
Overlegmoment 
Markt- & Datacode 
 
In het kader van de lopende 
consultatie over de herziening 
TRDE/G (CONS-2017-02) 

 
13 november 2017 



Waarom deze overlegmomenten? 

Het gaat om een ‘grote’ herziening 
Volledig gewijzigde structuur 
Groot aantal nieuwe begrippen en definities 
Toegenomen complexiteit door integratie van het nieuwe MIG 6 
datamodel (HP/SDP) 
Inhoudelijke wijzigingen op verschillende vlakken (cf. infra) 

 

Andere aanpassingstrajecten aan wetgeving lopende of in 
het vooruitzicht  

Zal een impact hebben op het ontwerp TRDE/G in een latere fase 
van dit herzieningsproces 
Maar reacties op het huidig ontwerp TRDE/G zijn mogelijk relevant 
om mee te nemen in onze input voor deze aanpassingstrajecten 



Aanpak van dit overlegmoment 

Inleidend 
Aanleiding van deze herziening 
Proces van herziening 

Korte toelichting – telkens gevolgd door ruimte voor 
vragen/opmerkingen/discussie 

Nieuwe structuur 
Nieuwe begrippen (cf. Code Algemene Bepalingen) 
Wijzigingen Marktcode 
Wijzigingen Datacode 

 

Alle reacties vandaag zijn ‘informeel’ 
Worden dus niet geciteerd in het latere consultatieverslag  
 



Inleiding 
   

VREG | uw gids op de energiemarkt  



Aanleiding van deze herziening 

Implementatie MIG 6 
Momenteel onduidelijkheid over finale go live datum 
Streefdatum inwerkingtreding nieuwe versie TRDE/G 
blijft 1 september 2018  

 

Ontwerpdecreet slimme/digitale meters 
Ontwerpdecreet flexibiliteit  

In voorbereiding 

Europese netwerkcodes  
Afstemming met federaal niveau 

 
 



Herzieningsproces 

1ste consultatie (2016)           CONS-2016-01 

M.b.t. de nieuwe structuur 
 

Toevoeging Datacode & opstelling 1ste ontwerp 
 

2de consultatie (OKT/NOV 2017)          CONS-2017-02 

M.b.t. de grote inhoudelijke lijnen 
 

Bijstelling 1ste ontwerp in functie van: 
• Reacties belanghebbenden 
• Gewijzigd regelgevend kader 

 

3de consultatie (voorlopig APR/MEI 2018) 
Goedkeuring RvB en publicatie BS (< 01/09/2018) 

 
 



Nieuwe structuur & 
nieuwe begrippen 
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Nieuwe structuur 

Werd al geconsulteerd maar wordt in 1ste ontwerptekst 
effectief ‘zichtbaar’ 

I. Algemene Bepalingen 
• Incl. begrippenlijst 

II. Netcode 
III. Meetcode 
• Afgeslankt tot technische voorschriften inzake meetinrichtingen 

IV. Marktcode 
• Nieuw; bevat vooral bepalingen uit huidige Meet- en Toegangscode 

V. Datacode (na CONS-2016-01 toegevoegd) 

• Nieuw; vergt nog decretale basis maar alvast aftoetsen van 1ste 
tekstvoorstellen o.w.v. gevoeligheden en vragen naar wettelijk kader  

VI. Samenwerkingscode 
VII. Code GDN 
• Nieuw; verzameling van bepalingen nu verspreid over alle codes 

 



Nieuwe begrippen (1) 

Cf. Code Algemene bepalingen  
Nieuwe begrippen gerelateerd aan 
• Nieuw datamodel MIG 6 
• Nieuw allocatiemodel MIG 6 
• Introductie slimme/digitale meter  
• Datatoegang door derden 
• … 

Cf. consultatienota 
Voorstellen voor aantal decretale begripswijzigingen 
Wordt zover mogelijk opgenomen in ontwerpdecreet 
flexibiliteit 
Bepaalde begrippen die nu in TRDE/G begrippenlijst staan 
zullen mogelijk – al dan niet in gewijzigde vorm – verhuizen 



Nieuwe begrippen (2) 



Nieuwe begrippen (3) 

Noot: (los van TRD) belang van uniform gebruik 
van begrippen naar de netgebruiker/klant toe, 
e.g. m.b.t. 

Nieuwe diensten voor prosumenten 
Nieuwe invulling van het begrip ‘toegangspunt’ 

Belang van klantvriendelijke formuleringen 
 

VREG denkt hier graag mee over na 
 
 
 



Vragen? 
Opmerkingen? 
Discussiepunten? 



Marktcode 
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Structuur 

Bepalingen uit deel van huidige “Toegangscode” 
en “Meetcode” 

Aantal nieuwe bepalingen t.g.v. MIG 6   
 
Alle regels die met “de markt” te maken hebben 

Bepalingen inzake de registratie van gegevens die gebruikt 
worden voor marktdoeleinden (H1); 
Voorwaarden om toegang tot de markt te krijgen (H2); 
Bepalingen inzake de marktprocessen (H3). 

 



Toekenning van hoofdpunt & toegangspunten           
(art. 4.1.1 – art. 4.1.2)  

 

Aanpassing huidige artikelen i.f.v. MIG 6 datamodel (HP/SDP) 
Doel: volledige migratie (zowel kleine, grote, bestaande als 
nieuwe productie-installaties) naar 1 HP & > 1 SDP  
Echter: additionele bepalingen om (tijdelijk!) ‘evenwicht’ te 
zoeken met wat IT-matig mogelijk/optimaal is 
Beperkt tot MIG 6 scope 
• Uitbreiding naar meerdere SDP injectie of meerdere SDP afname 

voorlopig niet opgenomen 

 

Hoofdstuk IV.1 Registratie van gegevens 



Toegangsregister 
(art. 4.1.3 – art. 4.1.6)  

 

Vooral wijzigingen in art. 4.1.5. over inhoud toegangsregister 
Aangepaste rangschikking van opgelijste gegevens 
• Per aansluitingspunt/hoofdpunt/toegangspunt  

Toevoeging van aantal nieuwe gegevens 
• N.a.v. MIG 6, i.f.v. quotumverplichting (NACE) en o.w.v. volledigheid 

Hoofdstuk IV.1 Registratie van gegevens 



Hoofdstuk IV.2 Markttoegang  

Verkrijgen van toegang tot de markt  
(art. 4.2.1 – art. 4.2.11)  

 

Uitbreiding toegangshouderschap op toegangspunten voor 
afname naar netgebruikers 
Insteek:  
• Afnemer-TH moet voldoen aan alle voorwaarden waaraan ook 

leverancier in rol van TH moet voldoen 
• Mogelijkheden binnen/impact op wetgevend kader en 

toegangsregister/marktprocessen nog verder te onderzoeken            
 belang van evenwicht tussen kosten & (maatschappelijke) baten  

Toegangsvoorwaarden/procedure 
• Uitbreiding regeling forfaitaire schadeloosstelling tot regeling met 

wederzijdse aansprakelijkheden  

Nieuw (art. 4.2.11): procedure bij wijziging toegangscontract 



Hoofdstuk IV.2 Markttoegang  

Dienstencatalogus en toegangspuntconfiguratie 
(art. 4.2.12 – art. 4.2.15)  

 

Nieuwe MIG 6 concepten 
Dienstencatalogus biedt toegangshouder overzicht per 
toegangspunt van mogelijke combinaties van meetgegevens 
die hij van DNB/databeheerder kan ontvangen  
Verplichte/toegelaten diensten (voorlopig) niet in TRD 
• Wél goedkeuring door VREG 

Toegangspuntconfiguratie bestaat uit: meetregime, 
opnamefrequentie voor facturatie, opnamefrequentie voor 
verbruiksinformatie en gebruiksperiode 
Afzonderlijke bepaling voor  grootverbruiks- (& productie > 
10 kVA) vs. kleinverbruiksmeetinrichtingen 



Hoofdstuk IV.3 Marktfacilitatie 

Proces ter consultatie van gegevens door 
toegangshouder op hoofdpunt en toegangspunt 

(art. 4.3.1) 
 

Nieuw: toevoeging MIG 6 proces “preswitch” 
Volledig oplijsting van ter beschikking gestelde gegevens 
Verplichting tot gebruik “preswitch light” met het oog op 
registratie energiecontract 
Verplichting tot monitoring correct gebruik “preswitch light” 

 
 



Hoofdstuk IV.3 Marktfacilitatie 

Processen die wijziging op toegangspunt teweeg 
brengen  

(art. 4.3.2 – 4.3.13) 
 

Cf. MIG 6 domein “structure” 
Enkel opname van principes en verantwoordelijkheden 
wegens beschikbare MIG documentatie 
Enkel opname van max. termijnen wanneer noodzakelijk voor 
bewaking evenwicht tussen marktpartijen of vermijden van 
negatieve impact op netgebruiker 

 

 



Hoofdstuk IV.3 Marktfacilitatie 

Processen die wijziging op toegangspunt teweeg brengen  
(art. 4.3.2 – 4.3.13) 

Bepaling wisselmeterstanden 
• Uitlezing op afstand – indien beschikbaar – primeert  

Integratie nieuw verhuisproces 
• Aanmoedigen gebruik EOD 
• Art. 4.3.5: melding door inhuizende klant 
• Art. 4.3.6: melding door uithuizende klant/geen melding 

MIG 6 proces “ILC”: beëindiging verantwoordelijkheid klant en TH, 
zonder buitendienststelling tot gevolg 
Onderscheid mét vs. zonder geldig EOD 
Verantwoordelijkheid TH: max. 90 kalenderdagen 
Geen tegenstelbare wisselmeterstanden: verhuisdatum oude 
bewoner primeert; enkel contestatie met geldig EOD 
Bepalingen verder af te stemmen i.k.v. herziening Besluit 

Onterechte leverancierswissel (art. 4.3.9) 
• Opname “undo-redo principe” 

 

 



Hoofdstuk IV.3 Marktfacilitatie 

Processen gekoppeld aan verwerking meetgegevens 
(art. 4.3.14 – 4.3.36) 

Processen gekoppeld aan allocatie/reconciliatie 
(art. 4.3.37 – 4.3.56) 

 

Cf. MIG 6 domeinen “measure” & “settle” 
Aanpassingen t.g.v. nieuw allocatiemodel in MIG 6 
• Overgang van ‘verbruiksprofiel’ (louter afname/verbruik) naar 

‘gebruiksprofiel’ (ook injectie/productie) 
• Berekende gebruiksprofielen: overgang van louter synthetische 

lastprofielen (SLP) naar vooral reële lastprofielen (RLP/SPP) 
• Gebruiksperiode bepaalt welk berekend gebruiksprofiel wordt toegepast 

Schattingen 
• Uitbreiding schattingsgronden (i.k.v. fraude) 
• Verduidelijking voorwaarden voor aangepast schatten 
• Toevoeging schatting van productie 



Hoofdstuk IV.3 Marktfacilitatie 

Processen gekoppeld aan ter beschikking stellen van 
meetgegevens 

(art. 4.3.40 – 4.3.56) 
 

Beperkt tot facturatie i.k.v. energiecontract 
 

Processen gekoppeld aan nettarieffacturatie 
(art. 4.3.57 – 4.3.59) 

 



Vragen? 
Opmerkingen? 
Discussiepunten? 



Datacode 
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Titel V. Datacode 

Voorbehoud – basis in decreet/besluit  
Concept Databeheerder 



Hoofdstuk I. Meetgegevens voor 
informatieve doeleinden  
 Informatieve doeleinden = 

het aanbieden van energiediensten door een derde na 
expliciete en geïnformeerde toestemming van de afnemer 
inzicht in het eigen verbruik 
verstrekken van verbruiksinformatie  

Niet: 
allocatie, reconciliatie en facturatie in het kader van de 
aankoop en verkoop van elektriciteit 
allocatie en reconciliatie in het kader van het faciliteren van 
flexibiliteit 

 



Registratie van elke uitwisseling van 
meetgegevens  

Naar analogie met de bepalingen m.b.t. 
toegangsregister 

Hoofdstuk II. Dataregister 



Hoofdstuk III. Verstrekken op niet-
geautomatiseerde wijze 

Opvragen verbruikshistoriek  
Afnemer zelf  
Derde partij/TH 

Inzage in verbruiksverleden via systemen (webportaal) 
Omzetting art 10.2 EER 
+ inzage in wie toegang heeft tot zijn verbruiksgegevens 
overgangsbepaling 
 



Hoofdstuk IV. Verstrekken op 
geautomatiseerde wijze aan dataTH 

MIG TPDA – naar analogie met de marktcode 
Datatoegangsprocedure 
Datatoegangscontract  
Datacontract  

Controle mandaten  
Informeren DNG bij registratie datacontract  
Controle via steekproeven 
Bijkomende bescherming noodzakelijk 
• Energiebesluit  

 
 



Hoofdstuk V. Verstrekken op 
geautomatiseerde wijze aan TH 

Verbruiksinformatie  
Cf. energiebesluit 

-> Klassieke vs. digitale meters 



Vragen? 
Opmerkingen? 
Discussiepunten? 



Tot slot: reminder 
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Verder verloop huidige consultatieronde 

Laatste overlegmoment 
Code Gesloten Distributienetten 
• Donderdag 16 november (10u00 – 12u00) @ VREG 
 

Reacties op de consultatie 
Deadline: 30 november 
Via het feedbackformulier beschikbaar op onze website 
Te versturen naar netbeheer@vreg.be  

mailto:netbeheer@vreg.be


Vlaamse Regulator 
van de Elektriciteits- 
en Gasmarkt 

gratis telefoon 1700 - 3 ‘Andere vraag’  
info@vreg.be  
www.vreg.be 

Twitter: @vreg_be 

Facebook: VREG 

 

Schrijf u in op onze nieuwsbrief op www.vreg.be/nieuws 


