
Overlegmoment 
Net- & Meetcode 
 
In het kader van de lopende 
consultatie over de herziening 
TRDE/G (CONS-2017-02) 

 
9 november 2017 



Waarom deze overlegmomenten? 

Het gaat om een ‘grote’ herziening 
Volledig gewijzigde structuur 
Groot aantal nieuwe begrippen en definities 
Toegenomen complexiteit door integratie van het nieuwe MIG 6 
datamodel (HP/SDP) 
Inhoudelijke wijzigingen op verschillende vlakken (cf. infra) 

 

Andere aanpassingstrajecten aan wetgeving lopende of in 
het vooruitzicht  

Zal een impact hebben op het ontwerp TRDE/G in een latere fase 
van dit herzieningsproces 
Maar reacties op het huidig ontwerp TRDE/G zijn mogelijk relevant 
om mee te nemen in onze input voor deze aanpassingstrajecten 



Aanpak van dit overlegmoment 

Inleidend 
Aanleiding van deze herziening 
Proces van herziening 

Korte toelichting – telkens gevolgd door ruimte voor 
vragen/opmerkingen/discussie 

Nieuwe structuur 
Nieuwe begrippen (cf. Code Algemene Bepalingen) 
Wijzigingen Netcode 
Wijzigingen Meetcode 

 

Alle reacties vandaag zijn ‘informeel’ 
Worden dus niet geciteerd in het latere consultatieverslag  
 



Inleiding 
   

VREG | uw gids op de energiemarkt  



Aanleiding van deze herziening 

Implementatie MIG 6 
Momenteel onduidelijkheid over finale go live datum 
Streefdatum inwerkingtreding nieuwe versie TRDE/G 
blijft 1 september 2018  

 

Ontwerpdecreet slimme/digitale meters 
Ontwerpdecreet flexibiliteit  

In voorbereiding 

Europese netwerkcodes  
Afstemming met federaal niveau 

 
 



Herzieningsproces 

1ste consultatie (2016)           CONS-2016-01 

M.b.t. de nieuwe structuur 
 

Toevoeging Datacode & opstelling 1ste ontwerp 
 

2de consultatie (OKT/NOV 2017)          CONS-2017-02 

M.b.t. de grote inhoudelijke lijnen 
 

Bijstelling 1ste ontwerp in functie van: 
• Reacties belanghebbenden 
• Gewijzigd regelgevend kader 

 

3de consultatie (voorlopig APR/MEI 2018) 
Goedkeuring RvB en publicatie BS (< 01/09/2018) 

 
 



Nieuwe structuur & 
nieuwe begrippen 
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Nieuwe structuur 

Werd al geconsulteerd maar wordt in 1ste ontwerptekst 
effectief ‘zichtbaar’ 

I. Algemene Bepalingen 
• Incl. begrippenlijst 

II. Netcode 
III. Meetcode 
• Afgeslankt tot technische voorschriften inzake meetinrichtingen 

IV. Marktcode 
• Nieuw; bevat vooral bepalingen uit huidige Meet- en Toegangscode 

V. Datacode (na CONS-2016-01 toegevoegd) 

• Nieuw; vergt nog decretale basis maar alvast aftoetsen van 1ste 
tekstvoorstellen o.w.v. gevoeligheden en vragen naar wettelijk kader  

VI. Code GDN 
• Nieuw; verzameling van bepalingen nu verspreid over alle codes 

VII. Samenwerkingscode 



Nieuwe begrippen (1) 

Cf. Code Algemene bepalingen  
Nieuwe begrippen gerelateerd aan 
• Nieuw datamodel MIG 6 
• Nieuw allocatiemodel MIG 6 
• Introductie slimme/digitale meter  
• Datatoegang door derden 
• … 

Cf. consultatienota 
Voorstellen voor aantal decretale begripswijzigingen 
Wordt normaliter opgenomen in ontwerpdecreet flexibiliteit 
Bepaalde begrippen die nu in TRDE/G begrippenlijst staan 
zullen mogelijk – al dan niet in gewijzigde vorm – verhuizen 
• e.g. relationele/technische/meetgegevens 



Nieuwe begrippen (2) 



Nieuwe begrippen(3) 

Noot: (los van TRD) belang van uniform gebruik 
van begrippen naar de netgebruiker/klant toe, 
e.g. m.b.t. 

Nieuwe diensten voor prosumenten 
Nieuwe invulling van het begrip ‘toegangspunt’ 

Belang van klantvriendelijke formuleringen 
 

VREG denkt hier graag mee over na 
 
 
 



Vragen? 
Opmerkingen? 
Discussiepunten? 



Netcode 
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Titel II. Netcode (Structuur) 

Bepalingen uit “Planningscode”, 
“Aansluitingscode” en deel van “Toegangscode” 

 

Alle regels die met het net zelf te maken hebben  
Beheer en uitbating van netten (H1); 
Aansluiting op het net (H2); 
Voorwaarden om (technisch gezien) toegang tot het net te 
krijgen (H3). 



Hoofdstuk II.1 Beheer en uitbating van netten 
  

Gegevens voor netbeheer en netuitbating 
Nieuwe lijst in bijlage I met door de DNB opvraagbare gegevens, 
gemotiveerd met verwijzingen naar de taken van DNB rond 
netbeheer, netuitbating en nettoegang, weergegeven in het 
Energiedecreet. 

 

Investeringsplan 
Schrappen wat bepaald is/moet worden in het Energiedecreet en 
niet thuis hoort in het TRDE. 
Publiceerbare plannen volgens overeengekomen model. 

 



Hoofdstuk II.1 Beheer en uitbating van netten 
  

Uitbouw elektriciteitsdistributienet m.b.t. verkaveling, 
bedrijventerrein of appartementsgebouw 

Verkavelingsreglementen worden onder toezicht van de VREG 
gebracht en moeten nu ter kennis en commentaar overgemaakt 
worden aan de VREG. 
 

Uitbating van netten 
Bepalingen over spanningsnorm en kwaliteitsrapportering. 

 
 



Hoofdstuk II.2 Aansluiting op het net 

Aansluiten op het elektriciteitsdistributienet 
Wijze van vaststelling van het “aansluitingsvermogen” 
verduidelijken voor LS en HS. 
Verduidelijking recht op 9,2 kVA. 
EAN wordt pas toegekend na akkoord offerte binnen 3 dagen. 
Verduidelijking begrip werfaansluiting. 
Toevoeging van verplichting om openstaande facturen te 
betalen alvorens nieuwe offerten uitgestuurd worden. 

 



Hoofdstuk II.2 Aansluiting op het net 

Aansluitingsvoorschriften en handhaving ervan 
Oplijsting van installaties van de DNG die functioneel deel 
uitmaken van het net, of die een niet-verwaarloosbare 
invloed hebben op het net en de installaties van anderen. 

Aanleg en beheer van de aansluiting 
Redactionele verbeteringen. 

Toegankelijkheid tot de aansluiting en installaties 
Bepalingen samengebracht. 

Wijzigingen aan de aansluiting, wegname en verzegeling 
Aanpassing terminologie (hoofdpunt i.p.v. toegangspunt). 

Wederzijdse rechten en plichten DNB en DNG 
Verduidelijking contractuele/reglementaire relaties en 
informatieverplichtingen. 

 

 



Hoofdstuk II.3 Toegang tot het net 
 

Verlenen van toegang tot het net 
Toevoegen van de voorwaarde voor nettoegang van een geldig 
energiecontract op het toegangspunt. 
Aangepaste procedure voor in- en buitendienststelling van een 
hoofdpunt. 
DNB heeft het recht om de toegang tot zijn net te ontzeggen 
indien een toegangshouder geen toegangscontract ondertekent 
binnen de voorziene termijn. 
 



Hoofdstuk II.3 Toegang tot het net 
 

Nieuw artikel 2.3.21 Flexibiliteit op het distributienet 
Het recht op het bewaken van de operationele veiligheid moet 
gelden voor alle vormen van flexibiliteit (definitie ED) 
Enkel tijdelijke limieten gemotiveerd op basis van duidelijke, 
technische argumenten 
Procedure vastgelegd in technisch voorschrift dat publiek 
beschikbaar moet zijn op website netbeheerder(s) + 
goedkeuring van voorschrift  

 
Onder voorwaarde noodzakelijk voor operationele veiligheid en 
vastgelegd in technisch voorschrift, sluiten van overeenkomst 
tussen DNB & FSP 
Recht op meetgegevens voor FSP en DNG 



Hoofdstuk II.3 Toegang tot het net 
 

Aanpassing artikel 2.3.22 Ondersteunende Diensten 
Een uitzondering op verplichte overeenkomst met DNB voor de 
levering van primaire reserve (melding volstaat). 
 

Mogelijke verdere voorstellen tot aanpassing in tweede 
consultatie TRDE : 

Implementatie netcode NC RfG: voorstel van grenzen voor SGU 
op het Vlaamse distributienet (afhankelijk van verder debat en 
discussie) 
Aanpassing bepalingen omtrent Aansluiting met Flexibele 
Toegang (afhankelijk van evolutie ontwerpdecreet flexibiliteit) 
 



Vragen? 
Opmerkingen? 
Discussiepunten? 



Meetcode 
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Titel III. Meetcode - samengevat 

Beperkt tot bepalingen over de meetinrichtingen 
Bepalingen over gebruik van data verplaatst naar Markt- en 
Datacode (Titels IV en V). 

Onderscheid tussen grootverbruiks- en 
kleinverbruiksmeetinrichtingen, elk met  

Eigen standaard configuratie (zie Titel IV). 
Mogelijkheid tot afwijking. 

Toevoeging bepalingen over randapparatuur 
Bijkomende bepalingen over controle 

grootverbruiksmeetinrichtingen 
Verduidelijking van technische mogelijkheid tot compensatie 

voor kleine productie-installaties 
 



Meetcode: belangrijkste aanpassingen 

Art. 3.1.4 (§2): grootverbruiksmeetinrichting vanaf 56 kVA 
Voor hoofdpunten op nieuwe aansluitingen of verzwaringen 
Voor bestaande hoofdpunten waar gemiddelde maximum 
kwartiervermogen op maandbasis > 56 kVA (over 12 
maanden gemeten) 

Art. 3.1.7: randapparatuur van DNG in/op de meetinrichting 
Goedkeuring vereist op basis van objectieve criteria (DNB) 
Mag niet hinderlijk zijn voor taken DNB 

Art. 3.1.15: afwijkende locatie meetuitrusting (nieuw) 
Om technisch economische reden niet bij meetinrichting 
B.v. productiemeter of meter voor flexibiliteit 



Meetcode: belangrijkste aanpassingen 

Art. 3.1.18 (§3-§4-§5): verplichte controle voor 
grootverbruiksmeetinrichtingen (> 56 kVA) (nieuw) 

(§3) 5-jaarlijkse kalibratie kWh en kVArh meters (ref. 
BIJLAGE II) 
(§4) Maximale afwijking 1,5 maal de maximale afwijking 
volgens IEC 62053 norm 
(§5) Door DNB zelf of erkend organisme (BELAC) 

Art. 3.1.23: termijn voor storingsverhelping meting 
(§1) Drie werkdagen voor aansluiting >56 kVA 
(§2) Indien mogelijk zelfde termijn bij storing in 
dataoverdracht 
 



Meetcode: belangrijkste aanpassingen 

Art. 3.2.6: bijzondere bepalingen voor 
grootverbruiksmeetinrichtingen (nieuw) 

(§1) Meetinrichting bij nieuwe of gemoderniseerde 
aansluitingen ≥1 MVA: extra controlemeter verplicht 
(§2) Meetinrichting bij nieuwe of gemoderniseerde 
aansluitingen ≥5 MVA: extra controlemeter met aparte 
stroomtransformatoren verplicht 
Reden: grote impact van meterdefect op de afrekening 

Art. 3.2.7: bijzondere bepalingen voor 
kleinverbruiksmeetinrichtingen (nieuw) 

(§2) Functionaliteiten digitale meter volgens Energiebesluit 
 



Meetcode: belangrijkste aanpassingen 

Meetuitrusting voor decentrale productie en valorisatie 
flexibiliteit met energieoverdracht 

Art. 3.2.8: meetinrichting 
(§1) Bijkomende meetinrichting kan door DNB voorzien 
worden op vraag van DNG 
(§2) Bijkomende meetinrichting kan door 3rd party voorzien 
worden (volgens voorschriften DNB en TRDE) 

Art. 3.2.9: specifiek voor decentrale productie 
(§1) Herformulering technische compensatie met oog op 
valorisatie (MIG 6) 
(§2) Voor productie-installaties ≤ 10 kVA bepaalt DNB de 
voorwaarden van de meetuitrusting, indien de 
meetgegevens gebruikt worden voor facturatie 
 



Meetcode: belangrijkste aanpassingen 

Meteropname bij kleinverbruiksmeetinrichtingen 
Art. 3.3.3: verduidelijkingen ter introductie slimme meter t.o.v. 

de klassieke meter 
(§9) De jaarlijkse meteropname is standaard, de dagelijkse 
opname is een afwijkende en bewuste keuze van de DNG 



Vragen? 
Opmerkingen? 
Discussiepunten? 



Tot slot: reminder 
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Verder verloop huidige consultatieronde 

Volgende 2 overlegmomenten 
Markt- en Datacode 
• Maandag 13 november (9u30 – 12u30) @ VREG  

Code Gesloten Distributienetten 
• Donderdag 16 november (10u00 – 12u00) @ VREG 
 

Reacties op de consultatie 
Deadline: 30 november 
Via het feedbackformulier beschikbaar op onze website 
Te versturen naar netbeheer@vreg.be  

mailto:netbeheer@vreg.be


Vlaamse Regulator 
van de Elektriciteits- 
en Gasmarkt 

gratis telefoon 1700 - 3 ‘Andere vraag’  
info@vreg.be  
www.vreg.be 

Twitter: @vreg_be 

Facebook: VREG 

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief op www.vreg.be/nieuws 


