Publieke consultatie “Wijzigingen 2015 Toegangscontract”
17/08/2015 – 14/09/2015
Toelichtingsnota van de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract

I.

Algemene inleiding

De door Elia voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract zijn noodzakelijk om het contract
aan te passen aan de evoluties van de tariefbestanddelen. Tegelijkertijd stelt Elia voor om de
procedures voor de aanduiding van de toegangshouder en van de toegangsverantwoordelijke(n) te
uit te klaren, met de verduidelijking van de plaats van de netgebruiker in de toegang tot het Elia‐net.
De voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract werden op 1 juni met de marktspelers
besproken binnen de Work Group Belgian Grid en hebben vervolgens het voorwerp uitgemaakt van
een algemene presentatie in de plenaire vergadering van de Users’ Group, op 2 juli 2015.
Het document dat het voorwerp is van deze consultatie is het toegangscontract, dat in track changes
de voorgestelde toevoegingen en weglatingen in de tekst weergeeft.
Deze consultatie heeft als doel om de eventuele opmerkingen te verkrijgen van de betrokken
marktspelers. Alle in dit kader ontvangen reacties zullen op naam worden meegedeeld aan de
betrokken regulatoren (CREG, VREG en CWaPE) in de dossiers van officiële goedkeuringsaanvragen
van de wijzigingen aan het toegangscontract. Elia voorziet een consultatierapport dat ter beschikking
zal worden gesteld aan alle marktspelers. Op verzoek van de marktspelers kunnen hun reacties
anoniem verwerkt worden in dit consultatierapport.
De voorliggende nota verklaart in het kort waarom de voorgestelde wijzigingen werden
aangebracht. Zij worden ingedeeld in 2 hoofdonderdelen (die verband houden met de
tariefwijzigingen en met de relatie tussen de betrokken partijen) en een laatste gedeelte dat
verschillende diverse punten bevat. Ten slotte maakt Elia gebruik van deze consultatie om enkele
bijkomende vragen te stellen.

II.

Voorgestelde wijzigingen

II.1.

WIJZIGINGEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE EVOLUTIES VAN DE
TARIEFBESTANDDELEN

Beoogde wijzigingen:
Artikelen 1, 14 (geschrapt), 15, 16.4, 20.1
Bijlagen 1, 2, 4 (geschrapt), 5, 6, 12 en 15
De voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract zijn noodzakelijk om rekening te houden met
de nieuwe tariefbestanddelen, die hoofdzakelijk beschreven worden in de Tariefmethodologie die in
december 2014 is vastgelegd door de CREG1 en die is toegepast in het Tariefvoorstel 2016‐2019 van
Elia dat eind juni 2015 aan de CREG ter goedkeuring werd voorgelegd. De doorslaggevende

1

Besluit van de CREG nr. (Z)141218‐CDC‐1109/7 van 18 december 2014 tot vaststelling van de
tariefmethodologie voor het elektriciteitstransmissienet en voor de elektriciteitsnetten met een
transmissiefunctie.
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elementen van de evoluties die beschouwd worden in het tariefvoorstel 2016‐2019, die gedeeltelijk
een impact hebben op het toegangscontract, werden ook ter consultatie voorgelegd aan de sector2.
Elia stelt voor om bepaalde principes, voorschriften en operationele details in het toegangscontract
te integreren om rekening te houden met de evoluties van de hieronder vermelde tariefconcepten.
In de praktijk zouden de volgende punten moeten worden aangepast in het toegangscontract:







Bruto begrensde Energie/Vermogen wordt Netto Energie/Vermogen (Artikel 1; Bijlage 15)
Soorten toegangspunten (Artikel 1; Bijlage 2)
Infrastructuurniveau (Bijlage 2)
Verplichte onderschrijving van vermogen voor toegang tot het net: geschrapt (Oud artikel 14, artikelen
16.4, 20; Bijlagen 1, 2, 4, 5, 6, 12, 13 en 15)
Maandelijkse en jaarlijkse vermogenspieken (Artikel 1, nieuw artikel 14; Bijlage 15)
Aansluitingsvermogen wordt vervangen door Ter beschikking gesteld Vermogen (Artikel 1, nieuw artikel
14; Bijlage 15)

Wat de definities betreft, stelt Elia voor:
‐ om de verouderde definities (‘Bruto begrensde geïnjecteerde/afgenomen energie’, ‘Bruto
begrensd geïnjecteerd/afgenomen vermogen’, ‘Aansluitingsvermogen’) te schrappen;
‐ om nieuwe definities toe te voegen die noodzakelijk zijn voor de tariefconcepten die nuin het
toegangscontract zouden worden ingevoerd (‘Hoofdtoegangspunt’, ‘Aanvullend toegangspunt’,
‘Ter Beschikking Gesteld Vermogen’, ‘Maandelijkse vermogenspiek’, ‘Jaarlijkse vermogenspiek’,
‘Jaarlijkse Vermogenspiek tijdens een piektariefperiode’, ‘Piektariefperiode’);
‐ om de definitie van ‘Register van Toegangspunten’ te wijzigen.
De schrapping van de verplichte onderschrijving van vermogen voor toegang tot het net in de
Tariefmethodologie heeft verschillende gevolgen voor het toegangscontract, dat momenteel
regelmatig naar de onderschrijvingsprocedure verwijst. Elia stelt dus voor om de inhoud van artikel
14, dat momenteel de modaliteiten van de onderschrijving organiseert, te schrappen, evenals elke
verwijzing naar de onderschrijvingsprocedure (in de artikelen 16.4 en 20.1, alsook in de bijlagen 1, 2,
5, 6, 12, 13 en 15). Wat bijlage 4 betreft, deze zou eveneens volledig geschrapt moeten worden,
aangezien zij de praktische modaliteiten van de onderschrijvingen regelt.
Elia stelt voor om artikel 14, dat overbodig is geworden, te gebruiken om er de modaliteiten in te
beschrijven die van toepassing zijn op het ter beschikking gestelde vermogen dat is vastgesteld voor
elk toegangspunt. Dit begrip is immers onontbeerlijk voor de toepassing van de toegangstarieven.
Daarin zouden we de principes opnemen die de bepaling toelaten van dit ter beschikking gesteld
vermogen, de operationele modaliteiten voor de verhoging of vermindering en ten slotte de
gevolgen in geval van overschrijding van het ter beschikking gestelde vermogen door de
netgebruiker.
Artikel 15.5 zou moeten worden aangepast om rekening te houden met de terminologie van de
tariefmethodologie betreffende de tarieven voor openbare dienstverplichtingen, de toeslagen voor
heffingen, belastingen en bijdragen van alle aard, alsook de btw die verschuldigd is door de
toegangshouder.
Het nieuwe begrip infrastructuurniveau vervangt het begrip contractueel spanningsniveau (CSN),
hetgeen een impact heeft op bijlage 2. Deze zou moeten aangepast worden zodat het nieuwe
kenmerk van de toegangspunten hierin opgenomen wordt: het contractuele infrastructuurniveau
van het toegangspunt.

2

Verslag van de “consultatie van de betrokken elektriciteitsondernemingen met betrekking tot de beslissende
elementen van de ontwikkeling voorzien in het toekomstige tariefvoorstel”, van 30 juni 2015; zie
http://www.elia.be/fr/users‐group/Consultation‐publique/proposition‐tarifaire‐2016‐2019.
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Elia stelt de invoering van een ander kenmerk van de toegangspunten in bijlage 2 voor. Bijlage 2 zou
de kenmerken van een hoofdtoegangspunt en van een aanvullend toegangspunt moeten
verduidelijken voor de toegangspunten die beoogd worden door de definitie van het
hoofdtoegangspunt, dat een tarifair onderscheid toelaat tussen die soorten toegangspunten. Merk
op dat het tarief voor het ter beschikking gestelde vermogen volgens de Tariefmethodologie kan
verschillen tussen soorten toegangspunten,. In het toegangscontract kiest Elia geen tariefallocatie,
hetgeen de verwijzing rechtvaardigt naar zowel de opname als naar de injectie in de definities van
hoofdtoegangspunt en van aanvullend toegangspunt.
Elia stelt voor om de berekeningswijze van de financiële garantie, beschreven in bijlage 6, te
vereenvoudigen. In plaats van deze te berekenen op basis van elke van de tarieftermen stelt Elia
voor om het bedrag te laten overeenstemmen met het gemiddelde berekend over de 12 voorgaande
maanden van de maandelijkse toegangsfacturen (basis‐ en regularisatiefacturen). Het gaat dus niet
om de 12 voorgaande facturen (in het geval dat meer dan één factuur uitgegeven zou worden voor
dezelfde maand). Elia stelt ook voor om een minimum in te voeren voor de financiële garantie per
toegangscontract, die vastgesteld zou worden op € 5.000.
Ten slotte stelt Elia voor om bijlage 15, die betrekking heeft op de operationele modaliteiten van de
facturatie (basisfactuur & regularisatiefactuur) grondig te herzien, met het oog op vereenvoudiging.
Elia stelt voor om de beschrijvingen van de tarieven te schrappen aangezien deze vastgesteld zijn in
de tariefbeslissing van de CREG. Elia stelt ook voor om de bewoordingen voor de basis‐ en
regularisatiefacturatie te vereenvoudigen.

II.2.

RELATIES TUSSEN NETGEBRUIKER EN TOEGANGSHOUDER/ARP –
PROCEDURES VAN AANDUIDING VAN DE TOEGANGSHOUDER EN VAN
DE ARP

Beoogde wijzigingen:
Artikelen 1, 2, 8, 9, 10, 11, 16.5 en 21.6
Bijlagen 2, 3, 3bis tot 3ter, 12, 13 en 14bis
De voorgestelde wijzigingen hebben op 1 juni 2015 het voorwerp uitgemaakt van een presentatie in
de werkgroep “Belgian Grid” van de Users’ Group, en vervolgens op 2 juli 2015 in de plenaire Users’
Group. De leden van de Users’ Group hebben het belang benadrukt om de relaties tussen de
netgebruiker en de toegangshouders/toegangsverantwoordelijken (ARP’s) te verduidelijken en de
plaats van de netgebruiker binnen het toegangscontract te verstevigen.
a. Principes
Historisch gezien is de toegangshouder een derde, meestal een leverancier, die door de netgebruiker
wordt aangeduid om alle met de toegang tot het Elia‐net verband houdende aspecten te beheren.
De netgebruiker heeft echter de mogelijkheid om zijn eigen toegangshouder te zijn. Het
toegangscontract is dus opgebouwd vertrekkende vanuit deze benadering. De afgelopen jaren heeft
Elia vastgesteld dat, naast een sterke evolutie van de elektriciteitsmarkt, er ook een grotere plaats
wordt ingenomen door netgebruikers bij het beheer van hun toegang tot het Elia‐net.
Momenteel is bijna de helft van de netgebruikers zijn eigen toegangshouder en de nieuwe
ontwikkelingen van de markt verstevigen de greep van de netgebruikers op hun energiebeheer
(prosumers, ondersteunende diensten, beheerders van CDS…). De rol van de toegangshouder zal
ook verminderd worden op het niveau van Elia met de verdwijning van het mechanisme van
onderschrijving.
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Het toegangscontract moet dus rekening houden met deze evolutie en vertrekken vanuit het
principe van de netgebruiker die zijn eigen toegangshouder is, met de mogelijkheid voor hem om die
rol aan een derde te delegeren.
Daarnaast heeft Elia jammer genoeg vaak vastgesteld dat de netgebruikers zich niet voldoende
bewust waren van hun verplichtingen met betrekking tot de toegang tot het Elia‐net die
voortvloeien uit het toegangscontract, in het bijzonder indien er geen toegangshouder wordt
aangeduid voor zijn toegangspunten. Het toegangscontract bepaalt echter dat dit kan leiden tot de
afschakeling van hun toegangspunt; dit essentiele punt zou nuttig aangevuld en verduidelijkt
kunnen worden.
Ten slotte wenst Elia de administratieve stappen, zoals onder andere de aanduiding van de
toegangshouder en van de ARP, tussen de marktspelers en Elia te vereenvoudigen en te
digitaliseren.
Zo zou het nuttig zijn om bepaalde fases in de procedures te schrappen en de respectievelijke rollen
van de netgebruiker, de toegangshouder en de ARP te verduidelijken. Dit houdt in dat de
administratieve bijlagen herzien moeten worden en dat bepaalde procedurele aspecten
geherformuleerd moeten worden om een eenvoudige, gemakkelijke regeling te creëren, rekening
houdend met de commerciële werkelijkheid van elke betrokken partij.
Elia stelt dus voor om de klemtoon te leggen op de plaats van de netgebruiker, om de banden tussen
de netgebruiker en de toegangshouders/ARP’s te verduidelijken, teneinde de procedures van
aanduiding van de toegangshouder en van de ARP en de hernieuwingen ervan te reorganiseren.

b. Voorstellen in het toegangscontract
Deze materie wordt momenteel geregeld in 4 artikelen, nl. de artikelen 8 tot en met 11 van het
toegangscontract. Twee van de artikelen hebben betrekking op zowel de aanduiding van de
toegangshouder en hetgeen hier mee verband houdt (wijziging en hernieuwing van die aanduiding),
als de identificatie van de toegangspunten. De twee andere artikelen hebben betrekking op de
aanduiding van de ARP belast met de opvolging in het toegangspunt en hetgeen hier mee verband
houdt (wijziging en hernieuwing van die aanduiding). We vinden ook belangrijke voorschriften
betreffende de hernieuwing van die aanduidingen in de bijlagen die door de toegangshouder
gebruikt worden om die aanduidingen te concretiseren en hetgeen hier mee verband houdt
(bijlagen 2, 3 tot 3ter, 12 en 13, 14bis).
Elia stelt voor om artikel 2 betreffende de informatieverplichting van de toegangshouder ten
aanzien van de netgebruiker aan te vullen, waarbij de klemtoon wordt gelegd op de gevolgen van
het ontbreken van aanduiding van een toegangshouder voor zijn toegangspunt(en). Dit vult het
huidige artikel 21.6 aan, dat een licht verschillende verplichting beoogt die wordt opgelegd aan de
toegangshouder ten aanzien van zijn netgebruikers.
Algemeen raadt Elia aan om alle voorschriften met betrekking tot de aanduidingen van de
toegangshouders en ARP op te nemen in het algemene gedeelte van de overeenkomst, eerder dan
in de bijlagen en al deze voorschriften te beschrijven in de 4 artikelen die betrekking hebben op deze
materie (nieuwe artikelen 8 tot 11). Elia stelt voor om deze, voor meer coherentie, als volgt te
reorganiseren:
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Elia stelt voor om het begrip duur van het toegangspunt en duur van de aanduidingen (nieuwe
artikelen 8 tot en met 11) te verduidelijken:
 Het bestaan van het toegangspunt is van onbepaalde duur, gekoppeld aan de duur van
aansluiting op het net. De toegang tot het net kan echter geschorst of beëindigd worden in de
gevallen beschreven in Artikel 16 (nieuw artikel 8.1).
 Aanduiding van de toegangshouder:
- Wanneer de toegangshouder de netgebruiker is: onbepaalde duur (nieuw artikel 8.1);
- Wanneer de toegangshouder niet de netgebruiker is: aanduiding van een derde voor
bepaalde duur + mogelijke hernieuwing van de aanduiding/wijziging van de duur van de
aanduiding + mogelijke volmacht (nieuwe artikelen 8.1, 8.2 en 9).
Elia stelt voor om de procedures voor de aanduidingen (nieuwe artikelen 8.2 en 10), voor de
wijzigingen van de aanduidingen (nieuwe artikelen 9.2 en 11.1) en voor de hernieuwing van de
aanduidingen (nieuwe artikelen 9.3 en 11.2) te herzien.
De hernieuwingsprocedure is meer uitgewerkt dan de aanduidingsprocedure aangezien zij
plaatsvindt in de loop van het toegangscontract en rekening moet houden met de aanwezigheid van
de huidige toegangshouder/ARP, waarvan de aanduiding vervalt, moet worden hernieuwd of moet
worden opgezegd. De afwezigheid van hernieuwing van een dergelijke aanduiding kan
gesanctioneerd worden door de afschakeling van de toegang tot het net en moet dus zo goed
mogelijk omkaderd worden. De principes van de procedure voor hernieuwing van de aanduiding
toegangshouder/ARP zijn de volgende:
 Geen toegangshouder /ARP => dan teruggrijpen naar de regel ‘de netgebruiker is de
toegangshouder’, met duidelijk afgebakende stappen en correcte en voldoende informatie aan
de netgebruiker;
 Doel: uitstellen/vermijden van de afschakeling van het toegangspunt;
 Rekening houden met uitzonderlijke gevallen waar de toegangshouder /ARP geschorst of
ontbonden is door Elia, waarbij het verband moet worden gelegd tussen deze situatie en de
hernieuwing van de aanduiding (zie artikelen 11 en 16.5).
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In artikel 16.5 stelt Elia voor om de wijze te verduidelijken waarop de overname van de rechten en
plichten van de toegangshouder door de netgebruiker in de praktijk georganiseerd zou kunnen
worden in geval van tekortkoming van die toegangshouder.
Bijlage 2 zou moeten worden aangepast aangezien alle voorschriften met betrekking tot de
hernieuwing van de aanduiding van de toegangshouder zouden worden opgenomen in het nieuwe
artikel 9. Bijlage 2 zou ook het feit versterken dat de netgebruiker zijn eigen toegangshouder kan zijn
en dat de aanduiding van een derde als toegangshouder gebeurt voor een bepaalde duur.
De bijlagen 3 tot 3ter, en 14bis zouden moeten worden aangepast aangezien de voorschriften voor
hernieuwing van de aanduiding van de ARP(‘s) zouden worden opgenomen in het nieuwe artikel
11. Dit voorstel is in overeenstemming met het principe dat er in de bijlagen geen contractueel
vastgelegde voorschriften mogen voorkomen. De bijlagen zouden moeten worden beperkt tot
formulieren en modellen, of administratieve documenten. Elia stelt bijgevolg voor om het
voorschrift dat is vervat in de bijlagen 3 tot 3ter, en 9 tot 11, van niet‐toepasselijkheid van deze
bijlagen in de gevallen van een actief geworden CDS, te verplaatsen naar artikel 10.
Ten slotte stelt Elia voor om de volmachten te herformuleren die verleend kunnen worden door de
netgebruiker aan de toegangshouder en aan de ARP om de administratieve procedures van
aanduiding alleen te beheren (nieuwe artikelen 8.2 en 10), en hier het onherroepelijke karakter van
die volmachten in te voeren ten gunste van de netgebruiker tijdens de duur van de aanduiding. Het
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betreft de voorgestelde wijzigingen aan de bijlagen 12 en 13, die de modellen van volmacht aan de
toegangshouder of aan de ARP bevatten.

II.3.

OVERIGE

Beoogde wijzigingen:
Artikelen 1, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 19, 21
Bijlagen 3 tot 3ter, 8 (geschrapt) en 14
Elia stelt voor om sommige definities in artikel 1 (‘Elektriciteitsdecreet en/of –ordonnantie’,
‘Toegangsaanvrager’, ‘Afname van de belasting’, ‘Netgebruiker’) licht te herzien. Voor het begrip
‘Tariefmethodologie’ neemt het contract de officiële terminologie over van het besluit van 18
december 2014 tot vaststelling van de tariefmethodologie en van artikel 12 van de elektriciteitswet.
Een nieuwe definitie ‘Injectie‐ en Afnamepunt’ zou worden ingevoerd in artikel 1, en deze zou
gebruikt worden vanaf bijlage 2. Elia stelt ten slotte voor om het begrip ‘Leveringspunt’ in te voeren
in het contract om het begrip te verduidelijken dat gebruikt zou worden in bijlage 14 (deze definitie
is dezelfde als deze die wordt voorgesteld in het ARP‐contract).
Elia stelt voor om de gevallen waarbij er communicatie van vertrouwelijke gegevens aan de andere
netbeheerders plaatsvindt, uit te breiden, door hier de coördinatieorganen tussen netbeheerders en
de entiteiten die sommige van hun opdrachten in onderaanneming verrichten, in te integreren
(artikel 5).
Elia stelt voor om het proces van geschillenbeslechting voor de regulatoren bij te werken, om
rekening te houden met de huidige voorschriften (artikel 6).
Elia stelt voor om het begrip overmacht ook te laten verwijzen naar het burgerlijk recht om zich af te
stemmen op de werkelijkheid van de huidige rechtspraak en om dit begrip, dat de hoven en
rechtbanken welbekend is, niet meer uit te leggen (artikel 7.1). Zo zou men een voldoende algemeen
artikel hebben om te beantwoorden aan de evoluties van dit begrip of aan regionale nuances. Wat
artikel 7.2 betreft, suggereert Elia om de gevallen uit te breiden waar de reddingscode van
toepassing zou zijn (eveneens in geval van dreigend tekort of van een situatie van meervoudige
incidenten).
De artikelen 12 en 13 zouden worden aangevuld om te verduidelijken dat het verkrijgen van een
financiële garantie een opschortende voorwaarde is voor de inwerkingtreding van een
toegangscontract.
In artikel 15.1 stelt Elia voor om te verwijzen naar de nieuwe procedure voor het vaststellen of
herzien van de tarieven, vastgesteld door artikel 12 § 8 van de elektriciteitswet, ook in het geval dat
de tarieven gedeeltelijk of geheel geannuleerd worden ten gevolge van één of meerdere
gerechtelijke beslissingen.
Elia stelt voor om de tekst van artikel 19 met betrekking tot de verzekeringen die onderschreven
moeten worden in het kader van het toegangscontract te vereenvoudigen.
Artikel 21.1 bevat een voorstel van wijziging die rekening houdt met het feit dat verschillende
regulatoren beschikken over een bevoegdheid tot goedkeuring van het toegangscontract, en dus de
aanpassingen van het toegangscontract die door Elia worden voorgesteld goedkeuren. Dit artikel zou
eveneens worden aangevuld met het begrip ‘redelijke termijn’ voor de inwerkingtreding van de
goedgekeurde wijzigingen.
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Bijlage 1 van het contract zou worden aangevuld met een verwijzing naar de contactpersonen
‘facturatie’ van de toegangshouder wanneer de gefactureerde vennootschap verschillend is van de
vennootschap waarnaar de factuur verzonden wordt. Elia stelt voor om bijlage 2 te herzien,
onafhankelijk van de herziening van de procedure van aanduiding van de toegangshouder, om het
gebruik ervan te verduidelijken en om rekening te houden met het feit dat die aanduiding weldra zal
kunnen gebeuren via een webinterface.
Een aan de bijlagen 3 tot 3ter voorgestelde wijziging, onafhankelijk van de herziening van de
procedures van aanduiding van de ARP’s, zou toelaten te verduidelijken dat de energieleverancier bij
een toegangspunt niet wordt aangeduid door Elia maar dat de toegangshouder de gegevens van de
leverancier moet meedelen aan Elia. Elia moet daar immers over beschikken in het kader van
rapporteringsverplichtingen naar de regulatoren. Elia stelt ook voor dat, zonder uitdrukkelijke
periode van activiteiten voor de leverancier, wordt beschouwd dat het gaat om dezelfde duur als de
duur van aanduiding van de ARP die belast is met de opvolging in het toegangspunt.
Wat bijlage 8 betreft, die voorziet om de individuele bedragen die gefactureerd worden voor de
aansluitingen in de zin van artikel 15.3 mee te delen, stelt Elia voor om deze te schrappen aangezien
ze achterhaald is geworden door de informatica‐interfaces die recentelijk ontwikkeld zijn door Elia
voor zijn klanten.
Elia stelt voor om een verduidelijking toe te voegen in bijlage 9 betreffende de duur van de
aanduiding van de ARP voor de vaste bandlevering.
Elia stelt ten slotte voor om bijlage 14 betreffende de gesloten distributiesystemen (CDS) bij te
werken om rekening te houden met de veranderingen die zijn gebeurd sinds het opstellen van deze
samenwerkingsregels tussen Elia en de beheerder van het CDS:
 Uitbreiding van de gevallen waarin de toegangspunten gelegen binnen het CDS een
rechtstreekse band hebben met Elia: bijlage 14 zou de specifieke voorwaarden moeten bepalen
die vereist zijn voor de levering van een dienst door een CDS‐netgebruiker aan Elia. Sinds 2015
gaat het om de dienst van afschakelbaarheid, de dienst van flexibiliteit (modulering en/of
vermindering van het elektriciteitsverbruik), onder meer voor de strategische reserve zoals
georganiseerd door artikel 7quater van de elektriciteitswet, en wanneer een binnen het CDS
gelegen productie‐eenheid onderworpen is aan een CIPU‐contract (voor de coördinatie van de
injectie van een productie‐eenheid). De artikelen 3.3 en 6 breiden dus de gevallen uit waar de
binnen het CDS gelegen toegangspunten een rechtstreekse band hebben met Elia; artikel 6
verduidelijkt bepaalde voorwaarden voor de uitvoering van de flexibiliteitsdienst.
 Verduidelijking van de betrokken Elia‐contactpersoon in artikel 4.2.
 Verduidelijking van de benoemingen die moeten worden gedaan door de ARP’s die actief zijn
binnen het CDS, in artikel 4.3.
 Veralgemening van de documenten tot vaststelling van de termijnen van mededeling van de
gegevens aan de markt, in artikel 5.3.
 Indienen van de aanvraag van de GLN‐code van de ARP die belast is met de opvolging van de
niet‐toegewezen energieën binnen het CDS, in bijlage 14bis.

III.

Algemene vragen

Elia maakt gebruik van deze consultatie om meer algemene vragen te stellen, waarvan de
antwoorden het mogelijk zullen maken om de voorgestelde wijzigingen aan het toegangscontract af
te ronden:
1. Wat denkt u ervan om de bijlagen per thema te groeperen: algemene bijlagen, bijlagen
aanduiding van de ARP’s en specifieke bijlagen voor de CDS?
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Actuele nummer
1

2

3

3bis A‐B

3ter

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

14bis

14ter

15

Actuele tijtel

Nieuwe tijtel

Identiteit en persoonlijke gegevens van de
Toegangshouder
Aanduiding van de Toegangshouder en identificatie
van de Toegangspunten, toevoeging van
Toegangspunten aan een Toegangscontract
("Switching‐formulier"), wijziging van de
geldigheidsduur van de Toegangspunten
Aanduiding en/of wijziging van de duur van de
aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast
met de afname en de injectie en aanduiding van de
overeenkomstige energieleverancier

Identiteit en persoonlijke gegevens van de
Toegangshouder
Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van
de Toegangshouder, toevoeging van
Toegangspunten aan een Toegangscontract

Aanduiding en/of wijziging van de duur van de
aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke
belast met de afname en de injectie en mededeling
van de overeenkomstige energieleverancier

Aanduiding en/of wijziging van aanduiding van de
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van
de belasting en aanduiding van de overeenkomstige
energieleverancier;
Aanduiding en/of wijziging van de duur van de
aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast
met de injectie van de Lokale Productie en aanduiding
van de overeenkomstige energieleverancier

Aanduiding en/of wijziging van aanduiding van de
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname
van de belasting en mededeling van de
overeenkomstige energieleverancier;
Aanduiding en/of wijziging van de duur van de
aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke
belast met de injectie van de Lokale Productie en
mededeling van de overeenkomstige
energieleverancier
Aanduiding en/of wijziging van de duur van de
Aanduiding en/of wijziging van de duur van de
aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken
aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken
belast met de afname of de injectie en aanduiding van belast met de afname of de injectie en mededeling
de overeenkomstige energieleverancier
van de overeenkomstige energieleverancier
Praktische modaliteiten voor onderschrijving
Contactpersonen voor Elia

Geschrapt
Contactpersonen voor Elia

Berekening financiële garantie

Berekening financiële garantie

Standaardformulier Bankgarantie

Standaardformulier Bankgarantie

Gefactureerde bedragen voor Aansluitingen

Geschrapt

Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters
van Toegangs‐verantwoordelijken van
Toegangspunten behorend tot een productie‐site

Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters
van Toegangsverantwoordelijken van
Toegangspunten behorend tot een productiesite

Vaste bandlevering

Vaste bandlevering

Flexibele bandlevering

Flexibele bandlevering

Toelating m.b.t. de Bijlage 2 ([∙]) van het
Toegangscontract die door de Netgebruiker kan
worden verleend
Toelating m.b.t. de Bijlagen 3 tot 3ter van het
Toegangscontract die door de Netgebruiker kan
worden verleend
Regels tussen Elia en de Beheerder van het op het Elia‐
Net aangesloten Gesloten Distributienet voor de
organisatie van de toegang van de Gebruikers van het
Gesloten Distributienet
Aanduiding en/of wijziging van de duur van de
aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast
met de opvolging van niet‐toegewezen energie in het
op het Elia‐Net aangesloten Gesloten Distributienet

Volmacht m.b.t. de Bijlage 2 van het
Toegangscontract verleend door de Netgebruiker
Volmacht m.b.t. de Bijlagen 3 tot 3ter van het
Toegangscontract verleend door de Netgebruiker

Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters
van Toegangsverantwoordelijken van het
Toegangspunt CDS behorend tot een productie‐
eenheid die gelegen is in het Gesloten Distributienet
dat op het Elia‐Net is aangesloten

Regels tussen Elia en de Beheerder van het op het
Elia‐Net aangesloten Gesloten Distributienet voor
de organisatie van de toegang van de Gebruikers
van het Gesloten Distributienet
Aanduiding en/of wijziging van de duur van de
aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke
belast met de opvolging van niet‐toegewezen
energie in het op het Elia‐Net aangesloten Gesloten
Distributienet
Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters
van Toegangsverantwoordelijken van het
Toegangspunt CDS behorend tot een productie‐
eenheid die gelegen is in het Gesloten
Distributienet dat op het Elia‐Net is aangesloten

Tariferingsprincipes en facturatieprocedure

Tariferingsprincipes en facturatieprocedure
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Dit zou de volgende organisatie opleveren:
Nieuwe nummer

Actuele nummer

Nieuwe tijtel

1

1

2

2

3

12

4
5
6
7

5
6
7
15

8

3

9

3bis A‐B

10

3ter

11

13

12

9

13
14

10
11

15

14

16

14bis

17

14ter
4
8

Organisatie van de bijlagen

Identiteit en persoonlijke gegevens van de Toegangshouder
Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de
Toegangshouder, toevoeging van Toegangspunten aan een
Toegangscontract
Volmacht m.b.t. de Bijlage 2 van het Toegangscontract
verleend door de Netgebruiker
Contactpersonen voor Elia

algemeen bijlagen

Berekening financiële garantie
Standaardformulier Bankgarantie
Tariferingsprincipes en facturatieprocedure
Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding
van de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en
de injectie en mededeling van de overeenkomstige
energieleverancier
Aanduiding en/of wijziging van aanduiding van de
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van de
belasting en mededeling van de overeenkomstige
energieleverancier;
Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding
van de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie
van de Lokale Productie en mededeling van de
overeenkomstige energieleverancier
Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding
van de Toegangsverantwoordelijken belast met de afname
of de injectie en mededeling van de overeenkomstige
energieleverancier
Volmacht m.b.t. de Bijlagen 3 tot 3ter van het
Toegangscontract verleend door de Netgebruiker
Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters van
Toegangsverantwoordelijken van Toegangspunten
behorend tot een productiesite
Vaste bandlevering

bijlagen aanduiding ARP

Flexibele bandlevering
Regels tussen Elia en de Beheerder van het op het Elia‐Net
aangesloten Gesloten Distributienet voor de organisatie
van de toegang van de Gebruikers van het Gesloten
Distributienet
Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding
van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging
van niet‐toegewezen energie in het op het Elia‐Net
aangesloten Gesloten Distributienet
Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters van
Toegangsverantwoordelijken van het Toegangspunt CDS
behorend tot een productie‐eenheid die gelegen is in het
Gesloten Distributienet dat op het Elia‐Net is aangesloten
Geschrapt

bijlagen CDS

Geschrapt

2. Wat denkt u van het voorstel om elke netgebruiker systematisch een toegangscontract, als
toegangshouder, te laten ondertekenen bij het begin van de indienststelling van de
aansluitingsinstallaties waarbij hem de mogelijkheid wordt gelaten om een derde aan te duiden als
toegangshouder, ongeacht of dit onmiddellijk dan wel later gebeurt?
Voor de algemene context, zie punt 3.2.
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