Overeenkomst Dienstverlener van flexibiliteit
in het kader van de
tertiaire reserves 2014 (BSP)
(Versie xx van juni 2013)

_____________________________________________________
Referentie contract
Tussen
Maatschappelijke zetel
Ondernemingsnummer/RPM
BTW-nummer
Vertegenwoordigd door
Dienstverlener van flexibiliteit, hierna “BSP” genaamd
enerzijds

En

[xxx/DNB]

Maatschappelijke zetel
Ondernemingsnummer
RPM
BTW-nummer
Vertegenwoordigd door

[handelend in naam en voor rekening van de volgende distributienetbeheerders (DNB’s):
invoeging lijst + EAN/GLN-codes]
anderzijds
en beiden hierna eveneens, zonder onderscheid, afzonderlijk “Partij” en samen “Partijen”
genaamd.

Overwegende
1) dat de Distributienetbeheerder exploitant en/of eigenaar is van het distributienet tot een
spanning van xx kV;
2) dat de Distributienetbeheerder bij beslissing van de VREG werd aangewezen als
distributienetbeheerder in zijn werkingsgebied;
3) dat de BSP in 2014 diensten i.v.m. de tertiaire reserve wenst aan te bieden aan de
Transportnetbeheerder (TNB) via klanten (DNG’s) aangesloten op het distributienet;
4) dat de BSP een contract heeft afgesloten met één of meerdere DNG’s in het kader van
het Elia-product “R3 dynamic profile”.
Werd overeengekomen hetgeen volgt:

Artikel 1: Voorwerp van de overeenkomst
De onderhavige overeenkomst beschrijft de bijzondere voorwaarden en modaliteiten van de
wederzijdse rechten en plichten van [xxx / DNB] en de BSP. Ze richt zich op de mogelijkheid om,
op vraag van de BSP, de afname van elektriciteit door klanten (of DNG’s) aangesloten op het net
van [de DNB / een DNB beheerd door xxx] te verminderen, om de Transportnetbeheerder (TNB)
een tertiaire reservecapaciteit aan te bieden.
De inhoud van de onderhavige overeenkomst en de bijlagen die er deel van uitmaken, vormen
samen een geheel. De BSP erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het
aansluitingscontract en de bijlagen die de DNB verbinden met de betrokken DNG’s en hij
aanvaardt de daarin opgenomen bepalingen.
[xxx / DNB] en de BSP erkennen dat de onderhavige overeenkomst volledig wordt onderworpen
aan het technisch reglement distributie elektriciteit voor het Vlaamse Gewest goedgekeurd door
de Vlaamse Regering op 25 mei 2012 en op 24 november 2012 gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad (hierna “TRDE”), alsook aan alle eventuele toekomstige wijzigingen van het TRDE.
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Artikel 2: Specifieke gegevens
2.1.

De specifieke gegevens met betrekking tot deze overeenkomst worden gedetailleerd in
de bijlagen.
Alle bijlagen van deze overeenkomst maken integraal deel uit van de onderhavige
overeenkomst.

Lijst van de bijlagen:
Lijst met de geprekwalificeerde aansluitingen voor de Bijlage 1
flexibiliteit
Prekwalificatieprocedure

Bijlage 2

Procedure voor activering van de flexibiliteit

Bijlage 3

Meetgegevens

Bijlage 4

Contactpersonen

Bijlage 5

Artikel 3: Aansprakelijkheid
De BSP is aansprakelijk voor elke schade, onder welke vorm ook, veroorzaakt door elke afname
van elektriciteit die verband houdt met de activering van de aangeboden flexibiliteit, in strijd met
de bepalingen van de overeenkomst, wie ook de voormelde afname aangevraagd heeft. De BSP
is aansprakelijk voor elke schade, onder welke vorm ook, veroorzaakt door elke afname buiten
de toegelaten uren.
Elke eventuele vraag van een leverancier of een derde met betrekking tot de gevolgen
verbonden aan de activering van de flexibiliteit valt onder de verantwoordelijkheid van de DNG
en/of de BSP, met uitsluiting van om het even welke aansprakelijkheid van [xxx / DNB].
[xxx / DNB] kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de weigering om een DNG te
prekwalificeren. De BSP en de DNG kunnen geen aanspraak maken op een schadevergoeding
van [xxx / DNB] bij een niet-kwalificatie van een DNG of bij wijziging van de pool op aanvraag
van de DNB volgens de procedure beschreven in bijlage 2 (§3.2).
In het geval van een geplande onderbreking door [xxx / DNB], informeert [xxx / DNB] de DNG
conform de van toepassing zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen. De BSP legt elke
DNG, opgenomen in bijlage I, op hem te informeren over elke geplande onderbreking.
De BSP is aansprakelijk voor elke ongeplande onderbreking waarvan hij aan de basis ligt. De
BSP kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding van [xxx / DNB] indien een
onderbreking de activering van de flexibiliteit bij een DNG verhindert.
De BSP vrijwaart de DNB integraal tegen iedere aanspraak of vordering van om het even welke
derde, daaronder begrepen de DNG zelf, voor enige schade waarvoor de aansprakelijkheid op
grond van onderhavige overeenkomst aan de BSP is toegewezen.
De BSP sluit een verzekering af die zijn aansprakelijkheden op grond van de onderhavige overeenkomst
afdoende dekt en maakt het bewijs hiervan op eenvoudig verzoek over aan de DNB.
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Artikel 4: Confidentialiteit
De bepalingen uit het TRDE met betrekking tot vertrouwelijkheid zijn integraal van toepassing op
de gegevens en informatie uitgewisseld tussen de Partijen in het kader van onderhavige
overeenkomst.

Artikel 5: Betalingsmodaliteiten
De kosten van de initiële prekwalificatie van de pool van de BSP zullen worden gefactureerd
volgens het volgende principe
(te bepalen per DNB/xxx)
De kosten van de wijziging van de pool op initiatief van de BSP zullen worden gefactureerd
volgens het volgende principe
(te bepalen per DNB/xxx)
De kosten van de wijziging van de pool ten gevolge van een specifieke beperking bij de DNB (cf.
bijlage 2 stap 3, punt 3.2) zullen niet worden gefactureerd.
(te bepalen per DNB/xxx)

De BSP of zijn mandataris verbindt zich ertoe het totale bedrag van de factuur binnen de 15
dagen vanaf de verzenddatum van de factuur aan de DNB over te maken. De prekwalificaties
zullen slechts gestart worden na inning van de betaling.
In dat tijdsbestek dient de bankrekening van de DNB gecrediteerd te zijn (in euro’s).

Artikel 6: Duur van het contract / einde van het contract
De onderhavige overeenkomst treedt in werking op de datum van de ondertekening en eindigt op
31/12/2014.
De datum naast de handtekening van de Partij die als laatste tekent, doet dienst als datum voor
de onderhavige overeenkomst.
De Partijen gaan onherroepelijk akkoord met de clausules van de onderhavige overeenkomst
waarvan ze erkennen kennis te hebben genomen.

Opgemaakt in twee exemplaren. Elk van de Partijen verklaart een exemplaar ontvangen te
hebben.

Gedaan te
Voor [xxx / DNB],
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Bijlage 1

Lijst met de geprekwalificeerde aansluitingen voor de flexibiliteit

De aansluitingen opgenomen in de hierna vermelde lijst werden geprekwalificeerd door [xxx / DNB].
Annuleert en vervangt de vorige versies te beginnen vanaf ________

EAN-NR.

Ref. contract

Naam

Adres

Max.
afgeschakeld
vermogen
(kW)

Afschakel
gradiënt
(kW/s)
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Max. aant.
Flexibiliteitsactiveringen

Mogelijk tijdschema voor
activering en/of voor
recuperatie van energie /
opmerking

Bijlage 2

Prekwalificatieprocedure

Stap 0: Voorafgaandelijk advies
De BSP [kan/moet] op elk ogenblik aan [xxx/DNB] een betalend en niet-bindend voorafgaandelijk
advies vragen over één of meerdere EAN’s.
Hiertoe vervolledigt hij de tabel in stap 1.
Stap 1: verzending van de initiële aanvraag
De initiële prekwalificatieperiode eindigt op 20 augustus 2013. De aanvragen die na deze datum
ontvangen worden, zullen niet in aanmerking genomen kunnen worden.
De BSP vervolledigt het bijgevoegde formulier met de informatie van de DNG’s (via hun EANcode) waarvan hij verlangt dat ze geprekwalificeerd worden: zie bijgevoegd document
Hij verstuurt de tabel vervolgens per e-mail naar het adres xxx@yyy en vermeldt het onderwerp
van zijn bericht conform de instructies beschreven in het formulier.
Hij ziet erop toe dat de DNG’s die hij in deze lijst opneemt, beantwoorden aan de volgende
voorwaarden:
 Hun aansluiting is gerealiseerd op het hoogspanningsnet van de DNB;
 Het aansluitingsvermogen bedraagt minimum 250 kVA, met het expliciete akkoord van
[xxx / DNB] dat dit vermogen tot 100 kVA kan teruggebracht worden;
 De meetinstallatie is voorzien van een automatische lezing per kwartier (AMR-opnames).
De BSP verzekert dat de flexibiliteit enkel de vermindering van de afname op het net van de
DNB betreft (geen zuivere injectie in het net). Bij injecties in uitzonderlijke gevallen (indien
toegelaten door [xxx/DNB]), vermeldt de BSP expliciet de verhoging van injectie in het net van de
DNB. In dat geval is de EAN van de klant een injectie-EAN.
Om deze wijziging in afname, met akkoord van de DNG, uit te voeren, beschikt de BSP over zijn
eigen (technische en telecommunicatie) middelen.
Bovendien erkent de BSP uitdrukkelijk dat het feit om een DNG in zijn pool (het geheel van
geprekwalificeerde EAN’s) op te nemen, de verantwoordelijkheid met zich brengt om minstens
met de DNG te verifiëren en overeen te komen dat:
 laatstgenoemde effectief een leveringscontract heeft onderschreven met een
energieleverancier die een toegangscontract met de DNB’s heeft;
 laatstgenoemde effectief een flexibiliteitsovereenkomst met de BSP heeft onderschreven;
 laatstgenoemde de afgeschakelde energie niet zal recupereren door een afnamepiek te
creëren tussen [xx u en yy u] (zonder expliciet akkoord van [xxx / DNB]);
 de eventuele afnamepiek ten gevolge van de recuperatie van de afgeschakelde energie
het aansluitingsvermogen niet overstijgt;
 de eventuele afnamepiek ten gevolge van de recuperatie van de afgeschakelde energie
desgevallend in aanmerking zal worden genomen in de facturatie van de maandelijkse
maximale piek.
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Met zijn aanvraag voegt de BSP voor elke DNG een bewijs toe dat de DNG aanvaardt dat zijn
meetgegevens aan een derde partij worden gecommuniceerd. Dit bewijs zal ten laatste bij de
ondertekening van onderhavige overeenkomst de vorm moeten aannemen van een officieel
mandaat van de DNG.
Stap 2: analyse van de aanvraag
[xxx / DNB] analyseert de aanvraag van de BSP. Parallel hiermee bezorgt [xxx / DNB] aan de
TNB de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om hem zijn eigen analyse te laten uitvoeren. Deze
gegevens worden samengevoegd per planningspunt, maar de TNB kan aan [xxx / DNB]
gedetailleerdere informatie vragen voor de EAN’s op de kritieke plaatsen in zijn net.
Op basis van objectieve niet-discriminerende criteria, kan [xxx / DNB] of de TNB weigeren om
EAN’s (DNG’s) te prekwalificeren.
Deze weigeringscriteria zijn (niet-limitatieve lijst):
 De activering van de wijziging van de afname dreigt een probleem van overbelasting op
het net/een spanningsprobleem te creëren door de aanwezigheid van gedecentraliseerde
productie aangesloten op het voornoemde net;
 De recuperatie van de afgeschakelde energie dreigt een onaanvaardbare overbelasting
op het net van de DNB of TNB teweeg te brengen (bij N en/of bij N-1);
 …
Ten laatste op 19 september 2013, stuurt [xxx / DNB] naar de BSP de geconsolideerde
resultaten, samen met het contractvoorstel. Voor elke EAN zal [xxx / DNB] verduidelijken of
 De prekwalificatie van de EAN aanvaard wordt (zowel door [xxx / DNB] als door de TNB),
 De prekwalificatie van de EAN geweigerd wordt,
 De prekwalificatie van de EAN onder voorbehoud aanvaard wordt (zie Bijzondere regel
hieronder)
De prekwalificatie zal pas effectief zijn wanneer alle mandaten van de DNG’s ter beschikking zijn
van [xxx / DNB].
Bijzondere regel: in het geval van beperkingen/problemen tussen verschillende DNG’s die niet
samen geactiveerd zouden kunnen worden, brengt [xxx / DNB] de betrokken BSP’s hiervan op
de hoogte, zodat hij (zij) zijn (hun) pool(s) eventueel kan (kunnen) aanpassen Zo niet, en voor
zover dat deze concurrentiële EAN’s behoren tot de door de TNB weerhouden offertes tijdens de
commerciële selectiefase van de BSP, bestaat er een kans dat het activeerbaar vermogen van
deze EAN’s gelimiteerd wordt door beperkingen op het net van de TNB en/of [xxx / DNB].

Ref. contract

7/10

Stap 3: Wijziging van de Pool
3.1 Wijziging van de pool op aanvraag van een BSP
Vóór het einde van de eerste maand van elk trimester, kan de BSP aan [xxx / DNB] vragen om
één of meerdere DNG’s toe te voegen aan of te verwijderen uit zijn pool door het formulier (cf.
stap 1) per e-mail door te sturen naar xxx@yyy met als onderwerp “Aanvraag tot wijziging van de
Pool van EAN’s voor R3”. Buiten deze periode zullen de aanvragen tot wijziging van de pool
verworpen worden. De BSP kan buiten deze periode echter wel een voorafgaandelijk indicatief
advies aan [xxx / DNB] vragen.
[xxx / DNB] heeft een maand de tijd om de aanvraag tot wijziging van de pool te valideren (op
basis van dezelfde objectieve criteria bepaald in stap 2).
[xxx / DNB] brengt de BSP hiervan op de hoogte door hem de resultaten terug te mailen en
desgevallend een update van de bijlage 1 van de onderhavige overeenkomst te sturen. Deze
update treedt in werking op de eerste dag van het volgende trimester.
De bijzondere regel omschreven in stap 2 spitst zich eveneens toe op deze stap.
De reeds geprekwalificeerde EAN’s krijgen voorrang op de nog te prekwalificeren EAN’s.
3.2 Wijziging van een pool op aanvraag van de [xxx / DNB].
In het geval van het optreden van een beperking op het net van de DNB [beheerd door xxx], die
niet zou afhangen van de verschillende BSP’s en waardoor één of meerdere DNG’s uit een pool
van een BSP verwijderd zouden moeten worden, verbindt [xxx / DNB] zich ertoe dit 3 maanden
vooraf te communiceren.
Bovendien zal een DNG (EAN) die geen leveringscontract meer zou hebben met een
energieleverancier die een toegangscontract met de DNB’s heeft, niet geprekwalificeerd worden.
[xxx / DNB] zal de BSP hiervan op de hoogte brengen.
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Bijlage 3

Procedure voor activering van de flexibiliteit

Bij een aanvraag tot activering van de flexibiliteit, verbindt de BSP zich ertoe om dit ten laatste
24u na de activering te melden op het adres xxx@yyy met in het onderwerp “Activering van de
flexibiliteit” door het bijgevoegde formulier te vervolledigen:
zie bijgevoegd document

Bijlage 4

Meetgegevens

De BSP’s die wensen te beschikken over meetgegevens kunnen rechtstreeks contact opnemen
met xyz.
Er wordt in het settlement van de BSP geen rekening gehouden met de rechtzettingen in de
meetgegevens, die worden doorgevoerd ná de vijfde maand volgend op de maand waarop de
gegevens betrekking hebben.
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Bijlage 5

Contactpersonen

xxx/DNB
Naam

Telefoonnummer

Defecten
Algemeen nr.

Faxnummer

GSM-nummer

E-mailadres

-

-

-

GSM-nummer

E-mailadres

Toelichting

Dienstverlener van flexibiliteit (BSP)
Naam
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Faxnummer

Toelichting
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