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INLEIDING 

Van 26 maart tot 6 april 2018 organiseerde Elia een publieke consultatie met betrekking 

tot de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht conform art. 19bis §2 van de 

Elektriciteitswet. De voorgestelde aanpassingen aan de Regels voor Energieoverdracht 

hielden enerzijds rekening met de opmerkingen van de vorige publieke consultatie die van 

13 november tot 8 december 2017 liep en anderzijds met de beslissing B(1677) van de 

CREG van 15 maart 2018 m.b.t. de uitvoering van art. 19bis, §§ 3 tot 5 van de 

Elektriciteitswet om de uitvoering van Energieoverdracht mogelijk te maken.  

Dit document vormt het consultatierapport waarin de ontvangen bijdragen worden 

geconsolideerd en waarin  Elia haar visie geeft op de geformuleerde opmerkingen. 

Daarnaast brengt Elia zelf ook nog enkele verduidelijkingen aan die na nazicht van de 

Regels voor Energieoverdracht opportuun bleken. Dit zijn geen inhoudelijke wijzigingen 

maar verhogen de leesbaarheid en coherentie van het document. 

Elia stelt op basis hiervan de finale Regels voor Energieoverdracht voor die ter goedkeuring 

aan de CREG zullen worden overgemaakt. Naast de finale versie stelt Elia ook een versie 

ter beschikking waarin de aanpassing, in navolging van de consultatie, worden 

aangegeven. 

De bijdragen, die betrekking hebben op verschillende onderwerpen worden hieronder in 

detail toegelicht. 
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ONTVANGEN BIJDRAGEN 

 

Elia ontving een bijdrage van de onderstaande partijen: 

1. FEBEG 
2. Teamwise 
3. Restore  

 
Alle bijdragen worden gepubliceerd op de website van Elia samen met dit 
consultatierapport alsook met de Regels voor Energieoverdracht die aan de CREG ter 
goedkeuring zullen worden overgemaakt.  

Opmerkingen die reeds geformuleerd werden tijdens de vorige publieke consultatie over 
de Regels voor Energieoverdracht en behandeld werden in het 1ste publieke 
consultatierapport  vallen buiten de scope van deze publieke consultatie. Deze worden 
bijgevolg niet expliciet opgenomen in dit consultatierapport maar kunnen nog steeds 
geraadpleegd worden op volgende link.   

http://www.elia.be/nl/over-elia/publications/Publieke-consultatie/Archives/Formal-consultation-regarding-the-rules-on-the-organisation-of-the-Transfer-of-Energy
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1. Bijdragen aan de publieke raadpleging van Elia over de Regels 
voor Energieoverdracht 

1.1. Definities 

 Definitie “Bestelde volume” 

De verwijzing die gebruikt werd bij de definitie van “Bestelde volume” wordt 
gecorrigeerd en er wordt nu verwezen naar “Art. 19bis, §2 van de Elektriciteitswet” 
in plaats van naar “Art 19bis, §2 van de wet van 29 april 1999 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verbetering van de 
vraagflexibiliteit en van de opslag van elektriciteit”.  

 Definitie “Contract dat de afwijking tussen de nominatie en de reële positie van de 
eindafnemer valoriseert” 

FEBEG merkt op dat in de nieuwe definitie voor een ‘Contract dat de afwijking 
tussen de nominatie en de reële positie van de eindafnemer valoriseert’ de ‘(via zijn 
BRP)’ geschrapt moet worden. FEBEG wijst erop dat het steeds de leverancier is die 
factureert of teruggeeft: dit gebeurt niet via de BRP.   

 Volgend op deze opmerking, past Elia de definitie aan en schrapt ‘(via zijn BRP)’ in 
de definitie. 

1.2. Rollen en verantwoordelijkheden 

1.2.1. Rollen en verantwoordelijkheden van de FSP  

FEBEG stelt voor om een verduidelijking toe te voegen bij de derde bulletpoint met 
betrekking tot de verklaring dat er een akkoord werd bereikt omtrent de financiële 
voorwaarden. FEBEG stelt voor om te verduidelijken dat dit akkoord van toepassing is 
tussen de FSP en de leverancier. 
 
Visie van Elia:  

Elia past het voorstel aan in lijn met voorstel FEBEG.  
 
Om de coherentie met de gehanteerde terminologie in beslissing (B) 1677 van de CREG te 
bewaren, stelt Elia voor om bij de derde bulletpoint de ‘standaardoplossing’ te vervangen 
door ‘formule voor het bepalen van de standaardoverdrachtsprijs’. Deze aanpassing wordt 
doorgevoerd in het gehele document.  

1.2.2. Rollen en verantwoordelijkheden van de leverancier 

FEBEG stelt voor om de derde bulletpoint met betrekking tot de verklaring van de 
leverancier in geval er een akkoord werkt bereikt voor de financiële voorwaarden, te 
verwijderen (sectie 7.2). Indien deze bulletpoint behouden blijft, is FEBEG van mening dat 
de rol en verantwoordelijkheid van de leverancier duidelijker omschreven dient te worden.  
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Visie van Elia:  

Zoals bepaald in beslissing (B) 1677 van de CREG,  kan Elia een activering van flexibiliteit 
tussen een leverancier en een FSP enkel aanvaarden indien beide partijen aan Elia melden 
dat er een akkoord werd bereikt omtrent de financiële voorwaarden of bij gebrek aan 
akkoord, de CREG bepaalt om de formule voor het bepalen van de 
standaardoverdrachtsprijs toe te passen. Bijgevolg oordeelt Elia dat het essentieel is dat 
deze bulletpoint behouden blijft.  
Het is de gezamenlijke rol van de FSP en de leverancier om de verklaring van het akkoord 
dat werd bereikt omtrent de financiële voorwaarden over te maken aan Elia. Deze 
verklaring zal door de FSP toegevoegd worden aan het contract voor de levering van niet-
gereserveerd tertiair regelvermogen afkomstig van niet-CIPU Technische Eenheden  

1.2.3. Rollen en verantwoordelijkheden van de transmissienetbeheerder 

FEBEG formuleert twee opmerkingen met betrekking tot de concordantietabel die in sectie 
7.3 wordt beschreven.  
 

1. ook de ‘contracten die de afwijking tussen de nominatie en de reële positie van de 
eindafnemer valoriseren’ moeten opgenomen worden in deze concordantietabel.  

 
2. elke marktpartij toegang moet toegang hebben tot de gegevens in de 

concordantietabel die op hem betrekking hebben m.a.w. elke marktpartij zou het 
recht moeten hebben deze gegevens te raadplegen, te verifiëren en desgevallend 
recht te zetten. De gegevens in de concordantietabel zijn immers uitgebreider dan 
de gegevens in het toegangsregister.  
 

Visie van Elia:  

Elia merkt op dat de inhoud van de concordantietabel die in sectie 7.3 van de Regels voor 
Energieoverdracht wordt beschreven niet limitatief is. Volgens Elia zijn de Regels voor 
Energieoverdracht niet de plaats om een limitatieve opsomming op te nemen.  
Verder stelt Elia dat de concordantietabel wegens confidentialiteitsredenen niet 
opengesteld kan worden voor de betrokken marktpartijen. Elia staat als 
transmissienetbeheerder in voor het correct beheer van de commercieel gevoelige 
flexibiliteitsgegevens voor wat betreft de valorisatie van flexibiliteit van de vraag, zoals 
bepaald in art. 19ter van de Elektriciteitswet. Volgens art. 19ter1° van de Elektriciteitswet 
is Elia bovendien ook onderworpen aan een controle (art. 23§2, tweede lid, 13° van de 
Elektriciteitswet) m.b.t. het uitoefenen van de opdracht voor het beheer van 
vraagflexibiliteitsgegevens met een energieoverdracht. Hierbij dient Elia dus de 
vertrouwelijkheid ervan in acht te nemen (art. 19ter §1, 1° van de Elektriciteitswet). 
 
Elia verduidelijkt dat de periode voor een Leveringspunt dat wel of niet in aanmerking 
komt voor energieoverdracht van 1 april van het jaar X tot 31 maart van het jaar X+1 loopt. 
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1.3. Notificatie  

1.3.1. Notificatie van de transmissienetbeheerder aan de ARPsource 

 

Elia stelt voor om de volgende verduidelijkingen aan te brengen: 
 

1. Vervanging van het ‘maximale activeerbare volume aan flexibiliteit’ door het 
‘Bestelde volume aan flexibiliteit’ om deze in lijn te brengen met de terminologie 
die wordt gebruikt in de Regels voor Energieoverdracht. 

2. Schrappen van het 2e onderdeel ‘Indien beschikbaar, het effectief gemobiliseerd 
volume aan flexibiliteit’ 

3. Toevoeging van een verduidelijking dat de notificatie ten aanzien van de 
ARPsource met het geleverde volume aan flexibiliteit gebaseerd is op de notificatie 
van de FSP.  
 

1.3.2. Notificatie van de FSP aan de transmissienetbeheerder 

 
Teamwise merkt een inconsistentie op tussen art. 14.2.1 en art. 11.2 van de Regels voor 
Energieoverdracht. Volgens art. 14.2.1 brengt de FSP de transmissienetbeheerder binnen 
de 15 minuten na het einde van de activatie op de hoogte met het geleverde volume aan 
flexibiliteit, terwijl art. 11.2 bepaalt dat de FSP de transmissienetbeheerder binnen de drie 
minuten na het einde van elke activatie op de hoogte brengt met het geleverde volume 
aan flexibiliteit.  
 
Elia gaat akkoord met de opmerkingen van Teamwise en past art. 14.2.1 aan zodat zowel 
de opsplitsing tussen de eerste en tweede notificatie duidelijk wordt weergegeven en 
verduidelijkt dat tweede notificatie van de FSP dient te gebeuren binnen de 3 minuten na 
het einde van elke activatie.  

Elia stelt voor om een opsplitsing te maken tussen enerzijds de notificatie na de start van 
iedere activatie (eerste notificatie = bevestigen ontvangst van de aanvraag tot activatie 
door Elia en meedelen aan Elia van de leveringspunten die gepland zijn om geactiveerd te 
worden) en anderzijds de notificatie van het geleverde volume aan flexibiliteit 3 minuten 
na het einde van iedere activatie (tweede notificatie = bevestiging van de aanvraag tot 
beëindiging van de activatie door Elia en meedelen aan Elia van de gebruikte 
leveringspunten en de geactiveerde volumes per leveringspunt).  

 

 


