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2. Omschrijving business behoefte 

Doel, achtergrond en reden 

Vanaf april ’22 moet, volgens de bepaling in het Energiedecreet, aan klanten met een 
communicerende digitale meter de mogelijkheid worden aangeboden van maandelijkse 
facturatie. Voor elektriciteit is dit voorzien via de MIG6-processen (aanpassing configuratie) 
maar voor gas is dit nog niet voorzien via de marktberichten. Daarom wordt, in afwachting 
van de structurele oplossing via activatie in de service cataloog, een tijdelijke oplossing 
aangeboden om dit alsnog mogelijk te maken. 

 
 
Dit stappenplan dient ook gehanteerd te worden indien men -voor een communicerende 
digitale meter- wenst terug om te schakelen van maandfacturatie naar jaarfacturatie. 
 
 

3. Stappenplan Procedure 

Stap 1 – Voorwaarden 
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Er zijn enkele voorwaarden om deze (manuele) procedure te starten:  
1. U bent een leverancier die een aanvraag voor maandfacturatie gas wil lanceren.  

2. De EAN(s) waarvoor u de aanvraag wil doen, maken deel uit van uw leveranciers 
portefeuille, op het moment van de aanvraag.  
 
3. De EAN(s) waarvoor maandfacturatie gas aangevraagd wordt, moet(en) beschikken over 
een communicerende digitale meter.  
 
4. De aanvraag kan enkel worden verstuurd voor met het oog op onmiddellijke activatie 
maandfacturatie. Op deze manier zal er een eerste periodiek volume aangeleverd worden 
vanaf de eerstvolgende maand, volgend op de aanvraag.  

 

Stap 2 – Mail Verzenden 

Eénmalig, wanneer voor (een) bepaalde EAN(s) in portefeuille van de leverancier een 
maandfacturatie gas verwacht wordt, dient er een mail verstuurd te worden naar 
Marktwerking@fluvius.be .  
Als onderwerp/titel van de mail dient exact volgende telkens ingevuld te worden:  
MNDFACT B17 GAS 
De inhoud van de mail omvat de EAN’s alsook de gewenste configuratie (maand versus 
jaarfacturatie), als switchdatum wordt standaard ontvangstdatum van de mail genomen. Er 
moet dus geen datum meegegeven te worden.  
 

EAN Gewenste configuratie 
123 Maandfacturatie 
345 Maandfacturatie 
678 jaarfacturatie 

 
 
 

Stap 3 – Verwerking mail door Fluvius 

Conform technisch reglement voor de distributie van gas heeft de distributienetbeheerder 
20 werkdagen om de  gekozen allocatiepuntconfiguratie te verwerken. 
Voor deze work-around zal Fluvius deze SLA dus ook hanteren. 
De leverancier ontvangt op datum gewenste wijziging -mits aan alle voorwaarden voldaan- 
via een update masterdata bericht de gewijzigde configuratie, tezamen met een billing 
relevant volume. 
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De maandelijks volumes -indien gekozen voor maandfacturatie- zullen verzonden worden als 
periodieke volumes (E23). 
 


