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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 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 20 september 2019 (hierna: TRDG), goedgekeurd 
door de VREG bij beslissing met referentie BESL-2019-611; 

Gezien de beslissing van de VREG van 12 juni 2012 met betrekking tot de goedkeuring van het 
gemeenschappelijk voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders en leveranciers betreffende 
de procedures voor allocatie en reconciliatie aardgas (BESL-2012-9)2; 

Gezien de aanvraag van de werkmaatschappij Fluvius System Operator CV, handelend in naam en 
voor rekening van de aardgasdistributienetbeheerders, tot goedkeuring van een voorstel voor een 
nieuwe methodiek van allocatie en reconciliatie; 

Overwegende dat het ter goedkeuring voorliggende voorstel enkel de nieuwe methodiek van 
allocatie en reconciliatie beschrijft, door de aardgasdistributienetbeheerders opgesteld en 
ingediend ter uitvoering van het TRDG, en als zodanig past binnen het geldende decretale en 
reglementaire kader. 

― 
1  www.vreg.be/nl/document/besl-2019-61. 
2  www.vreg.be/nl/document/besl-2012-9. 
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1. Inleiding 

1.1. Kader in het Energiedecreet en het TRDG 

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.3 

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 TRDG legt 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, de 
vervoeronderneming en de toegangshouders te hebben opgesteld. 

1.2. Voorafgaand traject en afbakening van het voorwerp van deze beslissing 

Op 21 juni 2021 diende werkmaatschappij Fluvius System Operator CV (hierna: Fluvius), handelend 
in naam en voor rekening van de aardgasdistributienetbeheerders, per elektronische briefwisseling 
een brief4 in bij de VREG. De twee relevante bijlagen bij deze brief betreffen de volgende 
documenten: 

 ‘UMIG-BR-SE-02- Allocation Process Gas v.6.5.1.31’; 
 ‘UMIG -BR-SE-02- Reconciliation Process v.6.5.1.31’. 

Deze documenten bevatten onder meer de beschrijving van de methodiek van allocatie en 
reconciliatie voor gas. De begeleidende brief beschrijft dat deze het resultaat waren van overleg 
met de marktpartijen. Het marktoverleg werd georganiseerd binnen de verschillende werkgroepen 
georganiseerd door Atrias cv, volgens een onderling overeengekomen governance structuur. 

De nieuwe methodiek van allocatie en reconciliatie voor gas opgenomen in de twee hierboven 
vermelde documenten vormt aldus, als ter goedkeuring voorliggend voorstel, het voorwerp van 
deze beslissing. Het is de bedoeling dat het ter goedkeuring voorliggende voorstel de huidige 
methodiek van allocatie en reconciliatie voor gas (initieel door de VREG goedgekeurd op 12 juni 
2012 (BESL-2012-9)), zal vervangen. 

― 
3  Art. 4.2.1, §2, punt 4° Energiedecreet. 
4  Brief met referentie: 20120621/LD/VREG/041. 
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2. Analyse 
 
In geval van een goedkeuringsbevoegdheid gaat de goedkeurende overheid na of de goed te keuren 
akte overeenstemt met de regelgeving en conform is met het algemeen belang. Dit houdt in dit 
geval in dat de VREG nagaat of het ter goedkeuring voorliggende voorstel voor een nieuwe 
methodiek van allocatie en reconciliatie conform de Vlaamse energieregelgeving is.  

Concreet houdt de beoordeling door de VREG van het ter goedkeuring voorliggende voorstel in 
essentie een toetsing van dit voorstel aan de twee in art. 4.3.33, §1 TRDG vermelde voorwaarden 
in. Deze luiden als volgt: 

 elk toegangspunt waarop krachtens Art. 4.3.17 – Gebruik van gemeten gebruiksprofielen, §2 het 
gemeten gebruiksprofiel van toepassing is, wordt als dusdanig verwerkt in de berekening van de 
allocatie en reconciliatie. Dit houdt in dat voor deze toegangspunten de reële afname of injectie zoals 
gemeten per elementaire periode wordt gebruikt in de berekening bedoeld in Art. 4.3.28, §1, of dat 
een alternatieve procedure wordt opgezet die tot een gelijkwaardige uitkomst voor de 
toegangshouders en bevrachters leidt. Hieruit volgt dat de processen gekoppeld aan het ter 
beschikking stellen van meetgegevens ten behoeve van facturatie in het kader van een 
energiecontract verlopen volgens onderafdeling 1, afdeling 5, hoofdstuk III, titel IV van dit reglement;  

 de methodiek van allocatie leidt niet tot slechtere resultaten zoals een stijging van het residu bedoeld 
in Art. 4.3.28, §1 of een minder correcte verdeling onder de marktpartijen.  

De VREG stelt vast dat de voorgestelde allocatiemethodiek voor gas aan de eerste voorwaarde 
voldoet. Daarbij moet opgemerkt worden dat art. 4.3.17, §2 TRDG nog niet in werking getreden is5. 

Door de aanpak waarbij niet meer wordt uitgegaan van ex-ante bepaalde profielen (of toch 
grotendeels niet meer), zou het residu moeten verkleinen. Dit kan pas effectief worden vastgesteld 
na het gebruik van de methodiek, maar er zijn voldoende indicaties om te besluiten dat op die 
manier de tweede voorwaarde vervuld is. 

 

― 
5  Zie de relevante inwerkingtredingsbepaling, art. 8.2.1 TRDG. 
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3. Concluderende vaststellingen 
 
De VREG stelt vast dat het ter goedkeuring voorliggende voorstel voldoet aan de vereisten die art. 
4.3.33, §1 TRDG stelt aan een voorstel voor een nieuwe methodiek van allocatie en reconciliatie 
voor gas, en bovendien niet strijdig is met andere bepalingen uit het TRDG.  

Momenteel stellen de aardgasdistributienetbeheerders nog steeds 1 september 2021 in het 
vooruitzicht voor de start van MIG6 en de daarmee verbonden toepassing van het ter goedkeuring 
voorliggende voorstel van methodiek van allocatie en reconciliatie voor gas. Deze methodiek zou 
met name worden toegepast voor de gegevens die betrekking hebben op de periode vanaf 1 
september 2021. 
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Beschikkend gedeelte 

De VREG beslist: 
 
Artikel 1. De methodiek van allocatie voor gas, zoals voorgesteld door de 
aardgasdistributienetbeheerders en opgenomen in de bij deze beslissing gevoegde eerste bijlage, 
wordt goedgekeurd. Deze methodiek wordt toegepast vanaf [1 november 2021]6.  
 
Artikel 2. De methodiek van reconciliatie voor gas, zoals voorgesteld door de 
aardgasdistributienetbeheerders en opgenomen in de bij deze beslissing gevoegde tweede 
bijlage, wordt goedgekeurd. Deze methodiek wordt toegepast voor de reconciliatie in de markt 
voor gegevens met betrekking tot de periode vanaf [1 november 2021]7.  
 
Artikel 3. De beslissing van de VREG van 12 juni 2012 met betrekking tot de goedkeuring van het 
gemeenschappelijk voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders en leveranciers betreffende 
de procedures voor allocatie en reconciliatie aardgas (BESL-2012-9), wordt als volgt gewijzigd:  
 

- artikel 1 wordt opgeheven;  
 

- 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]8.”  

Artikel 4. Deze beslissing treedt in werking op 1 september 2021. 

 

Voor de VREG 

Sint-Joost-ten-Node, 29 juni 2021 
 
 
 
 
 
Pieterjan Renier 
Algemeen Directeur 
 
 
 
 
BIJLAGE 1: Deel 1 voorstel aardgasdistributienetbeheerders – document “UMIG-BR-SE-02- 
Allocation Process Gas v.6.5.1.31”  
 

― 
6 Gewijzigd bij beslissing van de VREG van 18 augustus 2022 (BESL-2022-146). 
7 Gewijzigd bij beslissing van de VREG van 18 augustus 2022 (BESL-2022-146). 
8 Gewijzigd bij beslissing van de VREG van 18 augustus 2022 (BESL-2022-146). 
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BIJLAGE 2: Deel 2 voorstel aardgasdistributienetbeheerders – document “UMIG-BR-SE-02- 
Reconciliation Process v.6.5.1.31” 
 
BIJLAGE 3: Beslissing van de VREG van 12 juni 2012 met betrekking tot de goedkeuring van het 
gemeenschappelijk voorstel van de aardgasdistributienetbeheerders en leveranciers betreffende 
de procedures voor allocatie en reconciliatie aardgas (BESL-2012-9), gecoördineerde versie vanaf 
1 september 2021, datum van inwerkingtreding BESL-2021-35, met aanduiding van de wijzigingen 
tussen vierkante haakjes (vetgedrukt) 
 


