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INTRODUCTIE 
De wijzigingen van het contract van toegangsverantwoordelijke (of ARP-contract) 
voorgesteld door Elia zijn noodzakelijk om rekening te houden met twee evoluties. Ten 
eerste de uitbreiding van de mogelijkheden om deel te nemen aan de primaire reserves 
welke een impact heeft op het design van de primaire reserves. Ten tweede de integratie 
van bepaalde elementen gerelateerd aan de CACM Verordening1. 

Elia maakt van de gelegenheid gebruik om het ARP-contract aan te vullen met de 
mogelijkheid tot elektronisch handtekenen en voegt de regels toe aangaande de 
elektronische facturatie. Elia wenst rekening te houden met de technologische evoluties en 
de digitalisering van documenten om modernere contractuele procedures aan haar klanten 
aan te bieden. Door het toegangscontract ook aan te vullen met deze twee principes kan 
de toegangshouder ook genieten van deze efficiëntere procedures.  

De documenten die ter consultatie voorliggen zijn het ARP- en toegangscontract waarin de 
voorgestelde wijzigingen in de teksten zelf worden gemarkeerd.  

Deze consultatie heeft als doel om eventuele opmerkingen van de marktspelers te 
ontvangen. Het geheel van de ontvangen reacties zal gecommuniceerd worden aan de 
regulatoren bij de officiële aanvraag tot goedkeuring van het ARP- en toegangscontract. 

Deze nota geeft uitlegt over de reden van de voorgestelde wijzigingen. De voorgestelde 
wijzigingen zijn geordend op basis van 4 onderwerpen: afschaffen van de 
perimetercorrectie voor de ARP voor R1-producten, impact van de CACM Verordening, de 
elektronische handtekening en de elektronische facturatie.  

 

1. Afschaffing van de perimetercorrectie voor de R1-
producten in het ARP-contract 

 

Voorgestelde wijzigingen: ARP-contract 

Artikel 11.1.2. 

De voorgestelde wijzigingen maakten deel uit van de presentaties gegeven tijdens de 
Users’ Group TF Balancing van 27 januari 2016 en de Belgian Grid van 1 februari 2016. Er 
werd aan de marktspelers uitgelegd waarom Elia voorstelt om de correctie van de ARP-
perimeter wenst af te schaffen voor R1 100 & 200 mHz. De tekstuele voorstellen werden 
ook besproken 

Het afschaffen van de perimetercorrectie voor R1-producten in het ARP-contract laat toe 
om alle R1-producten toegankelijk te maken voor alle Belgische marktspelers (BSP, 
BRP...) en de integratie van nieuwe technologieën, die vandaag deze dienst al kunnen 
leveren (batterijen, PV, elektrische voertuigen) te faciliteren. Dit maakt deel uit van de wil 

                                                 

1 De CACM code of Verordening (EU° 2015/1222) van de commissie van 24 juli 2015 tot 
vaststelling van richtsnoeren betreffende de capaciteitstoewijzing en het congestiebeheer. 
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om  ondersteunende diensten technologieneutraal te maken en een volgende stap te 
zetten in het harmonisatieproces met de naburige TSO’s (creatie van een level playing field 
om R1 aan te kopen in het buitenland). 

De afschaffing van de perimetercorrectie voor R1 zal geen precedent vormen voor andere 
ondersteunende diensten.  

De contractuele impact beperkt zich tot artikel 11.1.2 van het ARP-contract. Elia stelt voor 
om dit artikel aan te vullen met een uitzondering voor de correctie van de perimeter van de 
betrokken ARP voor de levering van deze dienst. 

 

2. Impact van de CACM Verordening op het ARP-contract 
 

Voorgestelde wijzigingen: ARP-contract 

Artikels 1, 11, 11.6, 12.3.5 (c), 12.3.6 (c) 

Bijlagen 5 en 8 

 

De voorgestelde wijzigingen hebben als doel het ARP-contract in lijn te brengen met 
bepaalde specifieke punten gedefinieerd in de CACM Verordening. Het betreft hier de 
definiëring van bepaalde marktspelers in het ARP-contract: de Shipping Agent, de Centrale 
Tegenpartij en de Marktbeheerder. Elia wenst deze concepten die van toepassing zijn in 
het kader van de Europese markt, te integreren of aan te passen in het ARP-contract. 

 

2.1. Voorgestelde wijzigingen aangaande de Shipping Agent 
Wat de notie “Shipping Agent” betreft, is deze momenteel te limitatief opgenomen in het 
ARP-contract (art.1). Bovendien is deze niet in lijn met de definitie van de CACM 
Verordening. De huidige rol van de “Shipping Agent” is gelimiteerd tot de Day-Ahead markt 
(door de referentie aan de “Marktkoppeling”). Elia stelt voor om deze definitie te herzien en 
zich te baseren op de definitie van “Shipping Agent” die wordt toegepast in de CACM 
Verordening (art. 2, n° 43).  

Elia stelt eveneens voor om “Marktkoppeling” door “grensoverschrijdende transacties” 
(artikel 11) te vervangen. Dit is een correctere weerspiegeling van de nominaties die door 
de Shipping Agent gerealiseerd kunnen worden. 

Ten slotte, de voorgestelde aanpassing in bijlage 8, punt 1.2 laat toe om de regel aan te 
vullen voor de financiële verdeling van het tarief voor externe inconsistentie voor de 
Shipping Agent, in geval van inconsistentie tussen de nominaties van de Shipping Agent 
en een Centrale Tegenpartij (CCP). 
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2.2. Voorgestelde wijzigingen betreffende de notie van Centrale 
Tegenpartij 

Elia stelt voor om het begrip “Centrale Tegenpartij” of CCP toe te voegen in het ARP-
contract. De CACM Verordening (art. 2, n°42) stelt dat een centrale tegenpartij de entiteit of 
entiteiten is/zijn belast met de taken om contracten af te sluiten met marktdeelnemers, door 
vernieuwing van de uit het matchingproces resulterende contracten, en om de overdracht 
van nettoposities te organiseren die resulteren uit de capaciteitstoewijzing met andere 
centrale tegenpartijen of shipping agents. 

Vandaag hebben reeds meerdere CCPs het ARP-statuut maar deze hebben echter nog 
geen specifieke activiteiten die zouden moeten vermeld worden in het ARP-contract. Gelet 
op het feit dat de definitie voor Shipping Agent werd ingevoerd, stelt Elia voor om dan ook 
de CCP te definiëren (art.1). De voorgestelde definitie is deze van het CACM Verordening. 

Het begrip CCP wordt eveneens gebruikt in het voorstel van specifieke regels voor de 
verdeling van het tarief voor externe inconsistentie tussen een Shipping Agent en een CCP 
(bijlage 8, punt 1.2). 

 

2.3. Voorgestelde Wijzigingen aangaande de Marktbeheerder 
De CACM Verordening voorziet dat meerdere elektriciteitsmarktbeheerders (hierna 
NEMO’s) actief mogen zijn in een regelzone voor de cross-border, day-ahead en/of 
intraday markt. Dit impliceert dat het niet langer noodzakelijk is om over een licentie te 
beschikken zoals bepaald in het K.B. van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting 
en organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken (K.B. 
Beurs). 

De TSO’s en de elektriciteitsbeurzen dienen samen te werken om de organisatie van deze 
platformen te verzekeren en dit op een niet-discriminatoire basis en met toepassing van de 
regels bepaald in de CACM Verordening. In België werden op 5 februari 2016 twee 
NEMO’s (Belpex en NordPool) officieel aangeduid. In de toekomst kunnen ook nog andere 
NEMO’s in de Belgische regelzone operationeel worden. 

Volgens de CACM Verordening (art. 2 n°23), is een NEMO een entiteit die door de 
bevoegde autoriteit werd aangewezen om taken uit te voeren met betrekking tot 
eenvormige day-ahead- en intraday koppelingen uit te voeren. De actuele definitie van 
“Marktbeheerder” dient dan ook uitgebreid worden opdat alle marktoperatoren omvat 
worden alsook deze aangesteld, zoals bepaald in de CACM, als NEMO. In dit stadium en 
rekening houdend met de onzekerheid met betrekking tot de toepassing van het K.B. Beurs 
op de NEMO’s, wenst Elia “Marktbeheerder” zo ruim mogelijk te definiëren opdat deze alle 
aangestelde operatoren dekt dus zowel deze aangesteld door het K.B. Beurs als door de 
CACM Verordening.  

Elia stelt voor om de definitie “Marktbeheerder” aan te vullen in deze zin (art 1). In 
aanvulling worden alle artikels met betrekking tot “Marktbeheerder” uitgebreid om rekening 
te houden met de aanduiding van de NEMO’s op basis van de CACM Verordening. Deze 
aanpassingen worden voorgesteld in de artikels 11.6, 12.3.5 (c), 12.3.6 (c) evenals in 
bijlage 5, punt 1.4. 
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3. Elektronische handtekening 
Voorgestelde wijzigingen: ARP- en toegangscontract 

Artikel 21.2 

 

Elia wenst gebruik te maken van de technologische evoluties om vereenvoudigde 
contractuele procedures voor te stellen aan de ARPs en de toegangshouders en dit door 
het goedkeuringsproces van bepaalde contractuele documenten te digitaliseren. Dit zal 
toelaten efficiënter, sneller en moderner te werken en meer bepaald door het 
beperken/afschaffen van de vele documenten die vandaag nog per post uitgewisseld 
worden tussen Elia en de betrokken partijen. In het bijzonder de vernieuwing van de 
aanduiding van de ARPs en toegangshouders.  

Om de goede werking van het veilige portal te verzekeren waar zich de contractuele 
documenten zich bevinden is het noodzakelijk de authenticiteit van de betrokken partijen te 
verzekeren (ARP, toegangshouders en netgebruikers). Dit zal gebeuren door uitsluitend 
gebruik te maken van “geavanceerde digitale handtekeningen”, gelijk gesteld als juridisch 
bewijs aan een schriftelijke handtekening. 

In de praktijk, betreft het hier een elektronische handtekening die de authenticiteit 
waarborgt door middel van een gekwalificeerd certificaat (afgeleverd door een 
dienstverlener van bewijzen die voldoet aan de voorwaarden voorzien door de wet van 9 
juli 20012) dat gecreëerd wordt door een beveiligd systeem (handtekening gerealiseerd 
door middel van een asymmetrische cryptografie).  

Elia stelt voor om de “elektronische handtekening” toe te voegen in het ARP-contract. In 
aanvulling wenst Elia deze notie toe te voegen in het toegangscontract. Zo kan ook de 
toegangshouder van de voordelen genieten. Elia stelt voor om zowel in toegangs- als ARP-
contract één zin op te nemen in art. 21.2. 

 

4. Elektronische facturatie 
Voorgestelde wijzigingen 

ARP-contract : Artikel 5.1, Bijlage 6 

Toegangscontract : Artikel 4.1, Bijlage 1 

 

Elia wenst gebruik te maken van de technologische evolutie en stelt daarom voor om de 
facturen met betrekking tot onevenwicht en toegang elektronisch te versturen in plaats van 
per post. Deze manier van werken zal verschillende voordelen hebben zoals het realiseren 
van efficiëntiewinsten in de gekende procedures en een kleinere milieu-impact. 

De elektronische facturatie is onderworpen aan dezelfde regels als bij de gewone 
“papieren” facturatie. De klant moet zich expliciet akkoord verklaren om de facturen in 

                                                 

2 Zie artikel 4§4 van de wet houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch 
kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. 
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elektronische vorm te ontvangen op een e-mailadres bepaald door de ARP of de 
toegangshouder.  

In praktijk zal Elia de authenticiteit, de integriteit van de inhoud en de leesbaarheid van de 
elektronische factuur waarborgen. Diegene die de transactie zal uitvoeren, zal 
geïdentificeerd worden (authenticiteit), de inhoud van de factuur zal niet aangepast kunnen 
worden na verzending (integriteit) en de gegevens op de factuur zullen duidelijk zijn, en 
zonder ambiguïteit en dit gedurende de volledige periode dat het document behouden 
wordt (duidelijkheid). 

Elia stelt voor om een verwijzing naar de elektronische facturatie toe te voegen aan het 
ARP-contract. In aanvulling hierop stelt Elia ook voor om het toegangscontract op 
gelijkaardige wijze aan te passen opdat de toegangshouder ook van deze mogelijkheid kan 
genieten. 

Elia stelt voor om het artikel betreffende de facturatie- en betalingsvoorwaarden (art 5.1 
van het ARP-contract en art 4.1 van het toegangscontract) aan te vullen met de bepaling 
die stelt dat een expliciet akkoord van de ARP of toegangshouder noodzakelijk is alvorens 
over te gaan tot elektronische facturatie. Voor de bijlage m.b.t. administratieve gegevens 
wordt voorgesteld om deze aan te vullen met de referentie naar het emailadres waarnaar 
de elektronische facturen verstuurd kunnen worden. 

 

CONCLUSIE 
Elia lanceert deze formele publieke consultatie betreffende de voorstellen tot wijzigingen 
van het ARP-contract teneinde het design van R1 te wijzigen en bepaalde specifieke 
elementen van de CACM Verordening te integreren. Elia maakt van de gelegenheid 
gebruik om in het ARP- en toegangscontract te voorzien in de mogelijkheid tot 
elektronische handtekening en elektronische facturatie.  

Deze consultatie heeft als doel eventuele opmerkingen op deze voorstellen te ontvangen 
afkomstig van de betrokken partijen.  

 

PRAKTISCH 
De consultatieperiode betreffende de wijzigingen van de ARP- en toegangscontract loopt 
van 15 maart tot en met 8 april 2016, 18.00 uur. 

Opmerkingen dienen verstuurd te worden naar cs@elia.be.  


