen dienen worden beschouwd wanneer men wenst na te gaan hoe-

veel de energiebesparingen juist zullen bedragen: 

 De mate waarin verbruikers bewust worden gemaakt van hun consumptie. Helaas 

zijn er echter nog weinig tot geen studies of ervaringen die kunnen aantonen dat 

slimme meters dit daadwerkelijk kunnen bereiken. De slimme meters die meestal 

worden geïnstalleerd bieden minimale functionaliteiten (bv. uitrol in Italië) aan de 

                                                
22

 Bob Gilligan, 2011. Rising electricity bills: Will smart meters help consumers? Euractiv. Online beschik-
baar op: http://www.euractiv.com/en/food/rising-electricity-bills-smart-meters-help-consumers-news-
502921 EN Mededeling van de Europese Commissie: Slimme netten: van innovatie naar implementatie, p. 
4. Zie: http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/smartgrids_en.htm  
23 Sarah Darby, 2006. The Effectiveness of feedback on energy consumption. Environmental Change Insti-
tute. 
24

 IEA Statistics Belgium. Zie: http://www.iea.org/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=BE  
25

 Van Gorp Michel, Unizo-studiedienst. 04 2010. Slimme netten en slimme meters voor energieke KMO’s. 

p. 36. 

http://www.euractiv.com/en/food/rising-electricity-bills-smart-meters-help-consumers-news-502921
http://www.euractiv.com/en/food/rising-electricity-bills-smart-meters-help-consumers-news-502921
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/smartgrids_en.htm
http://www.iea.org/stats/electricitydata.asp?COUNTRY_CODE=BE
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consument en houden slechts in dat de meter op afstand kan uitgelezen worden26. 

Zulke “basis” slimme meters bieden geen additionele voordeel voor de consument. 

Gevreesd wordt dat de energierekening door de invoering van slimme meters kan 

stijgen in plaats van te dalen voor de huishoudelijke eindgebruiker.  

 

 Het soort feedback dat de gebruiker krijgt. Een studie27 die begeleid werd door de 

Radboud Universiteit Nijmegen in Nederland heeft aangetoond dat gedragsaan-

passingen sterk afhangen van het soort feedback dat de verbruiker krijgt. Na een 

psychologische beschrijving van menselijk gedrag en hoe dat kan gemanipuleerd 

worden, komt de studie tot interessante bevindingen. De besparing bedroeg ge-

middeld 9% voor stroom en 14% voor gas wanneer de verbruikers van gepaste 

feedback werden voorzien (inclusief display). Wanneer enkel een slimme meter 

werd geïnstalleerd zonder display in de woonruimte bedroegen de besparingen 

„slechts‟ 3% voor stroom en 2% voor gas. Bovendien waren meer huishoudens in 

de feedback-groep meer succesvol in het besparen dan huishoudens in de contro-

legroep.28 De meter op zich is dus niet voldoende. De data moeten omgezet wor-

den in feedback die voldoet aan de eisen van aandacht, frequentie, begrijpelijkheid 

en de relatie met een standaard. Feedback, in de vorm van een display, heeft ech-

ter een hogere kost waardoor het evenwicht tussen kosten en baten verschoven 

wordt.  

 

 De vrijwilligheid bij de deelname aan experimenten en proefprojecten. De meeste 

experimenten rond gedragswijzigingen en energiebesparingen zijn gebaseerd op 

vrijwillige deelname. Een gerechtvaardigde veronderstelling is dat het relatief be-

trokken en energiebewuste personen betreft. Dit kan een overschatting van de be-

sparingscijfers betekenen omdat de groep niet altijd representatief is voor alle con-

sumenten.29 

 

 Het uitdovingseffect van besparingen. Sommige studies geven aan dat het ener-

giebesparingseffect op langere termijn kan uitdoven. Zo constateerden onderzoe-

kers van de TU Delft dat een energiebesparing na 4 maanden van 7,8 % niet kon 

worden behouden op langere termijn.30 

 

 Alternatieve besparingsmaatregelen. Sommige studies tonen aan dat men liever 

in energiebesparende maatregelen investeert dan dat men zijn gedrag bijstuurt. 

Daarenboven zijn er voor mensen die wensen geïnformeerd te worden over hun 

elektriciteitsverbruik alternatieven zoals toestellen die op de meter worden aange-

                                                
26

 Bob Gilligan, 2011. Rising electricity bills: Will smart meters help consumers? Euractiv. Online beschik-
baar op: http://www.euractiv.com/en/food/rising-electricity-bills-smart-meters-help-consumers-news-
502921  
27

 Gedurende 3 maanden kregen 18 Nederlandse huishoudens via een aan de slimme meter gekoppeld 
en goed zichtbaar elektronisch display, continu feedback over hun energieverbruik. Een controlegroep van 
eveneens 18 huishoudens kregen alleen een slimme meter, maar dan zonder display. Beide groepen 
kregen energiebesparingadvies en werden gevraagd wekelijks de meterstanden op te nemen.  (zie: L. 
Firet, 2010. „The social psychology behind the impact of feedback on energy consumption‟, UCPartners.) 
28

 Namelijk 81% versus 47% voor stroom en 100% versus 65% voor gas. 
29

 KEMA, 2010. Intelligente meters in Nederland; herziene financiële analyse en adviezen voor beleid.  
30

 E-ster, 09/09/2010. Smart Meters alleen besparen niet veel energie. Zie: http://www.e-

ster.be/over%20E-ster/index.cfm?id=62&newsNr=81   

http://www.euractiv.com/en/food/rising-electricity-bills-smart-meters-help-consumers-news-502921
http://www.euractiv.com/en/food/rising-electricity-bills-smart-meters-help-consumers-news-502921
http://www.e-ster.be/over%20E-ster/index.cfm?id=62&newsNr=81
http://www.e-ster.be/over%20E-ster/index.cfm?id=62&newsNr=81
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sloten en het verbruik eender waar in de woning kunnen tonen. De kostprijs van 

dergelijke toestellen zou in de orde van 100 € zijn. Er bestaan ook kleine apparaten 

die kunnen aangesloten worden op een toestel om het verbruik daarvan te registre-

ren. 

 

 De verschillende verbruiksprofielen. Er zou ook een analyse moeten uitgevoerd 

worden van de impact van de meter op de verschillende verbruiksprofielen. Het 

spreekt voor zich dat kleinere verbruikers een veel kleiner potentieel in energiebe-

sparing hebben dan de grotere verbruikers.  

 

 Het eigen verbruik. De slimme meter verbruikt zelf energie. Hetzelfde geldt voor 

het verzamelen, opslaan en ter beschikking stellen van de meetgegevens. Niet en-

kel de slimme meter zelf, maar ook de displays en bijhorende computers en com-

municatieapparatuur verbruiken stroom voor zoverre ze niet reeds gebruikt worden 

voor ander toepassingen. Het energieverbruik van het systeem zou echter zeer 

laag zijn met vaak terugkomende nuanceringen in het debat als gevolg. 

 

 De betrokkenheid van de eindgebruiker. De confrontatie van de eindgebruiker 

met de meetgegevens zou een gedragswijziging kunnen realiseren. Sommige critici 

merken echter op dat via de digitalisering van de markt de eindgebruiker juist dreigt 

minder in contact te komen met de elektriciteitsmarkt. Er is namelijk geen nood-

zaak meer om de meter uit te lezen, de factuur komt elektronisch en de betaling 

gebeurt vaak via domiciliëring. Het omgekeerde is echter ook mogelijk. Door de 

sensibilisering kan de consument zich meer betrokken voelen met de elektriciteits-

markt. 

 

 Het effect van dynamische prijssignalen. Het gebruik van dynamische prijssigna-

len (bv. TOU-tarifering31) zou een effectief middel zijn om een bijsturing van het ge-

drag te realiseren. Velen betwijfelen de effectiviteit van innovatieve tarieven. Zo 

werd vanaf 1 januari 2007 het elektriciteitsverbruik tijdens de daguren van het 

weekend ook geregistreerd op de teller die het verbruik tijdens de daluren weer-

geeft. Deze maatregel werd ingevoerd omdat de gemiddelde productiekost tijdens 

de daluren lager is doordat de duurdere piekcentrales dan niet moeten worden in-

gezet. Op verzoek van de VREG heeft Synergrid een analyse gemaakt van de im-

pact van de invoering van het weekendtarief. Een van de conclusies was dat het 

gedragseffect beperkt bleef tot 2 à 3%. Een gedifferentieerde tariefregeling brengt 

dus niet noodzakelijk een grote gedragswijziging teweeg. Het gebruik van innova-

tieve tarieven brengt ook andere bedenkingen met zich mee (cf. infra). 

Complexe tariefstructuren  

Het gedrag van de verbruiker zou wijzigen door hem of haar te confronteren met de 

meetgegevens. Een gedragswijziging (=besparing van energiegebruik) kan versterkt 

worden door prijssignalen. Als gevolg van hoge prijzen tijdens de piek kan de verbrui-

                                                
31

 TOU-pricing of Time Of Use pricing houdt in dat de prijs voor elektriciteit of gas wijzigt en afhankelijk is 
van de tijdsperiode. Zo zal de prijs hoger zijn tijdens de piekperiode en kan er een relatie tussen de geag-
gregeerde vraag en de „real time‟ prijs gangbaar zijn. 
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ker zijn consumptie reduceren of verschuiven in de tijd. Dit heeft als bijkomende voor-

deel dat de piekcapaciteit niet verder dient uitgebreid te worden en dat de kosten-

efficiëntie van de productie kan verhogen32. Dat kan op zijn beurt zorgen voor lagere 

energiefactiren 

Echter, door marktkrachten en/of het gebrek aan transparantie kunnen mogelijks ook 

gecompliceerde tariefformules ontstaan voor de consument. Indien dat het geval is, 

kan dat leiden tot een overvloed aan tariefplannen die de situatie voor de consument 

onoverzichtelijk en onbegrijpelijk maakt (cf. GSM-markt). Vooral de lage inkomens 

zouden hiervan slachtoffer kunnen worden van de nieuwe prijsstrategieën omdat ze 

niet in staat zijn om te investeren of hun gedrag aan te passen. Ze kunnen ook niet 

investeren in de zogenaamde nieuwe „intelligente‟ toestellen - die in functie van de prijs 

kunnen aan- of afschakelen - terwijl ze genoodzaakt kunnen zijn stroom af te nemen 

tijdens de piekmomenten.33  Dynamische of TOU prijszetting hoeft bovendien niet 

noodzakelijk een reductie van het verbruik en de kosten met zich mee te brengen aan-

gezien het verbruik buiten de piekperiode sterker kan toenemen dan de reductie van 

tijdens de piekperiode. 

Privacy en veiligheid 

In het debat rond slimme meters heeft de mogelijke inbreuk op de privacy van de 

consument in andere landen (bv. Nederland) voor heel wat tegengas gezorgd. De 

meetgegevens kunnen de privacy van de consument schaden en zijn op diverse wijzen 

vatbaar voor misbruik. De gedragspatronen die via de meetdata zichtbaar worden, ko-

men in de handen van de netbeheerders en de energiebedrijven. Het is niet duidelijk 

hoe lang die informatie mag of moet vastgehouden worden en of die verspreid mag 

worden naar andere instanties. Er is nood aan duidelijke afspraken voor de distributie-

netbeheerders wat wel en niet mag met meetgegevens. Standaardisatie op Europees 

niveau (cf. infra) zou hier een oplossing op kunnen bieden. Privacy krijgt heel wat aan-

dacht op Europees niveau. De „privacy by design‟ benadering34 is volgens de Europese 

Smart Grids Task Force noodzakelijk om een breed draagvlak en een hoge accepta-

tiegraad te creëren bij de consument.  

De gegevens die energiebedrijven via het internet zouden kunnen beschikbaar stellen 

aan de consumenten kunnen vatbaar zijn voor hackers.  

De veiligheid van de consument kan zo in gedrang komen. Het gebruik van software 

speelt bovendien een steeds meer dominante rol in onze digitale maatschappij waar-

door ook in de elektriciteits- en gasmarkt virussen een invloed kunnen hebben op de 

ICT laag van de slimme meter. Zo zou de veiligheid met betrekking tot het op afstand 

activeren en desactiveren van de stroomvoorziening (vooral gas, cf. infra) ten gevolge 

van de kwetsbaarheid van de software onderzocht moeten worden. De slimme meter 

heeft anderzijds als voordeel dat, in geval van een ongeluk, de netbeheerders van bui-

tenaf en op afstand het gas of de elektriciteit kunnen afsluiten. 

                                                
32

 De zogenaamde „piek centrales‟ hebben hogere draaikosten (brandstof) dan de „base load centrales‟. 
33

 Studie uitgevoerd door de Britse regulator Ofgem, zie: Joint ANEC/BEUC position paper on „smart ener-
gy systems for empowered consumers’. 
34

 Privacy by design is een benadering waarbij privacy en data bescherming is ontworpen in systemen die 
met de informatie werken van bij de start van de ontwikkeling.  
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Veiligheid en privacy van de consument m.b.t. de data zijn noodzakelijk om een brede 

acceptatiegraad voor slimme meters te realiseren. De privacy en veiligheidsaspecten 

van de slimme meters heeft in Nederland voor heel wat discussies gezorgd. Het gevolg 

is dat men nu de slimme meter alleen op vrijwillige basis mag installeren. Daarenboven 

wordt de informatie die naar de netbeheerder verstuurd wordt drastisch beperkt, wor-

den gegevens minder lang bewaard en is de beveiligingseis opgeschroefd naar bank-

standaarden.  

 

Enige nuancering in het privacy-debat is op zijn plaats aangezien de Vlaming minder 

gehecht zou zijn aan het privacy-aspect. Op de vraag van de VREG of men „het feit dat 

het energiebedrijf bijna op elk moment van de dag weet hoeveel energie er verbruikt 

wordt‟ een inbreuk vindt op de privacy antwoordt 86% van de bevraagde gezinnen er 

geen probleem mee heeft dat het energiebedrijf over deze gegevens beschikt. Binnen 

het debat wordt ook melding gemaakt van de vergelijking met de loyaliteitskaarten van 

supermarkten en andere bedrijven. Op die manier beschikken de bedrijven eveneens 

over heel wat gegevens van de klanten terwijl de klant dat niet ervaart als een inbreuk 

op zijn privacy. Al heeft de consument de vrije keuze of hij al dan niet een loyaliteits-

kaart wil. 

Alle meters vervangen of segmentering? 

Slimme meters zijn nodig als ondersteuning van een slim net. Ze zijn een middel maar 

geen doel op zich. De vraag is of het wel verstandig (en economisch verantwoord) is 

om bij elke verbruiker een slimme meter te installeren. Het energiebesparingspotenti-

eel is kleiner voor kleine verbruikers. De mogelijkheid tot actieve vraagsturing is bij 

kleine verbruikers namelijk veel beperkter en de kosten bedragen soms meer dan de 

slimme meter alleen. Zo zouden ook „slimme‟ toestellen moeten aangeschaft worden 

terwijl niet alle consumenten de middelen hiervoor ter beschikking hebben. Deze stel-

ling wordt door sommigen genuanceerd door te wijzen naar het feit dat afschakeling 

ook mogelijk is zonder de aankoop van „slimme‟ toestellen. De afschakeling zou name-

lijk ook kunnen plaatsvinden door te werken op basis van elektrische circuits en zeke-

ringen. Een gesegmenteerde aanpak van de uitrol kan soelaas bieden. Zo heeft men 

er in Duitsland voor gekozen om voorlopig enkel bij nieuwe gebouwen en gebouwen 

met een grote renovatie de verplichting om een slimme meter te installeren op te leg-

gen. 

De segmentering zou zich niet mogen beperken voor de doelstelling energiebesparing. 

Slimme meters van de netbeheerder op wijkniveau als alternatief 

 

Men zou ook moeten nagaan waar het plaatsen van slimme meters zin heeft om het 

intermittent karakter van hernieuwbare energie op te vangen (cf. supra, 4. Discussie-

punten, communicatiemogelijkheden). De werking van een slim net zou ook gegaran-

deerd kunnen worden door te meten op wijkniveau wat een beperktere uitrol en een 

vereenvoudiging van de dataverwerking met zich meebrengt. De voorspellingsmodel-

len, noodzakelijk voor de afstemming van de decentrale productie en afname, worden 

door de netbeheerder uitgemiddeld per wijk. Diepgaander onderzoek zou moeten uit-
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wijzen of het meten op wijkniveau maatschappelijk efficiënter is. Infrax zou onder-

zoeken of en hoe een slim net kan gebouwd worden door slimme meters enkel te 

plaatsen op strategische plaatsen.35 Bovendien zou ook moeten nagegaan worden of 

er een segmentering mogelijk is naar locatie. Zo kan blijken het zinvoller is een meter 

te plaatsen bij verbruikers in de nabijheid van hernieuwbare energiebronnen. Tevens 

hebben sommige verbruikers een relatief stuurbaar energieverbruik waardoor het 

plaatsen van de slimme meter bij dergelijke profielen meer zinvol is. 

Mattheus-effect 

Het kostenplaatje van de slimme meter is nog niet volledig duidelijk. Daarenboven 

kunnen de nevenkosten, zoals de kosten voor de diensten, ook op de consument af-

gewenteld worden. De kosten dreigen door de consument gedragen te worden terwijl 

vooral de netbeheerder, de toestelproducent of de industrie zouden genieten van de 

baten (zoals fraudedetectie). De netbeheerders zullen in de huidige regelgeving inves-

teren in de slimme meters en tegelijk hun kosten verhalen op de consument via de dis-

tributienettarieven waardoor de kost stijgt voor de eindafnemer. Aangezien het netta-

rief kWh gebonden is (voor lage spanning) kan er bij een energiebesparing (minder 

geaggregeerde kWh) een verhoging in de tarieven ontstaan om het verlies aan inkom-

sten bij de netbeheerder te compenseren, waardoor een steeds kleinere groep moet 

opdraaien voor steeds meer kosten. De vaste kosten voor de kleine verbruiker zullen 

op deze manier toenemen. De sociaal zwakkeren zijn minder in staat tot energiebe-

sparingen en dreigen zo de kosten te dragen van de meer welvarende consumenten. 

Deze laatste groep heeft wel de middelen hebben om te investeren in „slimme toestel-

len‟, een display, een elektrische wagen, energiediensten, etc. en kan zelfs zijn eigen 

stroom (gedeeltelijk) produceren. Gezien het relatief laag energiebesparingenpotentieel 

van de slimme meter (cf. supra) dient het potentiële Mattheus-effect enigszins genuan-

ceerd te worden. 

 

Bovendien kan worden gewezen op de innovatieve tarieven die de zaken complexer 

kunnen maken voor de consument (cf. supra). Het is van belang om de kostenbaten-

analyse per doelgroep uit te voeren. Op die manier kan duidelijk worden wie welke kos-

ten draagt en wie van welke baten geniet.  

Goedkopere alternatieven om het zelfde doel te bereiken? 

Slimme meters hebben een prijs. Naast de aankoop en installatie van de meter zelf zijn 

er kosten gerelateerd aan het inrichten van de communicatie-infrastructuur en de data-

centra. Een display brengt een extra kost met zich mee. Bovendien moeten vaak on-

rechtstreekse kosten ( bv. een internetaansluiting en/of abonnement, een computer, 

slimme toestellen, etc.) gemaakt worden als men de voordelen van een slimme meter 

maximaal wil benutten. De vraag stelt zich of het geld niet efficiënter kan geïnves-

teerd worden terwijl dezelfde doel behaald wordt. Het voorspelde budget voor de uitrol 

van slimme meters bedraagt ongeveer 1 miljard Euro36. Er zijn andere maatregelen die 

meer energiebesparing zouden kunnen opleveren voor dezelfde investering (bv. dak-

                                                
35

 Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie. Vergadering van 28/01/2010. Vraag om uitleg 
van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, 
Steden en Sociale Economie, over slimme elektriciteitsmeters en de kosten 
36

 Zie ViA rondetafel „de consument en de slimme energiemeter‟ 05 10 2010 
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isolatie, dubbele beglazing, energie-audit, etc.). De slimme gasmeter zou in de KEMA-

studie een besparing van 1,5% meebrengen (3% met gebruik van display). Het isole-

ren van de gebouwenschil of de investering in efficiëntere installaties kan veel hogere 

besparingen realiseren. Slimme meters hebben echter niet enkel als doel om energie-

besparing te realiseren en moeten ook een slim net ondersteunen. Een evaluatie waar 

men alle doelen voor ogen houdt is hier gepast en gewenst. 

Peak shaving en intelligente toestellen 

Peak shaving is de verschuiving van de elektriciteitsconsumptie in tijd. Dit zou gereali-

seerd kunnen worden door Demand Side Managment (DSM) waar slimme toestellen 

een grote rol kunnen spelen. Een analyse van het belastingsprofiel van de toestellen is 

nodig om na te gaan of ze wel kunnen voldoen aan de verwachtingen. De huishoud-

toestellen kunnen ingedeeld worden in drie groepen. De autonome toestellen, de „on-

demand’ toestellen en de tijdsvariabele toestellen. De eerste groep toestellen functio-

neert automatisch zoals koelkasten, diepvriezers, circulatiepompen etc. De twee groep 

wordt meestal ingeschakeld op het moment dat ze nodig zijn. Voorbeelden zijn verlich-

ting, koken, TV, etc. De derde groep - de tijdsvariabele toestellen - zijn toestellen die 

op flexibele tijdstippen kunnen ingeschakeld worden zoals wasmachines, drogers, 

vaatwassers, etc. Deze laatste groep zou het grootste potentieel hebben om gestuurd 

te worden via Demand Side Management maar slechtst een zeer klein aandeel hebben 

binnen de gemiddelde totale elektriciteitsverbruik. De autonome toestellen alsook ver-

lichting hebben daarenboven een groot potentieel voor energie-efficiëntie zoals het 

gebruik van A++ toestellen of LED verlichting.37 De vervangingen door efficiëntere 

toestellen breng wel extra kosten met zich mee. Zoals vermeld kunnen subsidies voor 

energie-efficiënte aankopen een interessant alternatief voor het gebruik van slimme 

meters blijken (cf. supra). Er moet overigens een grondige analyse uitgevoerd worden 

over welke sectoren (industrie, dienstensector en huishouden) de pieken veroorza-

ken en het vermogen dat die sectoren vereisen. Hierbij dienen ook de doelstellingen 

van peak-shaving en de verschillende kosten om via alternatieve scenario‟s tot het ge-

wenste resultaat te komen onderzocht te worden. Enkel dan kan blijken of het gebruik 

van slimme meters voor de realisatie van peak-shaving een gegrond argument is of 

niet. We verwijzen hier weer naar de beperkte verschuiving ten gevolge van de invoe-

ring van het weekendtarief (cf. supra). Het project LINEAR van VITO tracht na te gaan 

in hoeverre een slim net actief kan inspelen via DSM.  

 

Naast de technische haalbaarheid van peak shaving d.m.v. slimme toestellen zijn er 

ook bedenkingen op sociaal-financieel vlak. Huishoudelijke toestellen laten aansturen 

door een slimme meter is enkel weggelegd voor kapitaalkrachtige consumenten. Niet 

iedereen heeft het financiële draagvlak om in dergelijke toestellen te investeren 

waardoor het nut van het installeren van een slimme meter of het invoeren van innova-

tieve tarieven in sommige gevallen in twijfel kan getrokken worden. Bestaande toestel-

len slim gebruiken zou mogelijk moeten zijn door een goedkope en eenvoudige manier 

te ontwikkelen die zonder te veel kosten en moeite de toestellen kan sturen. 

                                                
37

 Zie: Parr Mike, Smart meters - a European viewpoint. PWR. Online beschikbaar op: 

http://www.metering.com/node/17736 

http://www.metering.com/node/17736
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De rol van de elektrische wagen 

Het gebruik van elektrische wagens als buffer voor opslag (batterij) wordt vaak als 

middel voor peak shaving naar voor geschoven. Er bestaat de mogelijkheid om elektri-

citeit aan te kopen wanneer de prijzen laag zijn en op te slagen in de autobatterijen en 

weer te verkopen wanneer de prijzen het hoogst zijn. Volgens een CREG studie38 kan 

de elektrische wagen op lange termijn een gunstig effect hebben op de elektriciteits-

prijs. Als het opladen van de wagens op een intelligente manier beheerd zou worden 

kan de overdimensionering van de autobatterij gebruikt worden voor arbitragedoelein-

den waardoor het prijsniveau en/of de prijsvolatiliteit kan dalen bij een grootschalige 

introductie van elektrische wagens. Wanneer echter de wagens enkel opgeladen wor-

den voor rijdoeleinden, zal de prijs wellicht stijgen. De gunstige effecten op de elektrici-

teitsprijs zijn echter enkel van toepassing als twee voorwaarden vervuld zijn. Ten eer-

ste is een uitgebreid netwerk van slimme oplaadpunten nodig waar de wagen kan 

laden en ontladen. Ten tweede moeten marktmechanismen ontstaan waardoor de 

marktspeler zijn energie kan handelen.39   

 

Er wordt echter verwacht dat het gebruik van elektrische wagens net de piekvraag zal 

doen toenemen door de grote gelijktijdigheid.40 Een andere opmerking bij het gebruik 

van elektrische wagens als buffer is dat het op- en ontladen van de batterij extra kosten 

met zich meebrengt aangezien dit de levensduur van de batterij aanzienlijk zal doen 

dalen en de batterij een van de duurste componenten van een elektrische wagens is. 

Daarenboven zullen elektrische wagens een beperkte rol spelen in het wagenpark. Er 

wordt voorspeld dat in 2020 slechts 5 à 20% van de wagens elektrisch aangedreven 

zullen zijn.41 

Budgetmeter 

Een slimme meter kan ook de huidige budgetmeter vervangen. Nu is het zo dat bij 

afnemers die bij de netbeheerder een betalingsachterstand opbouwen een budgetme-

ter geplaatst wordt. Dit vergt in het huidige systeem een installatie ter plaatse van een 

nieuwe meter. Wanneer in de slimme meter een prepayment-functie is voorzien, zou 

deze van op afstand geactiveerd kunnen worden. De slimme meter kan dan bij niet-

betaling slechts een minimaal niveau aan stroom voorzien terwijl bij betaling een acti-

vatie zeer snel en efficiënt kan gebeuren. Dit wordt bevestigd door de ervaringen met 

slimme meters in Italië.42 Hier kunnen wel veiligheidsrisico’s ontstaat en dient beke-

ken te worden hoe problemen met de binnen-installatie vermeden kunnen worden. Zo 

kan men bij het afsluiten van de gaslevering (via een slimme gasmeter) het gasfornuis 

vergeten af te sluiten waardoor er bij een activatie een veiligheidsrisico ontstaat. Een 

andere bedenking is dat er een vermoeden bestaat dat (vooral zwakke) gebruikers in 

                                                
38

 CREG, 2010. De mogelijke impact van de elektrische auto op het Belgische elektriciteitssysteem. 
39

 Er moet op de Belpex DAM een bepaald type bieding mogelijk zijn, namelijk „energie-biedingen‟, waarbij 
de marktspeler kan bepalen om een bepaald volume energie te kopen of te verkopen tegen de laagste of 
hoogste prijs(verandering) van de volgende dag. 
40

 ANEC/BEUC, Smart Energy systems for Empowered Consumers. 2010 
41

 “De voorspelde marktaandelen van elektrische voertuigen, puur elektrisch of elektrische via een plug-in 
hybride onder de nieuw verkochte wagens in 2020 schommelen tussen 5 en 20%.” Uitdagingen voor elek-
trische mobiliteit. Gezamelijke nota van de BBL, Argus en ViA. September 2010. 
42

 OESO, 2011. Electricity: renewables and smart grids. DAF/COMP(2010)10 
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geval van betalingsmoeilijkheden of makkelijker op afstand kunnen afgesloten worden 

wat tot verdoken armoede kan leiden. 

Facturatie op basis van het reële verbruik 

Doordat de data continu en in real time doorgegeven wordt, kan de facturatie op basis 

van die meetdata sneller en correcter verlopen. De huidige praktijk waar men maande-

lijks een gemiddeld bedrag betaalt - en de slotafrekening jaarlijks plaatsvindt – kan dan 

vervangen worden door facturatie op basis van het werkelijk maandelijks verbruik. 

Dit brengt wel de bezorgdheid met zich mee dat kansarme consumenten met een zwak 

financiële draagvlak tijdens de koude winder een zeer hoge factuur van elektriciteit en 

voornamelijk gas voorgeschoteld krijgen. Dit terwijl deze periode de meest essentiële 

periode is om over energie te kunnen beschikken. Het particulier verbruik neemt im-

mers drastisch (met een factor 4)43 toe tijdens de koude en donkere maanden van het 

jaar. De mogelijkheid om vaste voorschotten te betalen moet blijven bestaan voor de 

consument om betalingsmoeilijkheden in de winter te voorkomen. 

Standaardisatie van slimme meters 

De Europese commissie heeft een mandaat (M441) uitgegeven aan de Europese or-

ganisaties voor standaardisatie CEN, CENELEC en ETSI om een Europese stan-

daard voor de interoperabiliteit van slimme meters te bekomen. De eerste resultaten 

worden tegen eind 2012 verwacht.44 Gezien de beperkte markt voor slimme meters in 

Vlaanderen zou men de standaardisatie van de meters, de randapparatuur en commu-

nicatie-protocols op Europees niveau sterker moeten steunen. 

Hoewel standaardisatie van de slimme meters gunstig geacht wordt omwille van de 

harmonisatie, heerst er ook een vrees dat een vroege standaardisatie negatieve effec-

ten kan hebben op de ontwikkeling van de markt. Aangezien het hier een technolo-

gische innovatieve markt betreft waar vele ontwikkelingen zich zullen voordoen zou 

standaardisatie in het voordeel kunnen spelen van de eerste spelers op de markt. In-

novaties of alternatieven zouden gediscrimineerd kunnen worden omdat ze dan niet 

onder de standaard vallen. De standaarden zouden daarom genoeg flexibiliteit moe-

ten voorzien. Hiermee moet rekening gehouden worden bij het opstellen van de stan-

daarden, en moet worden nagegaan of de gestandaardiseerde technologie rijp ge-

noeg is om een maximaal gebruik van toekomstige technologische opportuniteiten 

mogelijk te maken. De privacy-aspecten moeten ook geïntegreerd worden in de stan-

daarden (privacy by design, cf. supra).  

Kortere levensduur 

De slimme meter heeft een kortere levensduur dan zijn voorloper. De op dit moment 

bekende slimme meters hebben een voorziene levensduur van 15 tot 20 jaar. Ander 
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bronnen spreken van een kortere levensduur in de orde van 10 jaar.45 De analoge 

elektromechanische meters hebben een levensduur van 25 tot 40 jaar.46  

Interferentie communicatielagen 

Wat de communicatielaag van de slimme meter betreft, kan deze ook interfereren met 

andere thuisnetwerken. Zo kan een PLC47 netwerk slechts voor één communicatie-

stroom gebruikt worden en zijn extra kosten vereist om dit te vermijden. Bovendien 

kan, in geval er wordt gekozen voor (gedeeltelijk) draadloze communicatie, er weer-

stand bestaan bij de consumenten die geen wireless verbinding hun huis willen. 
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