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1 Introductie 

Op 22 april 2019 werd de nieuwe versie van het Federaal Technisch Reglement (FTR), als 

Koninklijk Besluit, in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd  

 

In het FTR onder Deel 4. Toegang tot het transmissienet voor een transmissienetgebruiker 

bevindt zich Boek 3. Eenzijdige opzegging van de aanwijzing als toegangshouder en 

evenwichtsverantwoordelijke. Dit Boek bestaat slechts uit één artikel, namelijk artikel 198 en 

beschrijft de verplichting voor de transmissienetbeheerder tot het voorzien van een procedure 

voor de eenzijdige opzegging van de aanwijzing als toegangshouder en 

evenwichtsverantwoordelijke (= drop-off procedure).  

 

Elia, als transmissienetbeheerder, heeft de verplichting om binnen de twaalf maanden na de 

publicatie van het aangepast FTR, een dergelijke procedure uit te werken, rekening houdend met 

hetgeen gedefinieerd is in het FTR en wat aanvaardbaar is voor de marktpartijen. 

 

Om na te gaan hoe we een dergelijke procedure optimaal kunnen inschrijven in het 

toegangscontract is het belangrijk om de huidige wettelijke bepalingen in het FTR alsook de 

procedure zoals vervat in het toegangscontract verder toe te lichten. Dit om te bekijken of er zich 

een aparte, kortere procedure opdringt en/of we kunnen verder bouwen op de procedures en 

principes reeds aanwezig in het contract.  

 

Het voorstel omtrent een mogelijke drop-off procedure en hoe deze te integreren in het 

toegangscontract maakt dan ook het voorwerp uit van deze nota.  

 

Daarnaast wordt sinds de inwerkingtreding van de netcode voor elektriciteitsbalancering (NC 

EBL) de term evenwichtsverantwoordelijke gebruikt in plaats van de term 

toegangsverantwoordelijke. Deze nieuwe terminologie werd dan ook reeds vertaald en 

opgenomen in het FTR en ook het toekomstig toegangscontract zal deze hanteren. In de 

toekomst zullen we dus uitsluitend gaan werken met deze nieuwe term. Deze nota is ook 

opgesteld met respect voor deze nieuwe terminologie, met uitzondering van het hoofdstuk 

aangaande het huidige toegangscontract waarin het concept van toegangsverantwoordelijke nog 

steeds is opgenomen  
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2 Federaal Technisch Reglement – Artikel 198  

Op 22 april 2019 werd de nieuwe versie van het Federaal Technisch Reglement (FTR), via 

Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd  

 

In het FTR onder Deel 4. Toegang tot het transmissienet voor een transmissienetgebruiker 

bevindt zich Boek 3. Eenzijdige opzegging van de aanwijzing als toegangshouder en 

evenwichtsverantwoordelijke.  

2.1 Verplichting zoals gedefinieerd in het FTR 

De eenzijdige opzegging van de aanwijzing als toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke 

wordt in Boek 3, artikel 198 FTR omschreven.  

 

Artikel 198 FTR luidt als volgt: 

“Uiterlijk twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit besluit legt de transmissienetbeheerder 

de commissie ter goedkeuring een wijziging van het toegangscontract voor teneinde een 

procedure vast te stellen voor de eenzijdige opzegging door de toegangshouder en/of de 

evenwichtsverantwoordelijke van hun respectieve aanwijzingen als toegangshouder en 

evenwichtsverantwoordelijke in geval van wanbetaling, hetgeen uiteindelijk kan leiden tot 

deactivering van het (de) betrokken toegangspunt(en). Deze procedure wordt vastgesteld na 

raadpleging van de betrokken marktdeelnemers door de transmissienetbeheerder.” 

Belangrijk te vermelden is dat deze verplichting enkel opgenomen is in het FTR. Dergelijke 

verplichting is niet voorzien in de Technische Reglementen op regionaal niveau, wat bijgevolg 

impliceert dat deze drop-off procedure enkel van toepassing kan zijn op netgebruikers 

aangesloten op federaal niveau, met andere woorden aangesloten op het spanningsniveau vanaf 

150kV. 

2.2 Overleg met de marktpartijen, in kader van de Elia Users Group 

Tijdens de WG Belgian Grid van 22 mei 2019 werd er aan de leden gevraagd om hun ideeën 

en/of suggesties omtrent een mogelijke drop-off procedure uiteen te zetten. Deze ideeën en 

suggesties worden hieronder uiteengezet en dienden al basis voor Elia om een voorstel tot 

procedure op te maken. 

De drop-off procedure stond bijgevolg sinds het begin van het jaar steeds op de agenda van de 

WG Belgian Grid (in kader van de Elia Users’ Group). Deze nota evolueerde aan de hand van de 

ideeën, bemerkingen en suggesties van de marktpartijen zoals uiteengezet tijdens deze 

vergaderingen van de WG Belgian Grid alsook tijdens enkele informele contacten.  

 

FEBEG geeft aan grote bezorgdheden te hebben over de opgenomen tekst in het FTR. De 

uiteindelijke formulering van de tekst van artikel 198 FTR blijft voor interpretatie vatbaar is en is 

niet alles omvattend. FEBEG worstelt dan ook met het begrip “wanbetaling”, hetgeen niet 

gedefinieerd werd in het FTR. Hierdoor reizen er allerlei vragen: 

 waarom wordt de drop-off beperkt tot “wanbetaling”  
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 wie gaat de onduidelijkheden rondom het begrip “wanbetaling” wegnemen? Wie gaat 

oordelen over het feit of het om een “wanbetaling” gaat? Heeft Elia deze bevoegdheid? 

Is het aan de CREG om hierover te beslissen? Of is het uiteindelijk toch de bevoegdheid 

van de rechter?  

 tussen welke partijen moet deze wanbetaling plaatsvinden? Hierover wordt niet 

gesproken in artikel 198 FTR. De term “leverancier” is hier nergens meegenomen en 

aldus niet allesomvattend. 

Voor FEBEG kan een netgebruiker nooit zomaar “gedropt” worden. Een drop-off procedure is 

namelijk steeds gelinkt aan het beëindigen of het schorsen van de onderliggende overeenkomst, 

maar alle gronden die kunnen leiden tot het schorsen en/of het beëindigen van de onderlinge 

contracten tussen de partijen zouden aanleiding moeten kunnen geven tot het initiëren van een 

drop-off procedure. Bijvoorbeeld: 

 wanneer een klant nog steeds correct betaalt, maar niet meer de financiële garanties 

stelt naar de leverancier toe zoals afgesproken. Dit is een fundamenteel element van het 

contract wat aanleiding zou kunnen geven tot het schorsen of het beëindigen van het 

leveringscontract.  

 wanneer het afnameprofiel van een klant wijzigt doordat die een windmolen plaatst op 

zijn terrein. Deze actie is een gereglementeerde wijziging van het leveringscontract. Deze 

actie zou ook moeten kunnen leiden tot het schorsen of het beëindigen van het 

leveringscontract en tot het initiëren van de drop-off procedure.  
 

FEBELIEC gaat akkoord dat er een drop-off procedure komt wanneer de factuur voor de dienst 

van de BRP en de factuur voor de dienst van de toegangshouder niet betaald worden. FEBELIEC 

ziet het probleem niet zolang de BRP vergoed wordt voor het leveren van zijn diensten. 

FEBELIEC gaat akkoord dat er een drop-off procedure wordt opgestart wanneer een wanbetaling 

tussen leverancier en netgebruiker ertoe leidt dat er ook een wanbetaling plaatsvindt naar de 

BRP toe.  

 

FEBEG zou graag een schrapping zien van de term “wanbetaling” of op z’n minst een aanpassing 

willen van het artikel 198 FTR. Volgens FEBELIEC heeft de overheid beslist om enkel onder 

bepaalde omstandigheden over te gaan tot een drop-off procedure en heeft daarbij gekozen voor 

“wanbetaling”. FEBELIEC wil net zoals FEBEG dat het begrip “wanbetaling” wordt gedefinieerd 

en wil weten wat de drop-off procedure concreet moet inhouden in geval van een wanbetaling. 

FEBELIEC ziet echter geen enkele reden om te vragen om een andere drop-off procedure in te 

schrijven in het FTR en al zeker niet om het begrip “wanbetaling” te schrappen.  

 

FEBEG stelt dan ook voor om zich baseren op het principe van de drop-off procedure die wordt 

toegepast op het Fluxys-gasnetwerk. FEBELIEC stelt dat het in de gassector eenvoudiger is om 

een BRP te vinden en dat een toegangshouder niet persé de betrokken leverancier is. In de 

elektriciteitssector bestaan er verschillende rollen en dat is een belangrijke nuance. Bijvoorbeeld: 

een conflict met een leverancier is niet meteen een conflict met een toegangshouder, want je kan 

zelf toegangshouder zijn. FEBEG is zich bewust van de verschillende rollen en partijen. 
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3 Toegangscontract 

3.1 Procedure zoals gedefinieerd in het huidig, van toepassing zijnde 

toegangscontract (versie 22.06.2016) 

Het huidige van toepassing zijnde toegangscontract voorziet niet in een expliciete procedure voor 

de eenzijdige opzegging door de toegangshouder en/of de toegangsverantwoordelijke van hun 

respectieve aanwijzingen als toegangshouder en toegangsverantwoordelijke in geval van 

wanbetaling (drop-off procedure). Het voorziet daarentegen wel in een procedure voor de 

wijziging van aanduiding van de toegangshouder (artikel 9.2) en evenwichtsverantwoordelijke 

(artikel 11.2) voor het einde van de duurtijd.  

Het toegangscontract voorziet bijkomend in de mogelijkheid dat de toegangshouder of 

toegangsverantwoordelijke een mandaat krijgt van de netgebruiker (via bijlagen 12 en 13) om de 

aanduidingen vervat in Bijlage 2 en 3 tot 3ter van het toegangscontract aan te passen. Hierdoor 

zijn de toegangshouder en toegangsverantwoordelijke impliciet in de mogelijkheid om de duur 

van de aanduiding(en) aan te passen, meer bepaalt in te korten.  

Hieruit concludeert Elia dat vandaag in het huidige van toepassing zijnde toegangscontract een 

impliciete drop-off procedure reeds voor handen is in het geval er dergelijk mandaat is gegeven 

door de Netgebruiker 

 

Artikel 9.2. van het toegangscontract: 

Wijziging van de aanduiding van de Toegangshouder voor een of meerdere Toegangspunten. 

De aanduiding van de Toegangshouder voor een of meerdere Toegangspunten, met inbegrip van de 

geldigheidsduur van die aanduiding, zoals vastgelegd in Bijlage 2 van dit Contract, kan op elk moment 

gewijzigd worden overeenkomstig de hierna beschreven procedure.  

De Toegangshouder dient een Wijzigingsaanvraag voor de aanduiding van de Toegangshouder in bij de 

contactpersoon van Elia door middel van het document voorzien in Bijlage 2 van dit Contract in te dienen 

conform de modaliteiten beschreven in Artikel 8.2.  

Volgend op de ontvangst van de geldig ingediende Wijzigingsaanvraag m.b.t. de aanduiding van de 

Toegangshouder zal Elia het Register van Toegangspunten aanpassen en hiervan een bevestiging sturen 

aan de Toegangshouder uiterlijk tien (10) werkdagen na de datum van ontvangst van de volledige 

Wijzigingsaanvraag m.b.t. de aanduiding van de Toegangshouder.  

De nieuwe einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangshouder kan vroeger zijn dan 

de bestaande einddatum maar moet noodzakelijk betrekking hebben op de laatste dag van een 

kalendermaand.  

Een nieuwe aanduiding van een Toegangshouder beëindigd automatisch de voorgaande aanduiding en 

wordt van kracht volgens de termijnen vastgelegd in Artikel 9.2. 

 

Artikel 11.1 van het toegangscontract:  

Wijziging van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke(n).  

De aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging in het (de) Toegangspunt(en), 

zoals bepaald in de Bijlagen 3 tot 3ter van het Contract, alsook de aanduiding van de 

Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-toekende energie in het Gesloten 

Distributienet aangesloten op het Elia-Net zoals bepaald in Bijlage 14bis, kan op elk moment gewijzigd 

worden door de Toegangshouder, met inbegrip van de geldigheidsduur van aanduiding, in 
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overeenstemming met de hieronder beschreven procedure. Wat de aanduiding van de 

Toegangsverantwoordelijke betreft belast met de opvolging van de niet-toegekende energie in het Gesloten 

Distributienet aangesloten op het Elia-net, is de gehele hierna beschreven procedure mutatis mutandis van 

toepassing.   

De wijziging van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken die actief zijn binnen de Gesloten 

Distributienetten, met uitzondering van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 

opvolging van de niet-toegekende energie in het Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net, wordt 

niet geregeld door deze procedure maar door Artikel 4.2 van Bijlage 14 van dit Contract, met toepassing 

waarvan de Gebruiker van het Gesloten Distributienet zijn Toegangsverantwoordelijke(n) aanduidt.  

Elke Wijzigingsaanvraag van de aanduiding voor een bepaalde duur van de Toegangsverantwoordelijke(n) 

belast met de opvolging moet bij Elia worden ingediend met inachtneming van de in Artikel 10 van dit 

Contract bepaalde procedure.  

De nieuwe einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met 

de opvolging van het (de) Toegangspunt(en) kan vroeger zijn dan de bestaande einddatum maar moet 

noodzakelijk betrekking hebben op de laatste dag van een kalendermaand.  

Elia deelt deze aanduiding mee aan de Netgebruiker, de Toegangshouder en de vroegere 

Toegangsverantwoordelijke(n).   

 

Bijlagen 12 en 13 van het toegangscontract voorzien in de mogelijkheid om van de netgebruiker 

een mandaat te verkrijgen waarbij de toegangshouder en de toegangsverantwoordelijke de duur 

van hun respectievelijke aanduidingen in Bijlage 2 (voor de toegangshouder) en Bijlage 3 tot 3ter 

(voor de toegangsverantwoordelijke) eenzijdig kan aanpassen. 

3.2 Evolutie van het toegangscontract sinds 2017 

Op 19 juni 2017, tijdens de bijeenkomst van de WG Belgian Grid, heeft Elia enkele voorstellen 

tot wijziging van het toegangscontract gepresenteerd aan de de leden van de werkgroep. De 

doorgvoerde wijzigingen zijn het resultaat van verschillende discussies en overlegmomenten in 

2017. Elia ontving ook verscheidene, schriftelijke reacties en suggesties van de marktpartijen 

hieromtrent dewelke zo goed als mogelijk in rekening gebracht werden.  

De belangrijkste doorgevoerde wijziging betreffen de benoemingsprocedure van de 

toegangshouder en de evenwichtsverantwoordelijk (ook gekend als de 

toegangsverantwoordelijke). Deze zijn hieronder nogmaals hernomen. 

Belangrijk om te melden is dat reeds tijdens de discussies in 2017 de vraag voor het invoeren 

van een expliciete drop-off procedure werd behandeld. Er werd destijds beslist om hier geen 

gevolg/prioriteit aan te geven in de herziening van het toegangscontract gezien de reflecties rond 

dit topic niet tijdig beeïndigbaar leken (ten gevolge van de verschillende visies tussen de 

marktpartijen dienaangaande). 
 

Nieuw Art. 8.4. (oud 9.2) van het toegangscontract: 

Wijziging van de aanduiding van de Toegangshouder voor een of meerdere Toegangspunten 

De aanduiding van de Toegangshouder voor een of meer Toegangspunt(en) kan op elk moment worden 

gewijzigd, met inbegrip van de duur van deze aanduiding, met inachtneming van de procedure en de 

termijnen zoals beschreven in Artikelen 8.2 en 8.3 voor de toevoeging van een of meer Toegangspunten. 

In geval van wijzigingen van het (de) Toegangspunt(en) (meer bepaald de duur van aanduiding), zal Elia 

in voorkomend geval het Register van de Toegangspunten aanpassen. 

De nieuwe einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangshouder kan vroeger vallen 
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dan de bestaande einddatum van geldigheid, maar moet noodzakelijk vallen op de laatste dag van een 

kalendermaand, onverminderd de minimale duur van drie (3) maanden. 

Elke, ook gedeeltelijke, aanpassing van Bijlage 2 leidt tot de vernieuwing van de hele Bijlage 2 zodra die 

nieuwe Bijlage 2 ondertekend is door Elia, de Toegangshouder en/of de betrokken Netgebruiker. Deze 

nieuwe Bijlage 2 wordt opgenomen in het Contract en vervangt automatisch de vorige versie van deze 

Bijlage. 

 

Nieuw Art. 10.5 (oud 11.2) van het toegangscontract 

Wijziging van de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke(n) 

De aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging van het (de) 

Toegangspunt(en), zoals bepaald in Bijlagen 3 tot 3ter van het Contract, alsook de aanduiding van de 

Evenwichtsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-toegekende energie in het Gesloten 

Distributienet aangesloten op het Elia-Net zoals bepaald in Bijlage 14bis, kan op elk moment gewijzigd 

worden, met inbegrip van de geldigheidsduur van deze aanduiding, met inachtneming van de procedure en 

de termijnen zoals beschreven in Artikelen 10.2 en 10.3 van dit Contract. In geval van wijziging van het of 

de Toegangspunt(en) (meer bepaald de duur van aanduiding), dient Elia in voorkomend geval het Register 

van de Toegangspunten aan te passen. 

De nieuwe einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke kan eerder 

vallen dan de bestaande einddatum van de geldigheid, maar moet noodzakelijk vallen op de laatste dag van 

een kalendermaand, onverminderd de minimale duur van drie (3) maanden. De nieuwe aanduiding van de 

Evenwichtsverantwoordelijke maakt automatisch een einde aan de vorige aanduiding.  

Elke wijziging van de bijlagen betreffende de aanduiding van een Evenwichtsverantwoordelijke, zelfs 

gedeeltelijk, heeft tot gevolg dat de betrokken bijlage(n) volledig wordt (worden) vernieuwd, nadat ze is (zijn) 

ondertekend door Elia, de Toegangshouder en de betrokken Evenwichtsverantwoordelijke (behalve indien 

Bijlage 13 van toepassing is). De nieuwe bijlage(n) wordt (worden) opgenomen in het Contract en vervangt 

(vervangen) automatisch de vorige versie van deze bijlage(n). 

Bij verandering van toegangshouder gaat de toekomstige toegangshouder over tot een nieuwe aanduiding 

van Evenwichtsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging in het (de) Toegangspunt(en), door middel van 

Bijlagen 3 tot 3ter, 9, 10 en/of 11 van het Contract, zelfs als de geldigheid van de huidige aanduiding(en) 

niet is afgelopen.  

Bijlagen 12 en 13 van het toegangscontract werden behouden en bleven ongewijzigd. Bijgevolg 

blijft de mogelijkheid om van de netgebruiker een mandaat te verkrijgen waarbij de duur van de 

aanduidingen in bijlages 2 (voor de toegangshouder) en bijlage 3 tot 3ter (voor de 

evenwichtsverantwoordelijke) eenzijdig kan worden aangepast, behouden. 

 

Conclusie: 

De vraag voor het invoeren van een expliciete drop-off procedure is niet nieuw en werd reeds 

meerdere malen besproken in kader van het toegangscontract. Doordat er geen wettelijke 

verplichting bestond en er grote diversiteit in zienswijze was tussen de relevante marktpartijen, 

werd er beslist om dergelijke procedure niet te voorzien. 

Langs de andere kant werden Bijlagen 12 en 13 wel behouden zodat de toegangshouder en 

evenwichtsverantwoordelijke nog steeds een mandaat kunnen verkrijgen van de netgebruiker. 

Op basis van de feedback van sommige toegangshouders blijkt dit echter vanuit een commercieel 

oogpunt in praktijk toch problematisch om dergelijk mandaat te verkrijgen. Dit dient evenwel 

genuanceerd te worden gezien het stijgende aantal getekende bijlagen 12 en 13 die Elia de 

laatste 2 jaar ontvangen heeft. Daarnaast gaat het om een individuele aanpak die geen 

structurele ‘oplossing’ biedt voor deze lacune.  
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4 Voorstel voor drop-off procedure 

4.1 Definitie van wanbetaling 

Elia heeft geen sluitende definitie van het begrip wanbetaling kunnen terugvinden in de geldende 

wetgeving. Het “Van Dale” Groot woordenboek van de Nederlandse taal legt de begrippen 

wanbetaler en wanbetaling uit. Een wanbetaler (de. m.)) is een slechte betaler, een niet-betaler 

en wanbetaling (de v.)) is het niet of niet op tijd betalen van een geldschuld. Hetgeen ons doet 

concluderen dat dit begrip telkens geïnterpreteerd wordt in de rechtspraak  

Het FTR beperkt de redenen voor het initiëren van een drop-off procedure tot wanbetaling, maar 

het lijkt te verantwoorden dat het manifest niet respecteren van bepaalde contractuele clausules 

ook aanleiding zou moeten kunnen geven om een contract te ontbinden en/of een aanduiding in 

kader van het toegangscontract te beëindigen. Zo kunnen er nog andere redenen (faillissement, 

niet aanleveren van financiële garanties, wanprestaties, …) zijn dan wanbetaling wanneer er een 

fout is in hoofde van de netgebruiker. Het kan bijgevolg verantwoord zijn om een drop-off 

procedure te lanceren omwille van andere redenen dan exclusief wanbetaling.  

Daarnaast is het FTR ook onduidelijk over tussen wie deze wanbetaling moet voorkomen. Strikt 

genomen kan men stellen dat dit tussen de netgebruiker en de toegangshouder en/of 

evenwichtsverantwoordelijk zou moeten plaats vinden. Echter het FTR is daar niet geheel 

sluitend over. Bijkomend zal in de praktijk de wanbetaling zelden tussen de hierboven vermelde 

partijen plaats vinden, maar in de meeste gevallen in kader van het leveringscontract (= cascade 

systeem) tussen de leverancier (zoals aangeduid in Bijlage 3 bij het Toegangscontract) en de 

netgebruiker. Elia erkent dat in de praktijk verschillende rollen opgenomen worden door eenzelfde 

bedrijf, waardoor de wanbetaling zich inderdaad tussen leverancier en netgebruiker voordoet, 

hetgeen logischerwijze ook aanleiding zou moet kunnen geven tot de stopzetting van de 

aanduiding als toegangshouder en/of evenwichtsverantwoordelijke voor het (de) betrokken 

toegangspunt(en). 

Het is zeer belangrijk om duidelijk te stellen dat Elia vindt dat het haar niet toekomt, beter gezegd 

dat het niet haar taak of rol is om een oordeel te vellen wanneer het effectief over een situatie 

van wanbetaling gaat. Daarom zou Elia willen voorstellen om geen definitie voor het begrip 

“wanbetaling” contractueel in het toegangscontract te gaan bepalen en te werken met de notitie 

“notificatie van de beslissing tot effectieve stopzetting van het leveringscontract”. We denken dat 

eens deze beslissing werd genomen er al voldoende onderhandelingen en overleg moeten 

hebben plaats gevonden tussen leverancier en netgebruiker (anders gezegd dat alle 

aanmaningsacties, en bemiddelings- en arbitrageprocedures zoals voorzien in het 

leveringscontract correct doorlopen werden) en we dus al zodanig ver in een opgestarte 

procedure zitten dat er in de praktijk geen oplossing tussen partijen voor handen blijkt.  

Uiteraard enkel indien dergelijke beslissing genomen is door de leveranciers en ze daarvoor alle 

aanmaningsacties, en bemiddelings- en arbitrageprocedures zoals voorzien in het 

leveringscontract afgesloten met de netgebruiker, hebben doorlopen, zou dit dan aanleiding 

kunnen geven tot de lancering van de drop-off procedure (met andere woorden tot de stopzetting 

van de aanduiding als toegangshouder of evenwichtsverantwoordelijke). 

Ten slotte zijn de federaties die de netgebruikers vertegenwoordigen en de offshore windparken 

vragende partij om een bijkomende, beschermende maatregel toe te voegen aan de procedure, 

die voorziet in een proportionaliteitsoordeel van de regulator (CREG) aangaande de mogelijke 

consequenties (tussen een mogelijkse afschakeling en de redenen voor stopzetting van het 
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leveringscontract) van de vroegtijdige beëindiging van het leveringscontract. Aangezien hier 

echter geen consensus over werd bereikt, werd dit niet toegevoegd aan de voorgestelde drop-

off procedure.  

4.2 Procedure zoals die van toepassing is in de gassector 

Artikelen 103 en 104 van het Koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de 

gedragscode inzake de toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en 

de LNG-installatie en tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de 

algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningvoorwaarden van de 

leveringsvergunningen voor aardgas1 beschrijven een gelijkaardige drop-off procedure voor de 

gassector. 

 
Artikel 103, § 1. Indien de bevrachter de in uitvoering zijnde aardgasvervoersdienst voor afnamecapaciteit, 

onderschreven voor de aardgasafname van de eindafnemer op het afnamepunt, wenst op te schorten of 

vroegtijdig te beëindigen, onverminderd artikel 109, 16°, geeft hij de beheerder van het aardgasvervoersnet 

en de betrokken eindafnemer hiervan gelijktijdig kennis per fax die bevestigd wordt met een aangetekend 

schrijven met ontvangstbewijs. 

Minstens vijftien kalenderdagen voorafgaand aan zijn kennisgeving bedoeld in het eerste lid, wijst de 

bevrachter de betrokken eindafnemer op het bestaan en de toepassing van de procedure bedoeld in dit 

artikel en artikel 104.” 

 

§ 2. Onmiddellijk na ontvangst van de kennisgeving door de bevrachter bedoeld in § 1, eerste lid, verwittigt 

de beheerder van het aardgasvervoersnet de eindafnemer, per fax, die bevestigd wordt met een 

aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, ervan dat hij, bij gebrek aan onderschrijving van een nieuwe 

aardgasvervoersdienst voor afnamecapaciteit bij het bereiken van de datum bedoeld in § 1, eerste lid, zijn 

aardgasafname moet staken op deze datum. Kopie van de kennisgeving aan de eindafnemer bedoeld in 

deze paragraaf wordt door de beheerder van het aardgasvervoersnet aan de bevrachter overgemaakt. 

 

Artikel 104, § 4. Indien de betrokken eindafnemer aan de beheerder van het aardgasvervoersnet, voor de 

datum bedoeld in artikel 103, § 1, eerste lid, het bewijs levert van het bekomen van een uitvoerbare 

beslissing vanwege een bevoegde rechterlijke instantie of bevoegd scheidsgerecht waarin de opschorting 

of vroegtijdige beëindiging door de bevrachter of de leverancier van de levering van aardgas aan de 

eindafnemer verbonden met de betrokken aardgasvervoersdienst en/of de opschorting of vroegtijdige 

beëindiging door de bevrachter van de aardgasvervoersdienst voor afnamecapaciteit met betrekking tot de 

aardgasafname van de eindafnemer op het afnamepunt, wordt opgeschort of teniet gedaan, wordt de datum 

van inwerkingtreding van de door de bevrachter aangevraagde opschorting of vroegtijdige beëindiging 

bedoeld in artikel 103, § 1, eerste lid, opgeschort. De eindafnemer bezorgt onmiddellijk een kopie van deze 

uitvoerbare beslissing per fax, die bevestigd wordt met een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, 

aan de bevrachter. 

 

Hier is Elia van mening dat het aantal verschillende rollen en verantwoordelijkheden in de 

gassector eenvoudiger zijn dan deze in de elektriciteitssector. Het is echter zo dat één partij drie 

verschillende rollen kan opnemen (leverancier, toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke) 

en dat, zoals hierboven reeds aangegeven, dit in grote mate de geldende praktijk is, maar dit 

hoeft niet persé het geval te zijn. Zo heeft de netgebruiker de keuze om zelf de rol van 

                                                

 

 

1 B.S. 15 januari 2011. 
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toegangshouder op te nemen of die aan een derde partij toe te kennen. Dezelfde netgebruiker 

kan ook verschillende partijen aanduiden als zijn leverancier, toegangshouder en 

evenwichtsverantwoordelijk.   

Elia is daarom geen voorstander om dezelfde, eenvoudige procedure zoals voorzien in de 

gassector toe te passen. Voornamelijk de gedefinieerde doorlooptijden in de procedure lijken te 

kort, rekening houdend met de complexiteit en de verschillende acties die noodzakelijk zijn van 

alle betrokken partijen. Het is daarom ook aangewezen om toch voldoende tijd te voorzien om 

alle stappen correct te doorlopen en zo de rechten van alle betrokken partijen te vrijwaren. Een 

ander argument om voldoende doorlooptijd in de procedure te voorzien is dat er maar weinig 

alternatieven bestaan voor grote industriële netgebruikers waardoor een nieuwe toegangshouder 

en/of evenwichtsverantwoordelijke vinden geen sinecure is. Daarom is voldoende tijd essentieel 

voor alle betrokken partijen om tot een oplossing te komen; ofwel vinden de betrokken partijen 

een oplossing en gaan ze met elkaar verder ofwel wordt er een nieuwe derde partij aangeduid 

als toegangshouder en/of evenwichtsverantwoordelijke.  

 

Aangezien het gevolg van deze procedure de uiteindelijke afschakeling van een netgebruiker 

impliceert, hetwelk vergaande economische gevolgen kan hebben en bijgevolg dus enkel een 

laatste middel zou mogen zijn, lijken 30 dagen onvoldoende voor Elia om een correct en 

transparant proces op te zetten die voldoende waarborgen inhoud voor alle partijen. 

4.3 Voorstel voor drop-off procedure  

4.3.1 Eenzijdige opzegging van de aanwijzing als toegangshouder  

Elia stelt voor om een aparte drop-off procedure (één specifiek voor de toegangshouder) in het 

toegangscontract in te schrijven.  

De voorgestelde procedure duurt 45 dagen en indien alle acties tijdig geïnitieerd worden, wordt 

hierdoor het financieel risico van de toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke (en indirect 

ook door de leverancier) beperkt tot 2 maanden. Daarnaast wordt er toch voldoende tijd voorzien 

aan alle partijen om alsnog tot een oplossing te komen. 

Uiteraard dient als eerste stap (maar buiten het toepassingsgebied van het toegangscontract) dat 

de leverancier de toegangshouder in kennis stelt over zijn beslissing tot het effectief stopzetten 

van het leveringscontract (inclusief de redenen hiertoe). Deze stap is van dermate belang 

aangezien deze zal dienen als trigger om de drop-off procedure te initiëren. 

Nadien zou de voorgestelde drop-off procedure voor de toegangshouder (dewelke zal worden 

opgenomen in het toegangscontract) als volgt verlopen: 

→ De toegangshouder stuurt een aangetekend schrijven naar de netgebruiker, te 

bevestigen via email, waarin hij de netgebruiker informeert dat de leverancier hem in 

kennis heeft gesteld over zijn beslissing om het leveringscontract stop te zetten en dat 

hij bijgevolg daarvan ook beslist om zijn aanduiding als toegangshouder eenzijdig te 

beëindigen. Ten gevolge van deze beslissing moet de netgebruiker op zoek naar een 

nieuwe toegangshouder of kan hij zelf zijn toegangshouder worden  

→ Indien na tien (10) dagen geen oplossing werd gevonden tussen de leverancier en de 

netgebruiker en/of de toegangshouder, zal de toegangshouder een aangetekend 

schrijven, te bevestigen via email, naar Elia sturen. Hij zal tevens een kopie van dit 
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schrijven naar de netgebruiker alsook naar de CREG sturen. 

Met dit schrijven vraagt de toegangshouder aan Elia om de aanduiding als 

toegangshouder voor het (de) betrokken toegangspunt(en) stop te zetten en de drop-off 

procedure te initiëren.  

Hij voegt hierbij de notificatie aangaande de beslissing van het stopzetten van het 

leveringscontract, inclusief de redenen hiertoe (door de leverancier) alsook de notificatie 

van zijn beslissing om zijn aanduiding als toegangshouder stop te zetten.  

Deze “bewijzen” zijn noodzakelijke zodat Elia kan nagaan dat de voorwaarden voor het 

initiëren van de drop-off procedure vervuld zijn.   

Als bewijs is voldoende, een kopie van de brief van de leverancier aangaande de formele 

en effectieve stopzetting van het leveringscontract (waarschijnlijk in de vorm van een 

ingebrekestelling, inclusief de feitelijke datum waarop de levering effectief zal stoppen).  

Opmerking:  

 indien deze feitelijke datum later ligt dat de voorziene termijnen van 2 à 3 

maanden van de drop-off procedure, zal deze procedure pas op een later tijdstip 

worden geïnitieerd door Elia om uitwerking te kunnen geven aan de 

vooropgestelde datum.  

 indien deze feitelijke datum vroeger is dat de termijnen van 2 à 3 maanden van 

de drop-off procedure, zal men uiteraard de volledige drop-off procedure moet 

worden doorlopen waardoor de leverancier zal blijven leveren tot aan het 

moment dat de klant een nieuwe toegangshouder en/of BRP heeft aangeduid of 

totdat hij afgeschakeld is. 

→ Vijf (5) dagen na ontvangst van het schrijven van de toegangshouder zal Elia een 1ste 

aangetekend schrijven naar de netgebruiker sturen, te bevestigen via email, alsook een 

kopie van dit schrijven aan de toegangshouder. 

Hierbij meldt Elia aan de netgebruiker dat de toegangshouder heeft gevraagd om de 

drop-off procedure te lanceren. Dit impliceert dat de netgebruiker een nieuwe 

toegangshouder dient aan te duiden. Indien de netgebruiker nalaat om hier gevolg aan 

te geven: 

• zal de netgebruiker geacht worden zijn eigen toegangshouder te zijn en moet 

deze een toegangscontract met Elia afsluiten.  

• indien er niet tijdig een toegangscontract wordt ondertekend (met de 

netgebruiker of een derde partij als nieuwe toegangshouder) zal men uiteindelijk 

afgesloten worden.  

Opmerking: enkel het (de) betrokken toegangspunt(en), onafhankelijk of het om 

een injectie- en/of afnamepunt gaat, die het voorwerp uitmaken van het 

leveringscontract dat vroegtijdig wordt opgezegd door de leverancier zal (zullen) 

worden afgeschakeld. 

→ Bij nalaten van de netgebruiker zal Elia tien (10) dagen later een 2de aangetekend schrijven, 

te bevestigen via email, versturen naar de netgebruiker met een kopie van dit schrijven 

aan de toegangshouder. 

Hierbij bevestigt Elia aan de netgebruiker dat hij geacht wordt zijn eigen toegangshouder 

te zijn en hij hiervoor een toegangscontract dient af te sluiten met Elia. De netgebruiker 
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kan uiteraard nog steeds een nieuwe toegangshouder aanduiden. 

Tot slot informeert Elia de netgebruiker met dit schrijven dat indien er geen nieuw 

toegangscontract getekend wordt met de netgebruiker of met een andere derde partij 

(aangeduid als toegangshouder), Elia de netgebruiker in gebreke zal stellen en zal er 

moeten overgegaan worden tot afschakeling.  

→ Indien de netgebruiker nog steeds heeft nagelaten om een toegangscontract te 

ondertekenen of een andere partij aan te duiden, zal Elia na tien (10) dagen een laatste 

aangetekend schrijven, te bevestigen per email, naar de netgebruiker sturen. Een kopie 

van dit schrijven wordt overgemaakt aan de toegangshouder. Een kopie van dit laatste 

schrijven zal ook worden verstuurd naar de CREG (dit aangezien de opdracht zal worden 

gegeven om de netgebruiker af te schakelen). 

Hierbij informeert Elia de netgebruiker dat hij zal worden afgeschakeld op de eerste dag 

van de volgende maand aangezien er geen nieuw toegangscontract werd ondertekend 

(noch met de netgebruiker zelf noch met een derde, aangewezen partij). 

→ Wanneer de netgebruiker uiteindelijk wordt afgesloten, zal Elia de bevoegde regulator 

hierover onmiddellijk informeren.  
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4.3.2 Eenzijdige opzegging van de aanwijzing als evenwichtsverantwoordelijke 

(BRP). 

Elia stelt voor om een aparte drop-off procedure (één specifiek voor de 

evenwichtsverantwoordelijke met aangepaste doorlooptijden) in het toegangscontract in te 

schrijven.  

De voorgestelde procedure duurt 45 dagen en indien alle acties tijdig geïnitieerd worden, wordt 

hierdoor het financieel risico van de toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke (en indirect 

voor de leveranciers) beperkt tot 2 maanden. Daarnaast wordt er toch voldoende tijd voorzien 

aan alle partijen om alsnog tot een oplossing te komen. 

Elia heeft hier bewust de keuze gemaakt om dezelfde doorlooptijden te hanteren als voor de 

opzegging van de aanwijzing van de toegangshouder omdat indien een partij beide rollen heeft 

opgenomen deze ook gelijktijdig beëindigd kunnen worden (dit ondanks het feit dat bij 

onderstaande procedure een extra partij betrokken is in het proces).  

Uiteraard ook hier is de eerste stap (maar buiten het toepassingsgebied van het 

toegangscontract) dat de leverancier de evenwichtsverantwoordelijke in kennis stelt over zijn 

beslissing tot het stopzetten van het leveringscontract (inclusief de redenen hiertoe). 

Nadien zou de voorgestelde drop-off procedure voor de evenwichtsverantwoordelijke (dewelke 

zal worden opgenomen in het toegangscontract) als volgt verlopen: 

→ De evenwichtsverantwoordelijke stuurt een aangetekend schrijven naar de 

toegangshouder en netgebruiker, te bevestigen via email, waarin hij beide partijen 

informeert dat de leverancier hem in kennis heeft gesteld over zijn beslissing om het 

leveringscontract met de netgebruiker stop te zetten en dat hij bijgevolg daarvan ook 

beslist om zijn aanduiding als evenwichtsverantwoordelijk eenzijdig te beëindigen. Ten 

gevolge van deze beslissing moet de toegangshouder op zoek naar een nieuwe 

evenwichtsverantwoordelijke of kan hij zelf zijn de rol van evenwichtsverantwoordelijke 

opnemen.  

→ Indien na tien (10) dagen geen oplossing werd gevonden tussen de leverancier en 

netgebruiker, zal de evenwichtsverantwoordelijke een aangetekend schrijven – te 

bevestigen via email – naar Elia sturen. Hij zal tevens een kopie van dit schrijven 

versturen naar de toegangshouder en de netgebruiker. Ook hier dient er een kopie van 

dit schrijven naar de CREG worden gestuurd. 

Met dit schrijven vraagt de evenwichtsverantwoordelijke aan Elia om de aanduiding als 

evenwichtsverantwoordelijke voor het (de) betrokken toegangspunt(en) stop te zetten en 

de drop-off procedure te initiëren. Hij voegt hierbij de notificatie van de beslissing van de 

leverancier tot stopzetting van het leveringscontract inclusief de redenen hiertoe, alsook 

de notificatie van zijn beslissing tot stopzetting van de aanduiding als 

evenwichtsverantwoordelijke. 

Deze “bewijzen” zijn noodzakelijke zodat Elia kan nagaan dat de voorwaarden voor het 

initiëren van de drop-off procedure vervuld zijn.  

Als bewijs is voldoende, een kopie van de brief van de leverancier aangaande de formele 

en effectieve stopzetting van het leveringscontract (waarschijnlijk in de vorm van een 

ingebrekestelling, inclusief de feitelijke datum waarop de levering effectief zal stoppen.  

Opmerking:  
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 indien deze feitelijke datum later ligt dat de voorziene termijnen van 2 à 3 

maanden van de drop-off procedure, zal deze procedure pas op een later tijdstip 

worden geïnitieerd door Elia om uitwerking te kunnen geven aan de 

vooropgestelde datum.  

 indien deze feitelijke datum vroeger is dat de termijnen van 2 à 3 maanden van 

de drop-off procedure, zal men uiteraard de volledige drop-off procedure moeten 

doorlopen waardoor de leverancier zal blijven leveren tot aan het moment dat de 

klant een nieuwe toegangshouder en/of evenwichtsverantwoordelijke heeft 

aangeduid of totdat hij afgeschakeld is. 

→ Vijf (5) dagen na ontvangst van het schrijven van de evenwichtsverantwoordelijke zal Elia 

een 1ste aangetekend schrijven naar toegangshouder sturen, te bevestigen via email, 

alsook een kopie van dit schrijven aan de netgebruiker en evenwichtsverantwoordelijke. 

Waar van toepassing, zal (zullen) ook de andere evenwichtsverantwoordelijke(n) 

aangeduid voor het (de) betrokken toegangspunt(en) een kopie van dit schrijven 

ontvangen. 

Hierbij meldt Elia aan de toegangshouder dat de evenwichtsverantwoordelijke heeft 

gevraagd om de drop-off procedure te lanceren. De toegangshouder dient dan ook een 

nieuwe evenwichtsverantwoordelijke aan te duiden. 

Indien de toegangshouder nalaat om hier gevolg aan te geven: 

• zal de toegangshouder geacht worden om de rol van 

evenwichtsverantwoordelijke op te nemen en moet deze hiertoe een BRP-

contract af te sluiten met Elia.  

• indien er niet tijdig een nieuwe evenwichtsverantwoordelijke wordt aangeduid of 

een BRP-contract met de toegangshouder wordt ondertekend zal de 

netgebruiker in een latere fase uiteindelijk afgesloten worden. 

Opmerking: enkel het (de) betrokken toegangspunt(en), onafhankelijk of het om 

een injectie- en/of afnamepunt gaat, die het voorwerp uitmaken van het 

leveringscontract dat vroegtijdig wordt opgezegd door de leverancier zullen 

worden afgeschakeld. 

→ Bij nalaten van de toegangshouder zal Elia tien (10) dagen later een 2de aangetekend 

schrijven – te bevestigen via email – versturen naar de netgebruiker met een kopie van dit 

schrijven aan de toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke. Waar van toepassing, 

zal (zullen) ook de andere evenwichtsverantwoordelijke(n) aangeduid voor het (de) 

betrokken Toegangspunt(en) een kopie van dit schrijven ontvangen. 

Hierbij bevestigt Elia aan de netgebruiker het nalaten van zijn toegangshouder en dat hij 

geacht wordt zijn eigen evenwichtsverantwoordelijke te worden en hiervoor een BRP-

contract dient af te sluiten met Elia. De toegangshouder kan uiteraard nog steeds op elk 

moment een nieuwe evenwichtsverantwoordelijke aanduiden. 

Tot slot informeert Elia de netgebruiker met dit schrijven dat indien er geen nieuw BRP-

contract wordt ondertekend door de netgebruiker of een andere partij aangeduid als 

evenwichtsverantwoordelijke, zal Elia de netgebruiker in gebreke stellen en zal er moeten 

overgegaan worden tot afschakeling. 

→ Indien de netgebruiker of toegangshouder nog steeds heeft nagelaten om een BRP-

contract te ondertekenen of een andere partij aan te duiden, zal Elia na tien (10) dagen 



 

 

 

10/06/2020                                      Drop-off procedure: Voorstel ELIA voor publieke consultatie  17 

een laatste aangetekend schrijven, te bevestigen via email, naar de netgebruiker sturen. 

Een kopie van dit schrijven wordt overgemaakt aan de toegangshouder en de 

evenwichtsverantwoordelijke, alsook aan de CREG (dit aangezien de opdracht zal worden 

gegeven om de netgebruiker af te schakelen). Waar van toepassing, zal (zullen) ook de 

andere evenwichtsverantwoordelijke(n) aangeduid voor het (de) betrokken 

Toegangspunt(en) een kopie van dit schrijven ontvangen. 

Hierbij informeert Elia de netgebruiker dat hij zal worden afgeschakeld op de eerste dag 

van de volgende maand aangezien er geen nieuw BRP-contract werd ondertekend (noch 

met de netgebruiker zelf noch met een derde, aangewezen partij). 

→ Wanneer de netgebruiker uiteindelijk wordt afgesloten, zal Elia de bevoegde regulator 

hierover onmiddellijk informeren. 
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4.3.3  Stopzetting van de drop-off procedure in geval de reden voor de drop-off 

procedure ophoudt te bestaan of in het geval er een oplossing is gevonden 

voor de betrokken partijen. 

De procedure voor de eenzijdige opzegging van de aanduiding van de toegangshouder of de 

evenwichtsverantwoordelijke zal onmiddellijk worden stopgezet (dit tot uiterlijk de dag voor de 

afschakeling van de netgebruiker) indien de rechter in kortgeding een uitspraak velt ten voordele 

van de netgebruiker – dit ongeacht wie de rechtszaak of de bemiddelingsprocedure initieert. 

 

Daarnaast kan deze procedure voor de eenzijdige opzegging van de aanwijzing van de 

toegangshouder en/of de evenwichtsverantwoordelijke ook te allen tijde worden stopgezet 

(bijvoorbeeld indien er een oplossing tussen de partijen werd gevonden), dit tot uiterlijk de dag 

voor de afschakeling van de netgebruiker. In dat geval zal de netgebruiker, de toegangshouder 

of de evenwichtsverantwoordelijke aan Elia (en in een kopie aan de andere partij(en) bevestigen 

dat de drop-off procedure wordt stopgezet, dit via een aangetekend schrijven (te bevestigen via 

email). Specifieke regeling voor de kennisgeving is uitgewerkt naar gelang de situatie (zie 

hoofdstuk 6). 

 

Dit impliceert ook dat de toegangshouder en/of de evenwichtsverantwoordelijke aangeduid 

blijven voor die specifieke netgebruiker. Een kopie van dit schrijven wordt ook gericht aan de 

CREG. 

Elia zal de ontvangst van deze beslissing bevestigen aan alle betrokken partijen.  

 

 

4.4 Gevolg in geval meerdere evenwichtsverantwoordelijke zijn aangeduid 

voor het (de) betrokken toegangspunt(en). 

In praktijk zien we ook situaties waarbij er meerdere evenwichtsverantwoordelijken zijn aangeduid 

voor het (de) betrokken toegangspunten, zoals de evenwichtsverantwoordelijke belast met de 

afname (Bijlage 3bis), belast met de injectie van de Lokale productie (Bijlage 3ter), etc.  

De situatie waar er meerdere evenwichtsverantwoordelijke zijn aangeduid, zal de initiatie van een 

procedure voor de éénzijdige opzegging van de aanduiding van één van de betrokken 

evenwichtsverantwoordelijke, die in een latere fase uiteindelijk kan leiden tot de afschakeling van 

de netgebruiker, een direct gevolg hebben op de portefeuille van de andere aangeduide 

evenwichtsverantwoordelijken.  

Bijgevolg hebben we in de voorgestelde procedure voldoende informatiemomenten voorzien 

waarbij Elia de andere aangeduide evenwichtsverantwoordelijke(n) op de hoogte brengt van de 

lopende procedure (en de verschillende stappen hierin) zodat zij eventueel mee kunnen werken 

aan een oplossing voor de netgebruiker of ook de nodige maatregelen kunnen treffen voor hun 

portefeuille. 

Ondanks een mogelijke negatieve impact heeft Elia geen verdere maatregelen voorzien in de 

procedure hetgeen wel impliceert dat indien er niet tijdig een nieuwe evenwichtsverantwoordelijke 

wordt gevonden de netgebruiker in een latere fase afgesloten kan worden en zij deze 

klant/netgebruiker dus ook uit hun portefeuille zullen zien verdwijnen. 
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4.5 Noodzaak voor het bestaan en behoud van de Bijlagen 12 en 13 aan het 

toegangscontract 

Hier rijst de vraag, indien deze drop-off procedure wordt ingeschreven in het contract, of de 

Bijlagen 12 en 13 nog enige relevantie hebben? Volgens Elia vervalt de expliciete noodzaak aan 

deze Bijlagen 12 en 13 volledig. Dit omwille van twee redenen:  

 indien er een expliciete drop-off procedure in het contract wordt ingeschreven vervalt de 

noodzaak aan een mandaat voor de toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijk om 

de duur van de aanduidingen in Bijlages 2 (voor de toegangshouder) en Bijlage 3 tot 3ter 

(voor de evenwichtsverantwoordelijke) aan te passen. 

 het andere mandaat opgenomen in Bijlagen 12 en 13 om Bijlage 4 van het 

toegangscontract aan te passen is echter zonder voorwerp, aangezien Bijlage 4 reeds in 

het verleden werd geschrapt (maar momenteel wel nog deel uitmaakt van het 

toegangscontract, echter zonder inhoud).  

Elia stelt dan ook voor om tijdens de herziening van het toegangscontract, dewelke in parallel 

gebeurt van deze oefening, deze Bijlagen te schrappen en definitief te verwijderen uit het 

toegangscontract. 
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5 Noodzaak voor een aanpassing van het FTR 

Aangezien de notificatie door de leverancier van zijn beslissing tot het stopzetten van het 

leveringscontract volgens Elia als enige reden aanleiding kan geven om de drop-off procedure te 

lanceren, dit in tegenstelling tot het in het FTR opgenomen concept van wanbetaling, lijkt het voor 

Elia noodzakelijk om dit wetgevend te verduidelijken door een aanpassing van Artikel 198 van 

het FTR. 

Hieronder is reeds een voorstel van aanpassing van het desbetreffende Artikel 198 FTR 

opgenomen: 

“Uiterlijk twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit besluit legt de transmissienetbeheerder 

de commissie ter goedkeuring een wijziging van het toegangscontract voor teneinde een 

procedure vast te stellen voor de eenzijdige opzegging door de toegangshouder en/of de 

evenwichtsverantwoordelijke van hun respectieve aanwijzingen als toegangshouder en 

evenwichtsverantwoordelijke. in geval van wanbetaling  

Wanneer de leverancier alle bemiddelings- of aanmaningsacties zoals opgenomen in het 

leveringscontract doorlopen heeft, kan hij de toegangshouder en/of evenwichtsverantwoordelijke 

zijn beslissing tot het effectief beëindigen van het leveringscontract met de netgebruiker 

notifiëren. De toegangshouder en/of evenwichtsverantwoordelijke betrokken voor deze 

netgebruiker kunnen vanaf dan de procedure voor de eenzijdige opzegging voor hun aanduiding 

initiëren hetgeen uiteindelijk kan leiden tot deactivering van het (de) betrokken toegangspunt(en). 

Deze procedure wordt vastgesteld na raadpleging van de betrokken marktdeelnemers door de 

transmissienetbeheerder.” 
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6 Aanpassingen aan het Toegangscontract: nieuwe 
bepalingen aangaande de eenzijdige beëindiging 
door de Toegangshouder en/of de 
Evenwichtsverantwoordelijke van zijn aanduiding 
voor één of meerdere Toegangspunten. 

Art. XX De éénzijdige opzegging door de Toegangshouder van zijn aanduiding als 

Toegangshouder voor een of meer Toegangspunt(en) 

De éénzijdige opzegging van de aanduiding van de Toegangshouder wordt geregeld door de 

hieronder beschreven procedure. Wanneer de Netgebruiker zijn eigen Toegangshouder is, is 

deze procedure niet van toepassing. 

In overeenstemming met Artikel XX en bij wijze van uitzondering wordt de aanduiding van de 

toekomstige Toegangshouder geacht geformaliseerd te zijn door de afgifte van een ondertekende 

Bijlage 2, ofwel in elektronische versie (overeenkomstig Artikel XX) ofwel in een papieren formaat 

(overeenkomstig Artikel XX). Elia registreert deze Bijlage 2 overeenkomstig Artikel XX van dit 

Contract. 

 

Art. XX.1 – Procedure voor de éénzijdige opzegging door de Toegangshouder van zijn 

aanduiding 

De Toegangshouder stuurt een ingebrekestelling, per aangetekend schrijven, naar de 

Netgebruiker waarin hij de Netgebruiker informeert dat de Leverancier (zoals genoemd in Bijlage 

3) hem in kennis heeft gesteld over zijn beslissing om het leveringscontract met de Netgebruiker 

stop te zetten.  

Bijkomend bevestigt de Toegangshouder dat hij op basis van deze voorgaande beslissing van de 

Leverancier tevens heeft beslist om zijn aanduiding als Toegangshouder voor het (de) betrokken 

Toegangspunt(en) (opgenomen in Bijlage 2) eenzijdig te beëindigen. 

 

Indien tien (10) Kalenderdagen na de ingebrekestelling van de Netgebruiker door de 

Toegangshouder geen oplossing werd gevonden tussen de Leverancier en de Netgebruiker, zal 

de Toegangshouder een aangetekend schrijven, te bevestigen via email, naar Elia sturen. In dit 

schrijven vraagt de Toegangshouder aan Elia om zijn aanduiding als Toegangshouder voor het 

(de) betrokken Toegangspunt(en) (opgenomen in Bijlage 2) te beëindigen.  

De Toegangshouder voegt bij dit schrijven de volgende documenten: 

 een bewijs omtrent de notificatie of ingebrekestelling zoals verstuurd door de Leverancier 

aangaande zijn beslissing tot het stopzetten van het leveringscontract van de 

Netgebruiker, inclusief de redenen hiertoe; en 

 een bewijs omtrent de notificatie van de beslissing van de Toegangshouder aan de 

Netgebruiker om zijn aanduiding als Toegangshouder éénzijdig op te zeggen.  

De Toegangshouder stuurt tevens een kopie van dit schrijven naar de Netgebruiker alsook naar 

de bevoegde regulator(en). 
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Vijf (5) Kalenderdagen na ontvangst van het schrijven van de Toegangshouder zal Elia een 

aangetekend schrijven, te bevestigen via email, naar de Netgebruiker sturen. Elia informeert de 

Netgebruiker hierbij dat zijn Toegangshouder heeft gevraagd om zijn aanduiding voor het (de) 

relevante Toegangspunt(en) (opgenomen in Bijlage 2) éénzijdig te beëindigen en dat de 

Netgebruiker een andere natuurlijke of rechtspersoon als toekomstige Toegangshouder, zoals 

bepaald in Bijlage 2, dient aan te duiden.  

Een kopie van dit schrijven wordt tevens verstuurd naar de Toegangshouder. 

Indien de Netgebruiker nalaat om hier gevolg aan te geven: 

 zal de Netgebruiker geacht worden zijn eigen Toegangshouder te zijn en moet deze een 

Toegangscontract met Elia afsluiten; en  

 indien er niet tijdig een Toegangscontract wordt ondertekend (met de Netgebruiker of 

een andere natuurlijke of rechtspersoon als nieuwe Toegangshouder) zal men uiteindelijk 

afgesloten worden. 

De Toegangshouder dient tevens een nieuwe leverancier, zoals bepaald in Bijlage 3, aan te 

duiden.   

 

Uiterlijk tien (10) Kalenderdagen na het versturen van het aangetekend schrijven aan de 

Netgebruiker zal Elia een ingebrekestelling, per aangetekend schrijven, te bevestigen via email, 

versturen naar de Netgebruiker. Bij gebrek aan een uitdrukkelijke aanduiding van een 

toekomstige Toegangshouder krachtens een geldig ingevulde en ondertekende Bijlage 2, binnen 

een termijn van tien (10) Kalenderdagen wordt de Netgebruiker geacht zijn eigen 

Toegangshouder te worden voor het (de) betrokken Toegangspunt(en) (zoals opgenomen in 

Bijlage 2). In dit geval moet de Netgebruiker een Toegangscontract ondertekenen voor het (de) 

betrokken Toegangspunt(en). Bovendien moet hij voldoen aan alle voorwaarden en 

verplichtingen zoals bepaald in het Toegangscontract, met inbegrip van het ter beschikkingstellen 

van de financiële waarborg (zoals bepaald in Artikel XX van dit Contract en te vinden op de 

website van Elia (www.elia.be)). Als bijlage van deze ingebrekestelling maakt Elia hierbij een 

voorstel van Toegangscontract over aan de Netgebruiker 

Een kopie van dit schrijven wordt tevens verstuurd naar de Toegangshouder. 

Indien de Netgebruiker nalaat om hier gevolg aan te geven en er niet tijdig een Toegangscontract 

wordt ondertekend (met de Netgebruiker of een andere natuurlijke of rechtspersoon als nieuwe 

Toegangshouder) zal men uiteindelijk afgesloten worden. 

Indien de Netgebruiker in deze tijdsspanne een toekomstige Toegangshouder aanduidt krachtens 

een geldig ingevulde en ondertekende Bijlage 2 wordt de lopende procedure tot aanduiding van 

de Netgebruiker als zijn eigen Toegangshouder stopgezet. 

Tien (10) Kalenderdagen na de ingebrekestelling van de Netgebruiker stelt Elia de Netgebruiker 

die als zijn eigen Toegangshouder moet worden beschouwd een laatste maal in gebreke. Elia 

kan het (de) betrokken Toegangspunt(en) afschakelen op de eerst Kalenderdag van de maand 

volgend op de datum van laatste ingebrekestelling wanneer de Netgebruiker geen 

Toegangscontract afsluit voor het (de) betrokken Toegangspunt(en) binnen de voorgeschreven 

termijn van tien (10) Kalenderdagen of wanneer de Netgebruiker niet aan alle voorwaarden en 

verplichtingen in het Toegangscontract voldoet. Indien een aanduiding uitblijft, aanvaardt de 

Netgebruiker de gevolgen van deze afschakeling.  

Een kopie van deze ingebrekestelling wordt overgemaakt aan de Toegangshouder alsook aan 

http://www.elia.be)/
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de bevoegde regulator(en). 

 

Wanneer de netgebruiker uiteindelijk is afgesloten wegens het nagelaten om zelf een 

Toegangscontract af te sluiten met Elia of een toekomstige Toegangshouder aan te duiden, zal 

Elia de bevoegde regulator(en) hierover onmiddellijk informeren.  

 

 

Art. XX.2. Stopzetting van de procedure voor de éénzijdige opzegging van de aanduiding 

van de Toegangshouder. 

De procedure voor de éénzijdige opzegging van de aanduiding van de Toegangshouder zal 

onmiddellijk worden stopgezet wanneer de rechter in kortgeding een uitspraak velt ten voordele 

van de Netgebruiker waarbij de vroegtijdige beëindiging door de Leverancier van de levering van 

elektriciteit aan de Netgebruiker wordt tenietgedaan. Dit ongeacht wie de rechtszaak initieert en 

dit tot uiterlijk de dag voor de afschakeling van de Netgebruiker.  

De Netgebruiker zal onmiddellijk een kopie van deze uitvoerbare beslissing per aangetekend 

schrijven, te bevestigen via email, aan Elia overmaken. Een kopie van dit schrijven wordt ook 

gericht aan de Toegangshouder en aan de bevoegde regulator. 

Elia zal de stopzetting van de procedure onmiddellijk per aangetekend schrijven (alsook per 

email) bevestigen aan alle betrokken partijen. 

 

Deze procedure voor de éénzijdige opzegging van de aanduiding van de Toegangshouder kan 

te allen tijde worden stopgezet door de Toegangshouder, dit tot uiterlijk de dag voor de 

afschakeling van de Netgebruiker.  

In dat geval zal de Toegangshouder onmiddellijk aan Elia bevestigen dat de éénzijdige opzegging 

wordt stopgezet, dit via een aangetekend schrijven, te bevestigen via email.  

Een kopie van dit schrijven wordt ook gericht aan de Netgebruiker en aan de bevoegde 

regulator(en). 

Elia zal de ontvangst van deze beslissing onmiddellijk per aangetekend schrijven en per email 

bevestigen aan alle betrokken partijen.  

 

Dit impliceert dat de Toegangshouder aangeduid blijft voor de (het) betrokken Toegangspunt(en) 

van de Netgebruiker (zoals opgenomen in Bijlage 2).  

 

 

Art. XX De éénzijdige opzegging door de Evenwichtsverantwoordelijke van zijn 

aanduiding als Evenwichtsverantwoordelijke voor een of meer Toegangspunt(en) 

De éénzijdige opzegging van de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke wordt geregeld 

door de hieronder beschreven procedure.  

In overeenstemming met Artikel XX wordt de aanduiding van deze toekomstige 

Evenwichtsverantwoordelijke geacht voldoende geformaliseerd te zijn door de afgifte van een 

ondertekende Bijlage 3, ofwel in elektronische versie (overeenkomstig Artikel XX) ofwel in een 

papieren formaat (overeenkomstig Artikel XX). Elia registreert Bijlage 3 overeenkomstig Artikel 

XX van dit Contract. 

Wat betreft de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke belast met de afname (zoals 

voorzien in Bijlage 3bis), de injectie van de Lokale productie (zoals gedefinieerd in Bijlage 3ter) 
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en belast met niet-toegekende energie in het Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net 

(uitgevoerd door middel van Bijlage 14bis), is de hierna beschreven procedure mutatis mutandis 

van toepassing. 

Indien het (de) betrokken Toegangspunt(en) gedekt is (zijn) door een CIPU-contract zal de 

Toegangshouder of de Netgebruiker verplicht zijn om een toekomstige 

Evenwichtsverantwoordelijke belast met de opvolging aan te duiden die reeds in de mogelijkheid 

verkeerd om uitwerking te geven aan de verplichtingen zoals opgenomen in het CIPU-contract. 

 

Art. XX.1. – Procedure voor de éénzijdige opzegging door de 

Evenwichtsverantwoordelijke van zijn aanduiding 

De Evenwichtsverantwoordelijke stuurt een ingebrekestelling, per aangetekend schrijven, naar 

de Toegangshouder en de Netgebruiker waarin hij beide partijen informeert dat de Leverancier 

(zoals genoemd in Bijlage 3) hem in kennis heeft gesteld om het leveringscontract van de 

Netgebruiker stop te zetten.  

Bijkomend bevestigt de Evenwichtsverantwoordelijk dat hij op basis van deze voorgaande 

beslissing van de Leverancier heeft beslist om zijn aanduiding als Evenwichtsverantwoordelijke 

voor het (de) betrokken Toegangspunt(en) (opgenomen in Bijlage 3) eenzijdig wenst te 

beëindigen. 

Tot slot vraagt de Evenwichtsverantwoordelijk dat de Toegangshouder een toekomstige 

Evenwichtsverantwoordelijke aanduidt of zelf de rol van Evenwichtsverantwoordelijke op te 

nemen. 

Indien tien (10) Kalenderdagen na de ingebrekestelling van de Toegangshouder en de 

Netgebruiker door de Evenwichtsverantwoordelijke geen oplossing werd gevonden tussen de 

Leverancier en de Netgebruiker, zal de Evenwichtsverantwoordelijke een aangetekend schrijven, 

te bevestigen via email, naar Elia sturen. In dit schrijven vraagt de Evenwichtsverantwoordelijke 

aan Elia om zijn aanduiding als Evenwichtsverantwoordelijke voor het (de) betrokken 

Toegangspunt(en) (opgenomen in Bijlage 3) te beëindigen.  

De Evenwichtsverantwoordelijk voegt bij dit schrijven de volgende documenten: 

 een bewijs omtrent de notificatie of ingebrekestelling zoals verstuurd door de Leverancier 

aangaande zijn beslissing tot het effectief stopzetten van het Leveringscontract van de 

Netgebruiker, inclusief de redenen hiertoe; en 

 een bewijs omtrent de notificatie van de beslissing van de Evenwichtsverantwoordelijk, 

aan de Toegangshouder en de Netgebruiker, om zijn aanduiding als 

Evenwichtsverantwoordelijke éénzijdig op te zeggen. 

De Evenwichtsverantwoordelijke zal een kopie van dit schrijven naar de Toegangshouder en de 

Netgebruiker versturen. Tot slot wordt een kopie van dit schrijven verstuurd naar de bevoegde 

regulator(en). 

 

Vijf (5) Kalenderdagen na ontvangst van het schrijven van de Evenwichtsverantwoordelijk zal Elia 

een aangetekend schrijven, te bevestigen via email, naar de Netgebruiker en de Toegangshouder 

sturen. Elia informeert de Netgebruiker en de Toegangshouder dat de 

Evenwichtsverantwoordelijke heeft gevraagd om zijn aanduiding voor het (de) betrokken 

Toegangspunt(en) (opgenomen in Bijlage 3) éénzijdig te beëindigen en dat de Toegangshouder 
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een andere natuurlijke of rechtspersoon als toekomstige Evenwichtsverantwoordelijke, zoals 

bepaald in Bijlage 3, dient aan te duiden.  

Bovendien moet de toekomstige Evenwichtsverantwoordelijk voldoen aan alle voorwaarden en 

verplichtingen zoals bepaald in genoemd Contract, met inbegrip van het ter beschikking stellen 

van de financiële waarborg (zoals bepaalt in Artikel XX van dit Contract te vinden op de website 

van Elia (www.elia.be)) die hij ten laatste tien (10) Kalenderdagen vóór de einddatum van de 

geldigheid van de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke voor dit (deze) 

Toegangspunt(en) bezorgt. 

De Toegangshouder dient tevens een nieuwe leverancier, zoals bepaald in Bijlage 3, aan te 

duiden. 

Een kopie van dit schrijven wordt tevens verstuurd naar de Evenwichtsverantwoordelijke. Waar 

van toepassing, zal (zullen) ook de andere Evenwichtsverantwoordelijke(n) aangeduid voor het 

(de) betrokken Toegangspunt(en) een kopie van dit schrijven ontvangen. 

Indien de Toegangshouder het nalaat om hier gevolg aan te geven: 

 zal de Toegangshouder geacht worden de Evenwichtsverantwoordelijke te zijn en moet 

deze een BRP-contract met Elia afsluiten; en 

 indien er niet tijdig een toekomstige Evenwichtsverantwoordelijke wordt aangeduid of een 

BRP-contract met de Toegangshouder wordt ondertekend, kan (kunnen) het (de) 

betrokken Toegangspunt(en) van de Netgebruiker in een latere fase afgesloten worden. 

 

Uiterlijk tien (10) Kalenderdagen na het aangetekend schrijven aan de Toegangshouder zal Elia 

een ingebrekestelling, per aangetekend schrijven, te bevestigen via email, versturen naar de 

Netgebruiker en de Toegangshouder. Bij gebrek aan een uitdrukkelijke aanduiding van een 

toekomstige Evenwichtsverantwoordelijk krachtens een geldig ingevulde en ondertekende 

Bijlage 3, binnen een termijn van tien (10) Kalenderdagen wordt de Toegangshouder geacht de 

Evenwichtsverantwoordelijke te worden voor het (de) betrokken Toegangspunt(en) (zoals 

opgenomen in Bijlage 3). In dit geval moet de Toegangshouder een BRP-contract ondertekenen 

voor het (de) betrokken Toegangspunt(en). Bovendien moet hij voldoen aan alle voorwaarden en 

verplichtingen zoals bepaald in het BRP-contract, met inbegrip van het ter beschikkingstellen van 

de financiële waarborg (te vinden op de website van Elia (www.elia.be)). Als bijlage van deze 

ingebrekestelling maakt Elia hierbij een voorstel van BRP-contract over aan de Toegangshouder.  

Waar van toepassing, zal (zullen) ook de andere Evenwichtsverantwoordelijke(n) aangeduid 

worden voor het (de) betrokken Toegangspunt(en) een kopie van dit schrijven ontvangen 

Indien de Toegangshouder het nalaat om hier gevolg aan te geven: 

 zal de Netgebruiker geacht worden zijn eigen Evenwichtsverantwoordelijke te zijn en 

moet deze een BRP-contract met Elia afsluiten; en 

 indien er niet tijdig een toekomstige Evenwichtsverantwoordelijke aangeduid wordt of een 

BRP-contract met de Netgebruiker wordt ondertekend, kan (kunnen) het (de) betrokken 

Toegangspunt(en) van de Netgebruiker afgesloten worden. 

Indien de Toegangshouder in deze tijdsspanne een toekomstige Evenwichtsverantwoordelijke 

aanduidt krachtens een geldig ingevulde en ondertekende Bijlage 3 wordt de lopende procedure 

tot aanduiding van de Toegangshouder als zijn toekomstige Evenwichtsverantwoordelijke 

stopgezet. 

http://www.elia.be)/
http://www.elia.be)/
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Tien (10) Kalenderdagen na de ingebrekestelling van de Toegangshouder en de Netgebruiker 

bevestigt Elia het nalaten van zijn Toegangshouder aan de Netgebruiker en dat de Netgebruiker 

geacht wordt zijn eigen Evenwichtsverantwoordelijke te zijn voor het (de) betrokken 

Toegangspunt(en) en hiervoor een BRP-contract dient af te sluiten met Elia. Bovendien moet hij 

voldoen aan alle voorwaarden en verplichtingen zoals bepaald in genoemd contract, met inbegrip 

van het ter beschikkingstellen van de financiële waarborg (te vinden op de website van Elia 

(www.elia.be)). Als bijlage van deze ingebrekestelling maakt Elia hierbij een voorstel van BRP-

contract over aan de Netgebruiker. 

Waar van toepassing, zal (zullen) ook de andere Evenwichtsverantwoordelijke(n) aangeduid voor 

het (de) betrokken Toegangspunt(en) een kopie van dit schrijven ontvangen 

 

Indien de betrokken Netgebruiker die als zijn eigen Evenwichtsverantwoordelijke moet worden 

beschouwd geen BRP-contract afsluit voor het (de) betrokken Toegangspunt(en) binnen de 

voorgeschreven termijn van tien (10) Kalenderdagen of niet voldoet aan alle voorwaarden en 

verplichtingen van het Toegangscontract, kan Elia dat (die) Toegangspunt(en) afschakelen op de 

eerste Kalenderdag van de maand na de datum van de laatste ingebrekestelling. Indien een 

aanduiding uitblijft, aanvaardt de Netgebruiker de gevolgen van deze afschakeling.  

Een kopie van deze ingebrekestelling wordt overgemaakt aan de Toegangshouder, de 

Evenwichtsverantwoordelijke alsook aan de bevoegde regulator(en). Waar van toepassing, zal 

(zullen) ook de andere Evenwichtsverantwoordelijke(n) aangeduid voor het (de) betrokken 

Toegangspunt(en) een kopie van dit schrijven ontvangen. 

Indien de Toegangshouder in deze tijdsspanne een toekomstige Evenwichtsverantwoordelijke 

aanduidt krachtens een geldig ingevulde en ondertekende Bijlage 3 wordt de lopende procedure 

tot aanduiding van de Netgebruiker als zijn eigen Evenwichtsverantwoordelijke stopgezet. 

Wanneer de Netgebruiker uiteindelijk is afgesloten wegens het nagelaten om zelf een BRP-

contract af te sluiten met Elia of een toekomstige Evenwichtsverantwoordelijke aan te duiden, zal 

Elia de bevoegde regulator hierover onmiddellijk informeren. 

 

Art. XX.2. Stopzetting van de procedure voor de éénzijdige opzegging van de aanduiding 

van de Evenwichtsverantwoordelijke. 

De procedure voor de éénzijdige opzegging van de aanduiding van de 

Evenwichtsverantwoordelijk zal onmiddellijk worden stopgezet wanneer de rechter in kortgeding 

een uitspraak velt ten voordele van de Netgebruiker waarbij de vroegtijdige beëindiging door de 

Leverancier van de levering van elektriciteit aan de Netgebruiker wordt tenietgedaan. Dit 

ongeacht wie de rechtszaak initieert en dit tot uiterlijk de dag voor de afschakeling van de 

Netgebruiker.  

De Netgebruiker zal onmiddellijk een kopie van deze uitvoerbare beslissing per aangetekend 

schrijven, te bevestigen via email, aan Elia overmaken. Een kopie van dit schrijven wordt ook 

gericht aan de Evenwichtsverantwoordelijke, de Toegangshouder en aan de bevoegde regulator. 

Elia zal de stopzetting van de procedure onmiddellijk per aangetekend schrijven en via email 

bevestigen aan alle betrokken partijen 

 

Deze procedure voor de éénzijdige opzegging van de aanduiding van de 

Evenwichtsverantwoordelijke kan te allen tijde worden stopgezet door de 

Evenwichtsverantwoordelijke, dit tot uiterlijk de dag voor de afschakeling van de Netgebruiker.  

http://www.elia.be)/
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In dat geval zal de Evenwichtsverantwoordelijke (opgenomen in Bijlage 3) onmiddellijk aan Elia 

bevestigen dat de éénzijdige opzegging wordt stopgezet, dit via een aangetekend schrijven te 

bevestigen via email.  

Een kopie van dit schrijven wordt ook gericht aan de Netgebruiker, de Toegangshouder en aan 

de bevoegde regulator(en). Waar van toepassing, zal (zullen) ook de andere 

Evenwichtsverantwoordelijke(n) aangeduid voor het (de) betrokken Toegangspunt(en) een kopie 

van dit schrijven ontvangen.  

Elia zal de ontvangst van deze beslissing onmiddellijk per aangetekend schrijven en per email 

bevestigen aan alle betrokken partijen.  

 

Dit impliceert dat de Evenwichtsverantwoordelijke aangeduid blijft voor het (de) betrokken 

Toegangspunt(en) van de Netgebruiker (zoals opgenomen in Bijlage 3). 

 

 


