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Gelet op artikel 4.2.1 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende 
het energiebeleid (hierna: Energiedecreet);  

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene 
bepalingen over het energiebeleid (hierna: Energiebesluit);  

Gelet op de artikelen 4.3.28, 4.3.29, 4.3.32 en 4.3.33 van het Technisch Reglement voor de 
Distributie van Gas in het Vlaamse Gewest van 11 september 2021 (hierna: TRDG), goedgekeurd 
door de VREG bij beslissing met referentie BESL-2021-99;  

Gezien de beslissing van de VREG van 29 juni 2021 (BESL-2021-35), met betrekking tot de 
goedkeuring van het voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders betreffende de methodiek 
van allocatie en reconciliatie voor gas en de wijziging van de beslissing van de VREG van 12 juni 
2012 (BESL-2012-9) tot goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de 
aardgasdistributienetbeheerders en leveranciers betreffende de procedures voor allocatie en 
reconciliatie gas.  

  



 

3/4  BESL-2022-146 

I.  Analyse 

I.1.  Wettelijk kader 

Artikel 4.2.1 Energiedecreet bepaalt dat de technische reglementen van de VREG – waaronder het 
TRDG – voor het beheer, de toegang tot en de aansluiting op het net onder meer de regels bevatten 
die opgelegd zijn aan leveranciers en netbeheerders bij de allocatie en reconciliatie, inclusief de 
financiële verrekeningen tussen marktpartijen. 

De bepalingen die ter uitvoering van bovenvermelde decreetbepaling zijn uitgevaardigd, zijn voor 
wat betreft gas opgenomen in de Marktcode (titel IV) van het TRDG, in het bijzonder vanaf artikel 
4.3.28 TRDG. Art. 4.3.28 en art. 4.3.29  TRDG leggen het algemene kader voor de allocatie voor de 
distributie van gas vast, waaronder de vereiste dat de VREG de gedetailleerde beschrijving van de 
methodiek van allocatie vaststelt. Dezelfde systematiek wordt in art. 4.3.32 TRDG gevolgd, voor 
wat betreft de reconciliatie. 

Art. 4.3.33 TRDG beschrijft de voorwaarden, de totstandkomingsprocedure en de timing m.b.t. het 
voorstel dat de aardgasdistributienetbeheerder indient voor een nieuwe methodiek van allocatie 
en reconciliatie voor gas. Met name kan de aardgasdistributienetbeheerder op elk moment zo’n 
voorstel ter goedkeuring bij de VREG indienen, na dit in overleg met de bevrachters, 
vervoeronderneming en de toegangshouders te hebben opgesteld.  

I.2.  Inhoudelijk 

Op 29 juni 2021 keurde de VREG de methodiek van allocatie en de methodiek van reconciliatie voor 
gas, zoals voorgesteld door de aardgasdistributienetbeheerders, goed (BESL-2021-35). Ten tijde van 
deze beslissing stelden de distributienetbeheerders nog steeds 1 september 2021 in het 
vooruitzicht voor de start van het nieuwe marktprotocol MIG6 en de daarmee verbonden 
toepassing van de op 29 juni 2021 goedgekeurde methodiek van allocatie en reconciliatie voor gas. 
Deze methodiek zou dus worden toegepast voor de gegevens die betrekking hebben op de periode 
vanaf 1 september 2021. Om deze reden besliste de VREG in zijn beslissing van 29 juni 2021 dat de 
methodiek van allocatie en reconciliatie van kracht zouden worden vanaf 1 september 2021. 

De deadline van 1 september 2021 werd uiteindelijk niet gehaald. Op 10 september 2021 werd in 
een beslissing van het marktcomité van Atrias cv bevestigd dat de go live van de nieuwe 
marktprocessen beschreven in de MIG6 twee maanden werd uitgesteld naar 1 november 2021. 
Deze nieuwe deadline werd wel gehaald. 

Aangezien de beslissing van 29 juni 2021 geen rekening hield met dit uitstel, ziet de VREG zich 
genoodzaakt om deze te wijzigen om de datum van inwerkingtreding van de methodiek van 
allocatie en reconciliatie, vastgelegd in deze beslissing, in lijn te brengen met de go live van de 
nieuwe marktprocessen. De toepassing van de nieuwe methodiek van allocatie en reconciliatie kon 
namelijk niet van start gaan op 1 september 2021. 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 

Artikel 1. De beslissing van de VREG van 29 juni 2021 (BESL-2021-35) tot “goedkeuring van het 
voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders betreffende de methodiek van allocatie en 
reconciliatie voor gas, en de wijziging van de beslissing van de VREG van 12 juni 2012 (BESL-2012-
9) tot goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders 
en leveranciers betreffende de procedures voor allocatie en reconciliatie gas” wordt gewijzigd als 
volgt: 

 In artikel 1 en artikel 2 wordt “1 september 2021” vervangen door “1 november 2021”.  
 In artikel 3 wordt de derde paragraaf vervangen door “ in artikel 2 wordt de zin “Deze 

methodiek wordt toegepast voor de reconciliatie in de markt voor gegevens vanaf 1 januari 
2007” vervangen door de zin “Deze methodiek wordt toegepast voor de reconciliatie in de 
markt voor gegevens met betrekking tot de periode vanaf 1 januari 2007 tot en met 31 
oktober 2021.” 

Artikel 2. Deze beslissing treedt in werking op de dag van publicatie in de databank van de VREG. 

 

Voor de VREG, 

Sint-Joost-ten-Node, 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen Directeur 
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