
 

 

van de VREG van 12/06/2012 

met betrekking tot de goedkeuring van het gemeenschappelijk voorstel van de 

elektriciteitsdistributienetbeheerders en leveranciers betreffende de procedures voor 

allocatie en reconciliatie elektriciteit [gecoördineerde versie vanaf 18/08/2022, datum 

van inwerkingtreding BESL-2022-145] 
 
 

    Beslissing 
 

BESL-2012-8 



 

2/2 12/06/2012 BESL-2012-8 [gecoördineerde versie vanaf 

18/08/2022] 

De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, 
 
Gelet op artikel 4.2.1 van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het 
energiebeleid;  
 
Gelet op artikels 3.6.4 en 3.6.5 van de Meetcode (deel V) van het Technisch Reglement Distributie 
Elektriciteit zoals goedgekeurd bij Ministerieel Besluit van 21 januari 2010;  
 
Gezien het schrijven van Umix ontvangen door de VREG op 18 april 2012 betreffende de 
implementatie van UMIG v4.1 op 23 april 2012 in opvolging van de UMIG v4.03 en de UMIR v4.03;  
 
Overwegende dat de aardgasdistributienetbeheerders en leveranciers de gemeenschappelijke 
handleiding of Utility Market Implementation Guide (UMIG) volgens artikel I.2.2.2 van de Algemene 
Bepalingen van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit hebben opgesteld;  
 
Overwegende dat deze handleiding de gedetailleerde beschrijving geeft van de methodiek van de 
allocatie en de reconciliatie voor elektriciteit;  
 
Overwegende dat zij het onderdeel allocatie elektriciteit uit deze handleiding op de website van Umix 
(www.umix.info) onder de naam UMIG II E 4.1 Scenario 01 Settlement Electricity hebben gepubliceerd;  
 
Overwegende dat zij het onderdeel reconciliatie elektriciteit uit deze handleiding op de website van 
Umix onder de naam UMIG II E 4.1 Scenario 04 Settlement Reconciliatie hebben gepubliceerd;  

Overwegende dat het voorstel van handleiding voldoet aan de terzake van toepassing zijnde decretale 
en reglementaire bepalingen; 

Beslist : 
 
[…]1  
 
Artikel 2. De gedetailleerde beschrijving van de methodiek van de reconciliatie voor elektriciteit 
volgens UMIG II E 4.1 Scenario 04 Settlement Reconciliatie wordt goedgekeurd. [Deze methodiek, 
zoals gewijzigd bij beslissing van 27 oktober 2020 (BESL-2020-78), 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]2   
 
Artikel 3. De beslissing van de VREG van 2 augustus 2011 met betrekking tot de goedkeuring van het 
gemeenschappelijk voorstel van de elektriciteitsdistributienetbeheerders en leveranciers betreffende 
de procedures voor allocatie en reconciliatie elektriciteit wordt opgeheven vanaf 23 april 2012.  
 
Voor de VREG  
 
Brussel,  
 
 
 
André Pictoel 
Gedelegeerd Bestuurder 

― 
1 Opgeheven bij beslissing van de VREG van 15 juni 2021 (BESL-2021-32). 
2 Gewijzigd bij beslissing van de VREG van 15 juni 2021 (BESL-2021-32) en van 18 augustus 2022 (BESL-2022-145). 


