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Toelichtingsnota van de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het contract van 
toegangsverantwoordelijke (ARP-contract) 

 
I. Algemene inleiding 
 
De door Elia voorgestelde wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke zijn noodzakelijk 
om het contract in lijn te brengen met de technische functionaliteiten van het voorstel van Elia over de 
intraday capaciteitstoewijzing op de interconnecties Frankrijk-België en Nederland-België. Deze 
functionaliteiten werden ook al geconsulteerd door de CREG in het kader van de ontwerpbeslissing (B) 
151210-CDC-1467 van de CREG van 15 december 20151 over dit voorstel. 
 
Het voorstel dat Elia ter goedkeuring aan de CREG heeft voorgelegd, bevat verschillende opties met 
aparte uitvoeringstermijnen. Deze opties werden beschreven in een overzichtsnota (enkel in FR), die een 
beschrijving geeft van de verschillende fases van de invoering van de « intraday quick wins » en ook de 
operationele modaliteiten aangaande ‘fallback’ en de mogelijkheid tot expliciete toewijzing. De 
uiteindelijke optie die door de CREG zal worden goedgekeurd hangt af van het resultaat van de 
consultatie die door de CREG werd uitgevoerd. De wijzigingen aan het ARP-contract die in deze 
consultatie worden voorgelegd zijn onafhankelijk van de uiteindelijke optie die wordt gekozen.  
Zowel deze overzichtsnota, als de "Règles d'Allocation des Capacités Infra-journalières sur 
l'Interconnexion France-Belgique” (IFB-regels), die de procedure voor de toewijzing van de 
interconnectiecapaciteiten beschrijven, werden als bijkomende informatie aan deze consultatienota 
toegevoegd op de consultatiepagina op de Elia-website.  
 
Het document dat het voorwerp is van deze consultatie is het contract van toegangsverantwoordelijke 
(het ARP-contract), dat in track changes de voorgestelde toevoegingen en weglatingen in de tekst 
weergeeft.  
 
Deze consultatie heeft als doel om de eventuele opmerkingen te verkrijgen van de betrokken 
marktspelers. Alle in dit kader ontvangen reacties zullen op naam worden meegedeeld aan de betrokken 
regulatoren (CREG en VREG) in de dossiers van officiële goedkeuringsaanvragen van de wijzigingen aan 
het ARP-contract. Elia voorziet een consultatierapport dat ter beschikking zal worden gesteld aan alle 
marktspelers. Op verzoek van de marktspelers kunnen hun reacties anoniem verwerkt worden in dit 
consultatierapport. 
 
De voorliggende nota verklaart in het kort waarom de voorgestelde wijzigingen werden aangebracht. 
 
II. Voorgestelde wijzigingen 
 
Artikels 1, 12.2.2, 12.3.4 en 12.4 
Bijlagen 1, 3 en 5 
 
De wijzigingen die werden doorgevoerd betreffen: 

1. Artikel 1 (definitie “Gate”), Artikel 12.4, Bijlage 5: de voorgestelde wijzigingen zorgen ervoor dat 
het ARP-contract neutraal wordt ten opzichte van het aantal gates evenals ten aanzien van de 
neutralisatietijd die van toepassing is op Intraday Nominaties met betrekking tot Intraday Import 
en/of Export tussen twee Scheduling Areas. Bijkomende technische informatie over deze 
functionaliteiten wordt beschreven in de overzichtsnota en de IFB-regels die toegevoegd werden 
aan de consultatiepagina op de Elia-website (cf supra).  

                                                             
1 http://www.creg.be/nl/consult.html 

http://www.creg.be/nl/consult.html


2. Artikel 1 (definitie “Intraday Nominaties”), Artikel 12.2.2 & 12.3.4, Bijlage 3 en Bijlage 5: de 
voorgestelde wijzigingen zorgen ervoor dat het ARP-contract voorziet dat de Intraday Nominaties 
met betrekking tot Intraday Import en/of Export zowel ingediend kunnen worden door een ARP 
als door Elia voor rekening van een ARP (principe van “nomination on behalf”). Deze 
aanpassingen zijn vereist voor Intraday Nominaties met betrekking tot Intraday Import en/of 
Export van capaciteit tussen de door Elia uitgebate Scheduling Area en een andere Scheduling 
Area van zodra gebruik wordt gemaakt van het « Intraday Capacity Service » (ICS) platform. Dit 
omvat tevens de verduidelijking dat wanneer Intraday Nominaties worden ingediend door Elia 
voor rekening van een ARP, dat deze nominaties enkel door de betrokken ARP geraadpleegd 
kunnen worden via het E-Nominatiesysteem van Elia op de website van Elia. 

3. Bijlage 1 en Bijlage 5: de voorgestelde wijzigingen zorgen ervoor dat het ARP-contract 
onafhankelijk is van het aantal andere Scheduling Areas waarmee de door Elia uitgebate 
Scheduling Area uitwisselingen heeft met betrekking tot de Intraday Import en/of Export 

4. Bijlage 1: de voorgestelde wijzigen zorgen ervoor dat indien de CREG een « fallback » allocatie 
mechanisme toelaat gebaseerd op een “expliciete allocatie” principe tussen de door Elia 
uitgebate Scheduling Area en één of meerdere andere Scheduling Area’s, dat het ARP contract in 
deze mogelijkheid voorziet. 

5. Bijlage 5: de voorgestelde wijzigingen geven de nauwkeurigheid aan van de Intraday cross border 
Nominaties tussen de door Elia uitgebate Scheduling Area en een andere Scheduling Area van 
zodra er gebruik wordt gemaakt van het « Intraday Capacity Service » (ICS) platform, namelijk 0,1 
MW.  

 


