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Energiesector herbevestigt lancering nieuw centraal 
dataplatform vanaf 1 november 
Nieuwe mogelijkheden voor de actieve energieconsument op komst 

Tussen 1 november en eind december neemt de Belgische elektriciteits-en gassector 
een nieuw centraal dataplatform in gebruik. Dit platform zal tal van voordelen bieden 
voor de klant en de energietransitie via nieuwe mogelijkheden faciliteren. Tijdens de 
transitiefase in de maanden november en december zal er mogelijk een beperkte 
hinder voelbaar zijn voor een aantal klanten. Die bestaat meestal uit een vertraging 
van de afhandeling van bepaalde processen zoals verhuizen, leverancierswissels, slot 
en afrekeningsfacturen enz. 
 
Het nieuwe dataplatform werd de voorbije jaren ontwikkeld door Atrias, een 
dochteronderneming van de Belgische distributienetbeheerders, in nauwe samenwerking 
met de energieleveranciers. Doordat alle partijen na de transitieperiode voortaan hetzelfde 
gegevensuitwisselingssysteem (CMS) en dezelfde communicatiestandaard (MIG6) zullen 
gebruiken, kunnen de onderlinge data-uitwisseling (denk aan meterstanden en 
facturatiegegevens) en de marktprocessen (denk aan leverancierswissels en verhuizingen) 
een stuk sneller, transparanter en nauwkeuriger gebeuren. Het nieuwe systeem kan ook een 
hoger volume aan data aan, wat belangrijk is bij de verdere uitrol van digitale meters in ons 
land. Door het gebruik van één centraal systeem kunnen toekomstige evoluties sneller en 
goedkoper worden ontwikkeld. 
 

Nieuwe mogelijkheden 
 
Het centrale dataplatform is belangrijk voor de uitrol op grote schaal van gloednieuwe 
mogelijkheden in de komende maanden en jaren. Enkele voorbeelden zijn: 
 

• het invoeren van dynamische energietarieven op uurbasis 
• de mogelijkheid voor eigenaars van zonnepanelen om aparte contracten te kiezen 

voor hun afname en injectie 
• de keuze voor een aparte leverancier voor een laadpaal van een elektrische wagen  
• de mogelijkheid om maandelijks een afrekening te ontvangen 

 
In dat opzicht is het nieuwe systeem met het bijhorende nieuwe MIG6-communicatieprotocol 
een belangrijke nieuwe tussenstap in het realiseren van de energietransitie (de omslag naar 
een energiesysteem waarin hernieuwbare energie centraal staat). Digitale meters in 
combinatie met het centrale systeem zorgen ervoor dat die hernieuwbare energie maximaal 
kan renderen. Dit is erg belangrijk voor het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen.  
 
 
 
 
 
 



Beperkte hinder voor een kleine groep klanten 
 
Tussen 1 november en eind december vindt de hele overgang plaats van de verschillende 
‘oude’ systemen van alle netbeheerders en leveranciers naar het centrale systeem. Dat 
gebeurt grotendeels ‘achter de schermen’ bij alle betrokken partijen. De klanten - gezinnen 
en bedrijven - zullen weinig tot geen hinder van de operatie ondervinden. 
 
Meterstanden kunnen tijdens de overgangsperiode worden geregistreerd of doorgegeven en 
gewoon worden verwerkt. Wie in november of december van leverancier wil veranderen kan 
dit nog steeds. Back-office systemen van leveranciers kunnen een paar dagen 
onbeschikbaar zijn tijdens de transitieperiode waardoor er tijdelijk bepaalde transacties niet 
mogelijk zijn.  Zo kan de afrekening door de voormalige leverancier in deze periode wat 
langer duren dan normaal. 
 
De activatie van nieuwe prepaid/budgetmeterklanten wordt tussen november en eind 
december wel tijdelijk on hold gezet. Prepaid-klanten zijn klanten die op voorhand hun 
energieverbruik moeten betalen om geen verdere schulden op te bouwen. Voor reeds 
bestaande prepaid/budgetmeterklanten is er geen impact. 
 
De distributienetbeheerders en energieleveranciers hebben een uitgebreide lijst met vragen 
en antwoorden over de overgang naar het nieuwe centrale dataplatform en de impact voor 
de klant opgemaakt. Die FAQ is hier te vinden.  
 

Atrias 
 
Atrias staat in voor de creatie van een gemeenschappelijk data-uitwisselingsplatform voor 
gegevensuitwisseling tussen alle actoren op de Belgische energiemarkt, maar ook voor het 
beheer, het onderhoud en de exploitatie daarvan. Atrias moet alle aparte datasystemen bij 
de Belgische distributienetbeheerders vervangen en centraliseren in één enkel, federaal 
georganiseerd systeem. Atrias is een gezamenlijk initiatief van alle Belgische 
distributienetoperatoren voor elektriciteit en gas: Fluvius, Ores, Sibelga, Resa, AIEG, AIESH, 
Réseau d’Energie de Wavre en DNB Brussels Airport. 
 
Perscontact NL: bjorn.verdoodt@fluvius.be   +32 479 74 03 04 
Perscontact FR: JeanMichel.Brebant@ores.be +32 479 97 22 81 

https://www.atrias.be/FAQ_NL
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