
 

Toegangscontract 1/5 [ ] 
Bijlage 3ter: [ ] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[ ] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP opvolging (netto) Afgenomen energie: 
Paraaf ARPopvolging (netto) Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bijlage 3ter: [ ]
Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken 

belast met de afname of de injectie en mededeling van de overeenkomstige 
energieleverancier 

(zie artikels 10, 11 en 20) 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met de referentie[ ]. 

Aanduiding/wijziging (van de duur) van de aanduiding van de Toegangs-
verantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde energie 

Tabel van de Toegangspunten 

Toegangspunt 
(EAN-Code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 
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  (maand/jaar) (maand/jaar) 
    

In geval van de ondertekening van Bijlage 9, 10 of 11 moet de term “afgenomen energie / 
geïnjecteerde energie” zoals vermeld in deze Bijlagen, begrepen worden als zijnde de 
(netto) Afgenomen Energie en de (netto) Geïnjecteerde Energie. 

Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie: 

Onderneming [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deze Toegangsverantwoordelijke is belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde 
Energie. 

Hij wordt aangeduid door de Toegangshouder als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
injectie voor: 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het bovenvermelde Toegangscontract 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding. 
(hierboven aanduiden wat past) 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
injectie (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie 
aan waarvan de gegevens opgenomen zijn in de bovenstaande tabel (deze 



 

Toegangscontract 2/5 [ ] 
Bijlage 3ter: [ ] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[ ] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP opvolging (netto) Afgenomen energie: 
Paraaf ARPopvolging (netto) Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

(hierboven aanduiden wat past) 

Deze Toegangsverantwoordelijke verklaart met Elia één of meerdere contracten te hebben 
gesloten voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden voor de 
Toegangspunten aangeduid in bovenstaande tabel. 

Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname 

Onderneming [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deze Toegangsverantwoordelijke is belast met de opvolging van de (netto) Afgenomen 
Energie. 

Hij wordt aangeduid door de Toegangshouder als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname voor: 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het bovenvermelde Toegangscontract 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding. 
(hierboven aanduiden wat past) 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname 
aan waarvan de gegevens opgenomen zijn in de bovenstaande tabel (deze 
Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

(hierboven aanduiden wat past) 

Mededeling van de gegevens van de overeenkomstige energieleverancier 

De hieronder gedefinieerde leverancier wordt door de Toegangshouder vermeld als de 
overeenkomstige energieleverancier voor elk Toegangspunt waarvan sprake in deze Bijlage. 

 De Toegangsaanvrager is de leverancier; 

 De Toegangsaanvrager deelt de gegevens mee van de leverancier waarvan de 
gegevens opgenomen zijn in de onderstaande tabel: 

(hierboven aanduiden wat past) 

Bedrijfsgegevens van de leverancier: 

Onderneming [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 



 

Toegangscontract 3/5 [ ] 
Bijlage 3ter: [ ] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[ ] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP opvolging (netto) Afgenomen energie: 
Paraaf ARPopvolging (netto) Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 
Al wie deze Bijlage invult, is gehouden aan de betrokken Netgebruiker een kopie van deze 
Bijlage te overhandigen. 

1. Toekenningen aan de perimeters van evenwicht 

A:  Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van de (netto) Geïnjecteerde Energie 

De hoeveelheid op kwartuurbasis zoals bepaald door de volgende vergelijking wordt 
toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde energie 
voor elk Toegangspunt: 

 

waarbij: 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijke 

qh = kwartuur 

I = (netto) Geïnjecteerde Energie op het Toegangspunt in kwestie 

B:  Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van de (netto) Afgenomen Energie 

De hoeveelheid op kwartuurbasis zoals bepaald door de volgende vergelijking wordt 
toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijkheid van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Afgenomen Energie voor 
elk Toegangspunt in kwestie: 

 

waarbij: 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijke 

qh = kwartuur 

Pr = (netto) Afgenomen Energie op het Toegangspunt in kwestie  

 (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens het artikel 161 en 
162 van het Technisch Reglement Transmissie) 

De factor X – uitgedrukt in percentage – zal gepubliceerd worden op de internetsite van Elia 
en zal indien nodig aangepast kunnen worden op basis van de gemeten verliezen. 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Afgenomen Energie 
en de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde 
energie moeten de noodzakelijke inlichtingen uitwisselen op deze toegangspunten waarmee 
de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie zijn dagelijkse Nominatie kan 
voorstellen en zijn genomineerd evenwicht kan beheren in real time en waarmee de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname zijn genomineerd evenwicht kan beheren 
in real time. 

 



 

Toegangscontract 4/5 [ ] 
Bijlage 3ter: [ ] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[ ] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP opvolging (netto) Afgenomen energie: 
Paraaf ARPopvolging (netto) Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

2. Nominaties 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde 
energie neemt de verplichtingen op zich met betrekking tot de Nominaties voor alle afnames 
en/of injecties van het(de) Toegangspunt(en) in kwestie. De Toegangsverantwoordelijke 
belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde energie nomineert in eigen naam en in 
naam en voor rekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de 
(netto) Afgenomen Energie. 

Meer bepaald zijn de Nominaties die overgemaakt moeten worden overeenkomstig het 
contract voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden (ingevoerd 
krachtens de artikelen 198 en volgende van het Technisch Reglement Transmissie) de 
Nominaties met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie. 

Op dezelfde wijze moeten de Nominaties met betrekking tot de afname van de belasting 
overgemaakt worden in het kader van bijlage 3ter. 

Het resultaat van de combinatie van de Nominaties met betrekking tot de afname van de 
belasting en met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie zal door Elia berekend 
worden. 

In het kader van de evaluatie van de Nominatie door Elia (zoals beschreven in het contract 
van de Toegangsverantwoordelijke): 

- wanneer dit resultaat een Geïnjecteerd Vermogen is, zal er rekening mee gehouden 
worden voor de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
van de (netto) Geïnjecteerde energie; 

- wanneer dit resultaat een Afgenomen Vermogen is, zal er rekening mee gehouden 
worden voor de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
van de (netto) Afgenomen energie. 

Het resultaat van de combinatie van de Nominaties met betrekking tot de afname van de 
belasting en met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie zal ter beschikking 
gesteld worden van de Toegangsverantwoordelijken, ieder voor het deel dat hem 
aanbelangt, en dat nadat de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de 
injectie de Nominatie van het (de) Toegangspunt(en) in kwestie ingediend heeft. 

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) 
Afgenomen energie 

_______________________Datum: 

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) 
Geïnjecteerde energie 

_______________________Datum: 



 

Toegangscontract 5/5 [ ] 
Bijlage 3ter: [ ] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[ ] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP opvolging (netto) Afgenomen energie: 
Paraaf ARPopvolging (netto) Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

(Handtekening van de Toegangshouder1) 

_______________________Datum: 

Handtekening overeenkomstige energieleverancier 

_______________________Datum: 

                                                     
1Handtekening Toegangshouder behoudens toelating gegeven krachtens de bijlage 13 


