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Bijlage 14ter: Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters van 
Toegangsverantwoordelijken van het Toegangspunt CDS behorend tot een productie-
eenheid die gelegen is in het Gesloten Distributienet dat op het Elia-Net is aangesloten 

(zie artikels 8, 11 en 20; Bijlage 14) 

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

(hierna “Contract”) 

Deel I: Algemene informatie 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van het/de hierna omschreven 
Toegangspunt(en) CDS verklaart te voldoen aan de voorwaarden bepaald in Artikel 4.2 van Bijlage 14 
van het Contract. 

Deze Bijlage is slechts van toepassing voor elke productie-eenheid1 die op een enkel Toegangspunt 
CDS is aangesloten en indien er een contract voor de coördinatie van de injectie van een productie-
eenheid met Elia is afgesloten. 

Betrokken Toegangspunt(en) CDS 

Toegangspunt CDS 
(EAN-code) 

Naam Toegangspunt CDS + 
Naam van het Gesloten Distributienet 

Percentage van toepassing 
op de 

Toegangsverantwoordelijke 
belast met de opvolging 

   

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van dit(deze) Toegangspunt(en) CDS (hierna 
“Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging”) verklaart een contract gesloten te hebben met 
een andere Toegangsverantwoordelijke met als voorwerp de verdeling, op basis van een vast 
percentage (hierna “Percentage”), van de geïnjecteerde energie in het(de) bovenvermelde 
Toegangspunt(en) CDS. 

Dit Percentage wordt in rekening genomen bij de toekenning van de geïnjecteerde energie in de 
perimeters van toegangsverantwoordelijkheid van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging en van de Toegangsverantwoordelijke waarmee hij de energie deelt in dit/deze 
Toegangspunt(en) CDS (hierna “Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie”). 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging en de Toegangsverantwoordelijke voor 
Gedeelde Energie gaan hiermee akkoord. 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging: 

Maatschappij [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nummer [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

                                                   
1 Iedere machine in de zin van het coördinatiecontract voor de injectie van een productie-eenheid, indien de productie-eenheid 
uit meerdere machines bestaat. 
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Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie: 

Maatschappij [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nummer [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deel II: Aanduiding en kenmerken van het Percentage 

Het Percentage dat in de Tabel Toegangspunten weergegeven is, is vast voor de duur van het 
Contract behoudens in geval van wijziging. 

Dit Percentage kan gewijzigd worden met ingang van de eerste dag van elke nieuwe kalendermaand, 
voor zover deze kalendermaand valt binnen de duur van het Contract. 

De aanvraag tot wijziging dient te gebeuren door het overmaken van een nieuwe versie van deze 
Bijlage waarin het gewijzigde Percentage aan Elia2 wordt aangegeven ten laatste twee (2) werkdagen 
voor de eerste dag van de nieuwe kalendermaand. 

Deel III: Toekenning aan de evenwichtsperimeters 

A:Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging  

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van dit/deze Toegangspunt(en) CDS is ertoe 
gehouden de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie de nodige informatie te verstrekken 
met betrekking tot de waarde die aan zijn perimeter van toegangsverantwoordelijkheid zal worden 
toegekend zodat de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie zijn genomineerd evenwicht 
op voldoende wijze in real time kan beheren. Hij zal hetzelfde doen met de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet, zodat de Beheerder van het Gesloten Distributienet de toekenningen 
beschreven in Bijlage 14 van het Contract op voldoende wijze kan uitvoeren.  

Het volgende wordt, voor een gegeven kwartuur, aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid 
van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging, voor elk betrokken Toegangspunt CDS 
toegekend: 

푄 = 푃 ∗ 퐺퐸 ∗ 훼 

met: 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid  
ku = kwartuur 
P = percentage gedefinieerd voor de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van het 

betrokken Toegangspunt CDS 
GE = geïnjecteerde energie van het betrokken Toegangspunt CDS  
α = (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens artikels 161 en 162 van het 

Technisch Reglement Transmissie) indien AE een afname betreft; anders is deze waarde 1. 
De factor X zal, uitgedrukt in een percentage, gepubliceerd worden op de internet site van Elia 
en kan indien nodig worden aangepast op basis van de gemeten verliezen. 

                                                   
2 Aan de contactpersoon of –dienst verantwoordelijk voor dit activiteitengebied bij Elia, zoals bepaald in Bijlage 5 bij dit Contract. 



 

Toegangscontract 3/3 [] 
Bijlage 14ter:  [] V1/2013 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

Paraaf van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet 
Paraaf ARP: 

 

B:Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie  

Het volgende wordt, voor een gegeven kwartuur, aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid 
van de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde energie, voor elk betrokken Toegangspunt CDS 
toegekend: 

푄 = (1 − 푃) ∗ 퐺퐸 ∗ 훼 

met: 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid 
ku = kwartuur 
P = percentage gedefinieerd voor de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van het 

betrokken Toegangspunt CDS 
GE = geïnjecteerde energie van het betrokken Toegangspunt CDS  
α = (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens artikels 161 en 162 van het 

Technisch Reglement Transmissie) indien AE een afname betreft; anders is deze waarde 1. 
De factor X zal, uitgedrukt in een percentage, gepubliceerd worden op de internet site van Elia 
en kan indien nodig worden aangepast op basis van de gemeten verliezen. 

Deel IV: Nominaties 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging staat in voor de verplichtingen in verband met 
de Nominaties voor de gehele injectie van het(de) betrokken Toegangspunt(en) CDS.  

Voor de evaluatie van de Nominaties uitgevoerd door de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging en de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie, zal Elia echter rekening houden 
met het Percentage als voorzien hierboven. 

Deel V: Aanvang 

Deze Bijlage treedt in werking op [•]  

Handtekening van de Beheerder van het Gesloten Distributienet 

________________________ 

Handtekening van de Toegangshouder (indien verschillend van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet) 

________________________ 

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging  

_______________________ 

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie 

_______________________ 


