
UNIT-T WINT EEN GROOT CONTRACT MET FLUVIUS VOOR DE INZET 

VAN SLIMME METERS IN VLAANDEREN; 

◼ Unit-T wordt  partner voor Fluvius voor de inzet van slimme meters, met een potentieel 
marktaandeel van 40%. 

◼ De inzet van slimme meters begint in maart 2021 en eindigt in december 2024  

 

 

Unit-T, een 70% dochteronderneming van Solutions 30, heeft een belangrijk contract met 

Fluvius, de Vlaamse elektriciteits- en gasdistributiebeheerder, binnengehaald. Dit vierjarige 

contract heeft betrekking op de installatie van 40% van de 4,3 miljoen slimme meters die Fluvius 

de komende vier jaar wil vervangen.  Met dit contract bevestigt Unit-T zijn positie als Belgische 

leider op het gebied van snelle multitechnische diensten. Dit contract zal de jaarvolumes van 

Unit-T met meer dan 30% doen toenemen. 

Fluvius is de belangrijkste elektriciteits- en gasdistributeur in Vlaanderen. Het bedrijf is van plan om de 

komende vier jaar bijna 4,3 miljoen slimme meters voor elektriciteit en gas in te zetten, ter vervanging 

van ongeveer 80% van zijn huidige analoge meters. 

Om dit te bereiken heeft Fluvius begin 2020 een grote aanbesteding uitgeschreven om zijn leveranciers 

te selecteren die de operationele uitrol van de meters zullen verzekeren, van het maken van afspraken 

met abonnees tot het installeren van deze slimme meters. Na een rigoureus selectieproces heeft 

Fluvius drie partners gekozen en Unit-T 40% van de markt toegewezen. 

Dankzij de bewezen expertise van Unit-T, de toonaangevende Belgische leverancier van 

multitechnische field services en de uitgebreide ervaring van Solutions 30 met de uitrol van slimme 

meters, werd Unit-T een van de belangrijkste partners van Fluvius.  

Met dit contract bewijst Solutions 30 opnieuw dat het in staat is om zijn ontwikkelingsmodel te dupliceren 

waar het aanwezig is. De groep, die in 2016 in België werd opgericht, heeft zijn aanbod eerst in de 

telecomsector ontplooid alvorens zich te diversifiëren naar nieuwe bedrijfssegmenten, waaronder 

energie en meer bepaald de slimme meters en de elektrische mobiliteit. 

Ton Bosters, Voorzitter en CEO van Unit-T, zei: "We zijn bijzonder trots dat we door Fluvius zijn 

geselecteerd om dit ambitieuze programma te ondersteunen en zo deel te nemen aan de ontplooiing 

van slimme meters in België. We zijn klaar om de implementatiefase in te gaan en de afspraken die we 

tijdens de selectiefase met Fluvius hebben gemaakt om te zetten in daden. Het implementatieschema 

voorziet in een snelle toename van de vraag en we zijn volledig klaar om deze te ondersteunen".  

 


