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Presentatienotities
Waarom sta ik hier:-In Europa is Vlaanderen één van de laatste regio’s die overschakelt.Binnenkort geen productie meer van mechanische meters. Dus een nieuwe standaardmodel moest gekozen worden.-Ministerieel besluit.-tijdlijn slimme meter digitale meter: eerste proefproject in 2010 gaven al aan dat de technologie om verbruiksgegevens van op afstand door te sturen, effectief werkt. Via een tweede onderzoekproject, dat in 2011 is opgestart, wil Eandis nog andere systemen uittesten door zo’n 40 000 ….Verandering energielandschap  van centrale productie naar meer en meer lokale productie = meter nodig om niet alleen afname maar ook zelf geproduceerde energie te meten. De digitale meters monitoren de veiligheid en stabiliteit van die ‘nieuwe’ energienetten.



Agenda

• Wat en waarom ?
• De uitrol ?
• De meter.
• Communicatietechnologie.
• Interface en gebruikerspoorten
• Opportuniteiten gebruikerspoorten.
• De budgetmeter.
• Financiële gevolgen voor prosumenten.
• Wat met de klant.
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Inhoud ter beschikking van de klant






De Digitale meter

Wat en waarom?



Waarom een digitale meter?
 Volgen van de technologische evolutie
Productiestop elektromechanische meter
Productiestop budgetmeters

 De “energietransitie” ondersteunen
Digitale meter fungeert als “enabler”

Wat doet een digitale meter?
 Energiestromen (en kwaliteit ervan) meten

 Efficiënte uitlezing (van op afstand) mogelijk maken

 Lokaal beschikbaar stellen van meetgegevens 

 Verfijning van het dienstenaanbod ondersteunen (complexe tarieven, 
toegangsvermogenswijziging, nettoegang, …) 
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Vanaf juli 2019 worden er in Vlaanderen overal digitale meters uitgerold. De reden hiervoor is tweeërlei:Enerzijds kunnen we niet anders; de oude analoge meters worden gewoonweg niet meer gemaakt,En anderzijds leggen we op die manier de basis om de zogenaamde ‘energietransitie’ te ondersteunen.Die energietransitie zal mensen aanzetten en verplichten om zo zuinig mogelijk met energie om te springen en de energie die verbruikt wordt, zoveel mogelijk te halen uit hernieuwbare energiebronnen.De digitale meter zal hierbij helpen; de meter maakt het immers mogelijk om het energieverbruik heel nauwkeurig (op elk moment van de dag) op te volgen waardoor mensen gepaste maatregelen kunnen nemen.In vergelijking met de klassieke meter zal de meter een pak meer gegevens ter beschikking kunnen stellen. Naast de tellerstand, bv. ook de stroomrichting, aanwezigheid van spanning op elke fase, … Bovendien worden zowel afname als injectie apart gemeten. DEMO METER: De groene knop die op de meter zit, laat toe om al deze gegevens eenvoudig te gaan uitlezen.De klant kan deze meetgegevens ogenblikkelijk aflezen van zijn meter; hij weet dus op elk moment hoeveel hij exact verbruikt.Deze meetgegevens worden ook dagelijks uitgelezen door de netbeheerder en doorgegeven aan de energieleveranciers; het gevolg is dat frequentere facturatieperioden mogelijk zullen zijn.Dankzij die nieuwe meter kunnen we ook ons dienstenaanbod uitbreiden. Zo zal het mogelijk zijn om op afstand – met 1 druk op de knop - het toegangsvermogen te wijzigen of de nettoegang open of toe te zetten. Allemaal voor het comfort van onze klant!Vroeger werd er gesproken van een slimme meter, nu spreken we over een digitale meter.�Waar zit nu juist dat verschil?Wel, eerst en vooral: de digitale meter is een meter. Hij doet dus niets anders dan meten.De interpretatie van deze meetgegevens en de acties die hieruit voortvloeien, moet gebeuren door extra toestellen.Die toestellen kunnen aangekoppeld worden op een van de 2 gebruikerspoorten die voorzien zijn op de meter.We noemen deze de P1- en de S1-poort. Maar hier kom ik zo dadelijk nog wat uitgebreider op terug. Het is dus de combinatie van de meetgegevens die uit de meter komen en de acties die voortvloeien uit aangekoppelde toestellen, die het geheel ‘slim’ maken.Wij hebben ons als netbeheerder bewust beperkt tot het uitrollen van een ‘digitale’ meter en geen ‘slimme’ meter, omdat het ‘slim’ maken voor iedereen een andere invulling kan zijn. Ieder beslist hoever hij of zij daarin wil gaan.



Individuele klant: 
algemeen
• Meer info over verbruik
• Meteropname op 

afstand

Individuele klant: data voor 
slimme toepassingen 
• Profiteert van markt: 

pieken/dalen
• Slimme 

energiebesparing in huis

Prosumenten, bv. 
klanten met 
zonnepanelen: 
overschot energie 
kan verkocht worden

Commerciële spelers, 
bv.  
Energieleveranciers:
• Nieuwe producten 

en diensten
• Dynamische 

energieprijzen

Budgetmeterklant:
• Geen stigmatisering

(zelfde meter)
• Saldo raadplegen en 

betalen via internet 
en telefoon

Netbeheerder:
• Opsporen energie- en 

domiciliefraude
• Meterstanden op 

afstand : Correcte 
eindafrekening en 
correcte verrekening 
tussen leveranciers

Voordelen digitale meters
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Enkele voordelen van deze digitale meter …Het grootste voordeel voor de individuele klant is dat hij meer info krijgt over zijn verbruik en dat hij niet meer thuis moet blijven voor een meteropname. Alles kan vanop afstand gebeuren. Hij moet niets meer invullen of doorsturen, vlotter veranderen van leverancier en tout court zullen er minder betwistingen zijn van facturen omdat de klant zijn verbruik perfect zelf mee kan opvolgen. Via de data uit de gebruikerspoorten heeft de klant een beter zicht op zijn energieverbruik en kan hij dit verbruik ook beter afstemmen op de tarieven van dat moment. Hij zal er dus m.a.w. euro’s mee kunnen besparen.Eigenaars van zonnepanelen, de zogenaamde prosumenten, zullen op termijn het overschot van hun geproduceerde energie kunnen verkopen op de markt.Ook voor budgetmeterklanten zijn er voordelen verbonden aan deze digitale meter. Het goede voor hen, is dat een digitale meter en budgetmeter er net hetzelfde uitzien. Mogelijke stigmatisering wordt op die manier vermeden. Het budget waar hij over beschikt zal via een specifiek digitaal portaal beheerd worden. Hij kan dus m.a.w. veel gemakkelijker geld opladen. Uiteraard zouden wij niet zo enthousiast zijn over deze meter als er ook voor ons geen voordelen aan zouden verbonden zijn. Omdat wij vanop afstand alle meters kunnen uitlezen, kunnen we een veel actiever netbeheer doen. We weten dan immers op elk moment wat er op onze netten gebeurt. Waar er problemen zijn, waar er een onevenwicht is tussen afname en injectie, … We kunnen bijgevolg veel gerichter onderhoud doen.De data laat ook toe om gericht energie- en domiciliefraude te gaan opsporen. En tot slot: opnieuw de meterstanden op afstand. Metergegevens kunnen veel sneller doorgegeven worden aan de leveranciers, nieuwbouwwoningen kunnen sneller in dienst gesteld worden, …De laatste speler, de commerciële spelers, en wellicht ook een aantal geïnteresseerden hier vanavond, zullen ook opportuniteiten zien in deze ontwikkeling.De toestellen, app’s, apparaten die aan deze verbruikerspoorten moeten gekoppeld worden, worden immers niet door ons gecreëerd of aangesloten. Dat is werk voor de vrije markt. Wij hebben weliswaar de opdracht om dit te faciliteren. 



Digitale meters

De uitrol.



Uitrol van de digitale meter in Vlaanderen

1. Natuurlijke uitrol

In Vlaanderen vanaf 1 juli 2019

2. Ombouw doelgroepen

Naast de natuurlijke uitrol zijn er een aantal 
doelgroepen waarbij we versneld vanaf                         
1 juli 2019 digitale meters plaatsen
1 september 2019 start prosumenten

Voor de volledigheid vanaf oktober 2019 : “metrologisch lot van staalname 2014”

Nieuwbouw en renovaties Nieuwe prosumenten Nieuwe budgetmeter 
klanten

Vervangingen Op aanvraag

Bestaande prosumenten Bestaande actieve 
budgetmeters Slimme meters uit POC/Piloot
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Wanneer mogen jullie klanten nu die digitale meters verwachten?  Enkel prosumenten tot 10 kvaWe zullen de digitale meters geleidelijk aan introduceren op een natuurlijke wijze – een natuurlijke uitrol dus.Dit betekent dat we starten met enkel de meters plaatsen wanneer dit niet anders kan bv. nieuwbouw en renovaties, nodige metervervanging wegens defect klassieke meter, bij nieuwe budgetmeterklanten en mensen die zonnepanelen plaatsen.Ook plaatsen we meters bij klanten die er specifiek eentje vragen. Weliswaar hangt hier een kostprijs aan vast.In juli dit jaar zijn we gestart met een versnelde ombouw bij specifieke doelgroepen, namelijk bijBestaande actieve budgetmetersBestaande prosumentenGezinnen met “slimme meter” uit de POC en PilootDeze ombouw zullen we deels, voor standaardwerken, uitbesteden. Wist je Dat FAQWaarom zijn prosumenten bij de eersten die een digitale meter krijgen? Prosumenten zijn klanten die vandaag het meeste kunnen doen met een digitale meter, maar zeker ook in de nabije toekomst. De digitale meter geeft hen veel meer zicht op de momenten waarop ze energie afnemen of injecteren. En dat biedt dan weer nieuwe mogelijkheden om die tijdstippen beter op elkaar af te stemmen. Zo kunnen er ook nieuwe markt- en verkoopmodellen ontstaan om hun lokaal geproduceerde energie te gaan vermarkten, ook afhankelijk van het moment waarop je afneemt en injecteert. Zo spelen de prosumenten een belangrijke rol in de energietransitie, met almaar meer hernieuwbare energie.



Context en aantallen

4,63 miljoen
meters te 

vervangen bij 
Vlaamse gezinnen

2,77 miljoen elektriciteitsmeters
323 000 zonnepaneelinstallaties
42 000 actieve budgetmeters elektriciteit

1,65 miljoen 
digitale meters eind 2022 

(=35% v.h. totaal) (schatting)

1,86 miljoen aardgasmeters
28 000 actieve budgetmeters gas
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Toevoegen: volledige uitrol over 15 jaar (meter heeft ook een levensduur van 15 jaar)



Wanneer krijg ik digitale meters?

Check onze website met je EAN-code om te weten wanneer we bij je langskomen. 

https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/wanneer-krijg-ik-digitale-
meters/planningschecker
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Vanaf 1 juli 2019 plaatst Fluvius enkel nog digitale meters voor elektriciteit en aardgas. Vanaf dan kun je dus geen oude, klassieke meter meer krijgen. Wist je Dat FAQEen tariefwissel kan uitzonderlijk gratis bij de plaatsing van je digitale meters, nadien tegen een administratieve kost van 8.43 euro excl. btw of 10.2 euro incl. 21% btw. Als je een digitale elektriciteitsmeter hebt, dan moeten we voor een tariefomschakeling niet meer bij je langskomen. Daarom kan het vanop afstand tegen die kost.Vraag je evenwel een tariefwissel aan, dan komen we daarvoor langs en plaatsen we tegelijkertijd een digitale meter, zoals bij decreet bepaald sinds 1/7/2019. We hanteren hiervoor het VREG tarief van 72 euro excl. btw of 87,12 euro incl. 21% btw.Alle digitale meters registreren de energie standaard in twee tariefperiodes. Kies je voor een enkelvoudig uurtarief, dan tellen we de twee verbruiken bij elkaar op. De plaatsing van een digitale meter zelf verandert dus niets aan de manier waarop je verbruik wordt gefactureerd. 

https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/digitale-meter/wanneer-krijg-ik-digitale-meters/planningschecker


Digitale meters

De meter.



G4 G6S211 T211

De type meters:
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ElektriciteitsmetersGunning Meters & Datacaptatie aan IBM-Sagemcom2 Meters:Meerfasig 230/400V tem 100A Monofasig 230/400V tem 60AVanaf Q2 2019: geen Ferraris meters meer plaatsen in gans Vlaanderen (zie aanpak uitrol)Nieuwe prosumenten – meters enkel vervangen bij metervervanging GasmetersGunning Gasmeter: Flonidan2 Meters:G4 éénpijpsG6 éénpijps Bij elke metervervanging voor elektriciteit vervangen we ook de gasmeterGeen master/slave principe meter (slimme meter)Uitlezen van indexen van de G-meter verloopt via de E-meter
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Alle “groene” aangeduide 
onderdelen zijn toegangspunten 
voor de klant:
• 1: De navigatieknop
• 2 : de poorten 

1

2

1

2

Elektriciteitsmeter

23/01/2020



Elektriciteitsmeter

DMK - TTT RTC

Het display licht op wanneer men op de 
“Navigatieknop” duwt. 

De meter S211 en T211 hebben een 
inwendige batterij. Dit maakt het mogelijk 
om indexopname te doen wanneer de 
meter spanningsloos staat.

23/01/2020
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De configuratieknop  is altijd bereikbaar 
door een Fluviustechnieker. Hij wordt 
bediend door eenvoudig de knop een 
kwartslag te draaien.

De mogelijke instellingen:
• Schakelmoment 21-6 of 22-7.
• Activatie van de poorten.
• Interne schakelaar.
• Koppelen van de E met G-meter.
• Klokcontrole.
• Type net (3x230V of 3N 400V)

Elektriciteitsmeter
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Wanneer de configuratieknop in lijn met de gleuf staat is deze bedienbaar.Via de configuratieknop komen we in het servicemenu/Hier kunnen we volgende instellingen doen:Schakelmoment TUT 21-6 of TUT 22-7Aanpassing NET 3 draads of 4 draadsKoppelen E met G-meterKlokcontrole



We verzegelen anders!

DMK - TTT RTC

We verzegelen 2 punten op de meter:
1. Het klemmendeksel van de meter.
2. De configuratieknop in niet bedienbare 

toestand1

2
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Elektriciteitsmeter

DMK - TTT RTC

De S211 en T211 hebben 2 poorten 
die toegankelijk zijn voor de klant. 
De poorten zijn standaard gesloten 
(niet beschikbaar). 
S1 poort en P1 poort

P1S1

23/01/2020
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P1 = gebruikerspoort voor verbruiksinformatie (P1)S1 = gebruikerspoort voor geavanceerde detectie- en regelingen (S1)Komt later in presentatie aan bod
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Gunning Gasmeter: Flonidan

2 Meters:

– G4 éénpijps

– G6 éénpijps

• Uitlezen van indexen  van de G-meter verloopt 
via de E-meter vanop afstand.

* Manueel: index uitlezen op de G-meter.

• Communicatie: via GPRS, enkel draadloos

Gasmeter
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Eerste groot verschil is dat er geen verzegelde knop is dus werken we hier met pincode’sGasmeter heeft een infrarood P0-poort maar deze staat af



Digitale meters

Communicatietechnologie.

Presentator
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In deze sectie zullen we de front-end of mogelijke interactie tussen de klant en de meter wat toelichten. Er zijn hierin twee grote blokken nl.De interactie met de klant via het display en de drukknopDe interactie met de klant of zijn toestellen via de gebruikers poortenAls eerste zullen we de interactie via het display nader toelichten



Digitale Meter Ketting

Via MIG4 
later MIG6

De markt

Telecom operatoren LTE/4G

AMM
Verzamelen 

gegevens

ISU
Verbruiksplaats

E & G

MDM 
Verwerken 
gegevens 
(validatie) DMK CC

Controlecentrum

HPCM
o.a. Remote 
aansturing
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ZJ-order: EL DMK CON of GL DMK CONHPCM oa soft assets, remote aansturing open en sluiten poorten, open en sluiten meter (alleen budgetmeters voorlopig)AMM = Automated Meter ManagementMDM = Meter Data ManagementHPCM = Head Point Catalogue ManagementDMK CC = Digitale Meter Ketting Controle CentrumMIG4 = Market/Message Implementation Guide (huidige versie)MIG6 = Market/Message Implementation Guide (toekomstige versie)



Communicatie gasmeter

Gasmeter communiceert met de standaard ‘M-Bus’. 
Die technologie wordt al toegepast in de industrie, 
waaronder ook bij meters. 
Deze M-Bus-technologie situeert zich in de 800 MHz 
draadloze band. Tussenliggende muren en afstand vormen 
dus geen probleem.

23/01/2020
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Communication EncryptionCommunication encryption is following the following standards:AES (Advanced EncryptionStandard), with 128 bit keys.Securityaccording to OMS 4.1.2 mode 7 as specified in OMS Primary communication documentand standardised in EN13757-3.Key renewal according to EN13757-7 November 2017



Communicatie elektriciteitsmeter
… En de genomineerde is…
4G LTE cat NB1

 Diepe penetratie in de gebouwen
OK, ontworpen hiervoor

 Punt-naar-punt verbinding
OK

 Geen extra bekabeling nodig in de woningen
Ok, draadloos

 Goedkoop
OK, ontworpen voor M2M low-cost applicaties + lage data-rate

 Gestandaardiseerd en lange levensduur
OK, veel belovende nieuwe technologie binnen de 4G netwerken
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U hebt me vandaag al horen praten over 2 poorten.De P1-poort is de poort die we in andere Europese landen ook heel vaak aantreffen. Via deze poort wordt vooral veel informatie over het totale verbruik van de woning ter beschikking gesteld. Ik haalde het reeds aan: er kunnen heel wat parameters afgelezen worden, ogenblikkelijk verbruik en afname, de spanning over de fasen, de stromen, …De S1-poort is een relatief nieuwe poort die we in andere landen nog bijna nergens aantreffen. Ik weet niet waar de S precies voor staat, maar ik noem hem de supersnelle poort. Via die poort gebeuren er heel hoogfrequente metingen (wel 2000 à 4000 keer per seconde). Uit de interpretatie van die hoogfrequente meetgegevens kunnen specifieke toestellen gedetecteerd, en vervolgens dus gericht aangestuurd worden.(M2M = machine to machine)



Koppelen E en G meter
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De G-meter is draadloos gekoppeld met de E-meter. (afstand kan tot +/- 15m). De koppeling wordt bij de plaatsing gedaan. Alle data naar de databeheerder IBM sagemcom worden via de E-meter verzonden.Een digitale G-meter kan niet zonder een digitale E-meter.De E-meter communiceert met het datacenter.
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Digitale meters

Interface en 
gebruikerspoorten voor en 
naar de klant.

Presentator
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In deze sectie zullen we de front-end of mogelijke interactie tussen de klant en de meter wat toelichten. Er zijn hierin twee grote blokken nl.De interactie met de klant via het display en de drukknopDe interactie met de klant of zijn toestellen via de gebruikers poortenAls eerste zullen we de interactie via het display nader toelichten
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Enkel voor zij die ‘s morgens theorie krijgen.
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De meter toont:

• Altijd statusinformatie
• De vier facturatietelwerken in automatische mode (5S)
• Extra meetgegevens (na korte druk-op-knop)

23/01/2020
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Wat ziet de klant dan nog verder op zijn display?Naast de vier registers die continu over het scherm scrollen, kan de klant ook altijd basisinformatie zien over de status van zijn meetinstallatie:- De eerste drie symbolen van links geven aan of alle fasen aanwezig zijn. Dit kan handig zijn wanneer er een gedeeltelijke spanningsonderbreking is. Wanneer een driehoekje niet brandt boven L1, L2 of L3 is desbetreffende fase niet aanwezig. Uiteraard zal bij de monofasige meter enkel een driehoekje bij L1 branden.De twee volgende symbolen geven aan of er momenteel energie wordt afgenomen van , P+, of energie wordt geïnjecteerd in het net.De volgende drie symbolen geven de status van de interne schakelaar weer. Herinner u, Fluvius kan de energietoevoer van op afstand onderbreken en uiteraard ook terug herstellen. De klant kan zien of zijn interne schakelaar dicht staat, open staat en of hij klaar is voor her inschakeling waarover dadelijk meer…Het volgende symbool is het MID symbool en is wettelijk verplicht. Indien het pijltje bij dit symbool oplicht, wil dit zeggen dat het gegeven dat momenteel op het display staat, gebruikt kan worden voor facturatieDe laatste twee symbolen geven weer hoe goed de kwaliteit is van de communicatie met de gereguleerde back-end maar is voor de klant minder belangrijk.Op de bovenste lijn kan je ook vinden of het dagtarief of nachttarief actief is.



Opbouw display van de elektriciteitsmeter
 Toont meetgegevens

Automatisch afwisselend alle gegevens die 
gebruikt worden voor facturatie
Manueel (met behulp van 

druktoets) technische meetgegevens
 Toont status informatie

Fase aanwezigheidsindicatoren
Draaiveld (knipperend = links draaiveld)
Momentele energierichting (inj. / afn.)
Dag/nacht indicator
Interne schakelaar
Gebruikerspoort(en)
Netwerk & signaalsterkte
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Op het hoofdscherm kan je volgende gegevens vinden…Zolang je als klant niet op de druktoets drukt, zal de meter de belangrijkste meetgegevens tonen. Dit zijn de gegevens die gebruikt worden voor facturatie van de energie. Met andere woorden de kWh registers. Zodra de klant op de druktoets drukt, kan hij meer meetgegevens raadplegen. Een overzicht van deze gegevens is verderop terug te vinden.De meetwaarden worden allen geïdentificeerd door een OBIS code die aangeeft wat de inhoud van deze waarde is. Met daarnaast de waarde en de eenheid waarin hij gemeten wordt. De betekenis van elke OBIS code wordt via een folder aan de klant overhandigd bij installatie van de digitale meter. Daarnaast zal deze folder ook steeds digitaal beschikbaar zijn via de website van Fluvius.Verder is er op het hoofscherm ook status informatie te vinden.Allereerst bevat de meter een indicatie of de spanning van een fase aanwezig of afwezig is. Bij gedeeltelijke spanningsonderbrekingen kan de klant zien en eventueel doorgeven aan Fluvius welke fase weggevallen is. Opmerking: uiteraard is er bij de monofasige meter slechts één fase aanwezig. De fase indicatoren hebben ook een tweede functie die vooral interessant is voor de techniekers van Fluvius, nl. een indicatie van het binnenkomende draaiveldNaast de fase indicatoren is een indicator te vinden die aangeeft of er op dat moment injectie of afname van het net plaatsvindt.De volgende drie symbolen geven de status van de interne schakelaar weer. De digitale meter heeft een ingebouwde schakelaar waarmee de netbeheerder de energievoorziening van de klant kan uitschakelen. Ook hier komen we later even op terug.Naast de symbolen voor de interne schakelaar kan je een symbool terugvinden dat aangeeft of de gebruikerspoorten geactiveerd of gedeactiveerd zijn. Een belangrijke eis van de privacy commissie was dat deze poort per default dicht staat om ervoor te zorgen dat privacy zoveel mogelijk gegarandeerd wordt. Dit is vooral een topic bij meters in publiek toegankelijke meetlokalen.Het volgende symbool is het MID symbool. Dit symbool moet verplicht voorzien worden op de meter om aan te geven welke getoonde registers onder de meterologie wetgeving vallen. Indien het symbooltje bij de getoonde waarde brandt, wil dit zeggen dat de meter gecertifieerd is voor deze waarde en dat de netbeheerder deze kan gebruiken voor facturatie.De twee volgende symbolen zijn symbolen die aangeven of er connectie is met het mobile netwerk. Fluvius communiceert namelijk met de digitale meters via mobiele 4G technologie. Indien deze symbooltjes niet aan zijn, wil dit zeggen dat fluvius niet kan communiceren met de meter en dat er bijgevolg niet alle services op uitgevoerd kunnen worden.Indien een digitale meter niet kan communiceren, zal er steeds teruggegrepen worden naar de klassieke processen die we kennen voor af en aansluiting van het net, maar ook de manuele meteropname.Last but not least, op de bovenste rij, in de rechterbovenhoek kan een klant zien of zijn meter op dat ogenblik telt op zijn dag of nacht register.



Meetgegevens op het display: Automatisch display

Actieve energie afname 
nachttarief

Actieve energie injectie 
nachttarief

Actieve energie afname 
dagtarief

Actieve energie injectie 
dagtarief
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Nu we kort door het hoofddisplay van de digitale meter gegaan zijn, wil ik even de meetgegevens overlopen die in automatische modus afwisselend getoond worden. Elke 5 seconden zal het volgende item getoont worden. Na het tonen van het laatste item, zal de digitale meter terugspringen naar het eerste gegeven.Een belangrijk en interessant verschil met de klassieke meter is dat elke digitale meter zal tellen volgens dag en nacht tarief. De digitale meter maakt dus op zich abstractie van de het feit of hij geïnstalleerd is bij een klant met enkel tarief of met dag- en nachttarief. Bij klanten die kozen voor enkel tarief, zullen de dag en nachtregisters samengeteld worden om zo tot het totaal verbruik en de totale injectie te komen.Door de logica in de systemen te onderhouden, zal het voor een klant gemakkelijker worden om te switchen tussen dag en nachttarief en dit zonder er een interventie of herconfiguratie van zijn meter nodig is.Deze verandering zal bij sommige klanten vreemd overkomen, zeker bij klanten die voorheen een klassieke meter met enkel telwerk hadden. Hierbij is de nodige uitleg bij meterwissels uiteraard nodig.Dus in automatische mode zal de meter vier registers afwisselend tonen, nl het dagregister voor afname (1.8.1), het nacht register voor afname (1.8.2), het dagregister voor injectie (2.8.1) en het nachtregister voor injectie (2.8.2)Zoals je dus ziet, zal de afname en injectie apart gemeten worden. Dat dit apart gemeten wordt, wil nog niet zeggen dat dit apart aangerekend word. Het is een politieke discussie of het compensatie mechanisme zoals we het kennen behouden blijft of niet. Fluvius voert enkel de politieke besluiten uit. Compensatie zoals we kennen van de klassieke ferrarismeter met terugdraaiende schijf kan hier ook gedaan worden door de injectieregisters af te trekken van de afnameregisters.



Meetgegevens op het display: Manueel display (1)

Totale actieve energie afname Totale actieve energie injectie

Afgenomen ogenblikkelijk 
vermogen

geïnjecteerd ogenblikkelijk 
vermogen

23/01/2020
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Zodra de klant op de druktoets van zijn meter drukt schakelt de meter over naar manuele mode. In manuele mode kan de klant meer meetgegevens raadplegen dan enkel de kWh registers waarop facturatie gebeurt.De eerst volgende registers op de vier voorgaande registers is het register met de totaal afgenomen energie (1.8.0) en totaal geïnjecteerde energie (2.8.0) dit is niet meer dan de som van de dag en nacht-registers van op voorgaande slide. Deze stand komt overeen met de stand die een klant zou zien op een meter met één telwerk (enkel tarief)De 1.7.0 en de 2.7.0 geven het ogenblikkelijk afgenomen en geïnjecteerde vermogen weer.



Reconstructie meterstanden voor facturatie
Bij TERUGDRAAIENDE TELLER
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Tweevoudig uurtarief (dag/nacht)
o Afname per tarief – injectie per tarief

Enkelvoudig uurtarief (dag)
o Afname dag + afname nacht

o Injectie dag + injectie nacht

o Daarna verschil van de twee

1.8.1
2.8.1

- _____

1.8.2
2.8.2

- _____

1.8.1
1.8.2

+ _____

2.8.1
2.8.2

+ _____

Facturatiestand Dagtarief Facturatiestand
Nachttarief

-
Facturatiestand totaal
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Op deze slide kan je een voorbeeld terugvinden hoe we de reconstructie doen van de meterstanden bij een klant die kiest voor de terugdraaiende teller maar ik had evengoed een voorbeeld kunnen nemen voor een klant die kiest voor de gescheiden meting.Indien de klant dus kiest voor het terugdraaiende teller principe in tweevoudig tarief dan …Indien de klant kiest voor het terugdraaiende teller principe in enkelvoudig uurtarief dan …



Herinschakelen!?
De digitale meter heeft een interne schakelaar

Met de digitale meter kan de energietoevoer
onderbroken worden om verschillende redenen

• Oa. Leegstand, Wanbetaling, Overschrijden van ingestelde limiet, 
…

Indien de meter is vrijgegeven voor herinschakeling
ziet de klant dit aan het symbool van de schakelaar op 
zijn display

• Door op groene knop te drukken kan de energietoevoer terug 
hersteld worden.
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Zoals we reeds al aangaven, heeft de digitale meter een interne schakelaar waarmee de energietoevoer onderbroken kan worden. Uiteraard gaat Fluvius dit enkel gebruiken indien er een reden voor is. Deze redenen kunnen divers zijn. Denk maar aan:Leegstand van een woning na verhuis van een klantWanbetalingOverschrijden van een ingestelde limiet.Om veiligheidsreden zal een herinschakeling altijd bevestigd moeten worden door de klant. Indien de energietoevoer van de klant terug hersteld mag worden, zal Fluvius steeds een vrijgave doen van op afstand het daadwerkelijk sluiten van de interne schakelaar zal steeds moeten gebeuren door de klant zelf die op de groene knop druktEen klant kan zien dat hij vrijggegeven is voor herindienststelling waneer hij op het scherm een symbool van een open schakelaar ziet en het pijltje bij het stand-by symbool ziet staan.



Instelwaarden van de begrenzers

 Begrenzing vermogen

Begrenzing op stroom.

Beide staan standaard op max en worden enkel 
ingesteld bij budgetmeter.
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Zoals reeds gezegd, heeft de digitale meter een interne schakelaar die van op afstand bediend kan worden, maar ook lokaal op basis van gemeten waarden geschakeld kan worden. De volgende waarden die getoont worden in de manuele display zijn de instelwaarden van de begrenzers.Een digitale meter heeft twee type van begrenzers:De eerste begrenzer (17.0.0) werkt op basis van vermogen. Indien het totaal afgenomen vermogen over de fasen heen de instelling overschrijdt, zal de digitale meter zijn interne schakelaar openen en zo de klant zonder energie zetten. Deze begrenzer wordt gebruikt door de sociaal leverancier (budgetmeterklanten) die slechte betalers assisteert in het zo snel mogelijk aflossen van hun schuld en hen zo snel mogelijk terug op de regulier energiemarkt probeert te krijgen.De tweede begrenzer (31.4.0) werkt op basis van stroom. Indien één van de fasen de ingestelde limiet overschrijdt, zal de digitale meter de energietoevoer naar de klant afsluiten. Momenteel is er nog geen use-case om dit te doen, maar in de toekomst zou deze functie gebruikt kunnen worden om het contractuele vermogen te limiteren. Indien een klant door een van deze begrenzers afgeschakeld word, kan hij door een druk op de knop zijn energietoevoer herstellen. Uiteraard zal hij eerst een aantal toestellen terug moeten uitschakelen om een nieuwe afsluiting te vermijden.Bij de meeste klanten zullen deze begrenzers dus niet ingesteld zijn en zal de instelling “max” tonen.
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Witte knop:
• Verzegelbare knop voor Fluvius technieker

• Niet beschikbaar voor klant

Groene knop:
• Scrollen door de extra meetgegevens

• Herinschakelen van energietoevoer

23/01/2020
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De digitale meter heeft twee knoppen. Een groene en een witte.De witte knop is enkel voor de Fluvius technieker. Met deze knop kan de technieker de configuratie van de meter doen bij plaatsing. Daarna wordt hij verzegeld zodat hij niet meer ingedrukt kan worden. De groene knop heeft twee functies nl. bij vrijgave voor herindienststelling de interne schakelaar te sluiten maar ook om door de extra meetgegevens te scrollen. Deze extra meetgegevens kunnen de klant of de installatietechnieker helpen om inzicht te krijgen in zijn elektrische installatie.



Een greep uit de extra meetgegevens…
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De meter toont:

• Het ogenblikkelijk afgenomen vermogen onder code 1.7.0
• Het ogenblikkelijke geïnjecteerd vermogen onder code 2.7.0

Indicatie voor de gelijktijdigheid!
• Belangrijk voor PV-klanten met gescheiden meting

23/01/2020
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Na een druk op de groene knop zullen eerst de vier registers die gebruikt worden getoond nl. 181, 182, 281 en 281. Daarna zullen volgende gegevens verschijnen:Het ogenblikkelijk afgenomen vermogen onder code 1.7.0 in kW enHet ogenblikkelijk geïnjecteerde vermogen onder code 2.7.0 in kWUiteraard zal steeds een van deze gegevens 0 zijn. Je kan namelijk in totaal nooit gelijktijdig aan’t injecteren en aan’t afnemen zijn.Zoals reeds uitgelegd in voorgaande presentaties zal het bij de nieuwe regeling voor PV-eigenaars (die kiezen voor een gescheiden meting in plaats van het terugdraaiende tellerprincipe) het van groot belang zijn om de geproduceerde energie gelijktijdig te verbruiken om de injectie in het net idealitair te vermijden. Op basis van de gegevens die de digitale meter toont kan een klant deze gelijktijdigheid in het oog houden.



Een greep uit de extra meetgegevens…
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De meter toont:

• De ogenblikkelijke spanning in fase 1 onder code 32.7.0
• De ogenblikkelijke spanning in fase 2 onder code 52.7.0 *
• De ogenblikkelijke spanning in fase 3 onder code 72.7.0 *

Indicatie voor de spanningskwaliteit!

* Bij monofasige aansluiting enkel 32.7.0 beschikbaar

23/01/2020
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Als tweede onderdeel van de extra meetgegevens, toont de meter de ogenblikkelijke spanning per fase:Onder code 32.7.0 voor de eerste faseOnder code 52.7.0 voor de tweede faseOnder code 72.7.0 voor de derde fase.Uiteraard zal bij een monofasige meter slechts één spanning getoont worden, nl. die van fase 1.De spanningsgegevens geven een inzicht in de spanningskwaliteit van het net op dat moment. Let op: dit is geen echte spanningskwaliteitsmeting, maar een indicatie voor de klant en/of installateur om te zien of er mogelijks een spanningsprobleem is.



Een greep uit de extra meetgegevens…
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De meter toont:

• De ogenblikkelijke stroom in fase 1 onder code 31.7.0
• De ogenblikkelijke stroom in fase 2 onder code 51.7.0 *
• De ogenblikkelijke stroom in fase 3 onder code 71.7.0 *

Indicatie voor de belastingsverdeling!

* Bij monofasige aansluiting enkel 31.7.0 beschikbaar
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Als laatste onderdeel, kan de klant en/of installateur op de digitale meter de ogenblikkelijke stroom per fase zienOnder 31.7.0 die voor fase 1Onder 51.7.0 die voor fase 2Onder 71.7.0 die voor fase 3Uiteraard ook weer slechts fase 1 voor de monofasige metersDeze gegevens kunnen door de klant of installateur gebruikt worden om een optimale belasting verdeling over de fasen te doen bij driefasige aansluitingen



Display Gasmeter
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Normaal menu
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Duidt de status van de gasklep aan:Open / Gesloten - Lektest wordt uitgevoerd - Lektest gefaald – klep wordt weer gesloten. Dit symbool knippert gedurende 10 seconden waarna het “Gesloten” icoon weer wordt getoond.Geeft de huidige meterstand weerDuidt de verbindingstatus en de sterkte aan van het signaal tussen de E-meter en de G-Meter• Geen symbool: de meter is niet gekoppeld met een E• Knipperend, met een cijfer boven het icoon: de meter staat in installatiemode; het cijfer geeft het overblijvende aantal minuten weer; bij 0 verlaat de meter de installatiemode• Vast: geeft de sterkte aan van de verbinding tussen de G-Meter en de E-Meter. Het cijfer geeft eveneens de signaalsterkte aanWerkingsmodesOverzicht De G-meter heeft vier werkingsmodes· Stockage mode· Installatie mode· Ongeïnstalleerde mode· Operationele mode of gekoppelde modeStockage Mode In stockagemode stuurt de meter één installatiebericht per 24 uur.Zolang de meter zich in deze mode bevindt is het mogelijk om gasklep te bedienen zondereen pincode in te geven. Bedoeling hiervan is bij installatie van de gasmeter de klep tekunnen openen of sluiten. Enkel deze optie is beschikbaar in het Service Menu.Van zodra een meter in installatiemode wordt gezet, ongeacht of de installatie succesvol isof niet, zal de meter nooit meer terugkeren naar stockage mode en kan het service menuenkel nog worden bereikt met een pincode.Installatiemode Wanneer een meter in de installatiemode staat kan hij worden gedetecteerd door een Emeteren ermee worden gekoppeld. Een creditsysteem laat toe de G-meter maximum driemaal per dag in installatiemode te zetten. Daarna verdwijnt de installatiemode uit hetmenu tot na middernacht, waarna de meter opnieuw drie keer in installatiemodus kanworden gezet.Ongeinstalleerde ModeDe G-meter komt in ongeïnstalleerde mode wanneer de koppeling met een E-meter nietlukt binnen de voorziene tijdspanne.In ongeïnstalleerde mode stopt de netwerk-indicator met knipperen. De meter stuurt welnog elk uur een installatiebericht tot een antwoord wordt ontvangen.Operationele of Gekoppelde modeIn operationele of gekoppelde mode is de meter gekoppeld met een E-meter en stuurt demeter gegevens door naar de E-meter. Het netwerksymbool toont de actuele status van denetwerkverbinding.Via de herinstallatie optie in het service-menu kan de meter opnieuw in installatie modeworden gezet. Indien de gekoppelde E-meter bereikbaar is, zal die als eerste antwoordenop dat installatiebericht en gaat de G-meter onmiddellijk terug naar Operationele mode.Daarom is het noodzakelijk om de koppeling eerst te verbreken als de G-meter gekoppeldmoet worden aan een andere E-meter.
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Normaal menu

Service menu

Installatie menu

Installatiemodus

Menu in Stockage Mode

Gasmeter

Signaalsterkte:
Geen symbool ,Knipperend (met cijfer),vast

Menu

23/01/2020
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Stockage mode:  Klep kan bediend worden.Menu verdwijnt zodra installatie, ongeacht succesvol of niet.Nadien beschikbaar via service menu met pincode.Installatie mode:Kan gededecteerd worden door E-meter.Max 3x in installatiemodus / dag >  reset na middernacht.Ongeïnstalleerde mode:Koppeling met E-meter lukt niet binnen tijdspanne 30 min.Netwerkindicator stopt met knipperen.Operationele mode of gekoppelde modeMeter is gekoppeld met E-meter. Netwerksymbool toont actuele status.Geen symbool: de meter is niet gekoppeld met een E-meterKnipperend, met een cijfer boven het icoon: de meter staat in installatiemode; het cijfer geeft het overblijvende aantal minuten weer; bij 0 verlaat de meter de installatiemodeVast: geeft de sterkte aan van de verbinding tussen de G-Meter en de E-Meter



Opportuniteiten met 
de gebruikerspoorten

Presentator
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Na de extra meetgegevens die de klant kan raadplegen via zijn display zijn we aanbeland bij de opportuniteiten die ontstaan door de aanwezigheid van de lokale poorten op de digitale meter. Deze poorten maken het mogelijk om lokaal meetgegevens ter beschikking te stellen van bijvoorbeeld domotica installaties.



Gebruikerspoorten
Nut van de gebruikerspoorten?

 Lokaal meetgegevens en statusinformatie van 
de meetinrichting ter beschikking stellen
 Niet enkel voor de elektriciteitsmeter maar ook voor de gasmeter

 Twee gebruikerspoorten met elk hun specifiek 
doen

Één gebruikerspoort voor 
verbruiksinformatie (P1)
Één gebruikerspoort voor geavanceerde 

detectie- en regelingen (S1)

23/01/2020
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U hebt me vandaag al horen praten over 2 poorten.De P1-poort is de poort die we in andere Europese landen ook heel vaak aantreffen. Via deze poort wordt vooral veel informatie over het totale verbruik van de woning ter beschikking gesteld. Ik haalde het reeds aan: er kunnen heel wat parameters afgelezen worden, ogenblikkelijk verbruik en afname, de spanning over de fasen, de stromen, …De S1-poort is een relatief nieuwe poort die we in andere landen nog bijna nergens aantreffen. Ik weet niet waar de S precies voor staat, maar ik noem hem de supersnelle poort. Via die poort gebeuren er heel hoogfrequente metingen (wel 2000 à 4000 keer per seconde). Uit de interpretatie van die hoogfrequente meetgegevens kunnen specifieke toestellen gedetecteerd, en vervolgens dus gericht aangestuurd worden.



 Beide poorten zijn vrij bereikbaar voor de 
klant

 Beide poorten zijn uitgevoerd met RJ12 
connector

Het is mogelijk om meerdere toestellen op 
de gebruikerspoort aan te sluiten

 Poorten zijn “standaard” gedeactiveerd
Omwille van privacyregelgeving
Gratis activatie na aanvraag door de klant

Gebruikerspoorten vanuit een klantperspectief
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De “Fluvius” P1-poort
Poort voor verbruiksinformatie



 Volgens nederlandse standaard:
DSMR P1 V5.0.2
 Gegevens van gas- en Elektriciteitsmeter via 

één enkele poort
Momentele waarden, Geen historische data
 Refresh van de data elke seconde

Zelfde als in Nederland? 
Nee, niet helemaal!

 + Afsluitstatus en ingestelde 
drempels

 + Spanningsinformatie per fase

 Omwisseling van HI/LO tarief
 Tarief 1 = HI (Nederland LO)
 Tarief 2 = LO (Nederland HI)

 Andere identificatiecode voor gas

Gebruikerspoort voor verbruiksinformatie (P1)
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Opbouw van het telegram (P1): Algemeen

elektriciteitsmeter

Algemeen

Gasmeter

Identificatiecode

Waarde en eenheid

Refresh elke seconde
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Opbouw van het telegram (P1): Detail

Versie informatie
Verwijzing naar de standaard
Let op: in NL een andere identificatiecode

Serienummer (E)
ASCII gecodeerd

Interne tijd (E)
Gecodeerd volgens YY/MM/DD/HH/MM/SS
S = zomertijd, W = wintertijd 

Tellerstanden (E)
1.8.1 = Afname in dagtarief
1.8.2 = Afname in nachttarief
2.8.1 = Injectie in dagtarief
2.8.2 = Injectie in nachttarief

Tarief indicator (E)
Welk tarief is momenteel van toepassing
1 = dag, 2 = nacht
Let op: in NL is 1 = nacht, 2 = dag!

Ogenblikkelijke vermogens (E)
Wat zijn de ogenblikkelijke vermogens 
gemeten door de meter
1.7.0 = Ogenblikkelijke afname
2.7.0 = Ogenblikkelijke Injectie

Ogenblikkelijke spanning / Fase (E)
32.7.0 = fase 1
52.7.0 = fase 2
72.7.0 = fase 3
Let op: bij monofasige meter enkel 32.7.0

Ogenblikkelijke stroom / Fase (E)
31.7.0 = fase 1
51.7.0 = fase 2
71.7.0 = fase 3
Let op: bij monofasige meter enkel 31.7.0

Afsluitstatus (E)
Is de klant aangesloten op het E-net?
1 = Ja; 0 = nee; 2= klaar voor 
herindienststelling (druk op de knop)

Begrenzer instellingen (E)
Is er een begrenzer actief?
999(,9) = niet actief
Andere waarden = actief met deze waarde

Vrij tekstveld
Mogelijk om tekst te versturen vanuit fluvius
(toekomstig gebruik)
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Alle digitale meters tellen op vier facturatietelwerken
• Injectie en afname op aparte telwerken!
• In tweevoudig uurtarief (dag/nacht)

Het gekozen facturatieregime wordt gereconstrueerd uit 
deze vier telwerken

Verandering in denkwijze voor de klant!

23/01/2020
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De eerste grote verandering voor de klant is de wijze waarop de verbruiken geregistreerd worden. Dit is de essentie van de hele discussie rond de terugdraaiende teller. Alle digitale meters tellen op vier registers. Dit wil zeggen afname en injectie apart en dit nog eens verdeel in dag en nacht verbruik.Met deze vier registers kunnen alle mogelijke facturatie regimes gereconstrueerd worden, dus ook het terugdraaiende teller principe, maar ook het nieuwe regime voor PV klanten van gescheiden meting.De vier registers verschijnen afwisselend op het scherm van de digitale meter met:Code 1.8.1 voor afname in dagtariefCode 1.8.2 voor afname in nachttariefCode 2.8.1 voor injectie in dagtariefCode 2.8.2 voor injectie in nachttariefDit is wel een verandering in de denkwijze voor de klant die we hem met alle mogelijke middelen moeten proberen uit te leggen en hierin kunnen jullie als elektro-technische installateurs ook wel een rol spelen.



Opbouw van het telegram (P1): Detail

Type “sub” meter (G)
3 = Gasmeter
Toekomst misschien ook andere (bv. 
Watermeters, warmtemeters, … 

Serienummer (G)
ASCII gecodeerd

Afsluitstatus (G)
Is de klant aangesloten op het G-net?
1 = Ja; 0 = nee; 2= klaar voor herindienststelling
(druk op de knop)

Tellerstand (G)
Tijdstip laatst ontvangen stand van gasmeter 
(draadloos) gecodeerd volgens 
YY/MM/DD/HH/MM/SS
S = Zomertijd; W = Wintertijd
+
Tellerstand in m³
Let op: in NL wordt een andere identificatiecode 
gebruikt
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De “Fluvius” S1-poort
Poort voor geavanceerde spannings- en stroom informatie 



Eigenschappen:
 Vlaamse specifieke standaard

Gratis te verkrijgen via ontwikkelaars pagina op Linked-in

 “Ruwe” data aan zeer hoge frequentie
2600 tot 4000 keer per seconde

 Enkel spannings- en stroom informatie 
 Geen statusinformatie (zoals P1)

De gebruikerspoort voor geavanceerde detectie-
en regelingen (S1)

Voorbeeld applicaties:

 Toestelherkenning (Non-Intrusive Load Monitoring)
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Use-case: Toestelherkenning met S1
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Elk toestel heeft een eigen verbruikspatroon

Door middel van patroonherkenning en intelligente 
algoritmen kan een toestel uit het “generieke” verbruik 
herkend worden.

Zo weet de klant precies hoeveel een toestel verbruikt 
(zonder aparte meters per kring te zetten)

Hiervoor is data met een hoge snelheid nodig en deze kan 
de S1 poort leveren
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Zoals ik reeds zei heeft elke poort zijn eigen toepassingen. Toch wil ik er één use-case uitlichten voor elke poort. De eerste use-case die de S1 kan ondersteunen is toestelherkenning en het bemeten ervan uit het generieke verbruik van een woning met als doel geen extra meters te plaatsen voor alle toestellen apart.Elk toestel heeft zijn eigen verbruikspatroon. Door middel van patroonherkenning en intelligente algoritmen kan een toestel uit het “generieke” verbruik herkend worden. Op deze manier kan er een inschatting gemaakt worden van een toestel.Om dit te doen is data nodig met een hoge snelheid en nauwkeurigheid. Deze data kan de S1 aanbieden.



Opbouw van het telegram (S1): algemeen

Continue informatiestroom
“Niet leesbaar” voor de mens
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Nuttige links
• Informatie over het activeren van de gebruikerspoorten:

• https://www.fluvius.be/nl/thema/meters-en-meterstanden/activeer-desactiveer-je-
gebruikerspoorten

• Ontwikkelforum voor gebruikerspoorten (oa detail specificaties):
Let op: enkel voor applicatieontwikkelaars, niet voor eindklanten en hobbyisten!

• https://www.linkedin.com/groups/12181170/

• Enkele voorbeelden van sites waarop je reeds toestellen en software kan kopen voor 
de digitale meter.

• De officiële lijst van alle toestellen komt binnenkort ter beschikking op de site van FLEX 
50.
https://cemm.nl/digitale-meter-uitrol-in-belgie-begonnen-cemm-geschikt-voor-monitoring/
https://www.2-wire.net/nieuws/
https://www.tech4u.info/product-info/BPL-007-P/
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Digitale meters

De budgetmeter



De digitale budgetmeter is

Een digitale meter, die van op afstand kan worden aangestuurd op basis van het 
saldo van de klant, dat in een achterliggend systeem berekend wordt op basis van 
dagelijkse verbruiksgegevens.

Webportaal
(federaal platform)

- Beheren saldi
- Dagelijkse verwerking van verbruiken
- Communicatie met de klant
- Gratis telefoonlijn voor raadplegen 

van saldo en betalingen 

Klantenbeheer-
systeem 

ex- Eandis

Klantenbeheer-
systeem 
ex- Infrax

betalingen

brief/sms/mail

aansturen meter

verbruiken
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Presentator
Presentatienotities
Een digitale meter, die van op afstand kan worden aangestuurd op basis van het saldo van de klant, dat in een achterliggend systeem berekend wordt op basis van dagelijkse verbruiksgegevens.  Dit achterliggend systeem is een online webportaal dat federaal wordt beheerd door Atrias. Hier zal de klant ook zijn betalingen kunnen uitvoeren en zal er communicatie uitgestuurd worden naar de klant. Aan de andere kant zal het systeem ook verbonden zijn met de klantenbeheersystemen van ex eandis en ex infrax. Discutie over wat een technieker moet kunnen en leren over budgetmeterJef moet niet meer langst gaan,Hoe herken ik dat het een budgetmeter is?Wat veranderd er voor de klant
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Wat zie de klant
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Presentator
Presentatienotities
Wat zie de klantWat kun je doen op het webportaal?betalingen uitvoerenjouw saldo en verbruik raadplegende aflossing van eerder opgebouwde schulden opvolgenje persoonlijke gegevens nakijken of wijzigenpersoonlijke meldingen instellenPPP tool: het is een detail maar de klant kan effectief zijn bedrag in stellen, maar als hij heeft aangegeven dat hij sms wil ontvangen dan krijgt hij er sowieso eentje op 5 euro, los van het bedrag dat de klant zelf instelt. https://b2cdit.ppp.atrias.be/fluvius/#/intro    KrisdonsFluvius2019PPP =-Pre-Payment Platform

https://b2cdit.ppp.atrias.be/fluvius/#/intro


Een betaling uitvoeren voor een digitale budgetmeter. Hoe? 
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Presentator
Presentatienotities
4 manieren:Met een bankkaart via “selfservice”, via een betaalterminal (in één van onze klantenkantoren of bij het OCMW).Met een bankkaart bij een medewerker van één van de klantenkantoren van Eandis of bij het OCMW. (Een medewerker begeleidt de klant.)Via een storting in een kantoor van Bpost en oplading van de kaart in het klantenkantoor van Eandis of bij het OCMW. Cash betalingen bij Bpost zijn gratis. De transactiekost zal niet ten laste van de klant vallen.Via het webportaal



Geen internet. Hoe krijgt klant informatie dan?  

Digitale budgetmeterlijn (“Spraakcomputer”)

• De klant kan bellen naar 0800 95 608 om 
onderstaande info te raadplegen:

• Huidig actieve saldo (en status meter)
• Eventuele schuld 
• Datum en bedrag van laatste betaling

SMS communicatie

• De klant kan bellen naar 078 35 35 34 om 
gratis budgetmeter-meldingen via SMS te 
activeren. Na activatie zal de klant Voor 
volgende zaken meldingen bekomen:

• Saldo bijna opgebruikt
• Inschakelen noodkrediet
• Inschakelen 10A
• Betaling ontvangen
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Financiële gevolgen 
voor prosumenten



Voor mensen zonder zonnepanelen

Er verandert niets

Huidige situatie met analoge meter

=

Toekomstige situatie met digitale meter

23/01/2020



Huidige zonnepaneeleigenaars
(+ nieuwe eigenaars tot eind 2020)

Vandaag:
Analoge meter

Vanaf 1 juli 2019:
Digitale meter

• Terugdraaiende teller op alles
• Prosumententarief

• Terugdraaiende teller op alles
• Prosumententarief

• Terugdraaiende teller (behalve 
op distributienettarief)

• Nettarief op wat je afneemt van 
het net

=
of

23/01/2020

Presentator
Presentatienotities
Bij het plaatsen van de digitale meter bij de PV eigenaars kan men een keuze maken tussenNog steeds gebruik maken van het principe van de ‘terugdraaiende teller’. De teller ziet men niet meer terugdraaien maar het is duidelijk af te lezen wat nu de afname en injectie zal zijn. Uiteindelijk zal men de rekensom maken: afname – injectie = totaal verbruik + prosumentarief (afhankelijk van het omvormervermogen van de pv installatie)2de mogelijkheid is het nettarief op wat je effectief afneemt. Bij deze keuze vervalt ook de vergoeding voor het omvormervermogen van de pvinstallatie. In de volgende slides kom ik hier op terug met enkele voorbeelden. 



15 jaar vanaf wanneer?

• Elke installatie met indienstname tot en met 31 december 2020

• Uitbreidingen, bijkomende installaties zorgen NIET voor verlenging van deze 
periode

• Het startpunt is dus de datum van indienstname van de eerste installatie

23/01/2020



Digitale meters

Wat met de klant?



Overzicht van de klantdocumentatie

Klantbrochures 
Elektriciteit & 

Gas (A4)

Technische 
handleiding 
Elektriciteit

“Enveloppe” 
digitale 

budgetmeter 
(brief + snelle 

start + 
uitgebreide 
brochure)

Demomateriaal 
Klantenkantoren 

regio’s: 
studiofoto’s, 

poster, filmpjes 
en demometers 

in 25D60 kast

Veel gestelde 
Vragen (FAQ)

DMK - TTT RTC

+ klant kan online raadplegen

23/01/2020

Presentator
Presentatienotities
Klantbrochures elektriciteit en gas (A4) -> definitieve brochures kan je maandag printen van web (in nls en frans)Handleiding elektriciteit en gas -> nu reeds op portaal, (in nls en frans)“Enveloppe” digitale budgetmeters: brief + “snelle start” + brochure -> drafts beschikbaar op portaal. Let wel: bij budgetmeterklant worden klantbrochures en enveloppes samen afgegeven (zijn complementair)Demomateriaal: studiofoto’s, poster en demometers in 65D60 kast -Frequently Asked Questions (FAQ): op web een selectie van een interne kennisdatabankExtra info zoals handleiding, extra poorten, enz gaat de klant online kunnen consulteren.
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Waar kunnen jullie nog meer info vinden ? 
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Presentator
Presentatienotities


https://www.energiesparen.be/digitale-meter
https://www.vreg.be/nl/digitale-meter


Digitale meters

Aanbod standaardpakket 
digitale meters aan 
scholen



Aanbod standaardpakket digitale meters aan scholen

1. Demomateriaal : monofasige digitale elektriciteitsmeter 
op bord met Fluvius branding en stopcontact

2. Lesmateriaal:
Opleidingsmateriaal, brochures en filmpjes te downloaden 
vanuit https://partner.fluvius.be/nl/thema/onderwijs
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via 
ontleensystee

m RTC’s

+ Train 
The 

Trainer

Presentator
Presentatienotities
In 2019 ontvingen we vele vragen van scholen rond de digitale meter.Om de leerkrachten een kwalitatieve ondersteuning te bieden, spraken we met de RTC’s af om:Een standaardpakket te voorzien: demobord met ondersteunend lesmateriaal op de websiteop vraag van de RTC’s een TTT te organiseren om de leerkrachten wegwijs te maken over de digitale meterWaarom via ontleensysteem door RTC’s ?Duidelijk aanspreekpunt voor FluviusNieuwe meterversies/ updates makkelijk te verdelenGoede opvolging, bv. extra stuks bijvragen bij tekorten, extra lesmateriaal,…Als RTC, directe feedback vanwege scholen capteren bij terugbrengen materiaalFlexibeler inspelen op behoeften van de klas (bv. mogelijkheid om meerdere meters te ontlenen)1 bordje per school zonder opvolging zou makkelijker verloren kunnen gaan…

https://partner.fluvius.be/nl/thema/onderwijs


Graag jouw feedback 

Fluvius bekijkt of er nog andere behoeften leven bij de scholen met 
betrekking tot praktijkmateriaal

Ideeën?

Alle vragen en feedback zijn welkom via:

• Jullie RTC-contacten of 

• Onze mailbox: onderwijs@fluvius.be

84
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Veel succes



Niets van deze uitgave, zelfs gedeeltelijk, mag openbaar gemaakt worden, gereproduceerd worden, vertaald of aangepast, onder enige vorm ook, hieronder begrepen fotokopie, 
microfilm, bandopname of plaat, of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de uitgever.

Deze uitgave dient ter ondersteuning van de opleidingen die worden georganiseerd door Eandis en werd opgesteld met de grootst mogelijk zorg. Toch kunnen onjuistheden en 
onvolledigheden voorkomen. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in deze uitgave, noch voor directe of indirecte schade die 
het gevolg is van het gebruik van informatie uit deze uitgave.

Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

©2018 Fluvius cvba
Diensthoofd Opleidingscentrum, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle
09.263.2070
opleiding@fluvius.be
www.fluvius.be

Denk aan onze ecologische voetafdruk ! Druk dit document alleen af indien werkelijk nodig. 

mailto:opleiding@fluvius.be
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