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Gelet op bijlage I (I), punt h) van richtlijn 2009/72/EG van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijks regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van richtlijn 

2003/54/EG (hierna ‘richtlijn 2009/72/EG’) en bijlage I (I), punt h) van richtlijn 2009/73/EG van 13 juli 

2009 betreffende gemeenschappelijks regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking 

van richtlijn 2003/55/EG (hierna ‘richtlijn 2009/73/EG’) die het volgende bepalen: “Onverminderd de 

communautaire voorschriften inzake consumentenbescherming, met name Richtlijn 97/7/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op 

afstand gesloten overeenkomsten en Richtlijn 93/13/EEG van de Raad van 5 april 1993 betreffende 

oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten, houden de in artikel 3 bedoelde maatregelen in dat 

ervoor wordt gezorgd dat de afnemers (...) de beschikking krijgen over hun verbruiksgegevens en in staat zijn 

om, met uitdrukkelijke toestemming en kosteloos, geregistreerde leveringsbedrijven toegang te geven tot hun 

geregistreerde verbruiksgegevens. De partij die verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer is verplicht deze 

gegevens aan het bedrijf te verstrekken.  De lidstaten leggen een gegevensformaat vast, alsook een procedure 

voor leveranciers en consumenten om toegang te krijgen tot die gegevens. Voor deze dienst mogen de 

verbruikers geen extra kosten worden aangerekend”; 

Gelet op artikel 25quattuordecies, § 1 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna de ‘elektriciteitsordonnantie’) 

en artikel 20undecies, § 1 van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de 

gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en 

elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van 

de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna de ‘gasordonnantie’), die de 

bovenvermelde bijlagen hebben omgezet en het volgende bepalen: “Onder voorbehoud van een federale 

norm die gunstiger is voor de afnemer, met name in de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en 

consumentenbescherming, en het kaderakkoord van 16 september 2004, bijgewerkt op 11 juni 2008, 

betreffende de consument in de geliberaliseerde gas- en elektriciteitsmarkt, hebben de nadere regels inzake 

de voorlichting van de eindgebruikers door de leveranciers tot doel dat de afnemers: 

(…) 

6° de beschikking krijgen over hun verbruiksgegevens en in staat zijn om, met uitdrukkelijke toestemming en 

kosteloos, elk geregistreerd leveringsbedrijf toegang te geven tot hun geregistreerde verbruiksgegevens. De 

partij die verantwoordelijk is voor het gegevensbeheer is verplicht deze gegevens aan het bedrijf te 

verstrekken. Brugel legt een gegevensformaat vast, alsook een procedure voor leveranciers en consumenten 

om toegang te krijgen tot die gegevens. Voor deze dienst mogen de verbruiker geen extra kosten worden 

aangerekend”; 

Dat Brugel aldus belast is met de definitie van de modaliteiten voor de voorstelling van de gegevens 

en een procedure voor toegang tot de gegevens voor de leveranciers en verbruikers; 

Overwegende de artikels 160, 198, 199, 237, 262 van het technisch reglement in bijlage bij het besluit 

van 23 mei 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit van 23 mei 2014van het 

elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe (hierna het 

‘technisch reglement elektriciteit’) en artikels 135, 157, 158, 220 van het technisch reglement in bijlage 

bij het besluit van 23 mei 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het 

technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
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en de toegang ertoe (hierna het ‘technisch reglement gas’) die regels voorzien voor de mededeling van 

de gegevens door de distributienetbeheerder (hierna ‘DNB’), zowel aan de leveranciers als aan de 

eindafnemers;  

Overwegende dat de Message Implementation Guide (MIG), die van toepassing is in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, meerdere scenario’s definieert met betrekking tot de mededeling van de 

meetgegevens door de distributienetbeheerder aan de leveranciers, in overeenstemming met artikel 

9bis van de ordonnantie van 19 juli 2001 en artikel 9bis van de ordonnantie van1 april 2004. Het gaat 

met name om: 

– UMIG DEEL II D – Structuring Fase: Stappenplannen & Segment  

Tabellen – 01 Meetgegevens elektriciteit (versie 4.1 van 20 december 2011),  

– UMIG DEEL II D – Structuring Fase: Stappenplannen & Segment  

Tabellen – 02 Meetgegevens gas (versie 4.1 van 20 december 2011), 

– UMIG DEEL II A – Structuring Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen  – 41 

Snapshot Masterdata (versie 4.1 van 20 december 2011); 

– UMIG DEEL II D – Metering Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen – 5 

Rectificatie meetgegevens (versie 4.1 van 20 december 2011); 

– UMIG DEEL II E – Settlement Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen – 01 

Settlement Elektriciteit (versie 4.1 van 20 december 2011); 

– UMIG DEEL II E – Settlement Fase: Stappenplannen & Segment Tabellen – 01 

Settlement Gas (versie 4.1 van 20 december 2011); 

 

Dat deze MIG verplicht is voor zowel de distributienetbeheerder als de leveranciers; 

Overwegende dat de DNB belast is met de meteropname en de verwerking van de meetgegevens. Bij 

de uitvoering van deze taak moet hij zich onthouden van elke discriminatie tussen de netgebruikers 

en de vertrouwelijkheid garanderen van gevoelige persoons- en commerciële gegevens waarvan hij 

kennis heeft tijdens de uitvoering van zijn taken; 

Dat de DNB de persoonlijke levenssfeer van de eindafnemers moet respecteren en, meer bepaald 

wanneer het gaat om natuurlijke personen, de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens; 
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Beslist de Raad van Bestuur het volgende:  

I. Modaliteiten voor de voorstelling van de gegevens en procedure voor toegang 

tot de gegevens voor de leveranciers 

 

De beheerder van de distributienetten voor elektriciteit en gas stelt de meetgegevens van de 

eindafnemers, alsook de verbruikshistorieken, ter beschikking van de leveranciers die houder zijn van 

een geldige leveringsvergunning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in overeenstemming met de 

procedure en volgens de presentatiemodaliteiten, gedefinieerd in enerzijds het technisch reglement 

elektriciteit en technisch reglement gas, en anderzijds in de MIG die van toepassing is in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. 

 

De MIG kan worden geraadpleegd op het volgende adres: 

www.atrias.be/UK/Publications_Atrias/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FUK%2FPublications%5F

Atrias%2F01%20Market%20Processes%2F01%20UMIG%204%2E1&FolderCTID=0x012000C7BEEE79

460EC44DA39930014EEF5F3A&View={1E6576CB-FEE6-4363-803F-19E6A5F443E5}   

 

De leverancier die geregistreerd is als toegangsgerechtigde voor een toegangspunt, hoeft geen 

mandaat aan te tonen bij de distributienetbeheerder om de meetgegevens van de aan dit 

toegangspunt verbonden eindafnemer te ontvangen. 

 

Een leverancier die niet geregistreerd is als toegangsgerechtigde voor een toegangspunt, moet een 

mandaat van de aan dit toegangspunt verbonden eindafnemer voorleggen om de meetgegevens van 

de eindafnemer te ontvangen. 

 

In overeenstemming met artikel 8 van het technisch reglement elektriciteit en artikel 11 van het 

technisch reglement gas, wordt de uitgewisselde informatie langs elektronische weg afgeleverd, met 

de mogelijkheid om de verzending door een ontvangstbevestiging te valideren. 

 

 

II. Modaliteiten voor de voorstelling van de gegevens en procedure voor toegang tot de 

gegevens voor de eindafnemers 

 

II.1. Verzoek aan de distributienetbeheerder 

 

De distributienetbeheerder stelt de verbruikshistoriek gratis ter beschikking van elke eindafnemer 

die in het toegangsregister ingeschreven is en die hierom verzoekt op voorlegging van zijn EAN-code. 

In overeenstemming met artikel 262 van technisch reglement elektriciteit en artikel 220 van het 

technisch reglement gas, deelt de distributienetbeheerder de verbruiksgegevens voor de laatste drie 

verbruiksjaren mee. 

 

De verbruiksgegevens worden de aanvrager binnen de twintig dagen na zijn aanvraag ter beschikking 

gesteld 

op voorwaarde dat de distributienetgebruiker  

tijdens de referentieperiode actief geweest is op hetzelfde toegangspunt. 

 

De mededeling gebeurt per e-mail en de gegevens worden meegedeeld in een gestandaardiseerd 

elektronisch formaat (bv. .xls, .csv enz.). De meegedeelde gegevens stellen de eindafnemer, al 

naargelang de opnamefrequentie, in staat om zijn verbruikshistoriek te kennen. 

 

Elke eindafnemer kan een mandaat geven aan een derde om toegang te krijgen tot zijn meetgegevens. 

De distributienetbeheerder en de leverancier stellen elk voor wat hen betreft de meetgegevens van 

http://www.atrias.be/UK/Publications_Atrias/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FUK%2FPublications_Atrias%2F01%20Market%20Processes%2F01%20UMIG%204.1&amp;amp;FolderCTID=0x012000C7BEEE79460EC44DA39930014EEF5F3A&amp;amp;View=%7B1E6576CB-FEE6-4363-803F-19E6A5F443E5%7D
http://www.atrias.be/UK/Publications_Atrias/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FUK%2FPublications_Atrias%2F01%20Market%20Processes%2F01%20UMIG%204.1&amp;amp;FolderCTID=0x012000C7BEEE79460EC44DA39930014EEF5F3A&amp;amp;View=%7B1E6576CB-FEE6-4363-803F-19E6A5F443E5%7D
http://www.atrias.be/UK/Publications_Atrias/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FUK%2FPublications_Atrias%2F01%20Market%20Processes%2F01%20UMIG%204.1&amp;amp;FolderCTID=0x012000C7BEEE79460EC44DA39930014EEF5F3A&amp;amp;View=%7B1E6576CB-FEE6-4363-803F-19E6A5F443E5%7D
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de mandaatgever ter beschikking van deze naar behoren gemandateerde derde volgens dezelfde 

modaliteiten en in hetzelfde formaat als voor deze laatste. 

 

II.2. Verzoek aan de leverancier 

 

De leverancier stelt gratis aan elke klant, of een naar behoren door hem gemandateerde derde die 

hierom verzoekt, zijn meetgegevens ter beschikking.  

 

De modaliteiten voor de mededeling van deze gegevens worden geregeld door of op grond van het 

leveringscontract.  

 

 

Deze beslissing treedt in werking op de dag van de publicatie op zijn website.  

 

 

 

 


