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PRAKTISCHE INFORMATIE
Deze nota dient als toelichting bij de lopende consultatie van het contract voor de
toegangsverantwoordelijke (hierna “ARP-contract”). Het geheel van reacties zal aan de bevoegde
regulatoren worden overgemaakt in het kader van de officiële goedkeuringsprocedure voor het
ARP-contract.
Na de publieke consultatie zullen alle reacties openbaar gemaakt worden op de Elia-website, tenzij
de vertrouwelijkheid van de bijdrage vereist is of de respondent vraagt om hem niet kenbaar te
maken, inclusief een toelichting op welke manier Elia tegemoet gekomen is aan deze opmerkingen
of waarom deze niet in rekening werden gebracht.
Opmerkingen over het ARP contract met betrekking tot elementen die niet binnen het
toepassingsgebied en de voorgestelde wijzigingen van deze raadpleging vallen, zullen niet in
aanmerking worden genomen door Elia.
Het ARP-contract dat ter consultatie voorligt, kan op de Elia-website geraadpleegd worden.
Stakeholders hebben een periode van 3 weken om hun opmerkingen te bezorgen. De reacties
moeten ingediend worden ten laatste op donderdag 06/09/2018 om middernacht, dit via het
onlineformulier op de Elia-website.
Vragen en/of opmerkingen betreffende de voorliggende documenten kunnen worden verstuurd
naar het volgende email-adres: consultations@elia.be
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INTRODUCTIE
De wijzigingen aan het ARP-contract voorgesteld door Elia zijn noodzakelijk om de impact op de
evenwichtsverantwoordelijke, m.b.t. de uitbreiding van het toepassingsgebied van de
energieoverdracht naar enerzijds het gereserveerd tertiair regelvermogen en anderzijds de
strategische reserve door afschakeling ("SDR").
Deze wijzigingen van het ARP-contract worden voorafgegaan door de wijziging van de Regels voor
Energieoverdracht voor deze uitbreiding van het toepassingsgebied, die op 1 augustus 2018 na
openbare raadpleging ter goedkeuring aan de CREG werden voorgelegd.1
De uitbreiding van het toepassingsgebied van de energieoverdracht naar gereserveerd tertiair
regelvermogen is gekoppeld aan de evoluties van de tertiaire regeling gepland voor eind 2018, voor
de toepassing van een activatieprijs voor niet-CIPU technische eenheden. De uitbreiding van het
toepassingsgebied van de energieoverdracht tot gereserveerd tertiair regelvermogen houdt
verband met de geplande wijzigingen voor de SDR vanaf de winterperiode 2019-2020.
Elia maakt ook gebruik van deze wijziging van het ARP-contract om enkele wijzigingen in bijlage 6
("contactpersonen") van het ARP-contract aan te brengen, gericht op de modernisering en het
efficiënter maken van de uitwisseling van contactinformatie en de marktspelers te informeren in
het kader van deze raadpleging.

1

De publieke consultatie van deze Regels voor Energieoverdracht zijn beschikbaar via de volgende
link :
http://www.elia.be/nl/over-elia/publications/Publieke-consultatie/Formele-consultatieregels-organisatie-energieoverdracht
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1. Implementatie van de Energieoverdracht voor gereserveerd
tertiair regelvermogen door niet-CIPU technische eenheden
Beoogde wijzigingen :
Article 11.8

In overeenstemming met de bepalingen van de Elektriciteitswet voorzien de Regels voor de
Energieoverdracht in de geleidelijke uitbreiding van de implementatie van energieoverdracht op de
verschillende markten. De energieoverdracht is eerst van toepassing op de niet-gereserveerde
tertiaire regeling door niet-CIPU-technische eenheden vanaf juni 2018.
In een volgende stap wordt toepassingsgebied van de energieoverdracht uitgebreid naar de
gereserveerde tertiaire regeling door niet-CIPU technische eenheden in Q4 2018 (deze wijziging
heeft betrekking op de ontwerpwijzigingen van de gereserveerde tertiaire regeling omwille van o.a.
de invoering van een activatieprijs voor niet-CIPU-eenheden) en in een tweede instantie voor SDR
voor de winterperiode 2019-2020.
Concreet zijn de volgende wijzigingen aangebracht in sectie 11.8 voor deze uitbreiding van het
toepassingsgebied van de energieoverdracht.
1. Wijziging van artikel 11.8.2 met betrekking tot de modaliteiten in geval van activering van
niet-CIPU-technische eenheden zonder energieoverdracht.
Deze paragraaf verwijst naar "Opt Out" -situaties zoals bedoeld in paragraaf 8.2 van de
Regels voor Energieoverdracht. Hij beschrijft momenteel:
-

ten eerste, de correctie van de evenwichtsperimeter van de ARP verbonden
aan de Flexibility Service Provider (FSP) ;

-

uitzonderingen (in punt a) waarvoor geen correctie plaatsvindt. Deze
uitzonderingen zijn van toepassing op de primaire regeling (FCR) en
momenteel de gereserveerde tertiaire regeling door niet-CIPU technische
eenheden (R3 Flex en Standard)

-

de modaliteiten (in punt b) voor de correctie van de evenwichtsperimeter van
de ARPsource;

Elia verwijdert de tweede alinea van punt a "uitzonderingen", zodat de uitzonderingen
"zonder perimetercorrectie" beperkt zijn tot de primaire instelling (FCR). De modaliteiten
met betrekking tot de correctie van de evenwichtsperimeter beschreven in § 11.8.2 (buiten
punt a "uitzonderingen") en 11.8.3 gelden dan automatisch voor de gereserveerde tertiaire
regeling.
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Elia past ook de bewoording van paragraaf 11.8.2 (met de uitzonderingen beschreven in
punt a) enigszins aan om het te verduidelijken en om aan te geven dat dit van toepassing
zal zijn op de SDR vanaf de winterperiode 2019-2020.
2. Wijziging van artikel 11.8.4 betreffende toepassingsmodaliteiten in geval van activering van
SDR
Dit artikel beschrijft de specifieke modaliteiten die momenteel van toepassing zijn voor SDR. Elia
specificeert dat §11.8.4 van toepassing blijft tot het einde van de winterperiode 2018-2019. Na
deze periode zijn de bepalingen van de paragrafen 11.8.2 en 11.8.3 van toepassing.

2. . Wijzigingen in bijlage 10 betreffende de notificatieprocedure
van de ARPsource in geval van activering van flexibiliteit
Beoogde wijzigingen :
Bijlage 10

In haar goedkeuringsbesluit (B) 1741 van het ARP-contract, heeft de CREG Elia gevraagd om, in
overleg met marktpartijen, de notificatieprocedure van de ARPsource te verbeteren in geval van
activering van flexibiliteit, zodat hij zo snel mogelijk (vóór het begin van een activering) een zicht
heeft op de potentiële impact op zijn evenwichtsperimeter.
In overeenstemming met de feedback ontvangen tijdens de consultatie, voegt Elia een aanvullende
notificatie ten aanzien van de ARPsource toe (naast de twee meldingen die tot nu toe zijn
verstrekt). Deze notificatie wordt verzonden naar de ARPsource gedurende het kwartier
voorafgaand aan het begin van de activatieperiode (of effectieve levering in het geval van SDR) en
niet later dan 3 minuten vóór het begin van de activatieperiode (of effectieve levering).

3. Aanpassingen van
contactgegevens

de

bijlage

met

betrekking

tot

de

Beoogde wijzigingen :
Bijlage 6

Als onderdeel van een project om de uitwisseling van gegevens te verbeteren en te automatiseren,
waarbij de ondertekenaar van het contract zijn contactgegevens gemakkelijk kan invoeren via een
elektronische interface (en elektronische handtekening), moderniseert Elia bijlage 6 en maakt
gebruik van deze openbare consultatie om de stakeholders te informeren. Concreet worden de
volgende wijzigingen aangebracht:
- Verduidelijking van de velden die moeten worden ingevuld om verwarring te voorkomen
- Verplaatsing van de volgorde van de in te vullen velden
- Verwijdering van faxgegevens
- Vereenvoudiging van factuurgegevens
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