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Voorwoord 

Als studenten Master bedrijfseconomie met vooropleiding Industrieel ingenieur 

elektromechanica hebben we gekozen voor een onderwerp met zowel economische als 

technische aspecten. Een kosten-batenanalyse voor de introductie van slimme meters 

sprak ons op beide vlakken aan. 

Wij willen graag Prof. Dr. Johan Albrecht en Ruben Laleman bedanken voor het 

aanbieden van het onderwerp, de artikels, de opvolging van onze thesis en de 

antwoorden op onze vragen.  
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Abstract 

We bespreken in dit werk de problematiek omtrent de invoering en verspreiding van 

slimme meters op de Belgische energiemarkt. Het werk is opgebouwd uit drie grote 

hoofdstukken. 

Als eerste maken we een literatuurstudie over de slimme meter om zo zijn potentiële 

voordelen bloot te leggen. We bespreken hier onder andere de functionaliteiten die een 

slimme meter moet hebben, demand side management mogelijkheden, de drijfveren 

achter slimme meters en het probleem van de split incentives. 

In het tweede hoofdstuk maken we de vooraanloop voor het opstellen van een kosten-

batenanalyse. We onderzoeken hier de meest invloedrijke parameters voor deze 

analyse, zijnde: verbeterde energie-efficiëntie, prijskaartje van de benodigde data-

infrastructuur en het voordeel van het verschuiven van de energieconsumptie van 

piek- naar daluren, ook wel vraagrespons genaamd. 

Als laatste stellen we een kosten-batenanalyse op om de economische haalbaarheid van 

slimme meters te evalueren. We baseerden ons hiervoor op een reeds gedane studie 

door Kema. We voegden aan de studie de meeste recente ontwikkelingen toe om zo 

een getrouw en up-to-date beeld te krijgen van de netto-contantewaarde van het 

slimme meter investeringsproject.  
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Inleiding 

Het huidig elektriciteitsnetwerk of ‘grid’ in vakjargon werkt als eenrichtingsverkeer, de 

elektriciteit kan enkel stromen van de energieleverancier naar de eindverbruiker. Met 

investeringen in hernieuwbare energiebronnen - zoals windmolens, fotovoltaïsche 

zonnepanelen, WKK’s, biomassa, etc. - in het vooruitzicht verhuist de 

energieopwekking van de grote opwekkingscentrales naar de kleinere, decentrale 

installaties. Het huidige stroomnet kan deze massale toevoer van groene energie 

onmogelijk aan. Daarnaast heeft de Europese Unie ambitieuze doelstellingen [1] tegen 

2020, de zogenaamde 20-20-20 doelstellingen: emissie van broeikasgassen reduceren 

met 20%, de energie-efficiëntie verbeteren met 20% en een uitbreiding van de 

hernieuwbare energiebronnen met 20%.  

De wijziging in netconfiguratie - decentrale opwekking - samen met dwingende eisen 

voor meer energie-efficiëntie maken de nood aan een elektriciteitsnet waar energie 

bidirectioneel kan vloeien groter. Elektriciteitsnetten waar communicatie en energie in 

twee richtingen mogelijk is, heet men slimme netten of smart grids. Slimme meters zijn 

een conditio sine qua non voor het beheren van deze slimme netten. 

Zijn deze slimme netten futuristisch of realistisch? Om de haalbaarheid van slimme 

meters te evalueren stellen we in dit werk een kosten-batenanalyse op voor de 

implementatie van slimme meters op de Belgische energiemarkt bij residentiële 

eindverbruikers. De analyse gebeurt vanuit het oogpunt van alle marktpartijen. Daar er 

veel onzekerheid heerst over de potentiële baten van slimme meters zullen we een 

sensitiviteitsanalyse bespreken horende bij de kosten-batenanalyse.  

Het eigenlijke doel van een slimme meter is: vraag en aanbod van elektrische energie 

op elkaar afstemmen door naast de productie, ook de afname te regelen. Dit fenomeen 

heet men actieve vraagsturing of demand side management (DSM). 

Concreet betekent DSM dat de slimme meter het energieverbruik van elektrische 

toestellen zelf in de hand heeft. Batterijhoudende apparaten – voornamelijk elektrische 

wagens - kunnen op deze manier ingezet worden als vermogensreserve. Het gevolg 

van deze ‘slimme’ technologie is dat pieken in het belastingsprofiel van de 

netinfrastructuur afgevlakt kunnen worden. Deze spreiding van energieconsumptie 
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impliceert voordelen voor zowel energieleverancier als consument: energieleveranciers 

dienen hun productiecapaciteit niet uit te breiden voor de opmars van elektrische 

wagens en door de grotere energieafname tijdens de daluren besparen consumenten op 

hun energiefactuur. De introductie van elektrische wagens zal bijgevolg ook voor baten 

zorgen en zijn niet weg te cijferen uit een grondige kosten-batenanalyse. 
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I SLIMME METER 

I.1 Huidige netinfrastructuur 

De opwekking van elektriciteit gebeurt tot op heden voornamelijk in grote centrales. 

Deze energie vloeit van de centrale opwekkingsinstallaties naar de consument via het 

transmissie- en distributienet, eenrichtingsverkeer dus. Opslag van elektriciteit is zeer 

duur en gaat gepaard met grote verliezen. Dit impliceert dat de opgewekte energie 

steeds in evenwicht moet zijn met de energieconsumptie. Daar energieopwekking 

tegenwoordig grotendeels centraal gebeurt, kunnen deze centrales hun 

productiecapaciteit afstemmen op de vraag aan energie. 

I.2 Toekomstige infrastructuur: slimme netten 

De explosieve groei aan decentrale energieopwekking in combinatie met de hogere 

eisen op vlak van energie-efficiëntie stimuleren de noodkreet naar slimme netten. Dit 

zijn elektriciteitsnetten waar tweerichtingsverkeer van communicatie en energie 

mogelijk is. Slimme meters zijn een absolute must voor het tot stand komen van 

slimme netten. 

I.2.1 Slimme meters 

I.2.1.1 Definitie 

Een slimme meter is een elektriciteitsmeter met ingebouwde ICT, informatie- en 

communicatietechnologie, die de analoge draaistroommeter of Ferraris-meter kan 

vervangen. De aanduiding ‘slim’ wordt eraan gegeven omdat de meter in staat is 

informatie te verzenden en commando’s van op afstand te ontvangen. 
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Figuur 1: opbouw slimme meter 

I.2.1.2 Functies 

Deloitte heeft voor de VREG - Vlaamse Regelinstantie voor de Elektriciteits- en 

Gasmarkt – een model van de energiemarkt ontwikkelt [2]. Deze studie stelt de 

basisfuncties op die slimme meters moeten bezitten, hiervoor baseren ze zich op een 

studie van het Nederlandse Normalisatie Instituut [3]. Naast de basisfuncties geeft 

deze studie ook een duidelijke illustratie van de slimme meter, Figuur 1. In 

onderstaande opsomming gaan we enkel in op de basisfuncties die van economisch 

belang zijn: 

 Bidirectionele communicatie en meetregisters: 

• meting van elektriciteitsafname en –injectie en gasafname 

• periodiek en op aanvraag doorsturen van de meterstand 

 Informatie in verband met energieverbruik opslaan en elektronisch raadpleegbaar: 

• Meterstanden en/of consumptieprofiel 

• Powerquality: kwaliteit van sinusvormige wisselspanning 

• Spanningsniveau: afwijking van netspanning 220V 

 Prepaid functie zodat slimme meter ook als budgetmeter functioneert 

 Fraudedetectie 

 Elektriciteit- en gasmeters begrenzen, afschakelen of inschakelen van op afstand 

 Firmware upgraden en programmeren van op afstand 

 Tariefperiodes: 

• Tarieven van op afstand aanpassen 

• Registreren van verbruik per tarief 

Bron: Kema, Energiemeters worden mondiger…, 2008 [9] 
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I.2.2 Demand side management 

Zoals reeds aangehaald is het doel van slimme meters om naast de energieproductie, 

ook de afname te regelen zodat vraag en aanbod in evenwicht zijn. Momenteel gebeurt 

de vraagsturing passief door consumenten die hun verbruik zelf verschuiven via het 

huidige dag- en nachttarief. De coördinatie van energieafname door slimme 

technologieën verwijst naar demand side management of actieve vraagsturing. De 

slimme meter zorgt ervoor dat elektrische toestellen hun energieconsumptie kunnen 

optimaliseren in functie van de voorkeuren van de klant en de tariefprijzen. Dit 

fenomeen heet men vraagrespons, het verschuiven van de energieconsumptie van 

piek- naar daluren. De DSM mogelijkheden worden in Figuur 2 geïllustreerd en verder 

uiteengezet in de komende paragrafen. DSM opportuniteiten zorgen voor de 

belangrijkste baten in onze kosten-batenanalyse, omwille hiervan zullen we deze ook 

diepgaander bestuderen. 

 

 

Figuur 2: demand side management mogelijkheden 

I.2.2.1 Buffervermogen van elektrische voertuigen 

Elektrische wagens zijn aan het net gekoppeld en beschikken over een batterij. Daar 

mensen hun wagen aan het net koppelen – en hun batterij dus opladen - wanneer ze 

van hun werk komen zullen elektrische voertuigen de piekbelasting op het net 

vergroten. Dankzij DSM gebeurt het opladen van de batterijen gecoördineerd 

waardoor de piekbelasting afgevlakt wordt. 

Bron: Gebaseerd op Movares, 2009 
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Zonder slimme meters wordt de netinfrastructuur overbelast. Met andere woorden bij 

de opmars van elektrische wagens dienen grote uitbreidingsinvesteringen te gebeuren 

om de productiecapaciteit op te krikken. Bijgevolg zullen elektrische voertuigen in 

combinatie met slimme meters voor niet te verwaarlozen baten zorgen. Omdat deze 

een grote impact hebben op de kosten-batenanalyse onderzoeken we deze baten 

diepgaander in hoofdstuk ‘II.4 Vraagrespons afkomstig van elektrische wagens’ op pagina 

28. 

I.2.2.2 Dynamische controle van verwarming, diepvries, airco 

Een mooi voorbeeld van een toestel waar de slimme meter dynamische controle over 

kan uitoefenen is een warmtepomp. Wanneer er weinig belasting op het net is (overdag 

en ’s nachts), schakelt de slimme meter de warmtepomp in waardoor het huis wordt 

opgewarmd. Nu zal, tijdens de avondpiekbelasting (17 uur tot 20 uur) weinig of geen 

verwarming meer nodig zijn daar het huis al op een comfortabele temperatuur 

vertoefde. 

I.2.2.3 Lokale productie 

Eandis voorspelt [4] dat tussen 2008 en 2020 ongeveer 2.600 MW aan bijkomende 

decentrale productiecapaciteit dient geïntegreerd te worden. En tegen 2030 wordt zelfs 

een groei tot 5.000 MW voorspeld. Het huidige stroomnet kan deze massale opwekking 

van groene energie niet aan. Slimme meters zijn dus meer een noodzaak dan een luxe! 

De productie van groene energie is afhankelijk van de weersomstandigheden en dus 

zeer onvoorspelbaar. Daar energie niet kan worden opgeslagen moet deze energie 

ergens naartoe en gaat bijgevolg veel energie verloren. Slimme meters kunnen via DSM 

de energieconsumptie synchroniseren met de lokale energieopwekking.  

I.2.2.4 Home energy controller 

De early adopters onder ons kunnen nog een stapje verder gaan. Intel heeft een home 

energy dashboard [5] ontwikkeld, waarbij je demand side management 

opportuniteiten – PHEV opladen, dynamische controle en lokale productie - 

binnenshuis kan benutten. Dit domoticasysteem communiceert draadloos via HAN 

(Home Area Network) met stopcontacten, de slimme meter en eventuele lokale 

energieopwekkinginstallaties (windmolen, zonnepanelen, WKK...). Via deze 

technologie komen we tot residentiële woningen die hun energieverbruik volledig 
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autonoom regelen en bijgevolg een serieuze hap uit de energiefactuur van de 

consument nemen. 

I.3 Benodigdheden voor een slim net 

Slimme technologieën maken gebruik van slimme onderdelen. Gezien de impact van 

de DSM opportuniteiten zal men naast het installeren van slimme meters ook slimme 

gebruikers moeten ontwikkelen. Hiervoor baseren we op een onderzoek van de VREG 

naar geschikte communicatietechnologieën voor slimme meters [6]. 

I.3.1 Slimme meter onderdelen 

• Een slimme meter met al zijn functionaliteiten. 

• De behoefte aan bidirectionele communicatie vergt een geschikt medium om 

deze informatie over te verzenden. Hier wordt verder op ingegaan in paragraaf 

‘II.3 Kost van communicatiemedia’. 

• Een centrale database die alle gegevens van slimme meters verzamelt en ter 

beschikking stelt van de betrokken partijen. 

I.3.2 Slimme gebruikers  

Met slimme gebruikers bedoelen we alle toepassingen die gebruik maken van DSM 

mogelijkheden. Concreet zullen er interactieve beheersprogramma’s nodig zijn die het 

energieverbruik van de consument optimaliseren in functie van tariefprijzen. 
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I.4 Drijfveren achter slimme meters 

In dit hoofdstuk zetten we de voordelen van slimme meters voor de diverse 

marktpartijen op een rij. Op deze manier krijgen we een beter beeld van het potentieel 

dat schuilgaat achter de slimme meter. De implementatie van slimme meters heeft 

betrekking op 5 verschillende marktpartijen (Figuur 3): energieproducenten, 

netbeheerders, energieleveranciers, eindverbruiker of consument en de maatschappij. 

 

Er wordt tevens verwacht dat dankzij de slimme meter een nieuwe onafhankelijke 

speler op de markt verschijnt die diensten m.b.t. energiemanagement zal aanbieden, 

namelijk ESCO (Energy Service Company). 

Voor de verdere bespreking van de marktpartijen beroepen we ons op marktonderzoek 

van J. Vasconcelos: “Survey of regulatory and technological developments concerning 

smart metering in the European Union electricy market” [7] en onderzoek van de KU 

Leuven [8]. 

Figuur 3: Positionering van de verschillende 
marktpartijen 

Bron: Intermixt, Gemeentelijk overleg voor de Belgische energiesector, 2010 
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I.4.1 Energieproducenten 

I.4.1.1 Functie 

De opwekking van elektriciteit, hetzij met STEG-centrales, kerncentrales, 

windmolenparken of dergelijke en het produceren/verhandelen van gas. Op vlak van 

elektriciteit zal Electrabel de dominante speler zijn. Terwijl dit voor gas, Distrigas is. 

I.4.1.2 Voordelen 

Door het opvolgen van de consumptiepatronen en het opstellen van toekomstige 

verwachtte patronen wordt het voor de producent mogelijk zijn productie beter af te 

stemmen op de vraag. Dit leidt tot lagere behoefte aan productiefactoren voor 

noodsituaties. De slimme meter levert continu data over het consumptiegedrag 

waardoor de toekomstige verwachtingen betrouwbaarder zijn en de productiekosten 

zullen afnemen. In het kader van hernieuwbare energiebronnen kan een goed portfolio 

management handig zijn om vraag en aanbod aan energie op elkaar af te stemmen.  

Energieproducent kunnen hun productieproces efficiënter beheren. De oorzaak 

hiervan is te vinden bij: 

• Het vrijkomen van productiecapaciteit dankzij DSM mogelijkheden en 

elektrische wagens die dienst doen als vermogensreserve. 

• Door de vraagverschuiving ontstaat er een hogere load factor. Dit leidt tot een 

lagere productiekost per kWh. Waardoor activa beter benut worden.  

I.4.2 Netbeheerder 

I.4.2.1 Functie 

Hierin zijn 2 subgroepen te onderscheiden. Namelijk TNB (Transmissienetbeheerder) 

die voornamelijk instaat voor het hoogspanningsnet. Deze beheerders voor elektriciteit 

en gas zijn respectievelijk Elia en Fluxys. Dan is er nog DNB (Distributienetbeheerder) 

die instaat voor het midden- en laagspanningsnet en het meter data management. Deze 

beheerders kunnen zuivere netbeheerders (Eandis) of gemengde netbeheerders (Infrax) 

zijn, afhankelijk of ze verbonden zijn met Electrabel. 
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I.4.2.2 Voordelen 

• Kosten die gepaard gaan met het fysiek opnemen van de meterstanden vallen 

weg. Dit zijn voornamelijk personeelskosten maar eveneens 

verplaatsingskosten en dergelijke. 

• Stroomonderbrekingen kunnen beter beheerd worden. Men is sneller op de 

hoogte waar de oorzaak van de onderbreking zich bevindt.  

• Snellere identificatie van de locatie waar netwerkverliezen of fraude met meters 

zich voordoen. 

• De huidige, elektromechanische meters hebben verschillende oorzaken tot falen 

of het weergeven van een onbetrouwbare meting. Een grote oorzaak is het 

optreden van ontwerpfouten, meer concreet fouten die optreden door 

temperatuurvariaties of trillingen. Al deze oorzaken hebben tot gevolg dat de 

waarden van elektriciteitsconsumptie weergegeven door de meter, niet accuraat 

zijn. De slimme meter zal door het uitsluiten van veel mechanische onderdelen 

en gebruik te maken van elektronische onderdelen vele oorzaken tot falen 

kunnen vermijden. Hierdoor kunnen de herstelling- en onderhoudskosten 

sterkt gereduceerd worden. 

• Bijdragen tot de omschakeling naar hybride wagens in de transportsector. 

• Daar de meterstand van slimme meters frequent doorgezonden wordt, neemt 

de betrouwbaarheid van de meteropname toe. Dit zal leiden tot minder 

meningsverschillen en zo tot lagere dunningskosten. 

I.4.3 Energieleveranciers 

I.4.3.1 Functie 

Zij vertegenwoordigen de groep die contact komt met de eindgebruiker. Zij zullen bij 

de implementatie van de slimme meters tevens instaan voor diensten zoals Demand 

Side Management. Voorbeelden hiervan zijn: Electrabel, Luminus, Distrigas, Gaz de 

France, NUON Belgium, Essent, Eneco Energie International, SPE, E.ON Belgium en 

Endesa. 

I.4.3.2 Voordelen 

Door de liberalisering van de energiemarkt (verschillende tariefmogelijkheden) kunnen 

energieleveranciers zich beter diversifiëren. Slimme meters bieden volgende voordelen 

voor energieleveranciers: 
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• Customer Relationship Management (CRM) verbeteren: 

 Allereerst zal men door de verkregen informatie van de slimme meter 

veel nauwkeuriger kunnen factureren. 

 Dankzij de slimme meter verstrekken leveranciers concretere informatie 

over het consumptiegedrag van hun klanten. Energieleveranciers zijn 

met deze informatie in staat om klantspecifieke tariferingsystemen aan 

te bieden. Deze strategie van diversificatie zal vervolgens hun 

concurrentiepositie t.o.v. andere marktspelers versterken.  

 Een tweede voordeel van klantspecifieke informatie is dat 

energieleveranciers de consument zijn energie-efficiënte kunnen helpen 

verbeteren indien zij hiervoor de geschikte diensten opricht. Deze extra 

services zorgen voor een sterkere klantenbinding.  

• Door het frequenter te kunnen facturen, kunnen leveranciers een beter beeld 

krijgen van de kredietwaardigheid van de klant. Als de klant niet kan betalen, 

wordt dit sneller opgemerkt en zal het nog te vorderen bedrag kleiner zijn. 

Door de snellere interceptie zullen de uiteindelijke ‘bad debt accounts’ 

verminderen. Daarenboven verminderen de administratiekosten voor het 

herhaaldelijk opsturen van facturen. 

• Doordat er een continue feedback is van de elektriciteitsconsumptie zullen de 

facturen minder fouten bevatten waardoor er minder klachten zullen 

binnenkomen en moeten worden behandeld. Deze verbetering reduceert de 

kosten bij het verwerken van klachten. Echter, moesten er afspraken gemaakt 

zijn om frequenter te betalen, dan zouden deze administratiekosten terug 

oplopen. 

I.4.4 Eindgebruiker of consument 

I.4.4.1 Functie 

De eindgebruiker zal dankzij de slimme meter kunnen overschakelen van passief 

energieverbruik naar actief energieverbruik. Tevens wordt door de verhoogde 

decentralisatie van energieproductie de gebruiker deels producent. 
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I.4.4.2 Voordelen 

De meeste besparingen, teweeggebracht door slimme meters, komen op naam van de 

consument. We kunnen de voordelen voor de consument in drie grote categorieën 

onderverdelen: 

 

• Veranderingen in consumptiegedrag en het verbruik van individuele 

toestellen kunnen via de elektriciteitsfactuur onmiddellijk gevisualiseerd 

worden. De consument kan nu beter kiezen wanneer elektriciteit te 

consumeren, wat met betrekking tot de elektriciteitsprijzen een 

kostenreducerend effect kan hebben. De consument wordt gewaar dat hij 

zelf voor een deel zijn kosten kan regelen en dat hij door het managen van 

zijn activiteiten energie kan besparen. 

• Door het gebruik van elektronica op laag vermogen en slechts enkele LED’s 

voor de display vraagt de smart meter slechts 0,5W t.o.v. 2W voor de 

klassieke meter. De elektriciteitskosten zullen tot 25% van het 

oorspronkelijke verbruik dalen. 

• Het wachten op de controleur van de meterstand of het zelf moeten 

doorsturen van metergegevens wordt overbodig met de smart meter. De tijd 

gebruikt hiervoor kan vervolgens voor meer productieve doeleinden 

gebruikt worden. 

• Verbruikers zijn via de slimme meter ook steeds in staat leveranciers te 

vergelijken. Hierdoor kunnen consumenten steeds de optimale leverancier 

kiezen die voor hen het beste tarief biedt. Ook worden tijd- en 

overstapkosten gereduceerd doordat overstappen veel sneller en efficiënter 

kan gebeuren (liberalisering van de markt). Dit kan vervolgens leiden tot 

een meer competitieve prijszetting tussen leveranciers. De stijging van 

interne concurrentie kan leiden tot een grotere differentiatie van 

elektriciteitspakketten of tariferingsystemen die beter voldoen aan 

klantspecifieke behoeften. Tevens zal de prijsconcurrentie zich kunnen 

uitbreiden naar concurrentie in geleverde service om op deze manier het 

marktaandeel te behouden of een groter aandeel te verschaffen. 

• Als laatste kunnen consumenten gebruik maken van een domoticasysteem. 

Dit zal samen met de slimme meter het energieverbruik van de residentiële 

1. Energiekosten zelf beheren en reduceren 
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woning reguleren, waardoor de consument energie zal besparen (zie ‘I.2.2.4 

Home energy controller’). 

 

 

• Slimme meters leveren meer nauwkeurige informatie over de geleverde of 

verbruikte energie. Dit brengt twee voordelen met zich mee: besparingen 

voor de klant en betere elektriciteitsvoorziening. 

• Distributienetoperatoren dienen verantwoording af te leggen over de power 

quality van de elektriciteit die ze binnenbrengen bij de consument. Slimme 

meters voorzien concrete gegevens over power quality waardoor 

distributienetoperatoren beter gecontroleerd kunnen worden op de 

geleverde kwaliteit van hun elektriciteitsvoorzieningen.  

• Bij analoge meters is de facturatie gebaseerd op schattingen van het verbruik, 

terwijl bij slimme meters het effectief gemeten verbruik op de factuur staat. 

Door het wegvallen van geschatte indexen worden onenigheden vermeden 

en neemt de klantentevredenheid toe. 

• Door het continu doorseinen van de meterstand is het mogelijk voor de 

consument om afspraken te maken met de elektriciteitsleverancier om de 

betalingen frequenter in te plannen. De verbruiker heeft hierdoor een betere 

budgetbeheersing en kan vervolgens zijn uitgaven beter inschatten en 

plannen. 

 

 

• De slimme meter is in staat door gebruik van aangepaste software het 

elektrische verbruik om te zetten naar een CO2-emissie per kg. Hierdoor 

kunnen kosten gemaakt door aantasting van het milieu doorgerekend 

worden volgens het principe van ‘de vervuiler betaald’. Deze extra functie 

van CO2-emissieweergave heeft tevens een motiverende eigenschap. De 

milieubewustere consument zal door deze extra kost (milieubelasting) meer 

opteren voor een leverancier van groene energie wat op zijn beurt weer ten 

goede komt van een beter milieu. 

2. Nauwkeurigere facturatie 

3. Ecologische voetafdruk verlagen 



22 
 

I.4.5 De maatschappij 

I.4.5.1 Functie 

In bepaalde mate de competitiviteit verzekeren op de markt en een wettelijk kader 

opstellen betreffende het gebruik van slimme meters. 

I.4.5.2 Voordelen 

• De intredebarrières voor nieuwe spelers op de leveranciersmarkt worden 

verlaagd. De lage overstapdrempel voor de gebruikers maakt het voor 

leveranciers mogelijk minder kosten te moeten maken op vlak van marketing 

om consumenten te overtuigen klant te worden. Dit zal echter nadelig zijn voor 

bestaande elektriciteitsleveranciers omdat dit hun concurrentiepositie 

verzwakt. 

• De consument kan sneller wisselen van energieleverancier, wat een daling van 

de gemiddelde energieprijzen met zich meebrengt. 

• Er wordt bijgedragen aan het verlagen van CO2-uitstoot. 

• Stimuleren van technologische en economische vooruitgang. Laatstgenoemde 

vooral door het investeren in lokale tewerkstelling. 

I.4.6 Split incentives 

Het grote struikelblok de investering slimme meters zijn de zogenaamde split 

incentives. Dit wil zeggen dat de kosten van investeringen gemaakt worden door een 

andere partij dan de partij die van de baten geniet. In de kosten-batenanalyse die hier 

wordt gemaakt, zal duidelijk te zien zijn dat energieleveranciers en netbeheerders grote 

investeringen moeten verrichten terwijl de maatschappij en de consumenten met de 

opbrengsten gaan lopen. 
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II SECUNDAIR EXPLORATIEF ONDERZOEK 

II.1 Benchmarking 

Voor het opstellen van de kosten-batenanalyse baseren we ons op een eerder gedane 

studie door het Nederlandse consulting bureau KEMA [9]. Als we het resultaat van 

deze studie vergelijken met die uit buurlanden - Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en 

Nederland [10] - zien we dat het resultaat van KEMA in tegenspraak is met de andere 

resultaten. Ook Accenture heeft een kosten-batenanalyse [11] opgesteld waarvan het 

resultaat sterk afwijkt van dat van KEMA. 

 

Figuur 4: vergelijking NCW met buurlanden 

We concluderen uit Figuur 4 dat er redelijk wat spreiding zit op de netto-

contantewaarde van de diverse buurlanden. De oorzaak hiervan is de grote 

onzekerheid over de potentiële baten. De studie van KEMA dateert van 2008. In 

tussentijd is er reeds meer gedetailleerde informatie over bepaalde kosten en baten. We 

zullen de kosten-batenanalyse van KEMA updaten met de meest recente 

ontwikkelingen. 

Een tweede oorzaak van de grote verschillen tussen de studies zijn de gewichten van 

de verschillende potentiële kosten/baten. Na ontleding van de diverse studies 

constateren we dat bepaalde potentiële kosten/baten zwaar doorwegen in de analyse, 

zie Figuur 5. Langs de kostenzijde is dit voornamelijk de kost van het gekozen 

communicatiemedium en de investering in een IT-center. De grootste gewichten bij de 
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baten worden gevormd door besparingen als gevolg van vraagrespons (verschuiving 

consumptie van piek- naar daluren), verbeterde energie-efficiëntie en fraudedetectie. 

 

Figuur 5: Proportionele verdeling van de kosten-baten uit de analyse van Kema [9] 

Omwille van variërende resultaten gaan we voor we aan de kosten-batenanalyse 

beginnen grondig onderzoek voeren naar bovenvermelde variabelen: de kost van de 

diverse communicatiemedia, besparingen door vraagrespons (vooral invloed van 

elektrische wagens) en energie-efficiëntie. Fraudedetectie is een objectief te 

kwantificeren gegeven en verlangd geen verder onderzoek.  

II.2 Energie-efficiëntie 

In paragraaf ‘I.2.2.4 Home energy controller’ werden de mogelijkheden van een 

energiebesparend domoticasysteem toegelicht. Daar deze innovatieve producten nog 

in de kinderschoenen staan kunnen we de potentiële energiebesparingen voor de 

consument niet in rekenschap brengen bij de berekening van de netto-contantewaarde.  

Als alternatief gebruiken we een in-home display. Deze display toont de meterstand 

(energieverbruik) en tarief in de woonkamer. Het nut ervan is dat de consument niet 

telkens naar installatielocatie van de slimme meter hoeft te gaan om zijn 

energieverbruik te kennen. De aflezing in de woonkamer vergt veel minder moeite van 
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de consument, waardoor die meer rationeel energie zal verbruiken en zo energie 

besparen. We verrekenen dit in de kosten-batenanalyse door additioneel 1% 

energiebesparing voor de consument te reken met een dergelijk in-home display. 

II.3 Kost van communicatiemedia 

Slimme meters maken gebruik van digitale informatie- en communicatietechnologie 

(ICT). In deze paragraaf onderzoeken we de beschikbare ICT op de markt en hun 

kostprijs. Hiervoor vallen we terug op een studie van KU Leuven voor de VREG [6]. 

II.3.1 Soorten communicatiemedia 

De beschikbare media kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: 

communicatie over het elektriciteitsnet, kabel- of vaste communicatie en draadloze 

communicatie. 

II.3.1.1 Communicatie over het elektriciteitsnet 

Data wordt verzonden over elektrische kabels. Daar elke slimme meter gekoppeld is 

aan het elektrische net wordt communiceren via dit medium perfect mogelijk. De 

techniek die hieromtrent gebruikt wordt heet men Power Line Communication (PLC).  

II.3.1.2 Vaste communicatie 

Binnen deze categorie maakt men gebruik van een telefoonlijn of kabelinfrastructuur 

als communicatiemedium. We onderscheiden hier een smalbandverbinding over de 

telefoonlijn en een breedbandverbinding over kabel (breedbandinternet) of telefoonlijn 

(DSL). 

II.3.1.3 Draadloze communicatie 

Er zijn zes draadloze technologieën op de markt die als communicatiemedium voor 

slimme meters in aanmerking komen: 

a) Mobilofonie van de 2de generatie waaronder de welbekende GSM- en de 

GPRS-systemen. Deze laatste is een standaard bedoeld om data te verzenden 

en verschilt van GSM-technologie doordat geen exclusieve verbinding tussen 

de netwerkelementen nodig is.  

b) Mobilofonie van de 3de generatie: UMTS maakt gebruik van een techniek 

waarbij meerdere gebruikers toegang hebben tot een gedeeld medium. 
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c) Radiofrequente communicatie (RF) die niet aan licenties onderworpen is. 

d) Bij Private Mobile Radio (PMR) krijgen de gebruikers aparte frequenties. 

e) WiMAX ondersteunt draadloos breedbandinternet als complement van WiFi. 

Deze technologie is nog jong waardoor er weinig concrete informatie te 

verzamelen is en dus bij de verdere evaluatie buiten beoordelen gelaten 

wordt. 

II.3.2 Evaluatie communicatiemedia 

Belangrijke aspecten bij de keuze van een geschikt medium zijn; beschikbaarheid 

(procentueel aandeel van het aantal meters dat men via deze techniek kan bestrijken), 

kostprijs van installatie en uitbating, uitbatende partij, toegang voor diverse 

marktpartijen tot het medium, geschiktheid voor de benodigde functies van de slimme 

meter, flexibiliteit in verband met modificatie van de functies naargelang de behoefte 

van de consument en betrouwbaard van het medium. 

Uit Figuur 6 kunnen we afleiden dat bestaande breedbandverbindingen, RF en PLC de 

voorkeur genieten wanneer men enkel het prijsaspect in acht neemt. 

UMTS (3G-netwerken) en internetgebaseerde toepassingen komen er als beste uit 

wanneer men kwartierverbruiken en power quality gegevens van de slimme meters 

wil verstrekken. De reden hiervan is dat grotere bandbreedtes nodig zijn wanneer de 

datacapaciteit toeneemt. 

Bij broadcasting zal de slimme meter een datapakket overbrengen dat door elk 

aangesloten toestel op het netwerk zal worden ontvangen. Deze technologie is 
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essentieel wanneer realtime informatie van de slimme meter verwacht wordt. PLC en 

draadloze toepassingen als GSM/GPRS, UMTS, RF en PMR hanteren deze technologie. 

Tenslotte kan men de macht van externe partijen als internetleveranciers, 

telecomoperatoren, etc. in rekenschap brengen. Het nadelige effect hiervan is dat 

maandelijkse abonnementskosten betaald moeten worden. Onafhankelijke oplossingen 

zoals PLC en RF genieten hier de voorkeur. 

II.3.3 Conclusie communicatiemedia 

Voor de selectie van de meest geschikte communicatiemedia worden aan volgende 

factoren het meeste belang gehecht: 

• Het prijsaspect → bestaande breedbandverbindingen, PLC en RF 

• In een korte tijdsspanne moet men een groot aantal slimme kunnen bereiken 

om informatie te verschaffen in verband met tarifering → PLC en draadloze 

toepassingen 

Van de draadloze toepassingen vallen UMTS en PMR af wegens het prijskaartje en 

GSM wegens te lange duur voor het opzetten van de exclusieve verbinding. De 

resterende technologieën zijn PLC, RF, GPRS en bestaande breedbandverbindingen. 

Op basis van bijkomende beperkingen selecteren we de meest geschikte 

communicatiemedia, weergegeven in Tabel .  1

Communicatiemedium Beperking Consensus 
PLC / aanvaard 

RF niet licentiegebonden → privacy afgekeurd 

GPRS redelijk duur, maar in kleine hoeveelheid 
aanvaardbaar aanvaard 

Bestaande 
breedbandverbindingen 

niet alle residentiële woningen beschikken over 
deze verbinding afgekeurd 

Tabel 1: selectie communicatiemedia 

Conclusie: we stellen vast dat PLC en in mindere mate GPRS overblijven. Duidelijk is 

dat PLC de overall winnaar is en dus op grote schaal geëxploiteerd zal worden als 

communicatiemedium voor slimme meters. KEMA gebruikt een verdeling van 80% 

PLC en 20% GPRS in zijn kosten-batenanalyse, maar er zijn andere mogelijkheden… 

De GPRS-verbinding is enkel noodzakelijk voor communicatie tussen IT-center en 

dataconcentrator, wat slechts 2% van de totale communicatiemix bedraagt [6]. We 

willen een conservatief en realistisch scenario en opteren daarom voor een 
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communicatiemix 90% PLC en 10% GPRS. Dit zal een significante invloed hebben op 

het resultaat van de kosten-batenanalyse. 

II.4 Vraagrespons afkomstig van elektrische wagens 

Volgens FEBIAC [12] heeft het klassieke wegverkeer een aandeel van 13% in de 

mondiale uitstoot van broeikasgassen. Deze grote bijdrage aan het broeikaseffect zorgt 

voor een versnelde vraag naar elektrische wagens. Ditzelfde onderzoek voorspelt dat 

25% van alle personenwagens in België PHEV’s zullen zijn tegen 2030. Dit brengt een 

extra belasting van de netinfrastructuur met zich mee. 

Elektrische voertuigen laden hun batterij op via het elektriciteitsnet (grid-to-vehicle), 

maar zijn ook in staat hun batterij te ontladen wanneer de vraag naar energie zeer 

groot is (vehicle-to-grid of afgekort V2G). Op deze manier helpen elektrische 

voertuigen mee het eigenlijke doel van slimme meters te bereiken: energieconsumptie 

regelen zodat vraag en aanbod in evenwicht zijn.  

II.4.1 Soorten elektrische voertuigen 

Aangezien niet elke elektrische wagen in aanspraak komt voor vehicle-to-grid 

bespreken we kort de 3 grote categorieën van elektrische voertuigen op de markt en 

welke bruikbaar zijn in een smart grid. Hiervoor baseren we ons op onderzoek van 

Kempton [13] van de KU Leuven door Stijn Vandael [14]. 

II.4.1.1 Batterij elektrische voertuigen (BEV) 

Een BEV beschikt enkel over een batterij en laadt deze op wanneer hij aan het 

elektriciteitsnet gekoppeld is. Daarna wordt de opgeslagen energie gebruikt om een 

elektromotor aan te drijven. 

II.4.1.2 Hybride elektrische voertuigen (HEV) 

Tijdens het rijden drijft een verbrandingsmotor een generator aan die een batterij 

oplaadt. Bij het remmen (overschot aan vermogen) wordt de batterij opgeladen en bij 

het optrekken (tekort aan vermogen) ontlaadt de batterij. Het nadeel van deze 

technologie is dat de wagen op geen enkel moment aan het net gekoppeld wordt, 

waardoor hij geen deel kan uitmaken van een smart grid. 
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II.4.1.3 Plug-in hybride elektrische voertuigen (PHEV) 

Deze categorie wagens combineert een elektromotor en een verbrandingsmotor. De 

elektromotor wordt gevoed door een batterij die opgeladen wordt via het 

elektriciteitsnet. Op deze manier worden korte ritten elektrisch gereden, terwijl grotere 

afstanden met de verbrandingsmotor gebeuren. 

We constateren dat enkel BEV’s en PHEV’s gekoppeld kunnen worden aan het 

elektriciteitsnet en dus aangestuurd door slimme meters. Aangezien PHEV’s de 

voordelen van BEV’s en HEV’s combineren en autoconstructeurs ook in dit type 

elektrische wagen verder investeren, spreken we verder enkel nog over PHEV’s. Deze 

voertuigen beschikken mede over een Li-Ion batterij, welke een beperkte laadduur 

heeft zodat meer speelruimte rest voor demand side management mogelijkheden. 

II.4.2 Grid-to-vehicle 

II.4.2.1 Problematiek 

De meeste mensen zullen hun PHEV na de werkuren pas kunnen opladen, waardoor 

een grotere piekbelasting op het elektriciteitsnet rond valavond zal plaatsvinden. Deze 

grote piekbelasting brengt twee consequenties met zich mee: ten eerste kan de 

netinfrastructuur overbelast worden (zie Figuur 7) en ten tweede moet deze avondpiek 

opgevangen worden aan de productiezijde door elektriciteitscentrales die aan zeer 

hoge prijzen produceren. Deze nadelen kunnen gereduceerd worden met behulp van 

slimme meters. 

II.4.2.2 Nood aan slimme meters 

De stabiliteit van de elektriciteitsbalans (productie en afname in evenwicht) 

weerspiegelt zich in de netfrequentie. Bij een tekort aan elektriciteit op het net zal de 

frequentie lager dan 50 Hz zijn en bij een overschot hoger dan 50 Hz. Met de opmars 

van duurzame opgewekte energie neemt ook de nood aan frequentieregeling toe. Met 

behulp van slimme meters kunnen PHEV’s ingezet worden als vermogensreserve. 

We kunnen concluderen dat voor de implementatie van PHEV’s slimme meters een 

noodzaak zijn om: piekbelastingen verwekt door PHEV’s te reduceren en om aan de 

toenemende vraag naar frequentieregeling te voldoen. 
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II.4.3 Vehicle-to-grid 

II.4.3.1 Overbelasting netinfrastructuur 

Het energieconsumptiepatroon in België kunnen we afleiden uit het jaarlijkse 

synthetische lastprofiel [16]. Uit deze data halen we de dag met de grootste 

piekbelasting, 24 december. De KU Leuven heeft een simulator ontwikkeld voor de 

extra belasting van PHEV’s op de netinfrastructuur [14]. Het resultaat van deze 

simulatie is te zien in Figuur 7. We concluderen hieruit dat - naast het feit dat men 

elektriciteitscentrales die aan hoge productiekosten energie opwekken moet inzetten - 

de hoogspanningstransformatoren bezwijken onder de piekbelasting. Het gevolg 

hiervan is uitval en grote uitbreidingsinvesteringen in  productiecapaciteit. Beiden 

kosten handenvol geld. 

 

 

Figuur 7: Netbelasting zonder slimme meters op 24/12/2008 

Door de KU Leuven werden intelligente coördinatiemechanismen ontwikkeld [14] voor 

actieve vraagsturing van PHEV’s. Deze mechanismen zorgen ervoor dat PHEV’s: 

• hun accu opladen tijdens momenten van lage belasting (daluren), 

• hun accu ontladen wanneer de energieafname groot is (avondpiek, zie Figuur 7) 

overstijgt of met andere woorden de PHEV doet dienst als vermogensreserve 

gedurende de avondpiek, 

Bron: Stijn Vandael,  Gedistribueerde coördinatie en sturing van plug-in hybride 

elektrische voertuigen in een smart grid, 2008 [14] 
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• voldoende opgeladen zijn als ze vertrekken en 

• onderling gecoördineerd worden zodat ze niet allemaal tegelijk opladen 

(nieuwe piekbelasting vermijden). 

Het effect van deze coördinatiemechanismen resulteert in de netbelasting te zien in 

Figuur 8. Daar PHEV’s hun batterij nu ’s nachts opladen en gedeeltelijk ontladen 

(afhankelijk van gebruikerspreferenties) tijdens de avondpiek zal deze drastisch 

gereduceerd worden waardoor de transformatoren niet langer overbelast worden. 

 

 

Figuur 8: Netbelasting met slimme meters op 24/12/2008 

We dienen hier op te merken dat naarmate er meer elektrische wagens op de markt 

verschijnen, de vraagverschuiving steeds moeilijker wordt omdat de piekperiode veel 

breder wordt (zie contrast tussen Figuur 7 en Figuur 8). Als gevolg daalt het aandeel 

van opladingen dat verschoven kan worden. Volgens onderzoek van Kempton [13] zal 

het aandeel ladingen dat verschoven kan worden afnemen van 50% in 2014 tot 20% 

tegen 2033. 

II.4.3.2 PHEV - de oplossing voor massale toevoer van groene stroom 

Er is geen controle over de groene stroomproductie - afkomstig van windmolens, 

zonnepanelen, etc. - aangezien deze afhankelijk is van onvoorspelbare 

weersomstandigheden. PHEV’s kunnen meer opladen bij een overschot aan 

Bron: Stijn Vandael,  Gedistribueerde coördinatie en sturing van plug-in hybride 

elektrische voertuigen in een smart grid, 2008 [14] 
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productiecapaciteit, ’s nachts of bij veel wind en/of zon. Dit fenomeen heet men 

afregelvermogen. Opregelvermogen manifesteert zich dan weer voor bij een tekort aan 

productiecapaciteit (avondpiek) en PHEV’s minder opladen of energie injecteren op 

het net. Op deze manier dragen PHEV’s bij tot demand side management 

opportuniteiten van slimme meters. Deze additionele vraagverschuiving zal mede 

worden opgenomen in de kosten-batenanalyse. 
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III KOSTEN-BATENANALYSE 

In dit hoofdstuk stellen we voor de grootschalige implementatie van slimme meters 

een kosten-batenanalyse op. Via deze analyse zullen we inzicht verwerven in de 

financiële haalbaarheid van slimme meters in Vlaanderen.  

III.1 Verschillende scenario’s 

Op potentiële baten kan men moeilijk een nauwkeurige getalwaarde plakken, daar ze 

potentieel en men dus diverse veronderstellingen zal maken om de rentabiliteit van het 

investeringsproject te ramen. Om deze diversiteit in kaart te brengen stelt men diverse 

alternatieven of scenario’s op. In deze thesis gaan we dit echter niet doen, daar slimme 

meters in vele landen (Finland, Zweden, Italië…) reeds een feit zijn en we bijgevolg 

kunnen terugvallen op resultaten of meetwaarden uit deze landen.  

In de studie van KEMA [9] worden drie scenario’s berekend: nulalternatief, 

projectalternatief en referentiealternatief. Het projectalternatief laten we buiten 

beschouwing omwille van bovenvermelde reden. Het nulalternatief bekijken we wel 

om dit te kunnen vergelijken met het meest waarschijnlijke scenario, het 

referentiealternatief. Daarnaast zullen we enkele invloedrijke parameters beschouwen 

aan de hand van een gevoeligheidsanalyse om zo de grootste fluctuaties op het 

referentiealternatief in kaart te brengen. 

III.1.1 Nulalternatief 

Dit alternatief komt overeen met de huidige situatie. Hierbij wordt verondersteld dat 

slechts een klein percentage van de verbruikers gebruik maakt van slimme meters en 

dat men niet verwacht dat in de toekomst zal veranderen. Klassieke meters die 

vervangen moeten worden, kunnen wel vervangen worden door slimme meters maar 

deze proportie is echter te verwaarlozen. 

III.1.2 Referentiealternatief 
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Het referentiealternatief is een projectalternatief dat verwacht wordt het beste de 

realiteit te benaderen. De waarden die worden opgesteld voor dit scenario worden als 

meest realistisch beschouwd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2 Evaluatiemethode 

We moeten een methode hanteren om het investeringsproject te evalueren. Mogelijke 

evaluatiemethoden zijn: gemiddeld boekhoudkundig rendement, terugverdienperiode, 

interne rendementsgraad (IRG) of netto-contantewaarde (NCW) berekenen. In deze 

case zijn de investeringsalternatieven mutueel exclusief1

Voorwaarde: een investeringsproject zal pas doorgevoerd worden of waarde genereren 

wanneer zijn NCW groter dan of gelijk is aan nul. 

 waardoor enkel de netto-

contantewaardemethode zijn bedrijfseconomische betekenis behoudt. 

III.3 Verschillende kosten en baten 

Kosten en baten zijn er talrijk, maar niet alle kosten en baten hebben een significante 

invloed op het resultaat. Tevens is het erg moeilijk om op sommige potentiële kosten of 

baten een waarde te kleven. Bijgevolg zullen we een onderscheid maken tussen 

kwantitatieve en kwalitatieve kosten/baten. Enkel de kwantitatieve kosten/baten 

                                                      
1 Twee of meer investeringprojecten zijn mutueel exclusief wanneer de keuze voor het ene 
project het andere uitsluit. 

Figuur 9: Verschil tussen nulalternatief en projectalternatief 

Bron: Kema, Energiemeters worden mondiger…, 2008 [9] 
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worden in de kosten-batenanalyse opgenomen. Van de kwalitatieve potentiële baten 

wordt enkel overzicht gegeven. 

III.3.1 Kwantitatieve kosten en baten 

In onderstaande tabel is een overzicht van alle kosten-batenposten te zien. We hebben 

deze gehaald uit de kosten-batenanalyse van KEMA [9]. 

Kosten en baten tijdens de transitiestap 
KB 1 Aanschaf en installatie van de slimme elektriciteitsmeter 
KB 2 Aanschaf en installatie van de slimme gasmeter 
KB 3 In-home display 
KB 4 Inrichten van de data-infrastructuur via PLC 
KB 5 Inrichten van de data-infrastructuur via GPRS 
KB 6 Uitrusting IT-center 
KB 7 Allocatie/reconciliatie en balancering 

Kosten en baten met energiebesparing als gevolg 
KB 8 Verbeterde energie-efficiëntie 

Kosten en baten met een effect op de marktwerking 
KB 9 Besparing fysieke meteropname 
KB 10 Project roll-out kosten 
KB 11 Kosten gepaard met vragen en klachten 
KB 12 Vraagrespons energieafname 
KB 13 Sneller detecteren van fraude 
KB 14 Sneller reageren op wanbetalers 
KB 15 Gecoördineerd opladen van PHEV’s 

Tabel 2: Opsomming kosten-batenposten 

III.3.2 Verklaring potentiële kosten en baten 

We verklaren uitvoerig welke gedachtegangen er schuilgaan achter de kosten/baten 

uit Tabel . In wat volgt worden enkel de kosten-batenposten besproken die KEMA 

ook gebruikt. Later (‘

 2

III.5 KEMA analyse updaten’ op pagina 44) zullen we onze eigen 

waardering toepassen op deze potentiële kosten/baten. 

III.3.2.1 Aanschaf en installatie van de slimme elektriciteitsmeter – KB1 

Deze kostenpost bevat de aankoop- en installatieprijs van een slimme meter. Bij een 

installatie waarbij de meter zich na de hoofdschakelaar bevindt zullen er zich nog 

bijkomende kosten voordoen. Het gebruik en energieverbruik van de slimme meter 

wordt eveneens in deze kosten-batenpost opgenomen. Als baten geldt hier dat men 

kosten vermijdt door geen nieuwe Ferraris-meters of budgetmeters te moeten plaatsen 
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omdat deze vervangen worden door slimme meters. De kosten voor het afvoeren en 

verschroten van de klassieke meters worden hierin ook opgenomen.  

De kosten voor het verbeteren van oude meterkasten worden niet in rekenschap 

gebracht omdat deze verbetering losstaat van het al da niet implementeren van de 

slimme meters. Bij keuze van het toch implementeren van de slimme meters zal deze 

verbetering echt sneller gebeuren dan gepland wat toch nog een kost inhoud. Omdat 

echter over deze kost een grote onduidelijkheid heerst wordt deze toch niet 

opgenomen in de berekeningen. 

III.3.2.2 Aanschaf en installatie van de slimme gasmeter – KB 2 

Ook deze kosten-batenpost bevat de aankoop- en installatiekost voor slimme meters, 

maar dan deze voor gasmeters. Deze installatiekost omvat tevens de verbinding met de 

elektriciteitsmeter. De kosten voor het gebruik en verbruik zijn hier eveneens neer in 

opgenomen. Deze kosten-batenpost bevat ook de baten voor het niet moeten 

vervangen van de oude gasmeters of balgenmeters en budgetmeters indien gekozen 

wordt de slimme meters te implementeren. Dit omdat deze kosten niet gemaakt 

zouden worden moesten de slimme meters toch geïnstalleerd worden. De kosten voor 

het zich ontdoen van de oude gasmeters wordt hier ook in rekenschap gebracht. Net 

als bij de slimme elektriciteitsmeters wordt ook hier de verbetering van de verouderde 

meters niet opgenomen. 

III.3.2.3 In-home display – KB 3 

Het installeren van een extra display in de leefruimte zal het DSM ten goede komen. 

De consument wordt zo rechtstreeks geconfronteerd en kan dus sneller ingrijpen. Dit 

door verbruik te verschuiven in de tijd of het verbruik terug te schroeven (verwarming 

graad lager zetten). Deze directe confrontatie met het verbruik zal leiden tot een extra 

besparing in elektriciteitsverbruik en in gasverbruik. De totale kosten van de aanschaf 

en installatie van deze display en de communicatie met de klant wordt hierin ook 

opgenomen. 

III.3.2.4 Inrichten van de data-infrastructuur via PLC – KB 4 

Deze infrastructuur houdt in dat er een modem wordt geplaatst in elke slimme meter 

die verbonden wordt met een dataconcentrator in de wijk. Deze heeft tevens een even 

grote levensduur als een slimme meter. Op deze dataconcentrator kunnen vervolgens 
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90 modems worden aangesloten. Deze kostpost bedraagt de aanschafkost voor 

modems en voor dataconcentrators. Wanneer echter een buitenkast vereist is komt hier 

nog een extra kost bij. Voor de GPRS-verbinding tussen de dataconcentrator en het 

datacentrum wordt een abonnementskost in rekenschap gebracht. Ook ontstaat er een 

kost voor het onderhoud van de PLC-verbinding. 

III.3.2.5 Inrichten van de data-infrastructuur via GPRS – KB5 

Bij deze data-infrastructuur worden de meetdata dagelijks doorgezonden. De kosten-

batenpost voor een GPRS-modem in de meter bevat de aankoopkost, het gebruik en 

onderhoud van de modem. Vervolgens zijn de kosten voor het opvragen en doorseinen 

van de meetgegevens erg afhankelijk van het tijdstip en van de hoeveelheid data. 

Wanneer data enkel ‘s nachts wordt doorgeseind met enkele uitzonderingen overdag, 

dan zal het abonnement verschillen van een continu datatransport tijdens de gehele 

dag. 

III.3.2.6 Uitrusting IT-center – KB6 

Alle hardware en software voor datamanagement, datacollectie, opslagservers, 

autorisatieservers en het aanpassen van switch- en settlementprocessen vergen een 

grote investering. Ook eventuele licenties worden hierin vervat. Tevens zal het eerste 

jaar een eenmalige investering vereist zijn voor het aanpassen van deze systemen 

evenals datamigratie, datacleaning en uitvalverwerking. De FTE’s worden zowel 

gebaseerd op externe mankracht als interne mankracht. 

III.3.2.7 Allocatie/reconciliatie en balancering – KB7 

Dit is vooral een baat voor de grote energieleveranciers en in mindere mate voor de 

netbeheerders. De baat ontstaat wanneer alle afnemers in Vlaanderen over een slimme 

meter beschikken. Hierdoor zullen de allocatie, reconciliatie en het balacingproces 

nauwkeuriger verlopen. Energieleveranciers kunnen hierdoor hun provisies verlagen 

en hier zwaar op besparen. Energieproducenten kunnen tevens dankzij een 

nauwkeurigere vraag hun productie beter afstellen. Voor de kleinere 

energieleveranciers zal er echter tijdens de transitiefase een verhoging van de kosten 

optreden. 
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III.3.2.8 Verbeterde energie-efficiëntie – KB 8 

Het gaat hier over het werkelijk besparen van energie. Dus niet het verplaatsen van 

verbruik op piekmomenten naar dalmomenten. Deze besparing van energie zou 

volgens een internationaal onderzoek ongeveer 1% tot 15% bedragen. De berekeningen 

voor de besparingen worden berekend op de gemiddelde commerciële 

leveringsprijzen. De prijzen voor niet huishoudelijke afnemers liggen enkele procenten 

lager. 

Doordat de kosten over een kleinere hoeveelheid afgenomen energie moet verdeeld 

worden zullen de distributie- en nettarieven stijgen. Hierdoor zijn het niet de 

netbeheerders die dit als een kost zullen ervaren. De consument zal echter ook geen 

baat ondervinden aangezien de overheadkosten gespreid worden en hij een hoger 

tarief moet betalen. 

Een extra baat die tevens optreed is die voor de maatschappij aangezien dat door de 

energiebesparing een bepaalde hoeveelheid CO2-uitstoot vermeden wordt. 

III.3.2.9 Besparing op fysieke meteropname – KB 9 

Door de implementatie van de slimme meters zullen de kosten van de fysieke 

meteropnames vervallen. Onder deze besparing vallen de kosten voor verstuurde 

brieven/kaartjes, indexfoon, inlezen van kaarten, schorsingen, verplaatsingen en 

plaatsingen van vermogensbeperkingen, af- en aansluitingen en in- en uitstellen van 

leveringen. Hierbij komen extra besparingen op lonen voor meteropnemers, planners 

en personeel van call centers. Ook de uitgespaarde administratiekosten worden in deze 

post vervat. 

III.3.2.10 Project roll-out kosten – KB 10 

In het eerste jaar zal er voor de studies, planning pilots, technologiekeuze en 

aanbestedingskosten kosten worden opgenomen. De kosten zijn gebaseerd op interne 

mankracht en externe mankracht. Extra kosten zoals overhead en communicatiekosten 

worden hier ook in rekenschap gebracht. 

III.3.2.11 Kosten gepaard met vragen en klachten – KB 11 

Doordat de meterstanden niet meer manueel worden opgenomen maar worden 

doorgeseind, zullen er veel minder fouten gemaakt worden. Hierdoor zullen het aantal 

klachten dalen. Deze foutenreductie zullen de kosten voor deze rubriek sterk doen 
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afnemen. De eerste 5 jaar tijdens de transitiefase verwacht men echter een verhoogd 

aantal vragen naar uitleg over de slimme meter.  

III.3.2.12 Vraagrespons energieafname – KB12 

Besparingen worden veroorzaakt door het verbruik te verschuiven van piek- naar 

dalmomenten. Deze besparingen zijn een gevolg van demand side management 

mogelijkheden, rationeler energiegebruik (doordat consument geconfronteerd wordt 

met zijn consumptiegedrag) en gedifferentieerde tarieven. 

III.3.2.13 Sneller detecteren van fraude – KB 13 

De baten gepaard aan het sneller detecteren van fraude ontstaan doordat de kosten van 

de fraude die verdeeld worden over de verbruikers gereduceerd worden. Er ontstaan 

echter ook extra kosten voor het detecteren van de fraude, namelijk extra meters die 

geïnstalleerd moeten worden, het energieverbruik hiervan, het onderhoud en de kosten 

voor het afhandelen van de fraudedossiers. 

Wanneer men opteert voor een 100% GPRS net, kan er slechts een kleiner percentage 

van de kosten en baten in rekenschap gebracht worden omdat deze verbinding 

moeilijker fraude detecteert dan de PLC verbinding. 

III.3.2.14 Sneller reageren op wanbetalers – KB 14 

Men kan verbruikers die hun rekening niet betalen van op afstand afschakelen of 

slechts een verminderde hoeveel elektriciteit ter beschikking stellen. Dit om hun 

betalingen te stimuleren. Wel moet echter de regelgeving aangepast worden om deze 

afschakeling te mogen uitvoeren. De kosten die bespaard worden zouden voortkomen 

uit het vermijden van incassokosten , rente op te laat betaalde rekeningen en oninbare 

rekeningen voor elektriciteit die wel geleverd is. Volgens een schatting van leveranciers 

in Vlaanderen zou deze jaarlijks een besparing van 3,750 miljoen EUR en 1,7 EUR per 

afnemer opleveren. 

III.3.2.15 Gecoördineerd opladen van PHEV’s – KB15 

De potentiële baten van plug-in hybride elektrische voertuigen werden niet 

opgenomen in de kosten-batenanalyse van KEMA. 
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III.3.3 Kwalitatieve potentiële baten 

Onder de kwalitatieve baten verstaan we de potentiële baten, gekoppeld aan 

implementatie van slimme meters, die niet kwantificeerbaar zijn. Dit wil niet zeggen 

dat ze geen impact zullen hebben, we kunnen alleen geen nauwkeurige raming maken 

van deze potentiële baten. Omdat sommige van deze potentiële baten over een 

noemenswaardige invloed beschikken, geven we in onderstaand diagram een 

overzicht van alle kwalitatieve baten samen met hun verwachte impact.  

 

De meeste van deze potentiële baten werden reeds uitvoerig besproken in hoofdstuk 

‘I.4 Drijfveren achter slimme meters’ op pagina 16. Bijgevolg beperken we ons hier tot een 

kort overzicht. 

Mooi 
meegenomen

baten

•Hoger klanttevredenheid en klantenbinding door verbeterde  
Customer Relationship Management (CRM) mogelijkheden.
•Beter activagebruik door hogere load factor.
•Minder netwerkverliezen en snellere lokalisatie van storingen.
•Additonele besparing door stijgende CO2-emissie kosten, cfr. 
hoofdstuk 'III.2.2.15 Gecoördineerd opladen van PHEV’s'.

Baten met
relevante

impact

•De DSM mogelijkheden kunnen nog uitgebreid worden door 
domoticasystemen zoals besproken in paragraaf 'I.2.2.4 Home 
energy controller' op pagina 10.
•Protectionisme van de Belgische economie, daar vele 
investeringsuitgaven binnen Vlaanderen blijven.

Baten met
significante

impact

•Slimme meters zijn een conditio sine qua non voor slimme 
netten. De voordelen die slimme netten ons in de toekomst 
kunnen bieden zullen van grote waarde zijn.
•De baten gerelateerd aan vraagverschuiving en energie-
efficiëntie zullen nog versterkt worden naarmate de 
energieprijzen stijgen.
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III.4 Referentiealternatief opgesteld door KEMA 

We bespreken hier kort de opstelcriteria en resultaten van de kosten-batenanalyse door 

KEMA. Op deze manier kunnen we op een duidelijke manier wijzigingen aanbrengen 

aan de criteria en achter de resultaten vergelijken. 

III.4.1 Schets van het scenario 

Er zijn verschillende veronderstellingen gemaakt bij dit referentiealternatief. Deze 

veronderstellingen schetsen een situatie waarvoor de berekeningen werden gemaakt. 

• De invoeringsfase of transitieperiode bedraagt 5 jaar 

• De duur van het project wordt op 20 jaar geschat 

• De levensduur van de slimme meters bedraagt 15 jaar 

• De implementatie van de slimme meters gebeurd in gans Vlaanderen 

• Het type van data-infrastructuur bestaat uit 80% PLC en 20% GPRS 

Tevens moet worden vermeld dat de potentiële kosten/baten die hierin zijn 

opgenomen zijn, enkel diegene zijn die verschillen van het nulalternatief. 

III.4.2 Cijfergegevens van belangrijkste kosten en baten 

De cijfergegevens van KEMA hebben hun waardering gekregen aan de hand van 

studies van Nederlandse en Vlaamse onderzoeksbureaus of door schattig. Vele 

waarden zijn dus niet sterk genoeg geargumenteerd door de beperkte omvang van de 

studie. Men moet in het achterhoofd houden dat deze waarden een model zijn van de 

werkelijkheid en niet de werkelijkheid zelf zijn. De concrete cijfergegevens werden 

opgenomen in bijlage A. 

III.4.3 Resultaat van de analyse door KEMA 

Zoals we kunnen opmaken uit Figuur 10 zijn er grote verschillen in de gewichten van 

de van de verschillende potentiële kosten/baten. Dit bevestigt onze vaststellingen uit 

Figuur 5 op pagina 24. De grootste wegingsfactoren worden vertegenwoordigd door: 

• Aanschaf en installatie van data-infrastructuur en IT-center 

• Besparingen door verbeterde fraudedetectie 

• Besparingen ten gevolge van verbeterde energie-efficiëntie 

• Besparingen ten gevolgen van vraagrespons 
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Figuur 10: NCW per kosten-batenpost volgens KEMA 

In paragraaf ‘III.4.2 Cijfergegevens van belangrijkste kosten en baten’ werd reeds geduid op 

de onzekerheid over bepaalde schattingen. Om deze onzekerheid in kaart te brengen 

stellen we een gevoeligheidsanalyse op voor de diverse kosten-batenposten. De waarde 

van de parameters zullen zich bijgevolg binnen een interval bevinden. Echter voor 

sommige waarden kan een kleine verandering, steeds gelegen in het interval, een grote 

invloed hebben op de netto-contantewaarde. Deze parameters wegen dus zwaar door 

bij het ramen van de meest realistische waarde. Omwille van deze rede heeft KEMA 

een gevoeligheidsanalyse laten uitvoeren, zie Figuur 11. 
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Figuur 11: Gevoeligheidsanalyse voor het referentiealternatief 

III.4.4 De meest onzekere parameters 

Uit het tornadodiagram (Figuur 11) kunnen we de parameters halen met de grootste 

onzekerheidsmarge: fraudepercentage, energiebesparingen (elektriciteit en gas) door 

in-home display, investering in datasystemen en fraudereductie. Deze parameters 

worden hier even onder de loupe genomen. 

III.4.4.1 Fraudepercentage 

Er wordt hier verondersteld dat het fraudepercentage van 2% naar 0,5% wordt 

gebracht. Er wordt dus geschat dat de frauduleus afgenomen hoeveelheid elektriciteit 

2% van de totale afgenomen hoeveelheid elektriciteit bedraagt. Wanneer dit percentage 

schommelt tussen de 1,5% en 2,5% heeft dit een zeer sterke invloed op de totale NCW. 

Door een schatting die slecht een half percent hoger ligt, stijgt de NCW met ongeveer 

100 miljoen EUR.  

-500 -450 -400 -350 -300 -250

Fraudepercentage [1,50% ; 2,50%]

Elektriciteitsbesparing door display [1% ; 2%]

Investering datasystemen (milj) [50 ; 35]

Fraudereductie [65% ; 85%]

Gasbesparing door display [1% ; 2%]

Duur invoerface [6 jaar; 4 jaar]

Aantal FTE voor jaarlijkse roll-out [150 ; 50]

Onderhoudskosten slimme gasmeter [5 ; 1]

Rentevoet [7% ; 5,16%]

Onderhoudskost PLC-aansluiting [3 ; 0,5]

Kost PLC-modem [35 ; 15]

Installatie slimme gasmeter [70 ; 38]

Aankoop slimme gasmeter [100 ; 80]

Percentage verschuiving van piek naar dal [1% ; 6%]

Abonnementskost GPRS [12 ; 6,75]

Aankoop slimme elektriciteitsmeter [70 ; 60]

Onderhoudskosten slimme elektriciteitsmeter [3 ; 2]

Installatie slimme elektriciteitsmeter [70 ; 60 ]

Operationele kosten display (milj) [2,3 ; 1,5]

Aantal FTE voorbereidingsfase [300 ; 200]

Aankoop GPRS-modem [75 ; 50]

Datamanagementkosten (milj) [3,375 ; 2,625]

Onderhoudskosten GPRS-modem [2 ; 0,5]

Percentage piek-dal gebruikers [100% ; 0%]

Communicatiekosten overheid [1,2 ; 0,4]

Communicatiekosten call-center (milj) [3,375 ; 2,625]

Netto Constante Waarde (MEUR)

Bron: Gebaseerd op analyse van Kema [9] 
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III.4.4.2 Energiebesparingen door in-home display 

Het aansluiten van een display in de woonkamer brengt volgens het 

referentiealternatief een extra besparing van 1,50% op. Afhankelijk of men de 

consument kan sensibiliseren tot rationeler energiegebruik kan dit percentage stijgen 

tot 2% of indien de sensibilisering helemaal geen effect heeft kan deze additionele 

besparing slechts 1% bedragen. Een stijging tot 2% kan echter al een stijgen van de 

NCW met ongeveer 70 miljoen EUR inhouden. Deze parameter werd echter niet in het 

referentiealternatief van KEMA opgenomen waardoor het geen effect uitoefent op het 

eindresultaat.  

III.4.4.3 Investering datasystemen 

Het investeringsbedrag voor de datasystemen werd schat op informatie van enkele 

Vlaamse marktpartijen. Ook dit bedrag kan ruim schommelen tussen 50 en 35 miljoen 

EUR. Door wijziging van deze kosten binnen het onzekerheidsinterval kan de NCW 

stijgen of dalen met ongeveer 55 respectievelijk 70 miljoen EUR. 

III.4.4.4 Fraudereductie 

Door fraude effectiever aan te pakken kan deze dalen met 85%. Dit zou de NCW ten 

goede komen en laten toenemen met ongeveer 55 miljoen EUR. Echter wanneer deze 

verbetering in fraudedetectie niet ten volle wordt benut, zal de fraudereductie slecht 

65% bedragen. Hierdoor zou de NCW dalen met ongeveer 55 miljoen EUR.  

III.5 KEMA analyse updaten 

Om deze investering interessanter te maken moet de netto-contantewaarde stijgen. In 

wat hier volgt zijn enkele aanpassingen aan het KEMA model gedaan die voor 

mogelijke verbeteringen kunnen zorgen. We zullen hier enkel de modificaties 

vermelden, voor de aanpassing van de concrete getalwaarden verwijzen naar de 

kosten-batenbladen in bijlage B. 

III.5.1 In-home display invoeren 

Het invoeren van de display in de woonkamer werd niet opgenomen in het model van 

KEMA. Bij de gevoeligheidsanalyse werd reeds aangehaald dat dit een stijging van de 

NCW van zelfs 70 miljoen EUR kan teweegbrengen. Dit zal eveneens te zien zijn in het 

eindresultaat. We veronderstellen dat het in-home display een positief effect zal 
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hebben op de energiebesparingen, wat ook zo wordt aangehaald in een Nederlandse 

studie door SenterNovem [10] en [16]. 

De recentste ontwikkelingen zijn de home energy controllers (zie hoofdstuk ‘I.2.2.4 

Home energy controller’ op pagina 14). Daar implementatie op grote schaal niet haalbaar 

is, worden de besparingen ten gevolge van deze systemen niet opgenomen in de 

calculatie. 

III.5.2 Hogere vraagrespons 

Het percentage van de vraag dat verschoven kan worden bedraagt in de originele 

analyse 2,5%. Wij hebben dit percentage op 5% gelegd omwille van twee redenen. 

Door het in-home display wordt het voor de consument eenvoudiger om het tarief af te 

lezen. Als gevolg zal hij zijn verbruik meer uitstellen naar de daluren om zo te 

besparen op zijn energiefactuur. Indien het in-home display geen vraagrespons 

veroorzaakt zal dit zeker wel gebeuren door het gecoördineerd opladen van PHEV’s. 

Dit wordt duidelijk aangegeven in volgende paragraaf. We hebben dus alle reden om 

het zeggen dat het percentage vraagrespons minimaal 5% zal zijn. 

Verder brengt de afvlakking van de piekbelasting nog twee voordelen met zich mee. 

Als eerste moeten vervuilende centrales niet of in mindere mate inspringen om de 

piekbelasting op te vangen. Als gevolg zal de CO2-uitstoot gereduceerd worden. Deze 

additionele besparing werd conservatief geschat als proportioneel deel van de reeds 

vermeden CO2-uitsoot kosten uit KB8. Deze schatting wordt ook bevestigd door 

onderzoek van Capgemini [16]. 

Ten tweede wekken, centrales die piekbelastingen moeten opvangen, energie op aan 

hoge productiekosten. Door vraagverschuiving zullen de productiekosten voor de 

energieproducent dus dalen. Een vraagrespons van 5% brengt naar schatting een 

besparing van 90 miljoen euro met zich mee. Deze schatting is gebaseerd op onderzoek 

van Kempton [13] en Jorge Vasconcelos [7]. 
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III.5.3 Gecoördineerd opladen van PHEV’s 

De potentiële baten van elektrische wagens werden reeds uitvoerig besproken in 

hoofdstuk ‘II.4.2 Grid-to-vehicle’ op pagina 29. Kort gezegd kunnen PHEV’s in 

combinatie met slimme meters piekbelastingen afvlakken (vraagverschuiving) en 

helpen met de groeiende nood aan frequentieregeling (op- en afregelvermogen) door 

de massale toevoer van groene stroom. 

Naar aanleiding van Europees onderzoek [7] wordt verwacht dat de vraagverschuiving 

door PHEV’s tot 7% (Finland) kan bedragen. Aangezien er veel onzekerheid heerst 

over de grootschalige implementatie van PHEV’s opteren we hier voor een additionele 

vraagrespons van 2,5%, zoals reeds vermeld in vorige paragraaf. 

III.5.4 Fraudereductie 

Daar het fraudepercentage een extern gegeven en niet afhankelijk is van de 

implementatie van slimme meters houden we in onze analyse dezelfde waarde als 

KEMA aan.  

III.5.5 Data-infrastructuur 

Na onderzoek (zie hoofdstuk ‘II.3 Kost van communicatiemedia’ op pagina 25) blijkt dat 

een communicatiemix van 90% PLC en 10% GPRS realistisch is. Deze nieuwe 

configuratie (in plaats van 80% PLC en 20% GPRS) zal een positief effect van 26,16€ 

hebben op de netto-contantewaarde, zie Tabel . De berekening gebeurt in 

onderstaande tabel. 

 2

 
PLC GPRS 

Totale kost communicatiemedium (100%)  €  260,12   €  521,70  
KEMA (80% PLC en 20% GPRS)  €  208,10   €  104,34  
Update (90% PLC en 10% GPRS)  €  234,11   €    52,17  
Besparing per medium  €   -26,01   €    52,17  
Totale besparing  €                          26,16  

 

III.5.6 Calculatie 

De berekening van de NCW van alle kosten-batenposten hebben we niet opgenomen in 

het werkstuk zelf maar zijn terug te vinden in bijlage B. 
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III.6 Resultaat 

Het resultaat van de berekeningen of beter de NCW per stakeholder wordt in Figuur 12 

getoond. Deze uitkomst wordt uitvoerig besproken in de volgende paragraaf. 

 

Figuur 12: NCW per stakeholder 

III.7 Conclusies 

Het investeringsproject heeft een totale NCW van -1 miljoen euro. Daar dit resultaat 

nog steeds kleiner is dan nul, kunnen we concluderen dat de implementatie van 

slimme meters geen waarde zal genereren en bijgevolg beter niet doorgevoerd wordt 

vanuit economisch perspectief. Eén van de grootste problemen bij dit 

investeringsproject zijn de split incentives hier wordt verder op ingegaan in paragraaf 

‘III.7.3 Split incentives’ op pagina 50. In de wat volgt worden de verschillen in NCW per 

stakeholder uit Figuur 13 verklaard. 

We dienen er wel op te duiden dat slimme netten in de toekomst een absolute ‘must’ 

zijn voor het opvangen van de groene stroomproductie. En geen slimme netten zonder 

slimme meters. Dus desondanks de negatieve netto-contantewaarde van het 

investeringsproject zal men slimme meters in ieder geval moeten invoeren! 
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III.7.1 Benchmarking 

Als we onze waardering van de potentiële kosten/baten nu naast die van KEMA dan 

krijgen we het resultaat te zien in Figuur 13 en Figuur 14. We constateren dat er veel 

verschil zit op  het resultaat. Dit verschil wordt verklaard in volgende paragraaf. 

 

Figuur 13: Vergelijking NCW per stakeholder 

 

Figuur 14: Vergelijking NCW per kosten-batenpost 
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III.7.2 Diversiteit verklaren 

In wat volgt zullen de verschillen in NCW per stakeholder uit Figuur 13 verklaren. 

III.7.2.1 Energieproducent 

De energieproducent geniet in onze analyse van een positieve netto-contantewaarde. 

De oorzaak hiervan ligt bij de lagere productiekosten door afvlakking van de 

piekbelasting, zoals vermeld in paragraaf ‘III.5.2 Hogere vraagrespons’ op pagina 45. Dit 

effect werd opgenomen in KB12. 

III.7.2.2 Energieleverancier 

De energieleverancier wordt in onze studie met veel groter kosten belast. De eerste 

oorzaak hiervan vinden we in KB3. Door het in-home display zal de eindverbruik 

rationeler energie met zijn energie omspringen en bijgevolg energie besparen. De 

keerzijde van de medaille is dat de energieleverancier opbrengsten verliest. 

De tweede oorzaak gaat schuil in KB8, de verbeterde energie-efficiëntie. Omwille van 

dezelfde reden zal de consument energie besparen en de leverancier opbrengsten 

derven. 

III.7.2.3 Transmissienetbeheerder – TNB 

Ook de TNB moet meer investeren in slimme meters. De oorzaken van dit verschil zijn 

analoog aan die van de energieleverancier, namelijk het derven van opbrengsten. 

III.7.2.4 Distributienetbeheerder – DNB 

De DNB neemt de grootste investeringskost voor zijn rekening. Het verschil tussen 

onze analyse en degene van Kema is echter zeer klein. De oorzaken van dit verschil zijn 

wederom het derven van opbrengsten. 

Door de invoering van het in-home display krijgt de DNB een extra kost voor zijn 

rekening. Daar hij de investering in deze displays volledig moet dragen. Deze extra 

kosten worden deels gecompenseerd door de nieuwe configuratie van de productmix. 

Doordat wij met een samenstelling van 90% PLC en 10% GPRS werken, zal de 

investeringskost deels gereduceerd worden. 
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III.7.2.5 Eindverbruiker of consument 

Zoals te zien in Figuur 13 gaat de consument met alle voordelen van slimme meters 

lopen. Er is een groot verschil tussen onze analyse en degene van Kema. De ooraak van 

dit verschil kunnen we verhalen op 2 argumenten. 

Ten eerste geniet de consument van additionele energiebesparingen door de installatie 

van een in-home display – KB3. De besparingen vormen de grootste hap uit het 

verschil, zo een 477 miljoen euro. 

De verschuiving van de vraag naar daltariefperioden - KB12 – is de tweede reden van 

de grotere besparingen. In onze analyse bedraagt de vraagrespons 5%, waar deze bij 

Kema slechts 2,50% bedroeg. De verantwoording voor deze verdubbeling wijten we 

aan het in-home display en het gecoördineerd opladen van PHEV’s, zoals besproken in 

‘III.5.2 Hogere vraagrespons’ op pagina 45. Dit zorgt voor een toename van de NCW met 

17,99 miljoen euro. 

III.7.2.6 Maatschappij 

De maatschappij is de tweede grootste stakeholder bij het dragen van de potentiële 

baten. Het verschil tussen onze analyse en degene van Kema vinden we deze keer bij 

bij de reductie van de CO2-uitstoot in KB15 en KB3, respectievelijk het gecoördineerd 

opladen van PHEV’s en het mindere energieverbruik en dus ook productie omwille 

van de in-home displays.   

III.7.3 Split incentives 

Zoals we reeds gezegd hadden moet de NCW van een investeringsproject groter dan of 

gelijk zijn aan nul opdat de investering waarde genereert voor de stakeholder. De 

problematiek hier is dat de totale NCW over de verschillende stakeholders heen 

berekend wordt. Op deze manier kan de ene marktpartij zo goed als alle kosten van de 

investering dragen terwijl andere partijen enkel van de voordelen genieten. 

Uit deze analyse blijkt duidelijk dat de maatschappij en de eindgebruiker grote 

voordelen genieten uit het investeringsproject. Netbeheerders en energieleveranciers 

zitten opgezadeld met de grote kosten verbonden aan slimme meters. 
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IV Algemeen besluit 

Door nieuwe inzichten en ontwikkeling van potentiële baten en deze te implementeren 

in de kosten-batenanalyse werd de NCW positiever en het project interessanter. Zo 

heeft het invoeren van een in-home display, evenals het gecoördineerd opladen van 

hybride wagens een positief effect op het project. Deze aanpassingen resulteren in een 

NCW van -1 miljoen euro. Wat wil zeggen dat het investeringsproject, mits de 

aanpassingen, nog steeds economisch niet interessant is. We willen wel op het hart 

drukken dat slimme meters een absolute noodzaak zijn opdat de netinfrastructuur de 

steeds groeiende groene stroomopwekking zou aankunnen!  

De grootste kosten zijn deze voor het inrichten van datasystemen voor datacollectie en 

datamanagement. Ook de kosten voor aankoop en installatie van de slimme meters 

dragen sterk bij tot de kosten. Doordat deze kosten hoofdzakelijk gedragen worden 

door de netbeheerders zorgt dit voor grote verdeeldheid in NCW tussen de 

verschillende marktpartijen. Bijkomend dat de netbeheerders geen extra baten 

ondervinden buiten het niet moeten aanschaffen van domme meters. 

De grootste opbrengsten zijn deze voor de eindgebruiker en de maatschappij. 

Voornamelijk omwille van de besparingen op energie. De eindgebruiker kan nu 

bewuster zijn verbruik regelen terwijl de maatschappij baat heeft van de lagere CO2-

emissie omwille van de meer gecontroleerde productie. 

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat er verschillend parameters zijn die door kleine 

verandering in waarde een grote invloed kunnen hebben op de netto-contantewaarde. 

De rede hiervoor is dat deze parameters de kosten-batenposten beïnvloeden die het 

zwaarst doorwegen op het eindresultaat. 

Vele resultaten van de berekeningen hangen af van gemaakte veronderstellingen. Men 

kan uiteraard de exacte waarden van de kosten en baten niet voorspellen.  Hierdoor 

zou na het realiseren van het investeringsproject dus mogelijk andere resultaten 

verkregen kunnen worden.  
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Bijlage A – Cijfergegevens voor kosten-batenbladen 
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KB1 Aanschaf en installatie van de slimme elektriciteitsmeter 

 
Kosten 

   
 

1.1 Aankoop slimme elektriciteitsmeter €               66,10 per meter 

 
1.2 Installatie slimme elektriciteitsmeter €               64,00 per installatie 

 
1.3 Energieverbruik slimme elektriciteitsmeter €                 1,00 per afn. per jaar 

 

1.4 Onderhoudskosten slimme 
elektriciteitsmeter €                 2,20 per afn. per jaar 

 
Baten 

   
 

1.5 Vermijden aankoop Ferraris-meter €               35,00 per meter 

 
1.6 Vermijden installatie Ferraris-meter €               64,00 per afnemer 

 
1.7 Vermijden exploitatiekost Ferraris-meter €               24,42 per jaar 

 
1.8 Vermijden aankoop Budgetmeter €             250,00 per meter 

 
1.9 Vermijden installatie Budgetmeter €             100,00 per stuk 

 
1.10 Vermijden exploitatiekost Budgetmeter €                 1,78 per jaar 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



xiii 
 

KB2 Aanschaf en installatie van de slimme gasmeter 

 
Kosten 

   
 

2.1 Aankoop slimme gasmeter €               87,50 per meter 

 
2.2 Installatie slimme gasmeter €               54,00 per installatie 

 
2.3 Energieverbruik slimme gasmeter €                 1,00 per afn. per jaar 

 
2.4 Onderhoudskosten slimme gasmeter €                 2,20 per afn. per jaar 

 
Baten 

   
 

2.5 Vermijden aankoop Balgenmeter €               35,00 per meter 

 
2.6 Vermijden installatie Balgenmeter €               64,00 per afnemer 

 
2.7 Vermijden exploitatiekost Balgenmeter €               22,70 per jaar 

 
2.8 Vermijden aankoop Budgetmeter €             250,00 per meter 

 
2.9 Vermijden installatie Budgetmeter €             100,00 per stuk 

 
2.10 Vermijden exploitatiekost Budgetmeter €                 3,81 per jaar 

     KB3 Aanschaf van de display voor het uitlezen in de leefruimte 

 
Kosten 

   
 

3.1 Aankoop display in de woonkamer €               57,50 per afnemer 

 
Baten 

   
 

3.2 Besparing op elektriciteitsverbruik 1% 
 

 
3.3 Besparing op gasverbruik 1,5% 
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KB4 Inrichten van de data-infrastructuur via PLC 

 
Kosten 

   
 

4.1 Kost voor dataconcentrator €         1.187,50 per stuk 

 
4.2 Kost voor buitenkast €         1.000,00 per stuk 

 
4.3 Kost PLC-modem €               25,00 per afnemer 

 
4.4 Abonnementskost €             137,70 per jaar per DC 

 
4.5 Onderhoudskost PLC-aansluiting €                 2,50 per jaar 

     KB5 Inrichten van de data-infrastructuur via GPRS 

 
Kosten 

   
 

5.1 Aankoop GPRS-modem €               61,50 per stuk 

 
5.2 Abonnementskost GPRS €                 9,00 per jaar 

 
5.3 Onderhoudskost GPRS-modem €                 1,00 per jaar 
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KB6 Inrichten van de datasystemen 

 
Kosten 

   
 

7.1 Investering Datasystemen €     41.900.000 
 

 
7.2 Operationele kosten €                 2,84 per afnemer 

 
7.3 Onderhoudskosten datasystemen 20% 

 
 

7.4 Datamanagementkosten €       3.000.000 per jaar 

 
7.5 Investeringkost oprichting €     33.750.000 

 
 

7.6 voorbereidingskost databasesystemen €     59.500.000 
 

 
Baten 

   
 

7.7 Besparing meter data management €       5.120.000 per jaar 

 
7.8 Besparing FTM meter data management €       1.800.000 per jaar 

 
7.9 Besparing systemen assetbeheer €     570.000,00 per jaar 

     KB7 Allocatie/reconciliatie en balancing 

 
Kosten 

   
 

8.1 Balancing kosten tijdens transitiefase €       2.330.000 per jaar 

 
Baten 

   
 

8.2 Kostenvermindering van allocatie €          950.000 per jaar 

 
8.3 

Kostenvermindering van 
allocatie/reconciliatie €       4.550.000 per jaar 

 
8.4 Kostenvermindering van balacing €       2.070.000 per jaar 
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KB8 Energiebesparing door bewuster managen van verbruik door consument 

 
Kosten 

   
 

9.1 Variabele productiekosten elektriciteit 100% 
 

 
9.2 Variabele productiekosten gas 100% 

 
 

Baten 
   

 
9.3 Besparing elektriciteitsverbruik 1,5% 

 
 

9.4 Besparing gasverbruik 1,5% 
 

     KB9 Kostenbesparing door vermijden van fysieke meteropnamen 

 
Baten 

   
 

10.1 Additionele besparingen per jaar €       7.400.000 per jaar 

 
10.2 Besparingen op lonen €     15.900.000 per jaar 

 
10.3 Besparingen op administratiekosten €       1.272.000 per jaar 

     KB10 Project roll-out kosten 

 
Kosten 

   
 

11.1 Aantal FTE voor jaarlijkse roll-out 100 per jaar 

 
11.2 Aantal FTE voor voorbereidingsfase 250 

 
 

11.3 Gemiddelde kosten per FTE €          162.500 per FTE 

 
11.4 Opleidingskosten roll-out €       1.540.000 per jaar 

 
11.5 Communicatiekosten overheid  €          750.000 per jaar 

 
11.6 Communicatiekosten call-center €       3.000.000 per jaar 

 
11.7 Percentage overheadkosten 20% 
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KB11 Kosten gepaard met vragen en klachten 

 
Kosten 

   
 

12.1 Kosten van vragen over elektriciteit €          350.000 per jaar 

 
12.2 Kosten van vragen over gas €          190.000 per jaar 

 
Baten 

   

 
12.3 

Besparing op elektriciteitsvragen en -
klachten €       2.550.000 per jaar 

 
12.4 Besparing op gasvragen en -klachten €       1.400.000 per jaar 

     KB12 Afvlakken van het piekverbruik door DSM 

 
Baten 

   
 

13.1 Percentage verschuiving van piek naar dal 5% 
 

     KB13 Sneller detecteren van fraude 

 
Kosten 

   
 

14.1 Aankoop extra meters €             200,00 per stuk 

 
14.2 Installatie extra meters €             232,00 per stuk 

 
14.3 Onderhoudskosten extra meters €               22,04 per jaar 

 
Baten 

   
 

14.4 Gem. aantal illegaal afgetapte elektriciteit 2,00% per aansluiting 

 
14.5 fraudereductie 75% 
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KB14 Sneller reageren op wanbetalers 

 
Baten 

   
 

15.1 Afname kosten van wanbetalers €                 1,70 per afnemer 

 
15.2 Afname kosten voor leveranciers €       3.750.000 per jaar 

 

KB15 Gecoördineerd opladen van PHEV’s 

 
Kosten 

   
  

Gebaseerd op inschattingen. 
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Bijlage B – Kosten-batenbladen 

KB1: Aanschaf en installatie slimme E-meters 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Besparing vervangingskost Ferraris meter 75,13 MEUR 
Totale aankoop en installatiekost slimme E-meter -428,11 MEUR 
Verschrotingskosten Ferraris en budgetmeters -2,66 MEUR 
Vermeden kost budgetmeters 76,07 MEUR 
Totale exploitatiekost en energieverbruik slimme E-meter -102,17 MEUR 
Kosten gederfde tijd consument 0 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 

 
MEUR 

Energieleverancier 
 

MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) -381,74 MEUR 
Consument 

 
MEUR 

Maatschappij   MEUR 
Totale NCW -381,74 MEUR 
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KB2: Aanschaf en installatie slimme gasmeter 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Vermeden kost G-budgetmeter 39,99 MEUR 
Vermeden kost balgenmeters 84,69 MEUR 
Verschrotingskost balgen- en budgetmeters -1,52 MEUR 
Totale kost slimme G-meters -307,89 MEUR 
Totale exploitatiekost en energieverbruik slimme G-meter -65,77 MEUR 
Kosten gederfde tijd consument 0 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 

 
MEUR 

Energieleverancier 
 

MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) -250,5 MEUR 
Consument 

 
MEUR 

Maatschappij   MEUR 
Totale NCW -250,50 MEUR 
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KB3: Aanschaf van display voor het uitlezen in de leefruimte 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Plaatsingskost in-home display -170,85 MEUR 
Kosten gederfde tijd consument 0 MEUR 
Besparing door reductie CO2 emissie 69,31 MEUR 
Besparing rationeel energiegebruik (E+G) 647,38 MEUR 
Minderopbrengst voor TNB -182,35 MEUR 
Minderopbrengst voor DNB -37,21 MEUR 
Minderopbrengst voor energieleverancier -173,11 MEUR 
Gederfde belastingen door overheid 0 MEUR 
Gederfde omzet energieproducent -237,45 MEUR 
Vermeden variabele kosten energie-producent 237,45 MEUR 
Compensatie TNB door tariefwijziging 0 MEUR 
Compensatie DNB door tariefwijziging 0 MEUR 
Compensatie overheid voor gederfde belasting 0 MEUR 
Meerkost huishoudens door compensaties 0 MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 0 MEUR 
Energieleverancier -173,11 MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) -182,35 MEUR 
Distributienetbeheerder (DNB) -37,21 MEUR 
Consument 476,53 MEUR 
Maatschappij 69,31 MEUR 
Totale NCW 153,17 MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxii 
 

KB4: Inrichten data-infrastructuur met PLC uitrusten 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Investering dataconcentrators en buitenkasten -49,18 MEUR 
Investering PLC modems -82,27 MEUR 
Communicatiekost dataconcentrators via GPRS -48,85 MEUR 
Exploitatiekost PLC -79,82 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 

 
MEUR 

Energieleverancier 
 

MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) -234,11 MEUR 
Consument 

 
MEUR 

Maatschappij 
 

MEUR 
Totale NCW -234,11 MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiii 
 

KB5: Inrichten data-infrastructuur met GPRS uitrusten 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Investering GPRS modems -202,37 MEUR 
Abonnementkosten GPRS -287,36 MEUR 
Exploitatiekost GPRS modems -31,93 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 

 
MEUR 

Energieleverancier 
 

MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) -52,17 MEUR 
Consument 

 
MEUR 

Maatschappij   MEUR 
Totale NCW -52,17 MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxiv 
 

KB6: Uitrusting IT-center 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Besparing huidig meterdatamanagement 59,5 MEUR 
Besparing BOL indexis 3,15 MEUR 
Exploitatiekosten datasystemen -148,95 MEUR 
Investering datasystemen -153,23 MEUR 
Voorbereidingskost datasystemen -58,37 MEUR 
Operationele kost ten behoeve van terugkoppeling -90,66 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 

 
MEUR 

Energieleverancier -241,75 MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) -238,32 MEUR 
Consument 

 
MEUR 

Maatschappij   MEUR 
Totale NCW -480,07 MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxv 
 

KB7: Allocatie/reconcillatie en balancering 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Baat allocatie na volledige uitrol TNB 8,13 MEUR 
Baat allocatie na volledige uitrol energieleverancier 39,12 MEUR 
Betere balancering hoofdleverancier 72,53 MEUR 
Betere balancering kleine leverancier -10,45 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 

 
MEUR 

Energieleverancier 101,2 MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) 8,13 MEUR 
Consument 

 
MEUR 

Maatschappij   MEUR 
Totale NCW 109,33 MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxvi 
 

KB8: Verbeterde energie-efficiëntie 
Numerieke informatie 

kost/baat 
waarde 

eenheid 
E G Totaal 

Vermeden kost CO2-emissie 53,36 33,74 87,09 MEUR 
Besparing door rationeel energiegebruik van de 
consument 452,32 345,84 798,15 MEUR 
Minderopbrengst DNB -153,22 -75,21 -228,43 MEUR 
Minderopbrengst TNB -20,50 -23,55 -44,05 MEUR 
Minderopbrengst energieleverancier -116,18 -95,66 -211,83 MEUR 
Gederfde belastingen door overheid 0,00 0,00 0,00 MEUR 
Gederfde omzet energieproducent -149,78 -137,60 -287,38 MEUR 
Variabele kost energieproducent 149,78 137,60 287,38 MEUR 
Compensatie TNB door tariefwijziging 0,00 0,00 0,00 MEUR 
Compensatie DNB door tariefwijziging 0,00 0,00 0,00 MEUR 
Compensatie overheid voor gederfde belasting 0,00 0,00 0,00 MEUR 
Meerkost huishoudens door compensaties 0,00 0,00 0,00 MEUR 
        MEUR 
        MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 

 
  0,00 MEUR 

Energieleverancier 
 

  -211,83 MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
  -44,05 MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) 
 

  -228,43 MEUR 
Consument 

 
  638,52 MEUR 

Maatschappij     87,09 MEUR 
Totale NCW     241,31 MEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxvii 
 

KB9: Besparing op fysieke meteropname 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Besparing kosten wettelijke meteropname 174,5 MEUR 
Besparing additionele kosten meteropname 76,51 MEUR 
Besparing gederfde tijd huishoudens 0 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 0 MEUR 
Energieleverancier 

 
MEUR 

Transmissienetbeheerder (TNB) 
 

MEUR 
Distributienetbeheerder (DNB) 251,01 MEUR 
Consument 

 
MEUR 

Maatschappij   MEUR 
Totale NCW 251,01 MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxviii 
 

KB10: Project roll-out kosten 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Kosten communicatie en opleidingen TNB -20,06 MEUR 
Kosten FTE uitrol en voorbereidingsfase -112,4 MEUR 
Kosten communicatie overheid -3,21 MEUR 
Kosten overhead -35,95 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 

 
MEUR 

Energieleverancier 
 

MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) -171,62 MEUR 
Consument 

 
MEUR 

Maatschappij -3,21 MEUR 
Totale NCW -174,83 MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxix 
 

KB11: Kosten gepaard met vragen/klachten 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Besparing kosten call-center na transitie (elektriciteit) 22,02 MEUR 
Besparing kosten call-center na transitie (gas) 14,29 MEUR 
Kosten call-center tijdens transitieperiode (elektriciteit) -1,59 MEUR 
Kosten call-center tijdens transitieperiode (gas) -0,95 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 

 
MEUR 

Energieleverancier -2,54 MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) 36,31 MEUR 
Consument 

 
MEUR 

Maatschappij   MEUR 
Totale NCW 33,77 MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxx 
 

KB12: Vraagrespons energieafname 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Besparing consument: verplaatsing verbruik van piek- naar daltarief 83,22 MEUR 
Nadeel door netbeheerder te compenseren -47,24 MEUR 
Lagere productiekosten door afvlakking piekbelasting 90 MEUR 
Betere voorspelling 5 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 90 MEUR 
Energieleverancier 5 MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) 
 

MEUR 
Consument 35,98 MEUR 
Maatschappij   MEUR 
Totale NCW 130,98 MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxi 
 

KB13: Sneller detecteren van fraude 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Maatschappelijke baat 426,66 MEUR 
Kost bij fraudedetectie -38,71 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 

 
MEUR 

Energieleverancier 
 

MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) -38,71 MEUR 
Consument 

 
MEUR 

Maatschappij 426,66 MEUR 
Totale NCW 387,95 MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxii 
 

KB14: Sneller reageren op wanbetalers 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Reductie wanbetalingen (dunningskosten) 54,26 MEUR 
Reductie FTE kosten 38,77 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 

 
MEUR 

Energieleverancier 93,03 MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) 
 

MEUR 
Consument 

 
MEUR 

Maatschappij 
 

MEUR 
Totale NCW 93,03 MEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxiii 
 

KB15: Gecoördineerd opladen van PHEV's 
Numerieke informatie 

kost/baat waarde eenheid 
Vraagrespons door gecoördineerde oplading (verwerkt in KB12) 0 MEUR 
Op- en afregelvermogen van hybride wagens 7 MEUR 
Reductie CO2-emissie 5 MEUR 
Investering nodig om laadprofielen te analyseren -1 MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 
    MEUR 

Kost/baat per marktpartij 
Energieproducent 0 MEUR 
Energieleverancier 0 MEUR 
Transmissienetbeheerder (TNB) 

 
MEUR 

Distributienetbeheerder (DNB) 7 MEUR 
Consument 0 MEUR 
Maatschappij 5 MEUR 
Totale NCW 12 MEUR 
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