
Beste,   
 
Please find below some comments to the Elia Consultation in Subject.  
 

- Lijst van externe organismen die een bewijs van Submeter Conformiteit kunnen uitvoeren: 
kan die lijst zo spoedig mogelijk worden gepubliceerd (eventueel later aangevuld) ? 

- Gesloten distributienetten aangesloten op een distributienet: zijn installaties aangesloten op 
deze netten in elk geval uitgesloten van deelname aan SDR ? Waarom kunnen deze niet 
worden toegelaten ? 

- Definitie Kritische uren: wordt alleen de Kerstvakantie buiten beschouwing gelaten of alle 
schoolvakanties in de winterperiode ? 

- Definitie Vraagzijdebeheer : aan te passen als volgt (verhogen van de vraag is ook 
vraagzijdebeheer): Afname Variatie in verbruik van elektriciteit (in MW) door het 
veranderen, stoppen, starten, versnellen of vertragen van een energieverbruikend 
industrieel proces zonder te steunen op een verhoging variatie van productie. 

- Punt 4.2.: Submetering. Febeliec stelt voor 
o Installaties die kunnen/willen deelnemen aan SDR en vandaag een meetinstallatie 

hebben die compatibel is met het Technisch reglement, toe te laten tot deelname 
(bv. generatie-eenheden met een vermogen <5 MW); 

o Submetering op gesloten distributienetten met de nodige realiteitszin te bekijken. 
Sommige CDSen hebben een zeer gesofistikeerd meetsysteem dat que accuraatheid, 
betrouwbaarheid en transparantie vergelijkbaar is met het Elia-net, zonder 
noodzakelijk op elk punt over een meetinstallatie te beschikken die voldoet aan de 
Elia-specificaties. In die gevallen moeten achterliggende klanten aan SDR kunnen 
deelnemen met de bestaande meetsystemen, in overleg en met het akkoord van 
Elia. Febeliec dringt erop aan dat hierover snel nog bijkomend overleg wordt 
georganiseerd met de betrokken bedrijven. 

- Punt 4.1.2: de algemene vereisten voor een applicatiedossier blijven zeer veeleisend 
(samenstelling van aandeelhouderschap ??, economische en financiële capaciteit, beëdigde 
verklaringen, …). Dit dreigt nog steeds een belangrijk aantal geïnteresseerde bedrijven af te 
schrikken. Febeliec dringt erop aan dat Elia zich hier zo soepel mogelijk opstelt. 

- Punt 4.3.2: (…) Exclusiviteitscriteria voor een combinatie van Opleveringspunten die 
deelnemen aan SDR DROP-TO, SDR DROP-BY en/of andere ondersteunende diensten: 
a. Opleveringspunten waar de meter die gebruikt wordt voor de beschikbaarheids-en 

activatiecontrole van de SDR dienst de hoofdmeter is aan het Toegangspunt: deze zin 
klopt niet… 

- Punt 4.4.2: dit is een erg eenzijdig recht van Elia om het contract te wijzigingen. Febeliec 
stelt voor dat in dergelijke gevallen de SR-leverancier op zijn minst de mogelijkheid heeft het 
contract op te zeggen zonder schadevergoeding. 
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