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‘De expert op het gebied van allocatie gas is er even niet. Het 

proces moet echter wel doorgaan… Gelukkig is het aan het 

einde van de dag allemaal gelukt, denk je…. 

De volgende dag zit de mailbox vol met vragen en opmerkingen 

over de allocatie resultaten: ”hoe kan ik dit oplossen?” 

 

U heeft behoefte aan kennis om het proces van begin tot eind 

te kunnen doorlopen, de resultaten te kunnen lezen, begrijpen, 

controleren en eventueel te beïnvloeden...’ 



 

 

 

 

‘Allocatie is de administratieve toewijzing van welk deel van de geleverde energie voor 

rekening komt van welke marktpartij, gebaseerd op metingen en geschat verbruik.’  

 

Ten einde de energiemarkt te kunnen liberaliseren zijn de traditionele nutsbedrijven 

opgesplitst in verschillende marktpartijen, zoals netbeheerders, leveranciers en programma 

verantwoordelijken. Er zijn nu dus meer verschillende partijen actief binnen een netwerk 

waar eerst maar één nutsbedrijf actief was. 

 

Dit betekent ook dat de verbruiken binnen dat netwerk aan verschillende partijen toegewezen 

(gealloceerd) moeten gaan worden: wie is nu verantwoordelijk voor welke kosten? 

Het antwoord op deze vraag vormt het allocatie proces. Dit proces, de communicatie van de 

resultaten via marktberichten en meer worden behandeld in deze training. 

 

De training heeft als doelstelling om de deelnemers het volgende te leren: 

 

 wat allocatie is en waarom het wordt uitgevoerd; 

 hoe de allocatieberekening plaats vindt; 

 welke gegevens benodigd zijn om de allocatie uit te kunnen voeren; 

 welke impact de allocatieresultaten hebben. 

 

Na afloop van de training bent u in staat een allocatie van begin tot eind te doorlopen, te weten 

wat bepaalde resultaten betekenen, hoe deze te controleren en eventueel te beïnvloeden. 

Meer informatie?  Geïnteresseerden, belanghebbenden en (toekomstige) specialisten in de 

energiemarkt kunnen aan de hand van de theorie en praktische situaties kennis opdoen.  

 

Neem contact op via training@energycollege.nl of bel met een van onze collega’s: 

Wouter Jonquière (+31629600901) of Rob Goudriaan (+31653162531). 
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