Tarieven voor aanvullende metering diensten

De standaard metering diensten hebben betrekking op de telgegevens die Elia op eigen initiatief en gratis
aan BRP’s, toegangshouders en energieleveranciers bezorgt, alsook aan de netgebruikers wanneer zij
daarom vragen.
Andere tel- en meetdiensten dan de standaard metering noemen we aanvullende of commerciële
metering. Deze diensten worden door Elia geleverd op basis van een tarief ten laste van de aanvrager.
De onderstaande tarieven zijn van toepassing vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 conform
de contractuele condities van het contract voor levering van diensten in verband met tellingen, metingen
en gegevensuitwisseling door Elia.
De diensten kunnen enkel aangeleverd worden indien technisch mogelijk en na aanvraag bij Elia. Daarvoor
kunt u uw Key Account Manager contacteren.
1. Ter beschikking stelling van niet-geaggregeerde gegevens
Deze dienst is enkel van toepassing voor gereguleerde aggregaties (AP, SP,…).
1.1. Tarieven voor de ter beschikking stelling van niet-geaggregeerde maandelijkse, dagelijkse of
‘near-real-time’ gegevens aan de klant
De prijs van deze Dienst wordt bepaald door het aantal tijdreeksen dat ter beschikking gesteld worden.




Terbeschikkingstelling ‘near-real-time (NRT)’: €257,62 per tijdreeks per maand
Dagelijkse terbeschikkingstelling: €20,24 per tijdreeks per maand
Maandelijkse terbeschikkingstelling: €9,12 per tijdreeks per maand

Daarnaast worden ook de activatiekosten van de dienst, die €2.735,78 bedragen, aan de klant
gefactureerd. De activatiekosten zijn eenmalig en worden toegepast bij het opzetten van de dienst. Het
toevoegen of schrappen van een tijdreeks binnen dezelfde dienst wordt niet beschouwd als activatie van
een dienst.
1.2. Tarieven voor de ter beschikking stelling van niet-geaggregeerde ‘real-time’ telemetingen en/of
telesignalisaties aan de klant
De prijs van deze dienst wordt bepaald door het aantal tijdreeksen dat ter beschikking gesteld wordt
Terbeschikkingstelling ‘real-time’ = €275,85 per tijdreeks per maand
Daarnaast worden ook de activatiekosten van de dienst, die €8.207,33 bedragen, aan de klant
gefactureerd. De activatiekosten zijn eenmalig en worden toegepast bij het opzetten van de dienst. Het
toevoegen of schrappen van een tijdreeks binnen dezelfde dienst wordt niet beschouwd als activatie van
een dienst.
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2. Ter beschikking stelling van geaggregeerde gegevens
Deze dienst is enkel van toepassing voor specifieke aggregaties. Deze dienst is enkel als optie van de
diensten in §1.
2.1. Tarieven voor de ter beschikking stelling van geaggregeerde maandelijkse, dagelijkse of ‘nearreal-time’ gegevens aan de klant
De prijs van deze Dienst wordt bepaald door het aantal tijdreeksen dat ter beschikking gesteld worden.




Terbeschikkingstelling ‘near-real-time (NRT)’: €291,82 per tijdreeks per maand
Dagelijkse terbeschikkingstelling: €38,30 per tijdreeks per maand
Maandelijkse terbeschikkingstelling: €27,36 per tijdreeks per maand

Daarnaast worden ook de activatiekosten van de dienst, die €2.735,78 bedragen, aan de klant
gefactureerd. De activatiekosten zijn eenmalig en worden toegepast bij het opzetten van de dienst. Het
toevoegen of schrappen van een tijdreeks binnen dezelfde dienst wordt niet beschouwd als activatie van
een dienst.
2.2. Tarieven voor de ter beschikking stelling van geaggregeerde ‘real-time’ telemetingen en/of
telesignalisaties aan de klant
De prijs van deze Dienst wordt bepaald door het aantal tijdreeksen dat ter beschikking gesteld wordt
Terbeschikkingstelling ‘real-time” = €310,05 per tijdreeks per maand
Daarnaast worden ook de activatiekosten van de dienst, die €8.207,33 bedragen, aan de klant
gefactureerd. De activatiekosten zijn eenmalig en worden toegepast bij het opzetten van de dienst. Het
toevoegen of schrappen van een tijdreeks binnen dezelfde dienst wordt niet beschouwd als activatie van
een dienst.
3. Diensten voor de terbeschikkingstelling van al dan niet geaggregeerde gegevens aan de marktspelers
aangeduid door de klant en voor de terbeschikkingstelling van specifieke rapporten
3.1. Terbeschikkingstelling aan de leveranciers, toegangsverantwoordelijken en de gebruikers van
het gesloten distributienet
De prijs van deze dienst is:




€22.323,94/jaar voor de dienst van het beheer van 5 (virtuele of reële) toegangs- en
leveringspunten van het gesloten distributienet. Deze prijs omvat een enkele site (indien de
beheerder van het gesloten distributienet is aangesteld voor meerdere Gesloten
distributienetten);
Een toeslag van €1.116,20/jaar, voor de dienst van het beheer van elk bijkomend (virtuele of
reële) toegangs- en leveringspunt.

Het maximale aantal bijkomende (virtuele of reële) toegangs- en leveringspunten is 15.
Daarnaast worden ook de activatiekosten van de dienst, die €5.471,55 bedragen, aan de klant
gefactureerd. De activatiekosten zijn eenmalig en worden enkel toegepast bij het opzetten van de dienst.
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Het toevoegen of schrappen van een toegangs- of leveringspunt binnen dezelfde dienst wordt niet
beschouwd als het opzetten van een dienst.
3.2. Terbeschikkingstelling van specifieke rapporten
Deze dienst is enkel als optie van de diensten van §2.
Deze dienst bestaat uit het rapporteren van gegevens aan een of meer regulatoren in naam en voor
rekening van de klant die een gesloten distributienetwerk beheert. De prijs van deze dienst is:



Opstellen van een nieuw specifiek verslag (de gegevens hebben betrekking op maximaal één jaar):
€1.094,31.
Het verzenden van een rapport met een vooraf vastgelegde vorm: €547,16/zending

4. Dienst voor toewijzing van EAN-codes voor rekening van de klant
Deze dienst is enkel als optie van de diensten in §2, §3 of §4.
De prijs van deze dienst wordt bepaald door het aantal codes gegenereerd door Elia en toegewezen aan
de klant: €54,72 per code
5. Terbeschikkingstelling van telimpulsen
De prijs van deze service is een veelvoud van het aantal externe pulsuitgangen per jaar.
Het tarief voor de terbeschikkingstelling van een bijkomende pulsuitgang bedraagt €127,67 per maand,
per pulsuitgang en per teller, voor elke andere partij dan de relevante netgebruiker
6. Beheer en onderhoud van de tellers en identificatie van de betreffende tellers
De prijs voor het beheer en onderhoud van de tellers bedraagt: €766,02 per jaar per telketen
De huur en / of installatie van de verbinding is niet inbegrepen in het tarief. De installatie is mogelijk op
basis van een offerte.
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