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Inleiding 
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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  
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. Samenwerkingscode 
VII. Code GDN 
• Nieuw; verzameling van bepalingen nu verspreid over alle codes 

 



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 
Bepaalde begrippen die nu in TRDE/G begrippenlijst staan 
zullen mogelijk – al dan niet in gewijzigde vorm – verhuizen 



Nieuwe begrippen (2) 



Code GDN 
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Begrip - draagwijdte 

GDN-beheerder = netbeheerder–light 
Europa: principe: plichten gewone DNB, met mogelijkheid tot 

“ontheffing” bepaalde verplichtingen (vb. ontvlechting) 
Doel: minder administratieve lasten voor netten waar gesloten 

karakter nodig is om technische redenen of “hoofdverbruiker”. 
 
 evenwicht tussen  

• eisen (gesloten)netbeheerder 
• administratieve lasten 

 



Bevoegdheidsverdeling 

 
 

 
federaal/gewestelijk 
 
Niet relevant: net waarop wordt aangesloten 

 
Wel relevant:  

- elek: spanningsniveau van lijnen (<70kV: gewestelijk) 
- gas: distributie gas = gewestelijk  GDN gas = gewestelijk 



Bevoegdheidsverdeling elektriciteit 

GDN aangesloten op: 
 op transmissienet 

Koppeling TN – GDN 
Distributielijnen binnen GDN >70kV 
Distributielijnen binnen GDN ≤70kV  

 
 op tractienet spoor 

Koppeling tractienet  – GDN 
Distributielijnen binnen GDN >70kV 
Distributielijnen binnen GDN ≤70kV   

 

 op Plaatselijk Vervoernet  alles gewestelijk  TRPV 
 

 op distributienet  alles gewestelijk  TRDE 
 
 

Federaal 

Gewestelijk  TRPV 

Federaal 

Gewestelijk  TRPV 



Bevoegdheidsverdeling gas 
GDN aangesloten: 
 

 op vervoersnet (Fluxys) 
Koppeling vervoersnet – GDN   federaal 
Distributieleidingen ongeacht drukniveau  gewestelijk  TRDG 

 
 op aardgasdistributienet  alles gewestelijk  TRDG 

 
 



Toepassingsgebied 

TRDE code GDN 
koppeling GDN elek aangesloten op elek.distributienet 
werking GDN elek aangesloten op elek.distributienet 

TRDG code GDN 
koppeling GDN gas aangesloten op gasdistributienet 
werking GDN gas aangesloten op gasdistributienet 

TRPV code GDN 
koppeling GDN elek aangesloten op PVN 
werking GDN elek aangesloten op Elia-net (PVN of 
transmissienet) of tractienet spoor, wat betreft 
distributielijnen ≤70kV: TRPV  



Algemene wijzigingen (1) 

Aparte code 
Moet quasi als apart reglement leesbaar zijn = volledig zijn 
• Nog toe te voegen:  

Verwijzing naar definities (artikel uit Code Algemene bepalingen) 
Andere?  

Structuur wel in lijn met andere codes 
• I. Algemene beginselen 
• II. Net 
• III. Meting 
• IV. Markt 
• V. Samenwerking 

 



Algemene wijzigingen (2) 

Netgebruiker  achterliggende netgebruiker 
Invoering nieuwe begrippen 

Vervanging ‘netgebruiker’ door ‘achterliggende netgebruiker’ 
MIG 6 datamodel 
• In welke mate is het HP/SDP model toepasbaar op een GDN? 

Meestal vervanging ‘leverancier’ door ‘toegangshouder’ 
Naar analogie met Marktcode 
• Reden: uitbreiding toegangshouderschap op toegangspunten voor 

afname naar netgebruikers 



Wijzigingen in hoofdstuk ‘metingen’ 

Art. 7.3.10 (analogie met meet-en marktcode) 
Toegangspuntconfiguratie: cf. Marktcode  
• Definitie: geheel van instelbare parameters op een toegangspunt, 

bestaande uit meetregime, opnamefrequentie voor facturatie, 
opnamefrequentie voor verbruiksinformatie en gebruiksperiode 

• Standaard toegangspuntconfiguratie voor 
grootverbruiksmeetinrichtingen én productie > 10 kVA:  

Meetregime: per elementaire periode (15’) 
Opnamefrequentie voor facturatie: maandelijks 
Opnamefrequentie voor verbruiksinformatie: maandelijks 
Gebruiksperiode: meting dag/nacht  met vermogenspiekmeting 
met kwartiervermogen 
Gemeten gebruiksprofiel 



Wijzigingen in hoofdstuk ‘metingen’ 

Doel:  
Uitbreiding bepalingen voor valorisatie van flexibiliteit 
die een energieoverdracht met zich meebrengt 
Analogie behouden met afdeling Meetcode H.II – 
Afdeling 4 

Art. 7.3.11  
(§1) Bijkomende meetuitrusting kan door DNB* voorzien 
worden op vraag van achterliggende netgebruiker 
(§2) Bijkomende meetinrichting kan door 3rd party 
voorzien worden (volgens voorschriften DNB* en TRDE) 
(§3) Om discussie en fraude te voorkomen 

(*): In de consultatienota gaan we er van uit dat de DNB zowel de rol van gewestelijke 
databeheerder, als van meteroperator krijgt toegewezen. Afhankelijk van de beslissing van de 
Vlaamse Regering en de finale versie van het Energiedecreet omtrent digitale meters zal dit nog 
moeten aangepast worden.  



Wijzigingen in hoofdstuk ‘markt’ 

Art. 7.4.1 – Art. 7.4.2 
Toekenning van hoofdpunt en toegangspunten 
Aanpassing huidige bepalingen in functie van nieuwe 
begrippen & definities ter implementatie van MIG 6 
datamodel  
• Naar analogie met Marktcode 
• Wenselijk om ook toe te passen op GDN omdat de invulling van 

bepaalde begrippen is gewijzigd (e.g. ‘toegangspunt’)  
 

Cf. supra: In welke mate is het HP/SDP model toepasbaar 
op/werkbaar in een GDN? 



Eerder ontvangen input 

(brief)consultatie eind 2016 
Reacties Febeg, BASF en Febeliec 
volgen MIG-processen nodig, vermijden manuele processen 
Deelname reconciliatie nodig ↔ niet nodig 
GDN-beheerders: betrokkenheid bij opmaak UMIG-procedures 
(met verwijzing naar situatie Wallonië) 

Definiëring verschillende rollen en verantwoordelijkheden op een 
GDN 
flexproducten, incl. databehandeling, verwerking, contractuele 
relaties 
Mogelijkheid GDN-beheerder zelf toegangshouder 

 



Verder verloop huidige consultatieronde 

Extra 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 


