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INLEIDING
Van 8 mei tot en met 3 juni 2018 hield Elia een formele publieke consultatie met
betrekking tot de voorgestelde wijzigingen aan het ARP-Contract.

Dit document consolideert de ontvangen bijdragen en geeft het antwoord van Elia op de
geformuleerde opmerkingen. De bijdragen hebben betrekking op verschillende
onderwerpen die hieronder in detail worden toegelicht. Na analyse van de ontvangen
reacties is Elia van mening dat de ontvangen bijdrages niet van die aard zijn dat er een
tekstwijziging in het ARP-Contract vereist is. Bijgevolg zal Elia dezelfde versie van het ARP-
Contract ter goedkeuring indienen in vergelijking met het document dat ter consultatie
voorlag.

ONTVANGEN BIJDRAGEN

De consultatieperiode liep van 8 mei tot en met 3 juni 2018. Elia ontving een bijdrage van
de onderstaande partijen:

1. FEBEG
2. Febeliec

Elia ontving geen vertrouwelijke bijdrages.

Alle bijdragen worden gepubliceerd op de website van Elia samen met dit
consultatierapport.
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1. Bijdragen aan de publieke raadpleging van Elia over de
wijzigingen aan het ARP-Contract

1.1.Algemeen
FEBEG haalde aan dat het zich in het algemeen kan vinden in de principes en het regelgevend kader
voor de Nemo Link Interconnector en geeft aan dat het de evenwichtsverplichting als één van de
hoekstenen ziet voor een goed functionerende Belgische elektriciteitsmarkt.

Febeliec heeft geen specifieke opmerkingen over de inhoud van deze raadpleging. Als algemene
bemerking geeft Febeliec aan dat het Elia aanspoort dat alle bemerkingen die eerder gemaakt werden
in discussies over het ARP-Contract coherent meegenomen worden in toekomstige consultaties van
het ARP-Contract, BRP- en BSP contracten alsook gerelateerde voorwaarden.

Antwoord Elia:

Elia begrijpt dat Febeliec verwijst naar eerdere publieke consultaties en evoluties van het ARP-
contract in de loop van 2018, alsook het toekomstige BRP Contract dat geconsulteerd werd tussen 15
maart en 15 mei en formeel werd ingediend bij de CREG op 18 juni  voor inwerkingtreding in parallel
met het nieuwe Federaal Technisch Reglement. Zoals aangegeven in WG Balancing, in WG Belgian
Grid en in het consultatierapport van het BRP Contract, bevestigd Elia dat dat alle wijzigingen in het
ARP-contract die plaatsvinden in 2018 zullen worden opgenomen in een bijgewerkte versie van het
BRP-contract dat opnieuw zal worden geraadpleegd en ingediend bij de CREG op een later tijdstip.
Als gevolg hiervan worden alle opmerkingen van marktspelers verwerkt en wordt het
geconsolideerde eindresultaat opnieuw geraadpleegd voor zijn indiening.

1.2.Creatie van een Toegangsverantwoordelijke verbonden aan een
Offshore Interconnector (ARPO.I.)

FEBEG is van mening dat de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid aan de dag gelegd moet
worden bij het creëren van een nieuw type van ARP en dat het gelijk speelveld tussen de rechten en
plichten van alle ARP’s bewaakt moet worden. In dit verband formuleerde FEBEG twee bezorgdheden:

i) FEBEG ziet het als een noodzakelijke voorwaarde dat er een symmetrische regeling wordt
ingevoerd in België en Groot Brittannië opdat de regeling voor Nemo Link Interconnector
evenwichtig zou zijn en een gelijk speelveld creëert in België en Groot-Brittannië.

ii) Daarnaast vraagt FEBEG zich af hoe gecontroleerd zal worden dat een ARPO.I. niet mag
afwijken van zijn individuele onevenwicht zoals opgenomen in artikel 10.2, aangezien
deze een stimulans zou kunnen hebben om hiervan af te wijken.

Antwoord Elia:
In de verklarende nota voor de voorgestelde wijzigingen aan het ARP-Contract vermeldde Elia reeds
dat de evenwichtsverantwoordelijkheid wordt toegekend aan de eigenaar van een Offshore
Interconnector naar analogie met de principes van toepassing in Groot-Brittannië en in
overeenstemming met de principes overeengekomen met CREG.
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In Groot-Brittannië is er momenteel ook een evenwichtsverantwoordelijkheid geassocieerd met elke
Offshore Interconnector (een interconnector heeft in Groot-Brittannië een “Interconnector Error
Administrator” volgens de “Balancing & Settlement Code”). De invoering van een ARPO.I. in België zorgt
dus voor de nodige symmetrie onder het huidige regulatoir kader in België en Groot-Brittannië.

De voorziening in Artikel 10.2 van het ARP-Contract dat een ARPO.I. niet mag afwijken van zijn
individuele evenwicht om deel te nemen tot de globale doelstelling is in lijn met de principes die
hierover zijn overeengekomen met de CREG. Elia begrijpt de bezorgdheid van FEBEG dat elke ARP die
onderworpen is aan het onevenwichtstarief een stimulans kan hebben om af te wijken van zijn
individuele onevenwichtspositie ter ondersteuning van het evenwicht van de Belgische regelzone. Elia
wenst te benadrukken dat een ARPO.I. contractueel gebonden is (via het ARP-Contract) om uitsluitend
zijn individuele evenwichtspositie te bewaren. Daarnaast stelt Elia op regelmatige basis een overzicht
op van de evenwichtsposities van de verschillende ARPs in België en stelt het deze gegevens ter
beschikking van CREG.

1.3. De notificatieprocedure t.a.v. ARPs
FEBEG verwelkomt en steunt de alignering van de verschillende notificaties ten aanzien van de ARP en
de bundeling van de beschrijving van deze notificatieprocedures in een nieuwe bijlage bij het ARP-
Contract. FEBEG steunt ook de vraag van de CREG om een additionele notificatieprocedure te
voorzien die de ARP vóór de activering op de hoogte stelt van de eventuele impact in haar
Evenwichtsperimeter.

Antwoord Elia:

Elia noteert de positieve reactie van de stakeholders met betrekking tot de bijkomende notificatie
(voor het begin van de activatieperiode) en zal een dergelijke additionele notificatie implementeren.
Deze zal beschreven worden in de eerstvolgende publieke consultatie van de Regels voor
Energieoverdracht, die voorzien is van 22 juni tot 12 juli. Bovendien neemt Elia deze
notificatieprocedure op in de volgende publieke consultatie van het ARP-contract, die zal
geconsulteerd worden in Q3 2018 en ingediend bij de CREG voor inwerkingtreding op 1/12/2018.


