Toegangscontract: aanduiding AH en ARP
Elia WG ‘Belgian grid’ (24.01.2017)
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Oproep tot duidelijke en coherente formulering

Artikelen 8, 9, 10 en 11 van het toegangscontract (I)
 Nood aan een duidelijk onderscheid tussen procedures, bv. :
 Toegangsaanvraag (ondertekening Toegangscontract)
 Aanduidingsaanvraag (aanduiding van een AH)

 Toevoegingsaanvraag (toevoeging van Toegangspunt aan Toegangscontract)
 Wijziging van de aanduiding (enkel wijzigen duur)
 Hernieuwing van de aanduiding
 Duidelijke switch-procedure?

 Coherentie:

 Foutieve verwijzingen (bv. ‘Toegangsaanvraag’ i.p.v. ‘Toevoegingsaanvraag’ in

art. 8.2; ‘Toegangshouder’ i.p.v. ‘Toegangsverantwoordelijke’ in art. 9.1; …)
 Verwijzing naar gebruik bijlage 2 en volledigverklaring
 Principes bundelen
 Kalenderdagen versus werkdagen
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Oproep tot duidelijke en coherente formulering

Artikelen 8, 9, 10 en 11 van het toegangscontract (II)
 Timings:

 Toevoegingsaanvraag: aanpassing toegangsregister en melding vóór de

aanduiding in werking treedt (art. 9.2)

 Nu retro-actieve werking, bv. volledigverklaring op laatste dag van de maand, 10

dagen voor aanpassing register en melding terwijl al inwerkingtreding op de eerste
van de volgende maand)

 Onduidelijke procedure voor hernieuwing aanduiding ARP (art. 9.3, §4)

 Hoe wordt verzekerd dat ‘aanduidingen’ op elkaar aansluiten?
 Aanduiding van een nieuwe ARP kan aanvangen vóór de aanduiding van de vorige
ARP is afgelopen (art. 11.1), maar aanduiding kan gebeuren door nieuwe AH
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Opvangen van de gevolgen van opheffen ‘onherroepelijke karakter’

Voorstellen opheffen bijlage 12 en 13

 Onbelangrijk: aparte bijlage of geïntegreerd in bijlage 2 en 3
 FEBEG is geen vragende partij om ‘onherroepelijk karakter’ van

het mandaat op te heffen:

 Mandaat kan toegevoegde waarde hebben (beperken risico’s van AH en ARP):
 Leverancierscontract neemt een einde (onderling overleg, einde termijn, juridische
betwisting, …)
 Met ‘mandaat’ kan aanduiding als AH (grid fee) en ARP (onbalansfactuur) beëindigd
worden
 Indien ‘onherroepelijk karakter’ wordt opgeheven, kan risico beperkt worden

door aanpassing van het Toegangscontract, namelijk:

 Aanduiding als AH neemt een einde bij (1) de afloop van de bepaalde duur en (2) de

kennisgeving aan Elia dat het onderliggende leveringscontract een einde heeft
genomen
 Aanduiding als ARP neemt een einde bij (1) de afloop van de bepaalde duur, (2) het
einde van de aanduiding van X als AH en (3) de kennisgeving aan Elia dat het
onderliggende leveringscontract een einde heeft genomen

4

25/01/2017 • Toegangscontract

