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Inleiding
Elia organiseert een publieke consultatie over de wijzigingen van het
toegangsverantwoordelijke (ARP-contract). Deze consultatie loopt tot 3 juni 2018.

contract

van

FEBEG verwelkomt deze raadpleging en wenst de Elia te bedanken om de mogelijkheid te creëren voor
de stakeholders om hun opmerkingen en suggesties over de wijzigingen aan het ARP-contract over te
maken. De opmerkingen en suggesties van FEBEG zijn niet-confidentieel.

Creatie van een Toegangsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore Interconnector
In het ARP-contract worden een heel aantal wijzigingen aangebracht met het oog op de ‘go-live’ van
de Nemo Link interconnector tussen België en Groot-Brittannië. In het algemeen kan FEBEG zich vinden
in de principes en het regelgevend kader voor de Nemo Link interconnector.
In het kader van deze regelgeving wordt voorzien dat aan de eigenaar van een Offshore Interconnector
een evenwichtsverantwoordelijkheid wordt toegekend. Het gaat om een nieuw type van ARP, namelijk
een Toegangsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore Interconnector ARP (o.i.).
FEBEG beschouwt de evenwichtsverplichting als één van de hoekstenen voor een goed functionerende
Belgische elektriciteitsmarkt. Om deze reden moet de nodige voorzichtigheid en terughoudendheid
aan de dag gelegd worden bij het creëren van een nieuw type van ARP en moet het gelijk speelveld
tussen de rechten en plichten van alle ARP’s bewaakt worden. FEBEG wenst hier te verwijzen naar enkele
discussies in het verleden die ertoe geleid hebben dat de ARP-light niet is ingevoerd en dat FSP’s de
verplichting hebben om een ARP aan te stellen.
In dit verband wenst FEBEG toch de volgende bezorgdheden te formuleren:
-

De ARP(o.i.) wordt een ARP in de Belgische markt, en de Belgische onbalansmarkt: hij zal dus
een impact hebben op de onbalansprijs en dus onrechtstreeks op de andere ARP’s. Opdat de
regeling voor de Nemo Link interconnector evenwichtig zou zijn en een gelijk speelveld zou
creëren tussen Belgische en Groot-Brittannië is een noodzakelijke voorwaarde dat een
symmetrische regeling wordt ingevoerd in België en in Groot-Brittannië.

-

In artikel 10.2 van het ARP-contract wordt voorzien dat de ARP(o.i.) niet mag afwijken van zijn
individuele evenwicht om deel te nemen tot de globale doelstelling. Niettemin is de ARP(o.i.)
blootgesteld aan de onbalansprijzen zoals elke andere ARP. Dit betekent dat de ARP(o.i.) die
een onbalans heeft die bijdraagt tot het globale evenwicht, een stimulans heeft on zijn
individuele evenwicht niet of niet onmiddellijk te herstellen. Is dit niet tegenstrijdig? Hoe zal
gecontroleerd worden dat hij niet – al dan niet impliciet - aan reactieve balancering doet?
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Notificatieprocedures t.a.v. ARP’s
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 ARPcontract.
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: het
voor een ARP immers altijd beter om geïnformeerd te worden op het ogenblik van het versturen van
de aanvraag tot activering en dus vóór de eigenlijke activering.

------------
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