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Aanpassing federaal technisch reglement (1/2)
(Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor
het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe)

 Evolutie, geen revolutie
 De basisstructuur blijft behouden
 Aanpassingen zoveel mogelijk groeperen, geen
deelbeslissingen eenzelfde onderwerp
 Parallel lopende aanpassingsprocedures vermijden
 Prioriteit/Timing afstemmen op de netwerkcodes
 Voorstellen wishlist worden zo veel mogelijk meegenomen
http://economie.fgov.be

Aanpassing federaal technisch reglement (2/2)
(Koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor
het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe)







Overleg met de netbeheerder
Overleg met de Gewesten, Wet 8 augustus 1980
Advies CREG (minimaal 40 dagen)
Advies van de Inspecteur van Financiën
Advies van de Raad van State (30 dagen)
→ Gemiddelde duur: 6 maanden
http://economie.fgov.be

Inhoud federaal technisch reglement
29 APRIL 1999. - Wet betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt
 Art. 11. Na advies van de commissie en overleg met de netbeheerder stelt de
Koning een technisch reglement op voor het beheer van het transmissienet en
de toegang ertoe.
 Het technisch reglement bepaalt inzonderheid :
–
–
–
–
–
–
–

1° de technische minimumeisen ,,,
2° de operationele regels ,,,
3° in voorkomend geval, de prioriteit ,,,,
4° de ondersteunende diensten die de netbeheerder moet inrichten;
5° de gegevens die de netgebruikers aan de netbeheerder moeten verstrekken,,,
6° de informatie die door de netbeheerder moet worden verstrekt aan de beheerders van andere elektriciteitsnetten,,,
7° de bepalingen op het gebied van informatie of van voorafgaande goedkeuring door de commissie van operationele regels,
algemene voorwaarden, type-overeenkomsten, formulieren of procedures toepasbaar op de netbeheerder en, in voorkomend
geval, op de gebruikers,,,
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Volgende stappen (1/2)
 FOD / CREG analyseren samen met Elia wat wel en wat
niet in het FTR moeten komen
 Q2: Elia voorziet consultatie over SGU
 FOD start overleg SGU met de Gewesten (informatief)
 17/05/2018 deadline finaal voorstel over general
requirements door Elia (tekstvoorstel FTR +
consultatieverslag)
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Volgende stappen (2/2)
 FOD analyseert voorstel
 Advies CREG
 FOD integreert advies van de CREG en maakt een
voorstel tot beslissing over aan de minister
 17/12/2018: beslissing over SGU + general requirements
 27/04/2019: volledige compliance
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