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1 Context 
Het Technisch Reglement (TRD) bevat verschillende bepalingen die de distributienetbeheerder verplichten 

om bepaalde contracten of procedures uit te werken na voorafgaand stakeholderoverleg. Dit is onder meer 

het geval voor de toegangs- en aansluitingsvoorwaarden (art. 1.2.4), de UMIG (art. 1.3.3), het 

investeringsplan (art. 2.1.11), de documenten m.b.t. flexibiliteit op het distributienet (art. 2.3.21), de 

specificaties van flexibiliteitsdiensten voor lokaal congestiebeheer en redispatching (art. 2.3.22) en niet-

frequentie-gerelateerde ondersteunende diensten (art. 2.3.23), de marktprocessen voor flexibiliteit (art. 

4.3.63) en energiedelen en peer-to-peerhandel (art. 4.3.64) en de samenwerkingsovereenkomst (art. 

6.1.12),... Voor gas zijn er gelijkaardige verplichtingen. De consultatieprocedure die hierbij gevolgd wordt 

moet vooraf door de VREG goedgekeurd worden. 

Overwegende dat het aantal mogelijke vormen van consultatieprocedures beperkt is en dat enige 

modulariteit en standaardisatie hierbij wenselijk is, willen we alle mogelijke consultatieprocedures en de 

manier waarop ze toegepast worden zoveel mogelijk in één keer laten goedkeuren. Hierdoor wordt ook de 

werklast bij de VREG en Fluvius, en de doorlooptijd van ontwikkelingen die consultatie vereisen beperkt. 

Bovendien geeft dit maximaal transparantie naar de stakeholders over de manier waarop zij kunnen 

bijdragen aan de ontwikkeling van deze procedures en contracten. 

Dit document bevat daarom een overzicht van de verschillende types consultatieprocedures die door 

Fluvius toegepast kunnen worden. Het bepaalt daarnaast welke procedure(s) voor elk product (contract, 

procedure, …) toegepast moet worden. Het is dus mogelijk dat meerdere procedures na elkaar op hetzelfde 

product toegepast worden, bijvoorbeeld eerst een stakeholderoverleg en vervolgens een formele 

consultatie. 
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2 Types consultatieprocedures 

2.1 Formele marktconsultatie 

Fluvius publiceert op hun website de formele consultatiedocumenten. Met deze documenten verschaft de 

netbeheerder duidelijkheid over het verloop van de consultatie, de timing en de voorliggende wijzigingen. 

Alle stakeholders krijgen de kans om hun feedback schriftelijk door te geven met indicatie van de 

vertrouwelijkheid. Fluvius publiceert na het verwerken van de feedback een consultatieverslag dat een 

overzicht geeft van alle niet vertrouwelijke reacties en de manier waarop Fluvius deze reacties heeft 

verwerkt en de afdoende motivering daartoe. In geval van een gewestoverschrijdende samenwerking, 

kunnen deze activiteiten door Synergrid worden opgenomen namens Fluvius. Als in voorkomend geval een 

consultatie via Synergrid verloopt, zal alle vereiste informatie op de website van Fluvius geplaatst worden, 

of minstens via de website van Fluvius beschikbaar zijn (bijvoorbeeld via weblinks) 

Input: begeleidend schrijven van Fluvius/Synergrid over de aanpak, timing en motivatie. Formele 

consultatiedocumenten met duidelijk zicht op de voorliggende wijzigingen. 

Kennisgeving: Fluvius zal aan een zo breed mogelijk deelnemersveld melding maken van de 

marktconsultatie. Via een nieuwsbrief die informeert over marktconsultaties kunnen geïnteresseerde 

partijen zich in- en uitschrijven.  

Deelnemers: iedereen die wenst kan een reactie geven.  

 

Verloop: na het aanschrijven van de stakeholders krijgt iedereen minimaal 6 weken de tijd om hun reactie 

schriftelijk door te geven. De minimale termijn van 6 weken kan na overleg met de VREG aangepast 

worden. 

Output: gemotiveerd consultatieverslag en de finale consultatiedocumenten die ingediend zullen worden 

bij de VREG, worden gepubliceerd op de website van Fluvius/Synergrid. 

Governance: het verslag en de aangepaste documenten worden, afhankelijk van de consulatie, 

goedgekeurd door het Fluvius Management Comité of de Raden van Bestuur van Fluvius en de DNB’s. 

2.2 Interactieve overlegsessies 

Fluvius organiseert één of meerdere sessies waarbij de relevante stakeholders worden uitgenodigd. Via dit 

overleg worden de stakeholders geïnformeerd over de scope van de consultatie, het consultatietraject en 

de wijzigingen die voorliggen. De stakeholders krijgen de kans om in dialoog te gaan met de netbeheerder 

over het voorliggende voorstel. Afhankelijk van de respons kunnen extra sessies worden georganiseerd 

waarbij de stakeholders worden geïnformeerd over de wijze waarop de netbeheerder hun opmerkingen 

behandelt, inclusief motivering. Alle geïnteresseerde stakeholders krijgen de mogelijkheid om input te 

geven, de uiteindelijke beslissing of hun input al dan niet (volledig) wordt verwerkt in het finale 

consultatievoorstel, ligt volledig bij Fluvius. 

Input: de scope van de consultatie en de aanpak wordt voorafgaandelijk goedgekeurd door de VREG. 

Kennisgeving: Fluvius zal aan een zo breed mogelijk deelnemersveld melding maken van de interactieve 

overlegsessie in kader van de marktconsultatie. Via een nieuwsbrief die informeert over de 

marktconsultatie kunnen geïnteresseerde partijen zich in- en uitschrijven. 
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Deelnemers: iedereen die wenst kan deelnemen aan de interactieve overlegsessie 

 

Verloop: minimaal één sessie waarbij de stakeholders worden geïnformeerd over het consultatietraject en 

de voorliggende wijzigingen. Stakeholders krijgen de mogelijkheid om hun input te geven. Extra sessies 

kunnen georganiseerd worden afhankelijk van de input van de stakeholders. 

Output: vergaderverslag(en) van de sessie(s) en een samenvattend document dat het finale voorstel 

beschrijft. Dit document kan eventueel nog formeel geconsulteerd worden zie 2.1 2.1 

Governance: de vergaderverslagen worden goedgekeurd geacht door de deelnemers bij afwezigheid van 

opmerkingen. Het samenvattend document wordt geredigeerd door de betrokken Fluvius medewerkers, 

onder supervisie van hun hiërarchie. 

2.3 Synergrid Product Design Groups 

Synergrid organiseert – in samenwerking met de verschillende netbeheerders in België – Product Design 

Groups (PDG) voor de ontwikkeling van nieuwe of aangepaste marktprocessen met betrekking tot nieuwe 

business requirements. Dergelijke ontwikkelingen gebeuren in cocreatie met de stakeholders. Elke PDG is 

georganiseerd rond één of meer usecases. 

De werking van de PDG is beschreven in het charter (zie link) dat onder meer het referentiekader, de 

deelnemers en de rollen binnen een PDG beschrijft. 

Input: De PDG werkt op basis van een Referentiekader dat gezamenlijk door de DNB’s wordt opgesteld. 

Het bepaalt onder meer de doelstellingen, de randvoorwaarden en de timing van de nodige 

ontwikkelingen. 

Deelnemers: Iedereen die dit wenst kan zich inschrijven voor een PDG als deelnemer van één volgende 

types: L1 (input en feedback) en L2 (actieve cocreatie) zoals beschreven in het charter. De deelnemerlijst 

van elke PDG wordt gepubliceerd op de Synergrid website. 

Verloop: Voor verdere details over de werking verwijzen we naar het charter. 

Output: De PDG produceert Final Product Design(s) en werkgroep documentatie (Notulen). Beide zijn 

beschikbaar op de Synergrid website. De Notulen geven een overzicht van de ontvangen opmerkingen en 

suggesties van de stakeholders, een motivatie om die al dan niet te weerhouden en de manier waarop ze in 

voorkomend geval verwerkt worden in de Final Product Design.  

Governance: Final Product Designs worden goedgekeurd door het Synergrid marktcomité. 

2.4 Uitzonderingen 

Art. 1.2.4 §5 van het TRD voorziet de mogelijkheid voor de VREG om te beslissen wanneer geen consultatie 

(maar wel nog steeds goedkeuring) vereist is. 

Op basis van dat artikel zal Fluvius geen consultatie organiseren in volgende gevallen: 

• Als de vaststelling of wijziging louter het conformeren aan de hogere regelgeving betreft,  

en er daarbij geen beleidsvrijheid is voor de netbeheerder; 

http://www.synergrid.be/index.cfm?PageID=20949
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• Als uit de aard van de nieuwe voorwaarden blijkt er geen enkele negatieve impact mogelijk  

is voor degenen op wie de voorwaarden van toepassing zijn 

• Het blijft uiteraard steeds mogelijk om een afwijkende procedure voor te stellen. Die blijft dan 

onderhevig aan de voorafgaandelijke goedkeuring van de VREG. 

3 Toepassing consultatieprocedures 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van producten (contracten, procedures, …) waarvoor overleg met 

de marktpartijen vereist is. Voor elk product is aangegeven welk(e) type(s) consultatieprocedure toegepastt 

zullen worden. Er is steeds minstens één type procedure aangeduid (met ‘x’). Optionele stappen worden 

aangeduid met ‘(x)’. 

Voor producten die niet in de tabel zijn opgenomen of waarvoor een afwijkende procedure zal toegepast 

worden wordt de procedure voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de VREG voorgelegd. Enkel mits 

voorafgaandelijke goedkeuring van de VREG, kan er afgeweken worden van de hieronder geplande 

consultatieprocedure. 
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Aansluitingscontract (TRDE 1.2.4)  x x 

Aansluitingsreglement (TRDE 1.2.4)   x 

Algemene voorwaarden aanleg- en 
aansluitwerken (TRDE 1.2.4) 

  x 

Projectreglement (TRDE 1.2.4)   x 

Aanvullende technische voorschriften productie 
en opslag (TRDE 2.2.52) 

  x 

Investeringsplan (TRDE 2.1.11)  x x 

Specificaties flexibiliteits- en ondersteunende 
diensten DNB (TRDE 2.3.22-2.3.23) 

 x x 

Toegangscontract (TRDE 1.2.4)  x x 

Datatoegangscontract (TRDE 1.2.4)   x 

Samenwerkingsovereenkomst Elia   x 

Marktprocessen flexibiliteit (TRDE 4.3.63) x   
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Protocol energiedelen (TRDE 4.3.64)  x x 

Protocollen datatoegang (TRDE 1.3.4)  x  

FSP-DNB overeenkomst (TRDE 2.3.21)   x 

Documenten flexibiliteit (TRDE 2.3.21)   x 

Visienota HP-SDP model (TRDE 4.1.2) x   

Digitaal EOD (TRDE 4.3.5)   x 
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