
 

 

Belangrijke disclaimer: de ideeën en voorstellen die worden gepresenteerd op de overlegmomenten zijn bedoeld 
ter discussie. Deze kunnen nog wijzigen door feedback van belanghebbenden, voortschrijdend inzicht of 
veranderende omstandigheden. Ook al zijn de presentaties en documenten publiek beschikbaar, verbindt dit de 
VREG tot niets en is de regelgeving pas definitief na een finale beslissing door de VREG hierover, en is de 
regelgeving pas van kracht na publicatie in het staatsblad zoals beschreven in het Energiedecreet. 

 

 

Stakeholdersoverleg technische reglementen: overlegmomenten 

Er gingen in de loop van 2020 6 overlegmomenten door, in april, mei, september, oktober en 
december. Hieronder is alle informatie over dit stakeholderoverleg terug te vinden. 

Overlegmoment 1 op 28 april: 

Agenda: 

• Context en planning nieuw TRD 
• Voorstellen voor de Datacode 
• Voorstellen voor de Marktcode: opties voor meerdere elektriciteitsleveringscontracten voor één 

afnemer (vb. voor elektrische voertuigen) 

Documenten: 

• Toelichting Webinar 1 - 28 april  
• Presentatie Webinar 1 in pdf 
• Q&A-sessie 
• Lijst Open data Fluvius 
• Draft Datacode 

 
Overlegmoment 2 op 29 mei: 

Agenda:  

• Algemene bepalingen: definitie noodsituatie en overmacht 
• Voorstellen voor de Meetcode 
• Voorstellen voor de Netcode: technische regels voor opslag en elektrische voertuigen 

Documenten: 

• Toelichting Webinar 2 - 29 mei 
• Presentatie Webinar 2 in pdf 
• Q&A-sessie 
• Draft TRDE voorstellen Netcode en Meetcode deel 1 

 

 

https://www.vreg.be/sites/default/files/video/overleg-trd-webinar-1-replay-2020-04-28.mp4
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/presentatie_webinar_1_in_pdf.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/qa_sessie.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/lijst_open_data_fluvius.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/herziening_trd_-_draft_datacode_.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/video/overleg-trd-webinar-2-replay-2020-05-29.mp4
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/webinar_2_overleg_trd.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/vragen_webinar_2_-_overleg_trd.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/trde_2020_voorstellen_netcode_en_meetcode_deel_1.pdf
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Overlegmoment 3 op 17/09: 

Agenda:  

• Voorstellen voor de netcode & meetcode: deel II 
• Voorstellen voor de marktcode: varia              
• Flexibiliteit: algemene inleiding 

Documenten: 

• Toelichting Webinar 3 - 17 september 
• Presentatie Webinar 3 in pdf 
• Q&A-sessie 
• Ontwerptekst artikelen netcode en meetcode deel 2  
• Ontwerptekst artikelen marktcode 

 

Overlegmoment 4 op 09/10: 

Agenda: 

• Overmacht & noodsituatie: deel II 
• Artikel 1.2.4 (toezicht op modelcontracten etc): voorstel voor aanpassing 

Documenten: 

• Toelichting Webinar 4 - 9 oktober 
• Presentatie Webinar 4 in pdf  
• Ontwerptekst artikelen noodsituatie en overmacht 
• Ontwerptekst artikelen toezicht op modelcontracten etc 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vreg.be/sites/default/files/video/Toelichting%20webinar%203%20-%2017%20september.mp4
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/presentatie_webinar_3.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/qa-sessie.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/webinar_170920_ontwerptekst_artikelen_netcode_meetcode_deel_2.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/webinar_170920_ontwerptekst_artikelen_marktcode.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/video/Toelichting%20webinar%204%20-%209%20oktober.mp4
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/presentatie_webinar_4.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/tekstvoorstel_wijziging_trde_overmacht_en_noodsituatie_okt_2020.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/art._1.2.4_enz_tekstvoorstel_voor_consultatie_na_webinar.pdf
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Overlegmoment 5 op 4/12: 

Agenda: 

• Aanpassingen ter ondersteuning van de nieuwe tariefstructuur 
• Meerdere leveringscontracten voor 1 afnemer (vervolg) 

Documenten: 

• Toelichting webinar 5 - 4 december 
• Presentatie Webinar 5 in pdf 
• Q&A-sessie 
• Tekstvoorstellen 

 

Overlegmoment 6 op 17/12: 

Agenda: 

• Flexibiliteit en Energiegemeenschappen: inleiding en voorstellen 
• Varia netcode, meetcode en marktcode (punctuele aanpassingen) 

Documenten: 

• Toelichting webinar 6 - 17 december  
• Presentatie webinar 6 in pdf 
• Q&A-sessie 
• Tekstvoorstellen voor flexibliteit en energiegemeenschappen 
• Tekstvoorstellen voor de variapunten 

 

https://www.vreg.be/nl/begrippenlijst#tariefstructuur
https://www.vreg.be/sites/default/files/video/toelichting_webinar_5_TRDE.mp4
https://www.vreg.be/sites/default/files/Overleg/presentatie_webinar_5_trd.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/Overleg/vragen_webinar_5_-_overleg_trd.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/Overleg/draft_trde_voorstellen_webinar_5.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/video/overleg-trd-webinar-6-replay-2020-12-17.mp4
https://www.vreg.be/sites/default/files/Overleg/presentatie_webinar_6_trd.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/Overleg/vragen_webinar_6_-_overleg_trd.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/Overleg/artikels_flex_en_eg_trd_voorstellen_webinar_6.pdf
https://www.vreg.be/sites/default/files/Overleg/tekstvoorstel_varia_webinar_6_trde.pdf
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