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Wijzigingen ARP-contract (1/2)
1. Definities
•

Hernemen producten SDR en SGR zoals ze momenteel bestaan

•

Mogelijke wijzigingen om toekomstige evolutie van de producten
"Strategische Reserve door Afschakeling: de strategische reserve geleverd door afschakeling van de vraagzijde (of
Afname van de Belasting) zoals bedoeld in artikel 7quinquies § 2, 1°van de Elektriciteitswet;"
"Strategische Reserve door Productie: de strategische reserve geleverd door Productie-eenheden zoals bedoeld in
artikel 7quinquies § 2, 2°tot 4°van de Elektriciteitswet;"
"Ramp-Down: de fase waarin het globale verbruik van de Strategische Reserve door Afschakeling moet dalen
overeenkomstig de activering gevraagd door Elia en vastgelegd in het contract afgesloten tussen de leverancier van de
Strategische Reserve door Afschakeling en Elia;”

2. SDR / SGR en evenwichtsperimeter van de ARP
SGR: neutralisatie van ARP’s evenwichtsperimeter
•

Concept “out of market” (Wet Art. 7septies, § 2): toegangspunt in ARP evenwichtsperimeter maar nominaties op 0 MW

•

Nominaties <10u00 (nominaties in ID blijven identiek dezelfde; georganiseerd door CIPU-contract en SGR leveringscontract)

•

Voor injecties alleen (dus offtake op dit toegangspunt zijn niet betrokken)

SDR: correctie van ARP’s evenwichtsperimeter
•

Dezelfde principes als voor ICH-product: correctie gedurende activatie

•

Netto injecties vervangen door de overeenkomstige nominatie op dit toegangspunt

•

Informatie real time voor ARP (principes gelijk aan informatie voor activatie R3DP-product)

 Impacten op artikels 11.1.1, 12.2.1 en bijlage 5 (1.2)
 Nieuw punt 11.1.3. « Strategische Reserve door Afschakeling »
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Wijzigingen ARP-contract : voorgestelde teksten
« 11.1. Injectie- en/of Afnamepunten
11.1.1. Toewijzing aan de Evenwichtsperimeter
Injectie- en/of Afnamepunten, met uitzondering van de Toegangspunten die een op het Elia-Net aangesloten Gesloten
Distributienet voeden, worden toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van [ARP]:
•
voor al de Injectiepunten en/of Afnamepunten, waarvoor de toegangshouder, aangewezen overeenkomstig de
toepasselijke regelgeving en/of contractuele bepalingen, toegangsrechten heeft bekomen door het afsluiten met Elia van
een geldig en afdwingbaar toegangscontract; en
•
waarvoor [ARP] geldig werd aangeduid als Toegangsverantwoordelijke voor wat betreft de vermelde Injectiepunten en/of
Afnamepunten in het genoemde toegangscontract.
Deze toekenning aan de Evenwichtsperimeter van [ARP] zal geschieden op basis van het gemeten Actief vermogen, met
uitzondering van het volume geïnjecteerd aan de Toegangspunten van de Productie-eenheden die de Strategische Reserve
door Productie leveren die vervangen wordt door de waarde 0. Deze toekenning is onderworpen aan specifieke voorschriften
inzake Bandleveringen voor Afnamepunten, Gedeelde injectie voor Injectiepunten en de gevallen waarin twee
Toegangsverantwoordelijken worden aangewezen die belast zijn met de opvolging van de afname en/of de injectie in een
Toegangspunt, overeenkomstig artikel 201 van het Technisch Reglement Transmissie, zoals bepaald in het relevante
toegangscontract. »
« Bijlage 5
1.2. Nominaties met betrekking tot Afnamepunten of Injectiepunten en Posities op het Gesloten Distributienet
(…) Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt toegewezen
overeenkomstig de procedures bepaald in Artikel 11.1 moeten door [ARP] bij Elia ingediend worden vóór 15u00 op Dag D-1.
De Day-ahead Nominaties ingediend voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt voor een
Productie-eenheid die de Strategische Reserve door Productie levert, toegewezen overeenkomstig de procedures bepaald in
artikel 11.1, moeten door [ARP] bij Elia ingediend worden vóór 10:00 u op Dag D-1.
(…)
Intraday Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt worden, overeenkomstig de
bepalingen van het contract tot coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden en, voor wat betreft de
Strategische Reserve door Productie, overeenkomstig de bijkomende bepalingen van de contracten afgesloten met Elia
betreffende de levering van de Strategische Reserve door Productie, door [ARP] bij Elia ingediend tussen 18.00 uur op Dag
D-1 en 22.45 huur op Dag D. »
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Wijzigingen ARP-contract : voorgestelde teksten
Nieuw artikel 11.1.3:
« 11.1.3. Strategische Reserve door Afschakeling
Bij activering van de Strategische Reserve door Afschakeling door Elia in het kader van de diensten
van strategische reserve afgesloten door Elia, wordt de Evenwichtsperimeter van [ARP] gecorrigeerd
overeenkomstig de volgende regels:
• de Afname(s) die de Strategische Reserve door Afschakeling vormt (vormen) en die toegewezen
worden aan de Evenwichtsperimeter van [ARP] aan het (de) Toegangspunt(en) wordt (worden)
vervangen door de overeenkomstige Nominatie(s) op dit (deze) Toegangspunt(en);
• de correctie wordt gedaan voor de duur van de effectieve levering van de Strategische Reserve
door Afschakeling, i.e. vanaf het eerste Kwartier van de effectieve leveringsfase die
overeenkomend met het Kwartier aangeduid door de dispatching van Elia om over te gaan tot de
Ramp-Downfase en tot het laatste Kwartier van de effectieve leveringsfase overeenkomend met
het Kwartier aangeduid door de dispatching van Elia om over te gaan tot het beëindigen van de
activering.
Bij een dergelijke activering zal Elia naar best vermogen volgens de kennis waarover Elia dan
beschikt, [ARP] informeren over de activering van de Strategische Reserve door Afschakeling die zijn
Evenwichtsperimeter beïnvloedt en, voor zover Elia erover beschikt, over het effectief geactiveerde
volume van de Strategische Reserve door Afschakeling dat zich in de Evenwichtsperimeter van [ARP]
situeert. Deze informatie wordt telefonisch en/of via e-mail en/of per fax (contact beschikbaar 24/24 u
conform Bijlage 6 van het Contract) aan [ARP] meegedeeld binnen vijftien (15) minuten na de opstart
van de Ramp-Downfase. »
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Wijzigingen ARP-contract (2/2)
3. Economische criteria – SR op Belpex : Nominaties met betrekking tot interne
energieoverdrachten
Nieuw segment op Belpex : het SRM-marktsegment
- Terbeschikkingstelling aan Belpex van een volume aan SR om, in de mate van het mogelijke, de bij de sluiting van de
Belpex DAM niet-bediende order volume voor afname te dekken, in zoverre deze aan de maximale order prijs werden
ingediend
- DAM prijs bereikt de maximale order prijs
- Belpex kent het volume dat haar door Elia ter beschikking is gesteld toe aan de maximale order prijs

Alle volume geleverd door Elia aan de operateur Belpex moet genomineerd worden
- Belpex nomineert het volume geleverd door Elia, met Elia als tegenpartij voor de nominatie
- Actieven ARPs op Belpex moeten een globale nominatie bij Elia indienen (segments DAM + SRM)



Impacten op bijlage 5 (1.4)

« Bijlage 5
1.4. Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten
(…) Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten moeten ingediend worden met een nauwkeurigheid
van 0,1 MW. Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot Interne energieoverdrachten Day-ahead moeten
op globale wijze het geheel van de uitgewisselde energie met de Marktbeheerder vermelden. De Nominaties dienen
een Actief vermogenwaarde te bevatten voor elk Kwartier van de dag. [ARP] moet haar tegenpartij op het
nominatieformulier vermelden (de tegenpartij is de Toegangsverantwoordelijke of Elia met wie de energie wordt
uitgewisseld). De naam van de tegenpartij op het nominatieformulier moet de ARP-code zijn (de ARP-code van de
Toegangsverantwoordelijke is vermeld op de website: “Lijst ARP’s”). (…) »
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