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Agenda
• Indienststelling decentrale productie
• Digitale Meters in Vlaanderen
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Indienststelling
Decentrale Productie
Werkwijze van Fluvius
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Context
• Doel:
- Ter plaatse testen beveiligingen decentrale producties (dp)
>30kVA met automatisch scheidingssysteem

• Types:
- Alle decentrale productieinstallaties (PV, wind, WKK,
batterijen,..)

• Wat niet?
- Alle dp installaties <=10kVA
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Indienststelling decentrale productie
Drie type van testen
1. Effectieve testen
• Werking ontkoppelbeveiligingsrelais
• Testen werking van de synchrocheck (indien van toepassing, bv WKK’s)

2. Visuele controle
• Controle instelling asymmetrierelais (enkel LS!) (indien van toepassing)
• Instellingen synchrocheck (indien van toepassing)

3. Formele technische navraag
• Weigeringssequentie (minimaspoel – bedrade weigering)
Voettekst

sept 2019
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Werkwijze
Na goedkeuring schema's:
• Afspraak maken met de dienst Meterinfrastructuur om de nodige materialen te krijgen
• Materiaal voor meetapparatuur wordt klaargemaakt en geleverd door koerierdienst
(+/-1 week leveringstermijn, bodemkasten 25S60/ met of zonder toebehoren)

• Contactgegevens:
-

Fluvius Meterinfrastructuur
Elektriciteitstraat 70
2800 Mechelen
E-mail: meterinfrastructuur@Fluvius.be
Tel.: 09 / 263 56 38

Voettekst
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Werkwijze
• Installateur plaatst en sluit alles aan en maakt opnieuw afspraak voor indienststelling
• Om de afspraak definitief te confirmeren, dienen de volgende documenten via mail ter
beschikking gesteld te worden ten laatste 3 werkdagen voor afspraak
- Attest van de AREI keuring van de volledige uitbreiding van de installatie ten behoeve van de
aansluiting van de productie-installatie(s)
- De certificaten van de TI’s/TP’s (indien van toepassing)
- Instellingsrapport van het netontkoppelrelais
- Gelieve ons ook te laten weten:
▪ naar welk e-mailadres het meterdossier van dit project moet verstuurd worden.
▪ Installatie is afgewerkt
▪ Installatie heeft proef gedraaid

Voettekst
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Werkwijze
Hoe worden de proeven uitgevoerd?
• De installateur is zelf aanwezig bij de afspraak en hij zal de testen uitvoeren
• Fluvius zal de testen superviseren
• Volgende documenten dienen eveneens ter plaatse beschikbaar te zijn in de netontkoppelkast:
- Goedgekeurde "as built" schema’s
- AREI keuring
- Instellingsrapport van het netontkoppelrelais

Voettekst
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Testen van de beveiligingen
• Stap 1: Controle toegepaste ontkoppelbeveiliging
• Stap 2: 2 Proeven op ontkoppelbeveiliging
• Stap 3: Controle type, instellingen en bekabeling van synchrocheck (indien van
toepassing)
• Stap 4: Controle type & instellingen asymmetrierelais (LS) (indien van toepassing)

Voettekst
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Testen van de beveiligingen
• Indien test OK:
-

Dossier wordt verder administratief afgehandeld door Fluvius
Klant krijgt meterdossier binnen de 10 werkdagen
Fluvius meldt dit aan bij de Vreg
Klant vult zijn aanvraag verder aan bij de Vreg

• Indien test NOK:
- Installateur zal de installatie nakijken en nieuwe afspraak maken (min 2 weken later)

Voettekst
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Vragen ivm C10/11
- ivm individueel dossier
uw dossierbeheerder of

- algemene vragen of opmerkingen
CE10@Synergrid.be
zie ook FAQ op de website van Synergrid
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Digitale meters
Wat en vooral waarom !?
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Principeschema
Digitale meter krijgt centrale plaats
• Stelt gegevens ter beschikking aan de netbeheerder
• Stelt gegevens ter beschikking aan de eindklant
• Haalt gegevens op van de submeters (bv. Gasmeter)

Niet-gereguleerde
back-end

Central Energy
Management System
(CEMS)

In-home display

P1 / S1
Slim toestel

EV

Netbeheerder stelt gegevens ter beschikking
van de vrije markt
• Enkel met machtiging van de klant

Gereguleerde
Back-end

Digitale meter (E)

Derde partij (CEMS) schakelt toestellen
• o.b.v. real-time meetdata (poort)
• o.b.v. centraal beheerde gegevens
Digitale meter
(G)

Digitale meter
(W)

Digitale meter
(K/W)
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Gebruikerspoorten
▪ Twee gebruikerspoorten met elk hun specifiek doel:
➢ Één gebruikerspoort voor verbruiksinformatie (P1)
➢ Één gebruikerspoort voor geavanceerde detectie- en regelingen (S1)
➢ Bv. geavanceerde controle van batterijen, toestelherkenning, …

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

▪ Gebruikerspoorten zijn standaard gedeactiveerd
➢ Omwille van privacy redenen
➢ Gratis activatie mogelijk na klantvraag
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Digitale meters
Uitrol
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Uitrol van de digitale meter in Vlaanderen
1. Natuurlijke uitrol
In Vlaanderen vanaf 1 juli 2019
Nieuwbouw en renovaties

Nieuwe prosumenten

Nieuwe budgetmeter
klanten

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
Bestaande prosumenten

Vervangingen

Bestaande actieve
budgetmeters

Slimme meters uit POC/Piloot

Op aanvraag

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

18

8

10/09/2019

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-digitalemeters/planningschecker

19

19

Financiële gevolgen
voor prosumenten
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Voor mensen zonder zonnepanelen

Er verandert niets
Huidige situatie met analoge meter
=
Toekomstige situatie met digitale meter
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Huidige zonnepaneeleigenaars
(+ nieuwe eigenaars tot eind 2020)

Vandaag:
Analoge meter
•
•

Terugdraaiende teller op alles
Prosumententarief

Vanaf 1 juli 2019:
Digitale meter

=

of

•
•

Terugdraaiende teller op alles
Prosumententarief

•

Terugdraaiende teller (behalve
op distributienettarief)
Nettarief op wat je afneemt van
het net

•
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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
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Veranderen van tariefformule of niet?
Keuze is onherroepelijk, dus moet goed doordacht zijn
Keuze is wiskundig af te leiden op basis van:
• Omvormervermogen van de PV
• Totale injectie in het net
• Totale afname van het net

Totale injectie en totale afname niet gekend bij analoge meter
• Vanaf installatie digitale meter: verbruik tijdje monitoren via P1-poort
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Componenten energiefactuur
Energiekosten:
• Prijs voor belevering van energie door je energieleverancier
• Wordt / blijft berekend op netto-afname
Belastingen en heffingen:
• Zoals btw, bijdragen aan de overheid
• Wordt / blijft berekend op netto-afname
Netvergoeding:
• Vergoeding voor de kosten van de distributie/transmissie van energie tot bij de klant voor
de netbeheerders
1. Huidig systeem met Prosumententarief (= forfaitair vast gedeelte + berekening op basis van
netto-afname )
2. Nettarief (dit wordt berekend op bruto afname)
26
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Enkele begrippen
PRODUCTIE

INJECTIE
AFNAME

ZELFCONSUMPTIE

PRODUCTIE = ZELFCONSUMPTIE + INJECTIE
VERBRUIK = ZELFCONSUMPTIE + AFNAME

VERBRUIK
Juli 2018
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Eerste voorbeeld: “Standaard gezin”
4 kW
4.000 kWh

• Omvormer PV = 4 kW
2.000 kWh

2.000 kWh
= 50%

• Totale productie = 4.000 kWh
1.500 kWh

- Zelfconsumptie = 50% = 2.000 kWh
- Injectie in het net = 2.000 kWh

• Totaal verbruik = 3.500 kWh
- Zelfconsumptie = 2.000 kWh
- Afname van net = 1.500 kWh

3.500 kWh
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Eerste voorbeeld: “Standaard gezin”
4 kW
4.000 kWh

• Totale netvergoeding:
- Huidig tarief:

2.000 kWh

2.000 kWh
= 50%

1.500 kWh

▪ Prosumententarief = 4 kW x 100 €/kW = 400 €
▪ Bijkomende vergoeding op basis van netto-afname =
(1.500 kWh – 2.000 kWh) x 0,15 €/kWh => 0 €
▪ TOTAAL = 400€

- Nieuw tarief:
▪ Vergoeding op basis van bruto-afname =
1.500 kWh x 0,15 €/kWh = 225€

3.500 kWh

• Besluit voor deze case:
Nieuw tarief is voordeliger dan huidig
tarief op basis van prosumententarief
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Eerste voorbeeld: “Standaard gezin”

Afname =
Injectie

ZELFCONSUMPTIE
VERHOGEN

Juli 2018
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Tweede voorbeeld: “Gezin nooit thuis”
4 kW
4.000 kWh

• Omvormer PV = 4 kW
3.200 kWh

800 kWh
= 20%

• Totale productie = 4.000 kWh
2.700 kWh

- Zelfconsumptie = 20% = 800 kWh
- Injectie in het net = 3.200 kWh

• Totaal verbruik = 3.500 kWh
- Zelfconsumptie = 800 kWh
- Afname van net = 2.700 kWh

3.500 kWh
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Tweede voorbeeld: “Gezin nooit thuis”
4 kW
4.000 kWh

• Totale netvergoeding:
- Huidig tarief:

3.200 kWh

▪ Prosumententarief = 4 kW x 100 €/kW = 400 €

800 kWh
= 20%

▪ Bijkomende vergoeding op basis van netto-afname
= (2.700 kWh – 3.200 kWh) x 0,15 €/kWh => 0 €

2.700 kWh

▪ TOTAAL = 400€

- Nieuw tarief:
▪ Vergoeding op basis van bruto-afname =
2.700 kWh x 0,15 €/kWh = 405€

• Besluit voor deze case:
Huidig tarief op basis van
prosumententarief is (nipt) voordeliger
dan het nieuwe tarief

3.500 kWh
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Tweede voorbeeld: “Gezin nooit thuis”

ZELFCONSUMPTIE
VERHOGEN

Afname =
Injectie

Juli 2018
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Derde voorbeeld: “GSC-gerechtigde”
6 kW
6.000 kWh

• Omvormer PV = 6 kW
3.000 kWh

3.000 kWh
= 50%

• Totale productie = 6.000 kWh
500 kWh

- Zelfconsumptie = 50% = 3.000 kWh
- Injectie in het net = 3.000 kWh

• Totaal verbruik = 3.500 kWh
- Zelfconsumptie = 3.000 kWh
- Afname van net = 500 kWh

3.500 kWh
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Derde voorbeeld: “GSC-gerechtigde”
6 kW
6.000 kWh

• Totale netvergoeding:
- Huidig tarief:

3.000 kWh

▪ Prosumententarief = 6 kW x 100 €/kW = 600 €

3.000 kWh
= 50%

500 kWh

▪ Bijkomende vergoeding op basis van netto-afname
= (500 kWh – 3.000 kWh) x 0,15 €/kWh => 0 €
▪ TOTAAL = 600€

- Nieuw tarief:
▪ Vergoeding op basis van bruto-afname =
500 kWh x 0,15 €/kWh = 75€

3.500 kWh

• Besluit voor deze case:
Nieuw tarief is (duidelijk!) voordeliger
dan huidig tarief op basis van
prosumententarief
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Derde voorbeeld: “GSC-gerechtigde”

ZELFCONSUMPTIE
VERHOGEN

Afname =
Injectie

Juli 2018

36

Juli 2018

37

36

Samenvattende conclusies
Goede informatie nodig om juiste beslissing te maken
• Monitoren van verbruik via P1-poort op digitale meter

Het nieuwe tarief vooral interessant bij:
• Klanten met een hoog omvormervermogen want hoog prosumententarief (-> klanten met GSC)
• Klanten met een hoge zelfconsumptie (oftewel lage afname van het net)

Bij twijfel / dicht bij kruising van de 2 grafieken:
• Raadzaam om niet te veranderen en af te wachten, want keuze is onherroepelijk!
• Toepassingen installeren om zelfconsumptie te verhogen

37
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Op zoek naar meer informatie over de digitale meter?
• Surf naar www.fluvius.be/digitalemeter
• Schrijf je in voor ons partnerevent op 18/9
• T2 Campus in Genk
•

https://www.flexmail.eu/m-2e5b4c4ab20d6d26c00840c5daa03aa791b73b8232407873

Omschakeling
van fossiel
naar
hernieuwbaar

Uitrol van de
digitale meter
en concrete
toepassingen

Digitale tools
voor de
installateur

Voettekst
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Verdere vragen?
Contacteer ons via:
partners@fluvius.be
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