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PRAKTISCHE INFORMATIE 

Deze nota dient als toelichting bij de lopende consultatie over de Regels voor Energieoverdracht. 

Het geheel aan reacties zal aan de CREG (hierna “CREG”) worden overgemaakt in het kader van de 

officiële goedkeuringsprocedure voor de Regels voor Energieoverdracht. 

De consultatie heeft als doel om de eventuele opmerkingen te verkrijgen van de betrokken 

marktspelers. Aan het einde van de publieke consultatie zal Elia een consultatierapport voorzien 

dat ter beschikking zal worden gesteld aan alle marktpartijen. 

Elke reactie zal publiek gemaakt worden op de Elia-website tenzij de vertrouwelijkheid van de 

bijdrage wordt gevraagd of de respondent vraagt om hem niet kenbaar te maken. 

Stakeholders hebben een periode van 2 weken om hun opmerkingen te bezorgen. De reacties 

dienen ten laatste op 6 april 2018 ingediend te worden via het onlineformulier op de Elia-website. 

Het ontwerpvoorstel voor de Regels voor Energieoverdracht dat ter consultatie voorligt, kan op de 

Elia-website geraadpleegd worden. 

Vragen betreffende de voorliggende documenten kunnen worden verstuurd het volgende email-

adres: Consultations@elia.be 
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INTRODUCTIE 

In navolging van de wet van 13 juli 2017 dient Elia als transmissienetbeheerder de regels voor de 

organisatie van de energieoverdracht voor (hierna “Regels voor Energieoverdracht”) op te stellen 

en deze te consulteren met de marktpartijen. Deze Regels voor Energieoverdracht werden reeds 

een 1ste maal geconsulteerd tijdens de periode van 13 november tot 8 december 2017. Het 

consultatierapport alsook de reacties op dit voorstel van Regels voor Energieoverdracht werden 

reeds publiek gemaakt en besproken (link).  

Zoals ook aangekondigd tijdens de vorige consultatie kon het voorstel van Regels voor 

Energieoverdracht nog geen rekening houden met de uitwerking van art. 19bis, §§3 tot 5 van de 

Elektriciteitswet vermits er nog geen definitieve beslissing was van de CREG.  

Nu de CREG haar definitieve beslissing B (1677) genomen heeft over de uitwerking van art. 19bis, 

§§ 3 tot 5 van de Elektriciteitswet, legt Elia de Regels voor Energieoverdracht opnieuw ter 

consultatie voor aan de marktpartijen rekening houdende met deze beslissing.  

De aanpassingen die in de Regels voor Energieoverdracht worden aangepast brengen enerzijds de 

opmerkingen van de vorige publieke consultatie in rekening en anderzijds de aanpassingen die het 

gevolg zijn van de beslissing B (1677) m.b.t. de uitvoering van art. 19bis, §§ 3 tot 5. Deze consultatie 

heeft in het bijzonder betrekking op de aanpassingen aangebracht in het tweede geval.  

  

http://www.elia.be/nl/over-elia/publications/Publieke-consultatie/Formal-consultation-regarding-the-rules-on-the-organisation-of-the-Transfer-of-Energy
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1. Aanpassingen aan de Regels voor Energieoverdracht in navolging van de 
publieke consultatie van 13 november tot 8 december 2017.  

 Sectie 7.3: Rollen en verantwoordelijkheden van de transmissienetbeheerder  

De nodige verduidelijking met betrekking tot het ogenblik waarop de jaarlijkse verificatie van het 

gemiddelde netto-afname karakter plaatsvindt, wordt aangebracht.  

 Sectie 10.2: Bepaling van de gemiddelde netto-afname op jaarbasis  

Elia verduidelijkt in de Regels voor Energieoverdracht dat de periode die aan de basis ligt voor de 

bepaling van het gemiddelde netto-afname karakter op jaarbasis loopt van 1/1/20XX tot 31/12/XX.  

 Sectie 10.3: Algemene vereisten  

De modaliteiten voor de informatie-uitwisseling van de kwartiermeetgegevens tussen de CDSO en 

de transmissienetbeheerder op vraag van de marktpartijen worden verduidelijkt.  

2. Aanpassingen aan de Regels voor Energieoverdracht in het kader van de 
beslissing 1677 van de CREG, ter uitvoering van Art. 19bis §§3 tot 5 van de 
Elektriciteitswet 

 Sectie 3: Definities 

Elia voegt de definitie - Contract dat de afwijking tussen de nominatie en de reële positie van de 
eindafnemer valoriseert - en verwijst hiervoor naar de beslissing (B) 1677 van de CREG.  

 Sectie 6: Inwerkingtreding en duur 

Elia schrapt de passage ‘onder voorbehoud van de uitvoering van art. 19bis §§3-5 van 

Elektriciteitswet, vermits dit niet langer van toepassing is gelet op de beslissing (B) 1677 van de 

CREG.  

 Sectie 7.1: Rollen en verantwoordelijkheden van de FSP  

In overeenkomst met de beslissing (B) 1677 van de CREG voegt Elia de getekende verklaring door 
de eindafnemer en de FSP toe aan de FSP-Netgebruiker verklaring.  

In overeenkomst met de beslissing (B) 1677 van de CREG voegt Elia de verplichting in voor de FSP 
om een bankgarantie te stellen voor die marktsituaties met energieoverdracht.  

 Sectie 7.2: Rollen en verantwoordelijkheden van de leverancier 

Elia voegt de verplichting toe voor de leverancier om de contracten die de afwijking tussen de 
nominatie en de reële positie van de eindafnemer valoriseren mee te delen aan de 
transmissienetbeheerder via de Elia-Supplier Conventie.  

 Sectie 14: Notificatie  

Elia voegt nieuwe subsecties (14.1, 14.2) toe om duidelijk het onderscheid te maken tussen 
enerzijds de notificatie van de transmissienetbeheerder ten aanzien van de ARPsource en 
anderzijds de notificatie van de FSP aan de transmissienetbeheerder. Bovendien voegt Elia een 
sanctiemechanisme toe in geval dat de transmissienetbeheerder niet geïnformeerd wordt met 
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betrekking tot de activatie van flexibiliteit, hetgeen in lijn is met de beslissing (B) 1677 van de 
CREG.  

3. Diverse  

 Sectie 3: Aanpassing aan de definitie van ‘Bestelde volume’ en aan de definitie 
“Referentiecurve” of “Baseline” 

- De definitie van het ‘Bestelde volume’ wordt aangepast en in lijn gebracht met reeds 
gehanteerde terminologie in Elia’s contracten.  

- Elia past de term ‘elektriciteitsvolume’ aan en stelt de term ‘energievolume’ voor in de 
definitie van de Referentiecurve.  

 Sectie 8.2: Verduidelijking aan de uitzondering op een marktsituatie met 
energieoverdracht 

In sectie 8.2 brengt Elia ter verduidelijking aan dat de gemeenschappelijke verklaring (tussen de 
FSP, leverancier én tussen de betrokken ARP’s) van toepassing is op alle gemeenschappelijke 
leveringspunten in hun portefeuilles.  

 

 


