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Verklarende nota van de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het contract van
toegangsverantwoordelijke

De door Elia voorgestelde wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke (of ARP‐
contract) zijn noodzakelijk, gelet op de talrijke evoluties. De toekomstige EU Harmonized Auction
Rules (EU HAR) zullen een belangrijke impact hebben op de toewijzingen van de capaciteiten op de
grenzen en op de nominaties van deze capaciteiten; het aantal grenzen van de Belgische regelzone
zal stijgen vanaf 2016. Het ARP contract moet ook in lijn zijn met de Werkingsregels voor de
strategische reserve, vastgelegd voor de winter 2015‐20161.
In aanvulling stelt Elia enkele wijzigingen voor om bepaalde begrippen of artikels te verduidelijken,
bijvoorbeeld om rekening te houden met legislatieve aanpassingen.
Het voorwerp van deze consultatie is het ARP‐contract. In het toegevoegde document worden met
behulp van track changes de voorgestelde wijzigingen in de tekst weergegeven.
Deze consultatie heeft als doel om de eventuele opmerkingen te verkrijgen van de betrokken
marktspelers. De reacties op deze consultatie zullen aan de regulatoren meegedeeld worden bij de
officiële aanvraag tot goedkeuring van de wijzigingen aan het ARP‐contract.
De voorliggende nota verklaart bondig waarom de voorgestelde wijzigingen werden aangebracht. De
voorstellen kunnen ingedeeld worden volgens 3 drivers: Cross‐Border, Strategische Reserve en
Varia.

1. DRIVER "CROSS‐BORDER"

Beoogde wijzigingen:
Artikelen 1, 9.3, 11.5, 12.2.2, 12.3.3, 12.3.4
Bijlagen 1, 2 (geschrapt) en 5
De voorgestelde wijzigingen maakten op 27 april 2015 het voorwerp uit van een presentatie in de
werkgroep “European Market Design” van de Users’ Group. Aan de hand van deze presentatie
werden de aangenomen beginselen toegelicht en zijn de voorgestelde wijzigingen al verfijnen met
de marktspelers.
Het ARP‐contract wordt aangepast om rekening te houden met de evoluties op het vlak van de
grensoverschrijdende mechanismen voor de jaarlijkse en maandelijkse capaciteiten. De
geharmoniseerde veilingsregels (EU HAR), die in voege treden voor de producten vanaf 1 januari
2016, zullen een belangrijke impact hebben op de toewijzing van de capaciteiten op de grenzen en
het bijbehorende nominatieprocessen. Elia wil van de gelegenheid gebruik maken om, indien nodig,
nieuwe gebruikte concepten met betrekking tot de Europese markt in het ARP‐contract op te nemen
(dit zal een impact hebben op de gebruikte woordenschat in het ARP contract).
De bestaande definities in het ARP‐contract verwarren inderdaad de begrippen fysieke
grensoverschrijdende transmissie en (niet‐fysieke) nominaties. In de EU HAR zullen de ‘long term
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transmission rights’, van toepassing op de jaarlijkse en maandelijkse capaciteiten, de vorm
aannemen van ‘FTR options’ zonder nominaties. De nominaties zullen enkel gehandhaafd worden
voor de Day‐Ahead en de Intra‐Day (wat een impact heeft op de bijlagen 1 en 2 van het ARP‐
contract).Daarbij merken we op dat, volgens de expliciete veilingregels van EU HAR, de “long term
transmission rights” kunnen worden toegekend op 2 verschillende manieren. De keuze tussen de
twee mogelijkheden is tot op heden nog – niet – genomen voor de regelzone België. Hierdoor wordt
de door Elia voorgestelde definitie complex.
Elia stelt voor om het ARP‐contract in lijn te brengen met bovengenoemde Europese wijzigingen.
Om de wijzigingen in het ARP‐contract zo duidelijk mogelijk te beschrijven stelt Elia voor om de
begrippen die al gekend zijn op Europees niveau te gebruiken (‘Bidding Zone’,
‘Langetermijntransmissierecht’, Shadow Allocation Rules’ en ‘Scheduling Area’) en andere begrippen
die al aanwezig zijn in het ARP‐contract aan te passen (‘Marktkoppeling’, ‘Fysiek Transmissierecht’,
‘Internationale Uitwisseling’, ‘Export’, ‘Import’, ‘Geharmoniseerde Veilingregels’). Begrippen die
geen nut meer hebben zullen geschrapt worden uit het ARP‐contract (‘Noordgrens’, ‘Zuidgrens’) en
andere begrippen zullen vervangen worden door een adequater begrip (‘Aangesloten Buitenlands
Transmissienet’).
Het begrip ‘Scheduling Area’ omvat de zones waartussen een internationale uitwisseling plaatsvindt
indien men de operationele “nominatie”‐aspecten beoogt. De betrokken aangesloten buitenlandse
netbeheerder wordt vermeld als de ‘netbeheerder die de Scheduling Area’ uitbaat. Elia stelt voor het
begrip ‘Bidding Zone’ echter te gebruiken bij de internationale uitwisseling tussen zones vanuit het
marktstandpunt.
Aangezien het aantal grenzen met de Belgische regelzone zal toenemen vanaf 2016, stelt Elia voor
om het begrip ‘Grens’ uit te breiden alsook te vereenvoudigen. Het beperkt aantal verschillen tussen
de Noord‐ en Zuidgrens rechtvaardigt niet langer het bestaan van deze afzonderlijke begrippen.
Daarom stelt Elia voor om deze samen te voegen in één begrip ‘Grens’. In dit kader stelt Elia ook
voor om de bijlagen 1 en 2 van het ARP‐contract samen te voegen gelet op het feit dat zij alleen
verschillen wat betreft de behandeling van de intraday‐capaciteiten. Beide voorstellen zorgen ervoor
dat het ARP‐contract op verschillende plaatsten tekstueel geïmpacteerd wordt.
Elia stelt ook voor om de Europese of regionale veilingplatformen (bv. CASC en MRC) toe te voegen
aan de lijst van marktspelers die Elia op de hoogte houdt wanneer een ARP geschorst wordt of een
ARP‐contract wordt opgezegd (Artikel 9.3).

2. DRIVER "STRATEGISCHE RESERVE"

Beoogde wijzigingen:
Artikelen 1, 11.1.3, 11.3
De voorgestelde wijzigingen kwamen op 28 april 2015 aan bod tijdens een presentatie in de
werkgroep “Task Force Balancing” van de Users’ Group. Er werd voorgesteld om de impacts van de
wijzigingen die werden aangebracht aan de Werkingsregels voor de Strategische Reserve voor de
winter 2015‐2016 volgens de beslissing van de CREG (b)150312‐cdc‐1430 van 12 maart 2015 en van
toepassing vanaf 1 november 2015 op te nemen in het ARP‐contract.
De voorgestelde aanpassingen in artikel 11.1.3 hebben als doel de gevolgen van de activering van de
SDR (Strategic Demand Reserve) te beschrijven. De perimeter van de ARP wordt enkel gecorrigeerd
in geval van activatie van een toegangspunt dat rechtstreeks is aangesloten aan het Elia net om de
SDR te leveren. In de andere gevallen van levering van SDR (door één of meerdere leveringspunten
die overeenstemmen met een toegangspunt tot het distributienet, een punt gelegen in een op het
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Elia‐net aangesloten CDS (Closed Distribution System) of een punt dat gelegen is binnen de
elektrische installaties van een netgebruiker achter een toegangspunt tot het Elia‐net), zal de
evenwichtsperimeter van de ARP niet gecorrigeerd worden tijdens de duur van de SDR levering.
De voorgestelde verduidelijking in artikel 11.3 is noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen
de afschakeling van SDR en het ICH‐product, gelet op het feit dat de impact op de perimeter van de
ARP verschillend behandeld wordt.
Voor de leesbaarheid stelt Elia voor om de begrippen ‘Effectieve Levering’ en ‘Leveringspunt’ te
definiëren in artikel 1.

3. DRIVER "VARIA"

Beoogde wijzigingen:
Artikelen 1, 7, 8, 15, 16.1, 17, 19, 21
Bijlagen 6 en 7
Elia stelt voor om alle definities op te nemen in artikel 1. Zo wordt definitie “Hoofd van de pool” hier
ook aan toegevoegd. Voor het begrip ‘Tariefmethodologie’ neemt het ARP‐contract de officiële
terminologie over van het besluit van 18 december 2014 tot vaststelling van de tariefmethodologie
en van artikel 12 van de elektriciteitswet.
Voor het proces van geschillenregeling bij de regulatoren stelt Elia een aanpassing voor om
rekening te houden met de evoluties ter zake (artikel 7).
Elia stelt voor om het begrip overmacht ook te laten verwijzen naar het burgerlijk recht om
afgestemd te zijn op de huidige rechtspraak en om dit begrip, dat de hoven en rechtbanken
welbekend is, niet meer in detail te beschrijven (artikel 8.1). Zo wordt de ruimte gecreëerd zodat dit
begrip verder kan evolueren zonder telkens het ARP‐contract aan te moeten passen. Artikel 8.2
breidt de gevallen uit waarin de reddingscode de operationele procedures moet bepalen die door
Elia gevolgd moeten worden (ook in geval van dreigend tekort of een situatie van veelvoudige
incidenten).
Elia stelt voor om het gebruik van het product R3 DP voort te zetten in 2016, onder voorbehoud van
goedkeuring door de CREG van de balancingregels voor 2016. Het beding van tijdelijke toepassing
met betrekking tot het product R3 DP zou dus geschrapt moeten worden uit artikel 15.
In artikel 16.1 stelt Elia voor om te verwijzen naar de nieuwe procedure voor de bepaling of de
herziening van de tarieven, die is vastgesteld in artikel 12 § 8 van de elektriciteitswet, alsook in het
geval dat de tarieven deels of volledig geannuleerd worden ten gevolge van één of meerdere
rechterlijke beslissingen.
In Artikel 21 werd een voorstel van wijziging aangebracht om rekening te houden met het feit dat de
meerdere regulatoren beschikken over een bevoegdheid tot goedkeuring van het ARP‐contract en
aldus van de door Elia voorgestelde contractaanpassingen. Dit artikel vult eveneens het begrip
“redelijke termijn” voor de inwerkingtreding van de goedgekeurde wijzigingen aan.
Bijlage 6 van het ARP‐contract wordt aangevuld met een verwijzing naar de contactpersonen
“facturatie” van de ARP wanneer de gefactureerde onderneming verschillend is van de onderneming
waarnaar de factuur verzonden wordt. Het voorstel in bijlage 7 is een gevolg van het feit dat het
“Hoofd van de pool” in artikel 1 wordt gedefinieerd.
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