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Toegangscontract verduidelijking
• Inputs :
•

Feedback van FEBEG – Standpunt 16/1/2017

•

Discussies in WG BG in 2016 & 2017

•

Cartografie van verschillende mogelijke acties van toegangshouder

Beheerstaken van de toegangshouder ivm toegangspunten
Gedurende de looptijd van het toegangscontract, kan de toegangshouder :
•

Additionele toegangspunt(en) toevoegen in zijn toegangscontract : hij wordt toegangshouder
voor deze punten (switch in)

•

Schrappen van toegangspunt(en) in zijn toegangscontract (switch out)

•

Wijzigen van de gegevens betreffende de toegangspunt(en) in zijn toegangscontract

•

Wijzigen (verlengen of verkorten) of hernieuwen van zijn aanduiding als toegangshouder voor
de toegangspunt(en), indien hij een derde is (netgebruiker is altijd toegangshouder voor
onbepaalde duur)
Art 9; Bijlage 2

•

Aanduiden van één of meerdere ARP(s) voor elk van de toegangspunt(en) in zijn
toegangscontract, voor een bepaalde duur ; meerdere ARPs kunnen aangeduid zijn in
Art 10; Bijlage 3
bepaalde situaties

•

Wijzigen of schrappen van de aanduiding van één of meerdere ARP(s) voor elk
van de toegangspunt(en) in zijn toegangscontract

•

Communicatie van de gegevens van de leverancier voor elk van de toegangspunt(en) in zijn
toegangscontract (inclusief wijzigen of schrappen van gegevens)

Art 9; Bijlage 2

Art 11; Bijlage 3

Bijlage 3

•

Stoppen van zijn toegangscontract (onder bepaalde voorwaarden)
Art. 16
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Beheerstaken van de toegangshouder ivm
toegangspunten
NOOD :
Het contract moet de taken & procedures betreffende beheerstaken
van de toegangshouder ivm toegangspunten duidelijker beschrijven
VOORBEELDEN:
• Aanduidingsaanvraag Toegangshouder
• Switch procedure te verduidelijken

4

Voorbeeld 1: Aanduidingsaanvraag Toegangshouder
Voor toegangshouder en toegangsverantwoordelijke zijn er 3 procedures:
- Aanduiding & toevoeging (switch in/out)
- Wijziging
- Hernieuwing (Procedure „90 dagen“)
Te verduidelijken in het contract : meer // toevoegen
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Voorbeeld 2: switch procedure te verduidelijken
Duidelijkheid scheppen tussen deze 2 manieren om zaken te beschrijven:
-

Is het punt A dat switcht van bijlage 2 van ACH X naar bijlage 2 van ACH Y?

-

Is het de ACH X die aangeduid wordt voor punt A en daarna ACH Y voor dit punt?

De volgende zaken zijn noodzakelijk:
1. Aanvraag & opmaak contract (zie website)
2. Toegangspunten in een ACH contract
1.

Switch in van punten (+ aanduiding van ACH voor die punten)

2.

Stopzetting punten (fysisch verdwijnen van de punten)

3.

Switch out van punten (naar een andere ACH)

4.

Wijziging kenmerken van punten
•

Karakteristieken (I/O, naamgeving, productie-eenheden….)

•

duur
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Voorstel: beheerstaken van toegangshouder ivm
toegangspunten duidelijker beschrijven
Herschrijven van de artikels 8 tot 11
•
•
•
•

Definities : verduidelijking van de gebruikte termen (wat is een ”Toegangsaanvraag”: een
nieuwe punt toevoegen of een nieuwe Toegangscontract ?)
Termijnen : volledig in lijn met de termijnen van het FTR
Herschrijving: nieuwe structuur + verbeteren van vertaalfouten + verduidelijking
Voorstel nieuwe structuur
•
•

•

Algemene principes
• Wie is toegangshouder; welke bijlage te gebruiken; termijnen voor de aanduiding
Beschrijving van de procedures voor de verschillende taken van de toegangshouder
• Per globale taak van de toegangshouder : Switch in toegangspunt; Switch out
toegangspunt; Wijziging eigenschappen toegangspunt muv termijn; Hernieuwing van
toegangshouder en ARP/leverancier…
• Gebruik van elke bijlage; termijnen; specificiteiten voor CDS, link met het
toegangsregister…

Toegangsaanvraag (artikels 1, 8, 10, 20):
•
•
•

Beschrijving in het contract van de aanvraagprocedure van een toegangspunt switch
Geen beschrijving in het contract van de aanvraagprocedure van het toegangscontract zelf
De aanvraagprocedure van het toegangscontract wordt op de Elia website verduidelijkt :
nieuwe webpagina & aanvraagformulier, termijnen…
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Voorstel : verduidelijking van het FTR
Art. 163 en verder: Toegangsprocedure
•

Art. 165 : erkenning van de rol van de toegangshouder in een toegangsaanvraag <> de
andere rol van de ARP. Het specifiek begrip toegangshouder ontbreekt in FTR.

•

Art. 167 : 5WD na indiening van de toegangsaanvraag : Elia bevestigt de volledigheid van
het toegangsaanvraag (of niet)

•

Art. 170 : artikel te verduidelijken : 12WD na indiening van de volledige toegangsaanvraag,
moet Elia de toegangsaanvraag beantwoorden (weigeren of goedkeuren)
 ≠ een toegangscontract volledig van kracht te hebben
 welke toegangsaanvraag ? Van een nieuwe toegangspunt

•

Art. 171 : artikel te verduidelijken : 15WD na indiening van de volledige toegangsaanvraag
stuurt Elia een voorstel van het toegangscontract naar de toegangsaanvrager. Na
goedkeuring van het toegangscontract, wordt de toegangsaanvrager een toegangshouder.

•

Art. 172, 2°, b: artikel te verduidelijken ivm de aanduiding van de toegangshouder

Voorstel : herschrijving van dit luik FTR in // met herschrijving van het contract
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Many thanks for your attention!
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