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overeenstemming met Artikel 6(3) van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november
2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering

DE BELGISCHE TRANSMISSIENETBEHEERDER, REKENING HOUDEND MET ONDERSTAANDE
ELEMENTEN,

Overwegende hetgeen volgt

(1)

De Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november 2017 stelt de
richtsnoeren vast voor elektriciteitsbalancering (hierna "Verordening 2017/2195"), dewelke
in werking is getreden op 18 december 2017.

(2)

ELIA Transmission Belgium nv (hierna “ELIA”) is verantwoordelijk voor de werking van het
Belgische transmissiesysteem, waarvoor het over een eigendomsrecht of minstens een
gebruiksrecht beschikt. ELIA werd aangewezen als Transmissienetbeheerder (TSB), in
overeenstemming met de wet van 29 april 1999 met betrekking tot de organisatie van de
elektriciteitsmarkt, en ziet toe op de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het
Belgische transmissiesysteem.

(3)

Overeenkomstig artikel 4(1), artikel 5(4)c en artikel 18 van Verordening 2017/2195 heeft
ELIA
een
voorstel
opgesteld
betreffende
de
voorwaarden
voor
evenwichtsverantwoordelijken (hierna “T&C BRP”), dat door de relevante regulerende
instanties is goedgekeurd

(4)

In dit verband is de laatste herziening van de T&C BRP in werking getreden op 15 januari
2020.

(5)

Overeenkomstig Artikel 6(3) van Verordening 2017/2195, kan ELIA verzoeken om deze
T&C BRP te wijzigen. Het wijzigingsvoorstel van de T&C BRP wordt overeenkomstig de
procedure van artikel 10 ter raadpleging voorgelegd van 22 oktober tot 22 november 2020
en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de relevante regulerende instanties
overeenkomstig de in de artikelen 4 en 5 uiteengezette procedure.

(6)

Dit document is een voorstel tot wijzigingen van ELIA betreffende de T&C BRP en houdt
rekening met de doelstellingen bepaald in Verordening 2017/2195:
(a) Het bevorderen van effectieve mededinging, non-discriminatie en transparantie op de
balanceringsmarkten overeenkomstig Artikel 3(1)a van deze Verordening.
(b) Het verbeteren van de efficiëntie van balancering van de Europese en nationale
balanceringsmarkten overeenkomstig Artikel 3(1)b van deze Verordening.
(c) Het bijdragen tot de operationele veiligheid overeenkomstig Artikel 3(1)c van deze
Verordening.
(d) Het vergemakkelijken van de deelname van vraagrespons overeenkomstig Artikel
3(1)f van deze Verordening.

(7)

Deze wijzigingen worden doorgevoerd in het kader van de uitvoering van de
Energieoverdracht voor de day-ahead- en intradaymarkten, in het kader van de evolutie
van de tijdsresolutie van producten voor de buitenlandse handel op de intradaymarkten,
alsook de elementen gevraagd door de CREG in haar beslissing (B)2013 van 2 december
2019, haar beslissing (B)1913/2 van 27 mei 2019 en door de VREG in haar beslissing
BESL-2019-23 van 27 juni 2019.

(8)

Overeenkomstig Artikel 5 (5) van Verordening 2017/2195 dient het voorstel eveneens een
tijdschema voor de implementatie van deze T&C BRP te bevatten.
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(9)

Overeenkomstig Artikel 7 van Verordening 2017/2195 zal Elia deze T&C BRP publiceren
op zijn website in de referentietalen Nederlands en Frans.

DIENT HET VOLGENDE VOORSTEL IN BIJ DE RELEVANTE REGULERENDE
INSTANTIES:
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PART I: Wijzigingen aan de T&C BRP
Artikel 1
Voorwerp en toepassingsgebied
(1)

(2)

In Artikel 1 punt (1) worden de termen “in overeenstemming met Artikel 18 van Verordening
(EU) 2017/2195” vervangen door de termen “in overeenstemming met artikelen 4, 5 en 18 van
Verordening (EU) 2017/2195;
In Artikel 1 punt (2) wordt de term “balanceringsverantwoordelijken” vervangen door de term
“evenwichtsverantwoordelijken”.

Artikel 2
Implementatiedatum
(1)

De tekst in Artikel 2 is vervangen door de volgende tekst “Deze T&C BRP treden in werking
ten minste 1 maand na de goedkeuring van de betrokken regelgevende instanties en niet vóór
1 april 2020.”.

PART II: Algemene wijzigingen aan het BRP Contract
Het BRP Contract, dat een bijlage vormt van de T&C BRP, wordt aangepast met de volgende
wijzigingen:

Artikel 3
Algemene wijzigingen
(1)

In het volledige BRP contract zijn verwijzingen naar “het BRP Contract” of “het Contract”
vervangen door verwijzingen naar “dit BRP Contract”;

(2)

Als gevolg van de toevoeging van een nieuw Artikel 10 is de nummering van alle latere Artikels
van het BRP Contract gewijzigd.1

(3)

In het volledige BRP Contract zijn enkele grammaticale fouten gecorrigeerd en verbeteringen
aangebracht.

Artikel 4
Definities
(1)

In de eerste paragraaf van Artikel 1 worden de termen “Europese wetgeving” vervangen door
de termen “Europese wetgeving en reglementering”;

(2)

In de eerste paragraaf van Artikel 1 worden de termen “ook voor het BRP Contract” vervangen
door de temen “, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, ook voor de doeleinden van dit BRP Contract”;

(3)

In de tweede paragraaf van Artikel 1 worden de termen “Bijgevolg gelden volgende definities
voor doeleinden van het BRP Contract” vervangen door de termen “Daarnaast gelden de
volgende definities voor de doeleinden van dit BRP Contract”;

(4)

In Artikel 1 zijn de volgende definities toegevoegd:

1

In het huidige Voorstel betreffende wijzigingen aan de voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken (T&C BRP)
is iedere verwijzing naar een artikelnummer van het BRP contract een verwijzing naar het nieuwe nummer van dat
Artikel.
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“aFRR-energiebieding”: een combinatie van een volume (in MW) en een prijs (in
€/MWh), door de BSP voorgelegd aan de transmissienetbeheerder voor de
activatie van aFRR-balanceringsenergie tijdens een gegeven kwartier;
“Belasting-frequentieregelblok” of “LFC-blok”: zoals gedefinieerd in artikel
3(18) van de SOGL;
“BRPsource”: De Evenwichtsverantwoordelijke van het Toegangspunt van de
Netgebruiker;



“Day-ahead Nominatie BRPFSP”: een tabel die een aantal gegevens bevat per
kwartier van een gegeven Dag D, bij Elia ingediend door [BRP] in zijn rol van
BRPFSP, die een hoeveelheid Actief Vermogen vertegenwoordigt dat door de FSP
geactiveerd is in het kader van de Flexibiliteitsdienst DA/ID voor elk kwartier tijdens
de activatie van de dienst. De Day-ahead Nominatie BRPFSP wordt door [BRP] bij
Elia ingediend uiterlijk op Dag D-1, overeenkomstig de bepalingen van dit BRP
Contract;



“Flexibiliteitsdienst DA/ID”: zoals gedefinieerd in de Regels voor de organisatie
van de Energieoverdracht;



“Frequentieherstelreserves” of “FRR”: zoals gedefinieerd in artikel 3(7) van de
SOGL;



“Frequentieherstelreserve met automatische activatie” of “automatische
FRR” of “aFRR”: zoals gedefinieerd in artikel 3(99) van de SOGL;



“Frequentieherstelreserves met manuele activatie” of “mFRR”:
Frequentieherstelreserves (FRR) die manueel kunnen worden geactiveerd;



“FSP Contract DA/ID”: het contract tussen Elia en de FSP voor de leverring van
de Flexibiliteitsdienst DA/ID;



“Intraday Nominatie BRPFSP”: een tabel die een aantal gegevens bevat per
kwartier van een gegeven Dag D, bij Elia ingediend door [BRP] in zijn rol van
BRPFSP, die een hoeveelheid Actief Vermogen vertegenwoordigt dat door de FSP
geactiveerd is in het kader van de Flexibiliteitsdienst DA/ID voor elk kwartier tijdens
de activatie van de dienst. De Intraday BRPFSP Nominatie wordt door [BRP] bij Elia
ingediend uiterlijk op Dag D+1, overeenkomstig de bepalingen van dit BRP
Contract;



“Leveringspunt DPPG” of “DPPG”: Leveringspunt waarvoor Elia geen
dagprogramma ontvangt (in MW) en dat gegroepeerd kan worden in een of meer
Providing Groups wanneer het wordt aangeboden in het kader van aFRRenergiebiedingen, in het kader van mFRR-energiebiedingen, in de vorm van een
SDR-eenheid, of in het kader van een Flexibiliteitsdienst DA/ID;



“Leveringspunt DPSU” of “DPSU”: Leveringspunt waarvoor Elia Dagprogramma’s
ontvangt (in MW) in overeenstemming met het CIPU-contract, en dat moet worden
aangeboden als unieke eenheid in het kader van aFRR-energiebiedingen, in het
kader van mFRR-energiebiedingen of in het kader van de strategische
reservedienst;



“Marktsituatie met Energieoverdracht”: zoals gedefinieerd in sectie 8.1 van de
Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht;



“mFRR-energiebieding”: een combinatie van een volume (in MW) en een prijs (in
€/MWh), door de BSP voorgelegd aan de transmissienetbeheerder voor activatie
van mFRR-balanceringsenergie tijdens een gegeven kwartier;



“Nominatie BRPFSP”: Day-ahead Nominatie BRPFSP en/of Intraday Nominatie
BRPFSP;
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“Providing Group”: een subset van Leveringspunten die deel uitmaken van de
portefeuille van de FSP;



“SDR-dienst”: de Levering van SDR aan de transmissienetbeheerder;

(5)

In Artikel 1 zijn de volgende definities verwijderd:
 “Aanbieder van niet-gereserveerde tertiaire regeling door niet-CIPU Technische
Eenheden”;
 “Aanbieder van tertiaire regeling door niet-CIPU Technische Eenheden”;
 “CIPU Technische Eenheid”
 “Niet-CIPU Technische Eenheid”;

(6)

In Artikel 1 wordt de definitie van “Leveringspunt” gewijzigd als volgt:
“Leveringspunt”: een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installaties van
een Netgebruiker waar een Balanceringsdienst, een dienst voor strategische reserve of een
Flexibiliteitsdienst DA/ID wordt geleverd. Dit punt is verbonden met een of meer telling(en) of
meting(en)1, volgens de bepalingen van de van toepassing zijnde contracten, die de
transmissienetbeheerder in staat stelt om de levering van de Flexibiliteitsdienst te controleren
en/of te evalueren;
1

Een telling is de registratie gedurende een bepaalde tijdsperiode van de hoeveelheid actieve of reactieve energie
die is geïnjecteerd of afgenomen op het moment van de telling. Tellingen over een periode van 15’ worden gebruikt
voor de afwikkeling ('settlement') van de mFRR-dienst en de SDR, de Flexibiliteitsdienst DA/ID of het onevenwicht
van de BRP. Een meting is de registratie van een fysieke waarde op een gegeven ogenblik. Metingen worden gebruikt
voor de afwikkeling van ondersteunende diensten, zoals FCR of aFRR.

(7)

In Artikel 1 wordt de definitie van “Dagelijks Evenwichtsprogramma” gewijzigd als volgt:
“Dagelijks Evenwichtsprogramma”: het geheel van de Fysieke Nominaties, de Nominaties
BRPFSP en de Dagelijkse Interne en Externe Commerciële Handelsprogramma’s van een BRP
met betrekking tot zijn Evenwichtsperimeter;

(8)

In Artikel 1, in de definitie van “Federaal Technisch Reglement” word de referentie naar “het
Koninklijk Besluit van 19 december 2002” vervangen door de referentie naar “het Koninklijk
Besluit van 22 april 2019”;

(9)

In Artikel 1 wordt de definitie van “Werkingsregels van de Strategische Reserve” gewijzigd als
volgt:
“Werkingsregels van de Strategische Reserve”: werkingsregels van de strategische
reserve, opgesteld door Elia na raadpleging van de Netgebruikers en goedgekeurd door de
CREG. Deze regels worden op de website van Elia gepubliceerd in overeenstemming met
artikel 7 septies §1 van de Elektriciteitswet;

(10)

In Artikel 1 wordt de definitie van “Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht”
gewijzigd als volgt:
“Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht”: het geheel van regels voor de
organisatie van de Energieoverdracht, door Elia opgesteld na raadpleging van de
marktspelers en goedgekeurd door de CREG na overleg met de bevoegde gewestelijke
overheden, in overeenstemming met de Elektriciteitswet;

(11)
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In Artikel 1 wordt de definitie van “Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Aanbieder
van Flexibiliteitsdiensten” gewijzigd als volgt:
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“Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten”
of “BRPFSP”: de Evenwichtsverantwoordelijke aangeduid door de Aanbieder van
Flexibiliteitsdiensten om verantwoordelijk te zijn voor het evenwicht met betrekking tot een door
die Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten uitgevoerde activatie tijdens de duur van die activatie;
(12)

In Artikel 1 wordt de definitie van “SDR” gewijzigd als volgt:
“SDR” of “Strategische Reserve door Afschakeling”: zoals gedefinieerd in sectie 2 van de
Werkingsregels voor de Strategische Reserve;

(13)

In Artikel 1 wordt de definitie van “Energieoverdracht” gewijzigd als volgt:
“Energieoverdracht” of “Transfer of Energy”: zoals gedefinieerd in artikel 19bis §2 van de
Elektriciteitswet;

(14)

In Artikel 1 wordt de definitie van “Technische Eenheid” gewijzigd als volgt:
“Technische Eenheid”: een in het RFP-blok van Elia aangesloten installatie;

(15)

In Artikel 1 wordt de definitie van “Besteld Flexibiliteitsvolume” gewijzigd als volgt:
“Besteld Flexibiliteitsvolume”: het door de transmissienetbeheerder aan de FSP gevraagde
energievolume in het kader van de levering van een Balanceringsdienst, een dienst voor
strategische reserve, of een dienst in het kader van congestiebeheer, of het door de BRPFSP
aan de FSP gevraagde volume in het kader van een Flexibiliteitsdienst DA/ID;

(16)

In Artikel 1 wordt de definitie van “Geleverd Flexibiliteitsvolume” gewijzigd als volgt:
“Geleverd Flexibiliteitsvolume”: het volume aan flexibiliteit dat daadwerkelijk door de FSP
geleverd wordt op een bepaald Leveringspunt, berekend zoals beschreven in sectie 12 van
de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht.

PART III: Wijzigingen aan het BRP Contract gerelateerd aan de
Energieoverdracht
Artikel 5
Evenwichtsverplichtingen van [BRP]
(1)

22/10/20

Sectie X: Evenwichtsverplichtingen is gewijzigd als volgt:
 In de titel van Artikel 14 worden de termen “Evenwichtsverplichtingen van de BRP”
vervangen
door
de
termen
“Verantwoordelijkheden
van
de
Evenwichtsverantwoordelijke”;
 In Artikel 16.2 handelend over de deelname van de Evenwichtsverantwoordelijken aan
de globale doelstelling van behoud van het evenwicht van de regelzone, wordt de
sectie
“De mogelijkheid om van het individuele evenwicht af te wijken is niet
voorbehouden voor:
 Een Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een Offshore
Interconnector Aansluitingspunt (BRPO.I.)
 De BRPFSP, specifiek voor het deel dat betrekking heeft op zijn
activiteit als Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een FSP“
Vervangen door de volgende zin:
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“Deze mogelijkheid om af te wijken van het individuele evenwicht is niet
voorbehouden aan een Evenwichtsverantwoordelijke verbonden aan een
Offshore Interconnector Aansluitingspunt (BRPO.I.)”.

Artikel 6
Correctie van de Evenwichtsperimeter
(1)

In de titel van Artikel 20.8.1 worden de termen “CIPU Technische Eenheden” vervangen door
de termen “een Leveringspunt DPSU”;

(2)

Artikel 20.8.1 is aangepast als volgt:
“In geval van de activatie van een Leveringspunt DP SU in de portefeuille van [BRP] en met
uitzondering van de activatie van FCR, wordt de Evenwichtsperimeter van [BRP] gecorrigeerd.
Deze correctie van de Evenwichtsperimeter van [BRP] bestaat in het aftrekken4 van het door
de transmissienetbeheerder Besteld Flexibiliteitsvolume.
4

Bijvoorbeeld:
Als Elia een activatie van +5 MW vraagt (opwaartse activatie) gedurende een gegeven kwartier wordt de
Evenwichtsperimeter voor dat kwartier gecorrigeerd met -5 MW * (1/4)h = - 1,25MWh;
Als Elia een activatie van - 5 MW vraagt (neerwaartse activatie) gedurende een gegeven kwartier wordt
de Evenwichtsperimeter voor dat kwartier gecorrigeerd met +5 MW * (1/4)h = + 1,25MWh.

“;

(3)

Artikel 20.8.2 en 20.8.3 worden vervangen door een nieuw Artikel 20.8.2 als volgt:
“ 20.8.2. Modaliteiten van toepassing in geval van een activatie vanaf Leveringspunten DP PG
In geval van een activatie van FCR door middel van Leveringspunten DP PG wordt de
Evenwichtsperimeter niet gecorrigeerd.
In geval van een activatie van Leveringspunten DPPG door een FSP zijn de volgende correcties
van de Evenwichtsperimeter van [BRP] van toepassing, gebaseerd op de principes
beschreven in sectie 13 van de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht:




Voor elk Leveringspunt DPPG in de Evenwichtsperimeter van [BRP] waarop een
Marktsituatie met Energieoverdracht van toepassing is, wordt de
Evenwichtsperimeter van [BRP], in zijn hoedanigheid van BRP source,
gecorrigeerd. De correctie bestaat in het aftrekken5 van het door dit
Leveringspunt Geleverd Flexibiliteitsvolume.
Bovendien wordt, als [BRP] met deze FSP verbonden is, zijn
Evenwichtsperimeter gecorrigeerd in zijn hoedanigheid van BRP FSP. De
correctie bestaat in:
o het aftrekken6 van het Besteld Flexibiliteitsvolume in geval van de
activatie van een aFRR- of mFRR-energiebieding en/of een SDRdienst7 ; en
o het toevoegen8 van het Geleverd Flexibiliteitsvolume van alle
Leveringspunten DPPG die door de FSP geactiveerd zijn en waarvoor
een Marktsituatie met Energieoverdracht van toepassing is.

De bovenstaande correcties gebeuren op kwartierbasis tijdens de volledige duur van de
activatie of, in geval van een activatie van de SDR, tijdens de periode van de Effectieve
Levering.
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Het door een Leveringspunt Geleverd Flexibiliteitsvolume wordt bepaald op basis van de
principes voor de berekening van het Geleverd Flexibiliteitsvolume zoals beschreven in sectie
12 van de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht.
In geval van de activatie van een mFRR-energiebieding, de levering van een SDR dienst of
de levering van de Flexibiliteitsdienst DA/ID met gebruik van Leveringspunten DPPG die een
impact hebben op de injecties en afnames van de Evenwichtsperimeter van [BRP], deelt Elia
aan [BRP] informatie mee over het geactiveerde volume in de Evenwichtsperimeter van [BRP]
conform de modaliteiten beschreven in Bijlage 5 van dit BRP Contract.
5

Bijvoorbeeld:
Als in het kader van een activatie een volume van +3 MWh reëel geleverd is (opwaarts volume), wordt de
Evenwichtsperimeter gecorrigeerd met -3 MWh;
Als in het kader van een activatie een volume van - 3 MWh reëel geleverd is (neerwaartse activatie), wordt de
Evenwichtsperimeter gecorrigeerd met +3 MWh.
6
Bijvoorbeeld:
Als Elia een activatie van +5 MW vraagt (opwaartse activatie) gedurende een gegeven kwartier, wordt de
Evenwichtsperimeter voor dat kwartier gecorrigeerd met -5 MW * (1/4)h = -1,25 MWh;
Als Elia een activatie van -5 MW vraagt (neerwaartse activatie) gedurende een gegeven kwartier, wordt de
Evenwichtsperimeter voor dat kwartier gecorrigeerd met +5 MW * (1/4)h = + 1,25 MWh.
7
In geval van een activatie van Leveringspunten DPPG door een FSP in het kader van de levering van de
Flexibiliteitsdienst DA/ID, wordt de Evenwichtsperimeter van [BRP] niet gecorrigeerd door het Besteld
Flexibiliteitsvolume af te trekken dat met de Flexibiliteitsdienst DA/ID overeenkomt.
8
Bijvoorbeeld:
Als in het kader van een activatie een volume van +3 MWh reëel geleverd is (opwaarts volume), wordt de
Evenwichtsperimeter gecorrigeerd met +3 MWh.
- Als in het kader van een activatie een volume van - 3MWh reëel geleverd is (neerwaartse activatie), wordt de
Evenwichtsperimeter gecorrigeerd met -3 MWh.
-

“.

Artikel 7
Gegevensuitwisseling
(1)

In Artikel 22 is de derde paragraaf gewijzigd als volgt:
“Indien [BRP] ook BRPFSP is, zal Elia de Geleverde Flexibiliteitsvolumes, geleverd door het
geheel van de geactiveerde Leveringspunten DPPG waarvoor een Marktsituatie met
Energieoverdracht van toepassing is, ter beschikking stellen van [BRP] en, in voorkomend
geval (nl. in geval van een activatie van een mFRR- of aFRR-energiebieding, of van
congestiebeheer), de per Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten geaggregeerde Bestelde
Flexibiliteitsvolumes, zoals bedoeld in Artikel 20.8. Elia zal deze informatie ter beschikking
stellen van [BRP], uiterlijk op het einde van de maand M+2 na de maand waarop de gegevens
betrekking hebben.”.

Artikel 8
Dagelijks Evenwichtsprogramma
(1)

22/10/20

De titel van Artikel 24.2 is gewijzigd als volgt:
 De termen “voor de Externe en Interne Commerciële Handelsprogramma’s, “
zijn verwijderd
 De termen “alsook de Nominaties BRPFSP en de Externe of Interne
Commerciële Handelsprogramma’s” zijn toegevoegd aan het einde van de titel;
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(2)

Een nieuw Artikel 24.2.5 getiteld “Wat betreft de Nominaties BRPFSP” is toegevoegd. Dit artikel
omvat de volgende tekst:
“[BRP] kan geen Nominatie BRPFSP indienen als [BRP] niet aangewezen is als BRPFSP door
een FSP met een FSP Contract DA/ID.
Alle Nominaties BRPFSP moeten door [BRP] bij Elia worden ingediend volgens de in Artikel 25
beschreven procedure, en voor de uiterste termijn die in dat artikel wordt vermeld.”;

(3)

De eerste paragraaf van Artikel 24.3 is aangepast door de termen “, Nominaties BRP FSP” toe
te voegen tussen de termen “Fysieke Nominaties” en de termen “en Interne en Externe
Commerciële Handelsprogramma’s voor Dag D”;

(4)

Een nieuw Artikel 25.6 getiteld “Nominaties BRPFSP” is toegevoegd. Dit Artikel bevat de
volgende tekst:
“De Day-ahead Nominaties BRPFSP moeten door [BRP] bij Elia ingediend worden en kunnen
worden aangepast vóór 14.00 u. op Dag D-1.
De Intraday Nominaties BRPFSP moeten door [BRP] bij Elia ingediend worden en kunnen
worden aangepast vóór 14.00 u. op Dag D+1, en de indiening kan uiterlijk beginnen op Dag
D-1 na 23.00 u.
De Nominaties BRPFSP moeten door de BRPFSP ingediend worden met een nauwkeurigheid
van 0,1 MW.”;

(5)

(6)

De titel van Artikel 26.1 is aangepast als volgt:
 De term “voor” is toegevoegd tussen de termen “Elia-Net en” en de termen “een
Offshore Interconnector Aansluitingspunt”;
 De termen “en Nominaties BRPFSP” zijn toegevoegd na de termen “een
Offshore Interconnector Aansluitingspunt”;
In Artikel 26.1 is de eerste paragraaf aangepast door de termen “en de Nominaties BRP FSP”
toe te voegen tussen de termen “De Interne en Externe Commerciële Handelsprogramma’s,
de Fysieke Nominaties voor Afnamepunten, voor de globale Distributie Afname en voor de
globale Afname op het CDS” en de termen “moeten worden ingediend”.

Artikel 9
Notificaties aan de BRP
(1)

Bijlage 5 is vervangen door een nieuwe versie van Bijlage 5 als volgt:
“Bijlage 5: Notificatie aan [BRP] in het kader van een activatie van Leveringspunten
DPPG in de Evenwichtsperimeter van [BRP]21
Deze bijlage beschrijft de procedure voor de notificatie aan [BRP] in het kader van een activatie
van Leveringspunten DPPG gelegen binnen de Evenwichtsperimeter van [BRP] zoals bedoeld
in Artikel 20.8.2.
Tijdens de activatie van Leveringspunten DPPG in het kader van een activatie van een mFRRenergiebieding, de Flexibiliteitsdienst DA/ID of de SDR-dienst, informeert de
transmissienetbeheerder [BRP] via een reeks notificaties zoals hierna beschreven.
Deze informatie wordt naar [BRP] verzonden in de vorm van een notificatie via e-mail aan
[BRP] op het 24 uur per dag beschikbare contactadres volgens Bijlage 2 van dit BRP Contract.
Elke notificatie aan [BRP] bestaat uit een tabel met per kwartier van de huidige dag:

22/10/20
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a.

een evaluatie van het totale geactiveerde flexibiliteitsvolume (geaggregeerd voor alle
geactiveerde Leveringspunten22) in de portefeuille van [BRP].

b. een evaluatie van het maximale flexibiliteitsvolume dat kan worden geactiveerd
(geaggregeerd voor alle geactiveerde Leveringspunten) in de portefeuille van [BRP].
Deze informatie wordt geaggregeerd verstrekt aan [BRP], zoals beschreven in Artikel 20.8.2
van dit BRP Contract en met inachtneming van de vertrouwelijkheid zoals beschreven in sectie
16.1 van de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht.
Het totale geactiveerde flexibiliteitsvolume per kwartier in de portefeuille van [BRP] wordt
berekend als de som van het flexibiliteitsvolume geactiveerd door elk Leveringspunt van de
portefeuille van [BRP] tijdens dat kwartier, zoals door een FSP gemeld aan de
transmissienetbeheerder volgens sectie 14 van de Regels over de organisatie van de
Energieoverdracht.
Het maximale flexibiliteitsvolume dat per kwartier en per richting kan worden geactiveerd in
de portefeuille van [BRP] wordt berekend als de som van het maximale volume dat in elke
richting kan worden geactiveerd voor elk Leveringspunt van de portefeuille van [BRP] dat
door een FSP is meegedeeld in een notificatie zoals bedoeld in sectie 14 van de Regels over
de organisatie van de Energieoverdracht of is inbegrepen in een mFRR-energiebieding, of
opgenomen in de SDR-eenheid van de FSP. 23
De transmissienetbeheerder stuurt [BRP] een notificatie met de in punten a. en b. hierboven
beschreven gegevens, of een update van deze gegevens, op de volgende ogenblikken:


na een activatieverzoek van de transmissienetbeheerder aan de FSP van een mFRRenergiebieding24 waarvoor een of meer Leveringspunten in de portefeuille van [BRP]
gelegen zijn;



na een activatieverzoek van de transmissienetbeheerder aan de FSP van de SDR 25
waarvoor een of meer Leveringspunten in de portefeuille van [BRP] gelegen zijn;



na de ontvangst door de transmissienetbeheerder van een notificatie van een FSP in
het kader van de activatie van een mFRR-energiebieding, zoals bedoeld in sectie
14.2.1 van de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht. Deze notificatie
wordt naar [BRP] verzonden na het einde van de periode waarin de notificatie door de
FSP moet worden verzonden aan de transmissienetbeheerder 26;



na de ontvangst door de transmissienetbeheerder van een notificatie van een FSP in
het kader van de levering van een SDR-dienst, zoals bedoeld in sectie 14.2.2 van de
Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht. Deze notificatie wordt naar
[BRP] verzonden na het einde van de periode waarin de notificatie door de FSP moet
worden verzonden aan de transmissienetbeheerder 27;



na de ontvangst door de transmissienetbeheerder van een notificatie van een FSP in
het kader van de levering van een Flexibiliteitsdienst DA/ ID, zoals bedoeld in sectie
14.2.3 van de Regels voor de organisatie van de Energieoverdracht. Deze notificatie
wordt naar [BRP] verzonden na het einde van de periode waarin de notificatie door de
FSP moet worden verzonden aan de transmissienetbeheerder 28. Bovendien wordt, in
voorkomend geval, een bijkomende notificatie naar [BRP] verzonden zo snel mogelijk
na een update van de door de FSP in zijn tweede notificatie verstrekte informatie,
indien de update na de termijn voor deze tweede notificatie zou zijn bezorgd.

ILLUSTRATIE
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Het onderstaande voorbeeld toont de informatie die naar een BRP wordt verzonden in het
kader van een of meer activaties van flexibiliteit met Leveringspunten gelegen binnen zijn
portefeuille gedurende een gegeven tijdsperiode.
a) Veronderstel dat een FSP over de volgende pool van Leveringspunten beschikt:
Leverings

BRPsource

DPDA/ID,max_up

DPDA/ID,max_down

DPmFRR,max,up

DPmFRR,max,down

Regime

Dienst

DP 1

BRP A

+ 10 MW

- 10 MW

-

-

ToE

DA/ID

DP 2

BRP A

+ 7 MW

n.v.t.

-

-

ToE

DA/ID

DP 3

BRP B

+ 8 MW

- 4 MW

-

-

Opt-out

DA/ID

DP4

BRP A

+ 30 MW

- 8 MW

+ 20 MW

- 8 MW

ToE

DA/ID, mFRR

-punt

De Leveringspunten DP1, DP2 en DP4 zijn gelegen binnen de Evenwichtsperimeter
van BRP A en het Leveringspunt DP3 is gelegen binnen in de Evenwichtsperimeter
van BRP B.

b) De FSP stuurt Elia de volgende notificaties met betrekking tot de levering van de
Flexibiliteitsdienst DA/ID tijdens de periode van 17.00 tot 19.00 u.:
i.

Eerste notificatie verzonden uiterlijk vijf minuten voor het begin van de
activatie (nl. 16.55 u.), met:




De activatieperiode: 17.00- 19.00 u.
De lijst van de Leveringspunten waarmee de FSP de activatie uitvoert:
[DP1, DP2, DP3]
Totaal geactiveerd volume (MW):

Totaal
geactiveerd
volume



ii.

17.15 –

17.30 –

17.00 –

18.00 –

18.15 –

18.30 –

18.45 –

17.15 u.

17.30 u.

17.45 u.

18.00 u.

18.15 u.

18.30 u.

18.45 u.

19.00 u.

+17 MW

+17 MW

+17 MW

+17 MW

+15 MW

+15 MW

+15 MW

+15 MW

Het volume dat elk Leveringspunt DPPG levert (MW):
17.00 –

17.15 –

17.30 –

17.00 –

18.00 –

18.15 –

18.30 –

18.45 –

17.15 u.

17.30 u.

17.45 u.

18.00 u.

18.15 u.

18.30 u.

18.45 u.

19.00 u.

DP1

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

DP2

+ 0 MW

+ 0 MW

+ 0 MW

+ 0 MW

+ 0 MW

+ 0 MW

+ 0 MW

+ 0 MW

DP3

+7 MW

+7 MW

+7 MW

+7 MW

+5 MW

+5 MW

+5 MW

+5 MW

Tweede notificatie, bezorgd uiterlijk drie minuten na het begin van de
activatie (nl. om 17.03 u.), met een update van de vorige verstrekte
informatie (wijzigingen zijn in het rood aangeduid):
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17.00 –

Totaal geactiveerd volume (MW):
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Totaal
geactiveerd
volume



iii.

17.00 –

17.15 –

17.30 –

17.00 –

18.00 –

18.15 –

18.30 –

18.45 –

17.15 u.

17.30 u.

17.45 u.

18.00 u.

18.15 u.

18.30 u.

18.45 u.

19.00 u.

+17 MW

+17 MW

+17 MW

+17 MW

+15 MW

+15 MW

+15 MW

+15 MW

Het volume dat elk Leveringspunt DPPG levert (MW):
17.00 –

17.15 –

17.30 –

17.00 –

18.00 –

18.15 –

18.30 –

18.45 –

17.15 u.

17.30 u.

17.45 u.

18.00 u.

18.15 u.

18.30 u.

18.45 u.

19.00 u.

DP1

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

DP2

+2 MW

+2 MW

+2 MW

+2 MW

+2 MW

+2 MW

+2 MW

+2 MW

DP3

+5 MW

+5 MW

+5 MW

+5 MW

+3MW

+3MW

+3MW

+3MW

Laatste notificatie, bezorgd uiterlijk drie minuten na het einde van de
activatie (nl. om 19.30 u.), met een update van de vorige verstrekte
informatie. De wijzigingen zijn in het rood aangeduid:


Totaal geactiveerd volume (MW):

Totaal
geactiveerd
volume



17.00 –

17.15 –

17.30 –

17.00 –

18.00 –

18.15 –

18.30 –

18.45 –

17.15 u.

17.30 u.

17.45 u.

18.00 u.

18.15 u.

18.30 u.

18.45 u.

19.00 u.

+17 MW

+17 MW

+17 MW

+17 MW

+16 MW

+16 MW

+16 MW

+16 MW

Het volume dat elk Leveringspunt DPPG heeft geleverd (MW):
17.00 –

17.15 –

17.30 –

17.00 –

18.00 –

18.15 –

18.30 –

18.45 –

17.15 u.

17.30 u.

17.45 u.

18.00 u.

18.15 u.

18.30 u.

18.45 u.

19.00 u.

DP1

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

+10 MW

DP2

+2 MW

+2 MW

+2 MW

+2 MW

+3 MW

+3 MW

+3 MW

+3 MW

DP3

+5 MW

+5 MW

+5 MW

+5 MW

+3 MW

+3 MW

+3 MW

+3 MW

c) Veronderstel bovendien dat Elia tijdens de DA/ID-activatie vraagt om een mFRRenergiebieding die enkel gebruikt maakt van DP4 te activeren. Het
activatieverzoek wordt om 17.20 u. verzonden en heeft betrekking op een volume
van 15 MW tijdens de periode van 17.30 u. tot 18.00 u. Als gevolg van dit
activatieverzoek is er een overlapping tussen twee activaties met een impact op
de Evenwichtsperimeter van BRP A29.
d) In zijn hoedanigheid van BSP aanvaardt en bevestigt de FSP het activatieverzoek
en bezorgt hij Elia de overeenkomstige notificaties:
i.

Aanvaardingsbericht:


Totaal geactiveerd volume (MW):
Totaal geactiveerd volume



17.45 – 18.00 u.

+15 MW

+15 MW

Het volume dat elk Leveringspunt DPPG zal leveren (MW):
DP4
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ii.

Bevestigingsbericht:


Totaal geactiveerd volume:
Totaal geactiveerd volume



17.30 – 17.45 u.

17.45 – 18.00 u.

+15 MW

+15 MW

Het volume dat elk Leveringspunt DPPG heeft geleverd (MW):
DP4

17.30 – 17.45 u.

17.45 – 18.00 u.

+15 MW

+15 MW

e) De hierboven beschreven gebeurtenissen leiden tot een reeks notificaties aan
BRP A30:
i.

Een eerste notificatie na de eerste notificatie van de FSP met betrekking
tot de levering van de Flexibiliteitsdienst DA/ID (zo snel mogelijk na 16.55
u.31)

Het totale geactiveerde volume en het
maximale volume dat kan worden
geactiveerd in de portefeuille van de
BRP

17.00 –
17.15 u.

17.15 –
17.30 u.

17.30 –
17.45 u.

17.00 –
18.00 u.

18.00 –
18.15 u.

18.15 –
18.30 u.

18.30 –
18.45 u.

18.45 –
19.00 u.

BRP A

+10
[-10, +17]

+10
[-10, +17]

+10
[-10, +17]

+10
[-10, +17]

+10
[-10, +17]

+10
[-10, +17]

+10
[-10, +17]

+10
[-10, +17]

ii.

Een tweede notificatie na de tweede notificatie van de FSP met betrekking
tot de levering van de flexibiliteitsdienst (zo snel mogelijk na 17.03 u.):

Het totale geactiveerde volume en het
maximale volume dat kan worden
geactiveerd in de portefeuille van BRP

17.00 –
17.15 u.

17.15 –
17.30 u.

17.30 –
17.45 u.

17.00 –
18.00 u.

18.00 –
18.15 u.

18.15 –
18.30 u.

18.30 –
18.45 u.

18.45 –
19.00 u.

BRP A

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

iii.

Een derde notificatie na de activatieaanvraag van de mFRRenergiebieding (zo snel mogelijk na 17.20 u.):

Het totale geactiveerde volume en het
maximale volume dat kan worden
geactiveerd in de portefeuille van de
BRP

17.00 –
17.15 u.

17.15 –
17.30 u.

17.30 –
17.45 u.

17.00 –
18.00 u.

18.00 –
18.15 u.

18.15 –
18.30 u.

18.30 –
18.45 u.

18.45 –
19.00 u.

BRP A

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-18, +37]

+12
[-18, +37]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

Aangezien een bijkomend Leveringspunt in de portefeuille van BRP A voor
de mFRR-energiebieding wordt gebruikt, wordt het maximale volume dat
kan worden geactiveerd in de portefeuille van BRP A geüpdatet.
iv.
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Het totale geactiveerde volume en het
maximale volume dat kan worden
geactiveerd in de portefeuille van de
BRP

17.00 –
17.15 u.

17.15 –
17.30 u.

17.30 –
17.45 u.

17.00 –
18.00 u.

18.00 –
18.15 u.

18.15 –
18.30 u.

18.30 –
18.45 u.

18.45 –
19.00 u.

BRP A

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+27
[-18, +37]

+27
[-18, +37]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

Na de specificatie van de bijdrage per Leveringspunt in het
aanvaardingsbericht wordt het totale geactiveerde volume van de
Leveringspunten DPPG in de perimeter van BPR A geüpdatet. Voor de
periode van de activatie van mFRR komt dit overeen met +27 MW (+12
MW voor de activatie DA/ID met gebruik van DP1 en DP2 +15 MW voor
de activatie van mFRR met gebruik van DP4).
v.

Een vijfde notificatie na het aanvaardingsbericht van de mFRRenergiebieding (zo snel mogelijk na 18.03 u.):

Het totale geactiveerde volume en
het maximale volume dat kan
worden geactiveerd in de portefeuille
van de BRP

17.00 –
17.15 u.

17.15 –
17.30 u.

17.30 –
17.45 u.

17.00 –
18.00 u.

18.00 –
18.15 u.

18.15 –
18.30 u.

18.30 –
18.45 u.

18.45 –
19.00 u.

BRP A

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+27
[-18, +37]

+27
[-18, +37]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

In het gegeven voorbeeld is de bijdrage per Leveringspunt, zoals kenbaar
gemaakt via het bevestigingsbericht, niet veranderd tegenover de in het
aanvaardingsbericht verstrekte informatie.
vi.

Een laatste notificatie na de laatste notificatie van de FSP met betrekking
tot de levering van de Flexibiliteitsdienst DA/ID (zo snel mogelijk na 19.03
u.):

Het totale geactiveerde volume en
het maximale volume dat kan
worden geactiveerd in de
portefeuille van de BRP

17.00 –
17.15 u.

17.15 –
17.30 u.

17.30 –
17.45 u.

17.00 –
18.00 u.

18.00 –
18.15 u.

18.15 –
18.30 u.

18.30 –
18.45 u.

18.45 –
19.00 u.

BRP A

+12
[-10, +17]

+12
[-10, +17]

+27
[-18, +37]

+27
[-18, +37]

+13
[-10, +17]

+13
[-10, +17]

+13
[-10, +17]

+13
[-10, +17]

Het onderstaande schema toont het overzicht van de notificaties:
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Voor die marktsituaties zoals gedefinieerd in secties 8.1 en 8.2 van de Regels voor de organisatie van de
Energieoverdracht.
22
Deze aggregatie gebeurt per kwartier voor alle tijdens dat kwartier geleverde diensten.
23
Stel dat een FSP de transmissienetbeheerder meldt dat hij de Leveringspunten DP1 en DP2 gebruikt in het kader
van de levering van de Flexibiliteitsdienst DA/ID tijdens een gegeven kwartier, en dat deze Leveringspunten zich in de
portefeuille van een enkele BRPsource bevinden. Stel daarnaast dat het maximale vermogen dat de FSP opwaarts kan
activeren voor deze Leveringspunten voor de Flexibiliteitsdienst DA/ID overeenkomt met respectievelijk +10 MW en
+5 MW, en dat het maximale vermogen dat de FSP neerwaarts kan activeren voor deze Leveringspunten voor de
Flexibiliteitsdienst DA/ID overeenkomt met respectievelijk -15 MW en -5 MW. In dat geval komt het maximale
flexibiliteitsvolume dat opwaarts kan worden geactiveerd in de portefeuille van de BRPsource gedurende dat kwartier
overeen met +15 MW, en komt het maximale flexibiliteitsvolume dat neerwaarts kan worden geactiveerd in de
portefeuille van de BRPsource gedurende dat kwartier overeen met -20 MW.
24
In dat geval wordt een notificatie verzonden ten vroegste een kwartier en uiterlijk drie minuten voor het begin van de
activatieperiode.
25
In dat geval wordt een notificatie verzonden uiterlijk een kwartier voor het begin van de effectieve levering in het
kader van een SDR-activatie.
26
Dit komt overeen met drie minuten na het begin van de activatieperiode voor de eerste notificatie van de FSP en
drie minuten na het einde van de activatieperiode voor de tweede notificatie van de FSP.
27
Dit komt overeen met drie minuten na het begin van de activatieperiode voor de eerste notificatie van de FSP en
drie minuten na het einde van de activatieperiode voor de tweede notificatie van de FSP.
28
Dit komt overeen met vijf minuten voor het begin van de activatieperiode voor de eerste notificatie van de FSP, drie
minuten na het begin van de activatieperiode voor de tweede notificatie van de FSP en drie minuten na het einde van
de activatieperiode voor de derde notificatie van de FSP.
29
In dit voorbeeld worden de twee activaties door dezelfde FSP uitgevoerd en hebben ze betrekking op verschillende
diensten (nl. de Flexibiliteitsdienst DA/ID en een Balanceringsdienst mFRR). Dezelfde principes wat betreft het
verstrekken van informatie aan [BRP] over de totale impact op zijn Evenwichtsperimeter van de activaties vanaf de
Leveringspunten DPPG zijn echter ook van toepassing indien meerdere FSP’s de activaties uitvoeren, ongeacht het
feit of het activaties betreft in het kader van de levering van de Flexibiliteitsdienst DA/ID, de Balanceringsdienst mFRR
en/of de SDR-dienst.
30
Met het oog op de beknoptheid van dit document worden de aan BRP B verzonden notificaties hier niet beschreven.
31
Om 16.55 u. wordt de informatie in de notificaties van de FSP’s aan de transmissienetbeheerder verwerkt en
geaggregeerd voor ze naar de BRP wordt verzonden.

“.
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PART IV: Wijzigingen aan het BRP Contract gerelateerd aan de Dagelijkse
Evenwichtsprogramma’s met betrekking tot Externe Commerciële Handel
Artikel 10
Indiening van het Dagelijks Evenwichtsprogramma
In de tiende paragraaf van Artikel 25.1 zijn de termen “voor elk Uur” vervangen door de termen
“voor elk kwartier”.

(1)

PART V: Wijzigingen aan het BRP Contract gerelateerd aan de vragen
geformuleerd door de CREG en de VREG
Artikel 11
Wijzingen aan het deel “Aangezien”
(1)

In het deel “Aangezien” vooraan het BRP Contract, wordt in het derde bullet point de volgende
zin toegevoegd: “Dit BRP Contract valt onder de toepassing van de Voorwaarden (“Terms and
Conditions/T&Cs”) voor Evenwichtsverantwoordelijken;”.

Artikel 12
Duur van dit BRP Contract
(1)
(2)
(3)

In de eerste paragraaf van Artikel 3 worden de termen “in Artikel 18 van het BRP Contract”
vervangen door de termen “in Sectie XI : van dit BRP Contract”;
In de eerste paragraaf van Artikel 3 worden de termen “, op voorwaarde dat aan alle
opschortende bepalingen, vermeld in dit BRP contract, is voldaan” geschrapt;
In de tweede paragraaf van Artikel 3 wordt de zin: “Onverminderd Artikel 9 van dit BRP
Contract, is dit BRP Contract van onbepaalde duur.” vervangen door de zin: “Het BRP Contract
is van onbepaalde duur.”

Artikel 13
Aanvullende interpretatieregels
(1)

In de tweede paragraaf van Artikel 4 wordt de zin “Indien er een interpretatieconflict is tussen
een Bijlage bij dit BRP Contract en één of meerdere bepalingen van dit BRP Contract, zullen
de bepalingen van dit BRP Contract voorrang hebben.” geschrapt.

Artikel 14
Facturatie en betaling
(1)

(2)

Aan het einde van de tweede paragraaf van Artikel 5.3 wordt de volgende zin toegevoegd: “Een
bezwaar wordt beschouwd als manifest gegrond wanneer beide partijen het bestaan van een
berekeningsfout, een meetfout of een andere flagrante fout in de factuur erkennen.”;
In de eerste paragraaf van Artikel 5.1 worden de termen “de periodiciteit bepaald in het BRP
Contract en in Artikel 29 van het BRP Contract” vervangen door de termen “de periodiciteit
bepaald in Artikel 30 van dit BRP Contract”.

Artikel 15
Noodsituatie, Noodtoestand en Overmacht
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(1)

(2)
(3)

De titel van Sectie IV is gewijzigd als volgt:
 De termen “Maatregelen in geval van een” worden geschrapt
 De termen “Noodsituatie of Overmacht” worden vervangen door de termen
“Noodsituatie, Noodtoestand en Overmacht”;
De titel van Artikel 7 wordt vervangen door de volgende titel: “Noodsituatie, Noodtoestand en
Overmacht”;
In Artikel 7 zijn de oorspronkelijke Artikelen 7.1 (Definities en gevolgen van overmacht en
noodsituatie), 7.2 (Maatregelen) en 7.3 (Regels voor opschorting, herstel en compensatie)
vervangen door de nieuwe Artikelen 7.1 (Noodsituatie), 7.2 (Alarm-, nood-, black-out- en
hersteltoestand) en 7.3 (Overmacht) als volgt:
“
7.1 Noodsituatie
In een noodsituatie (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving en reglementering 2) is
Elia gerechtigd en/of verplicht om alle door de toepasselijke wetgeving en reglementering
voorziene maatregelen te nemen. Indien deze maatregelen strijdig zijn met de bepalingen van
dit BRP Contract, zullen de in de toepasselijke wetgeving en reglementering voorziene
maatregelen voorrang hebben op de rechten en plichten van dit BRP Contract. Tenzij
uitdrukkelijke andersluidende mededeling van Elia en/of tenzij anders bepaald in de
toepasselijke wetgeving, zal [BRP] verder zijn verplichtingen van dit BRP Contract naleven
tijdens deze situatie.
2

Artikel 72 van de Europese Richtsnoer CACM en artikel 16.2 van de Verordening (EU) 2019/943 van het Europees
Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit.

7.2 Alarm-, nood-, black-out- en hersteltoestand
Wanneer het systeem zich in een alarm-, nood-, black-out- of hersteltoestand bevindt (zoals
gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving en reglementering3), is Elia gerechtigd en/of
verplicht om alle door de toepasselijke wetgeving en reglementering voorziene maatregelen
te nemen, met inbegrip in bepaalde omstandigheden van de opschorting van de
marktactiviteiten, zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving en reglementering. Indien deze
maatregelen strijdig zijn met de bepalingen van dit BRP Contract, zullen de in de toepasselijke
wetgeving en reglementering voorziene maatregelen voorrang hebben op de rechten en
plichten van dit BRP Contract. Tenzij uitdrukkelijke andersluidende mededeling van Elia en/of
tenzij anders bepaald in de toepasselijke wetgeving, zal [BRP] verder zijn verplichtingen van
dit BRP Contract naleven tijdens deze voornoemde toestanden.
3

Europese Richtsnoer SOGL en Europese Netcode E&R.

7.3 Overmacht
Onverminderd de rechten en plichten van de Partijen in de gevallen waarnaar de Artikelen 0
en 0 verwijzen, en zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving en/of reglementering, en
onverminderd de toepassing van de beschermings- en herstelbepalingen, zoals gedefinieerd
in de toepasselijke wetgeving en/of reglementering, zullen de Partijen worden ontslagen van
hun respectieve verplichtingen volgens dit BRP Contract in een geval van overmacht dat de
uitvoering van hun verplichtingen volgens dit BRP Contract geheel of gedeeltelijk verhindert,
met uitzondering van de financiële verplichtingen die voor het geval van overmacht ontstaan
zijn. Deze opschorting van de verplichtingen zal slechts zo lang duren als het geval van
overmacht.
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De term 'overmacht' betekent, onverminderd de definitie van overmacht in de toepasselijke
wetgeving en/of reglementering, elk onvoorzienbare of ongebruikelijke gebeurtenis of situatie
waarover een Partij redelijkerwijs geen controle heeft en die niet door een fout van de Partij is
veroorzaakt, die met redelijke vooruitziendheid of voorzorgsmaatregelen niet had kunnen
worden voorkomen of kon worden verholpen, die niet kan worden opgelost door middel van
uit technisch, financieel of economisch oogpunt redelijke maatregelen van de Partij, die
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden en objectief verifieerbaar is, en waardoor de Partij tijdelijk
of definitief niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van dit BRP Contract na te komen en
die na het afsluiten van het BRP Contract ontstaan zijn.
De toepassing van marktmechanismen, zoals onevenwichtsprijzen of de toepassing van hoge
prijzen in een normale markttoestand, kan niet als overmacht worden ingeroepen.
Onder meer kunnen de volgende situaties als overmacht worden beschouwd enkel voor zover
zij aan de in de tweede paragraaf van Artikel 0 uiteengezette voorwaarden voor overmacht
voldoen:
-

natuurrampen, voortvloeiend uit aardbevingen, overstromingen, stormen, cyclonen of
andere klimatologisch uitzonderlijke omstandigheden die door een bevoegde overheid
als dusdanig erkend zijn;

-

een nucleaire of chemische explosie en haar gevolgen;

-

uitzonderlijke risico’s (of risico’s 'buiten categorie') waarbij de plotse
onbeschikbaarheid van delen van het net of van een productie-eenheid voor
elektriciteit wordt veroorzaakt door andere factoren dan veroudering, gebrek aan
onderhoud of gebrek aan kwalificatie van de operatoren; met inbegrip van de
onbeschikbaarheid van het IT-systeem, al dan niet veroorzaakt door een virus, terwijl
alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen rekening houdend met de stand van de
techniek;

-

de tijdelijke of voortdurende technische onmogelijkheid voor het net om elektriciteit uit
te wisselen vanwege storingen binnen de regelzone veroorzaakt door
elektriciteitsstromen die het resultaat zijn van energie-uitwisselingen binnen een
andere regelzone of tussen twee of meerdere andere regelzones en waarvan de
identiteit van de marktdeelnemers betrokken bij deze energie-uitwisselingen niet
gekend is door Elia en redelijkerwijs niet gekend kan zijn door Elia;

-

de onmogelijkheid van de uitbating van het net, van installaties die er functioneel deel
van uitmaken of van installaties van de Dienstverlener, als gevolg van een collectief
geschil dat aanleiding geeft tot een eenzijdige maatregel van werknemers (of groepen
van werknemers), of elk ander sociaal conflict;

-

brand, explosie, sabotage, terroristische daden, vandalisme, schade veroorzaakt door
criminele daden, criminele dwang en bedreigingen van dezelfde aard of handelingen
met dezelfde gevolgen;

-

al dan niet verklaarde staat van oorlog, oorlogsdreiging, invasie, gewapend conflict,
blokkade, revolutie of opstand; en

-

De situatie waarin een bevoegde overheid nood inroept en uitzonderlijke en tijdelijke
maatregelen oplegt aan de netbeheerders en/of netgebruikers, zoals maatregelen die
nodig zijn om de veilige en efficiënte werking van de netten te handhaven of te
herstellen, met inbegrip van het bevel om afname af te schakelen in het geval van
schaarste.

De Partij die een situatie van overmacht inroept, zal de andere Partij zo snel mogelijk
telefonisch of via e-mail op de hoogte brengen van de omstandigheden waardoor zij niet
langer geheel of gedeeltelijk haar verplichtingen kan nakomen, hoe lang dat redelijkerwijs
wordt verwacht voort te duren en van de maatregelen die zij heeft genomen om de situatie te
verhelpen. Tevens zal de Partij die overmacht inroept melden welke verplichtingen niet langer
kunnen worden nagekomen. Deze Partij zal dit alles ook schriftelijk bevestigen aan de andere
Partij.
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De Partij die een situatie van overmacht inroept, zal niettemin al het mogelijke in het werk
stellen om de gevolgen van de niet-uitvoering van haar verplichtingen voor de andere Partij,
het transmissienet en derden te beperken, en opnieuw haar verplichtingen te vervullen.
“.

Artikel 16
Confidentialiteit
(1)

Het oorspronkelijke Artikel 8 is geïntegreerd in een nieuw Artikel 8.1 getiteld “Geen onthulling
van vertrouwelijke of commercieel gevoelige informatie”;

(2)

In de eerste paragraaf van Artikel 8.1 is de zin:
“Partijen verbinden zich ertoe om de informatie die zij, in het kader van en naar
aanleiding van dit BRP Contract met elkaar uitwisselen en van elkaar ontvangen en
die de mededelende Partij als vertrouwelijk bestempelt en/of die dient te worden
beschouwd als vertrouwelijk overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen,
vertrouwelijk te behandelen. De Partijen verbinden zich ertoe bovenvermelde
vertrouwelijke informatie niet mee te delen aan derden behalve indien aan minstens
één van de volgende voorwaarden voldaan is:“
vervangen door de volgende zin:
“De Partijen en/of hun werknemers zullen de informatie, met inbegrip van de
commercieel gevoelige informatie, die ze in het kader en naar aanleiding van dit BRP
Contract met elkaar uitwisselen, op de meest vertrouwelijke wijze behandelen en ze
niet meedelen aan derden, tenzij wanneer aan minstens een van de volgende
voorwaarden voldaan is:”;

(3)

In punt 1) van Artikel 8.1 is de zin:
“indien Elia en/of [BRP] werd(en) opgeroepen om in rechte te getuigen of in hun
verhouding met de controle-autoriteiten voor de elektriciteitsmarkt of andere
administratieve overheden;“
vervangen door de volgende zin:
“indien een Partij werd opgeroepen om in rechte te getuigen of in haar verhoudingen
met de bevoegde regelgevende, administratieve en rechtsprekende autoriteiten. De
Partijen zullen, voor zover mogelijk, elkaar vooraf informeren over de situatie en een
akkoord bereiken over de wijze en de inhoud van de mededeling van deze informatie;
“;

(4)

Punt 2) van Artikel 8.1 is ongewijzigd;

(5)

Punt 3) van Artikel 8.1 is gewijzigd als volgt:


De termen “of regionale veiligheidscoördinatoren/regionale coördinatiecentra, voor
zover als noodzakelijk en wanneer anonimiseren niet mogelijk is” zijn toegevoegd
tussen de termen “in overleg met beheerders van andere netten of in het kader van
contracten en/of regels met de buitenlandse netbeheerders” en de termen “en voor
zover de bestemmeling van deze informatie er zich toe verbindt aan deze informatie
dezelfde graad van vertrouwelijkheid te geven als deze gegeven door Elia”;

(6)

Punt 4) van Artikel 8.1 is ongewijzigd;

(7)

Punt 5) van Artikel 8.1 is gewijzigd als volgt:
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De term “wanneer” is vervangen door de term “indien”;



De termen “de mededeling door Elia en/of [BRP]” zijn vervangen door de termen “de
mededeling van deze informatie door een Partij”;

Voorstel betreffende wijzigingen aan de voorwaarden voor T&C BRP

21

Voorstel betreffende wijzigingen aan de voorwaarden voor evenwichtsverantwoordelijken (T&C BRP) in
overeenstemming met Artikel 6(3) van Verordening (EU) 2017/2195 van de Commissie van 23 november
2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering


(8)

De termen “en/of regionale veiligheidscoördinatoren/regionale coördinatiecentra” zijn
toegevoegd na de termen “en/of hun vertegenwoordigers”;

In Artikel 8.1 zijn de punten 6), 7), 8) en 9) toegevoegd als volgt:
“
6) indien de informatie reeds op wettige wijze is gekend door een Partij en/of haar werknemers
en uitvoeringsagenten op het moment van het overmaken van de informatie, en deze niet
werd meegedeeld door de verzendende Partij, voorafgaand aan het overmaken, hetzij
direct, hetzij indirect, of door een derde partij, door een schending van een
vertrouwelijkheidsplicht;
7)

de informatie die, na verzending ervan, onder de aandacht van de ontvangende Partij en/of
haar personeel en uitvoeringsagenten werd gebracht door een derde partij, zonder
schending van een vertrouwelijkheidsplicht jegens de verzendende Partij;

8)

de onthulling van de informatie wordt door de toepasselijke wetgeving en/of reglementering
voorzien;

9) de onthulling van geaggregeerde en geanonimiseerde informatie en data;
“;
(9)

Aan het einde van de tweede paragraaf van Artikel 8.1 is de volgende zin toegevoegd:
“Een Partij mag niet, op grond van vertrouwelijkheidsredenen, weigeren informatie mee
te delen die essentieel en pertinent is voor de uitvoering van dit BRP Contract. De
andere Partij aan wie deze informatie wordt meegedeeld, garandeert dat zij haar
vertrouwelijke karakter zal bewaren.”;

(10)

De derde paragraaf van Artikel 8.1, waarin het volgende vermeld werd: “Onverminderd de
toepasselijke wetten en regelementen blijft deze bepaling in iedere geval geldig tot vijf (5) jaar
na de beëindiging van het BRP Contract”, wordt geschrapt;

(11)

Na de tweede paragraaf van Artikel 8.1 worden de volgende 2 paragrafen toegevoegd:
“
Dit Artikel doet geen afbreuk aan de specifieke bepalingen inzake de
vertrouwelijkheidsplichten van de beheerder van het Belgische transmissienet voor
elektriciteit (op zowel het federale als het regionale vlak) die door de toepasselijke
wetgeving en reglementering worden opgelegd.
Beide Partijen zullen de vereiste maatregelen nemen om te verzekeren dat deze
vertrouwelijkheidsplicht ook strikt zal worden nageleefd door hun werknemers, alsook
door elke persoon die geen werknemer van een van de Partijen is maar voor wie deze
Partij niettemin verantwoordelijk is, die deze vertrouwelijke informatie behoorlijk zou
ontvangen. Daarnaast zal vertrouwelijke informatie enkel worden meegedeeld op ‘need
to know’ basis en zal daarbij steeds worden gewezen op de vertrouwelijke aard van de
informatie.
“;

(12)

Een nieuw Artikel 8.2 getiteld “Inbreuken op de vertrouwelijkheidsplicht” is toegevoegd. Dit
Artikel omvat de volgende tekst:
“Elke inbreuk op deze vertrouwelijkheidsplicht zal worden beschouwd als een ernstige
fout in hoofde van de Partij die deze plicht schendt. Deze inbreuk zal aanleiding geven
tot een vergoeding van alle directe en indirecte, materiële en immateriële schade (in
afwijking van Artikel 6) die de andere Partij naar redelijkheid kan aantonen.“;

(13)
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“Elke Partij zal de volledige eigendom van de vertrouwelijke informatie behouden, zelfs
als deze werd meegedeeld aan andere Partijen. De verzending van de vertrouwelijke
informatie brengt geen overdracht met zich mee van eigendom of van enige andere
rechten dan die bedoeld in dit BRP Contract.“;
(14)

Een nieuw Artikel 8.4 getiteld “Duur” is toegevoegd. Dit Artikel omvat de volgende tekst:
“Onverminderd de toepasselijke wetgeving en reglementering, blijven de voornoemde
vertrouwelijkheidsverplichtingen van kracht gedurende 5 (vijf) jaar na de beëindiging
van dit BRP Contract.”

(15)

Een nieuw Artikel 8.5 getiteld “Bescherming van persoonsgegevens” is toegevoegd. Dit Artikel
omvat de volgende tekst:
“Vooraleer over te gaan tot enige verwerking van persoonsgegevens tussen de Partijen,
zullen zij overleg voeren over de toepasselijkheid, gevolgen en implementatie van de
daarop van toepassing zijnde wetgeving en reglementering en de mogelijkheid tot
verwerking.
In geen geval zullen persoonsgegevens verwerkt worden zonder dat Partijen hierover
voorafgaandelijk een overeenkomst hebben afgesloten.
Partijen garanderen dat zij alle persoonsgegevens als strikt confidentieel zullen
behandelen en dat zij alle werknemers en/of aangestelden die betrokken zijn bij de
verwerking van deze gegevens zullen informeren inzake het vertrouwelijk karakter van
deze gegevens en de daarmee verband houdende beveiligingsprocedures. Partijen
zorgen ervoor dat hun werknemers en/of aangestelden alleen toegang hebben tot
persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun respectieve taken naar
behoren uit te voeren.”.

Artikel 17
Beëindiging en schorsing
(1)
(2)
(3)
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De titel van Sectie VI is gewijzigd van “Beëindiging of schorsing van dit BRP Contract” naar
“Beëindiging en schorsing”;
De titel van Artikel 9 is ongewijzigd;
Artikel 9.1.1 wordt gewijzigd als volgt:
 In de tweede paragraaf worden de termen “met name deze beschreven in Artikelen 18
en 19 van het BRP Contract” (handelend over de betalingswaarborg en de
opschortende voorwaarden voor de uitvoering van het BRP Contract) vervangen door
de termen “onder andere deze beschreven in de Artikelen 17, 18 en 19 van dit BRP
Contract” (handelend over het bewijs van financiële solvabiliteit, de betalingswaarborg
en de opschortende voorwaarden voor de uitvoering van het BRP Contract);
 In de tweede paragraaf worden de termen “via aangetekende brief aan [BRP]”
vervangen door de termen “via aangetekende en gemotiveerde brief aan [BRP]”;
 In de derde paragraaf worden in het derde punt de termen “vijftien (15)” vervangen
door de termen “tien (10)”, en in het vierde punt worden de termen “voor de start”
vervangen door de term “van de start”;
 De vierde paragraaf wordt gewijzigd als volgt:
o De termen “gedurende een overlegvergadering met Elia” worden toegevoegd
na de termen “[BRP] heeft het recht om door Elia te worden gehoord”;
o De termen “voor de start” worden vervangen door de termen “van de start”;
o De termen “alle nuttige en door de andere partij verifieerbare informatie”
worden vervangen door de termen “alle nuttige en verifieerbare informatie”;
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De termen “Indien [BRP] gebruik wenst te maken van deze
overlegvergadering” worden vervangen door de termen “Indien [BRP] gebruik
wenst te maken van zijn recht om gehoord te worden gedurende een
overlegvergadering”;
De vijfde paragraaf wordt gewijzigd als volgt:
o De termen “resultaat van de overlegvergadering” worden vervangen door de
termen “het resultaat hiervan”;
o De termen “vijf (5)” worden vervangen door de termen “tien (10)”, en de termen
“tien (10)” worden vervangen door de termen “vijfendertig (35)”;
De zesde paragraaf wordt gewijzigd als volgt:
o De termen “de redenen voor de effectieve schorsing” worden vervangen door
de termen “de redenen van de effectieve schorsing”;
o Een vierde en vijfde punt worden toegevoegd als volgt:
“ - de minimale duurtijd van de schorsing; e
- indien van toepassing, de voorwaarden waaraan de BRP dient te
voldoen vooraleer de schorsing wordt opgeheven”;
Aan het einde van de zevende paragraaf worden de volgende termen toegevoegd: “en
blijft van toepassing zolang er niet voldaan is aan de voorwaarden meegedeeld door
Elia in de kennisgeving van schorsing van het BRP contract”;
o







(4)

(5)
(6)

Artikel 9.1.2 wordt gewijzigd als volgt:
 In Punt c) van de eerste paragraaf wordt de term “bewezen” geschrapt;
 Aan het einde van de tweede paragraaf worden de volgende termen toegevoegd:
“en bevat:
 de gevolgen van de schorsing, zoals beschreven in Artikel 9.3; en
 de minimale duurtijd van de schorsing; en
 indien van toepassing, de voorwaarden waaraan de BRP dient te
voldoen vooraleer de schorsing wordt opgeheven. “;
De termen “door opzegging of ontbinding” worden toegevoegd aan het einde van de titel van
Artikel 9.2;
Artikel 9.2.1 wordt gewijzigd als volgt:


In de titel wordt de term “Beëindiging” vervangen door de term “Opzegging”;



De eerste paragraaf van Artikel 9.2.1 wordt aangepast als volgt:



o

De term “beëindigen” wordt vervangen door de term “opzeggen”;

o

De term “beëindiging” wordt vervangen door de term “opzegging”;

o

De termen “[BRP] aantoont dat” worden toegevoegd na de termen “uiterlijk op
het einde van de opzegtermijn van drie (3) maanden”;

Na de eerste paragraaf wordt de volgende paragraaf toegevoegd:
“De termijn van drie maanden start vanaf de datum van verzending van de
aangetekende brief.”;

(7)
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Artikel 9.2.2 wordt gewijzigd als volgt:


In de titel wordt de term “Beëindiging” vervangen door de term “Ontbinding”;



De eerste paragraaf wordt gewijzigd als volgt:
o

De term ‘beëindigen” wordt vervangen door de term “ontbinden”;

o

De term “bewezen” in punt b) wordt geschrapt;
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o



(8)

De termen “tegenover zijn hoger beschreven contractuele verplichtingen”
worden vervangen door de termen “van de naleving van zijn contractuele
verplichtingen bedoeld in Artikel 9.1”;

De tweede paragraaf van Artikel 9.2.2 wordt gewijzigd als volgt:
o

De term ‘beëindiging” wordt in deze paragraaf vervangen door de term
“ontbinding”;

o

De termen “alsook de gevolgen ervan” worden toegevoegd tussen de termen
“waarin ook de redenen van deze ontbinding” en de termen “zijn vermeld”;

Artikel 9.2.3 wordt gewijzigd als volgt:


In de titel wordt de term “Beëindiging” vervangen door de term “Ontbinding”;



De eerste paragraaf wordt gewijzigd als volgt:
o

(9)

De termen “en/of het BRP Contract” worden vervangen door de termen
“opzegging door [BRP] en/of ontbinding door Elia van dit BRP Contract zonder
rechterlijke tussenkomst”;

Artikel 9.3 wordt gewijzigd als volgt:


Aan het einde van de derde paragraaf wordt de volgende zin toegevoegd:
o





De vierde paragraaf wordt gewijzigd als volgt:
o

De termen ‘te gepasten tijde” worden geschrapt;

o

De termen “en NEMO’s” worden toegevoegd na de termen “en de
velingsplatformen”;

o

De termen “op de hoogte brengen van het opstarten van de procedure tot
schorsing en/of beëindiging” worden vervangen door de termen “op de hoogte
brengen van de beslissing tot schorsing en/of beëindiging van dit BRP
Contract ten laatste op het moment van de kennisgeving van deze beslissing
die werd verzonden naar [BRP]”;

o

De zinnen “De betrokken regulatoren ontvangen een kopie van de
kennisgeving van de onmiddellijke schorsing van het BRP Contract die werd
verzonden naar [BRP]. Ze worden op de hoogte gebracht van het opstarten
van de procedure tot schorsing en/of beëindiging van het BRP Contract”
worden geschrapt;

Na de vierde paragraaf wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd met de volgende tekst:
o



“Dit is onverminderd de rechten en verplichtingen die door hun juridische aard
blijven voortleven in geval van schorsing of beëindiging van dit BRP Contract.”

De betrokken regulatoren worden onverwijld op de hoogte gebracht van het
opstarten van de procedure tot schorsing en/of beëindiging van dit BRP
Contract alsook van de uiteindelijke beslissing tot schorsing en/of beëindiging
van het BRP Contract.

In de zesde paragraaf wordt de term “respecief” toegevoegd voor de termen “tijdelijk
of definitief ingetrokken”.

Artikel 18
Diverse bepalingen
(1) Artikel 10.1 is gewijzigd als volgt:
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Een nieuw Artikel 10.1.1 getiteld “Wijzigingen van de hoofdtekst van dit BRP Contract
en algemeen toepasselijke Bijlagen” is toegevoegd, met daarin de tekst van het
oorspronkelijke Artikel 10.1 waarin de volgende aanpassingen zijn aangebracht:
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o

In de eerste paragraaf worden de termen “Het BRP Contract kan door Elia
gewijzigd worden overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zoals vermeld
in Artikel 1” worden vervangen door de termen “Dit BRP Contract kan slechts
worden gewijzigd in de loop van het proces voor herziening van de
Voorwaarden voor BRP (“T&Cs BRP”) waarop het betrekking heeft en volgens
de daartoe in de toepasselijke reglementering en wetgeving voorziene
procedures. Dit BRP Contract kan bijgevolg enkel door Elia gewijzigd worden
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zoals vermeld in Artikel 1”;

o

De tweede paragraaf wordt geschrapt en vervangen door de volgende
paragraaf:
“Na de goedkeuring door de bevoegde regulator van de wijzigingen van het
BRP Contract, met inbegrip van de voorgestelde datum van inwerkingtreding,
zullen de wijzigingen in werking treden zoals bepaald in het implementatieplan
van de gewijzigde Voorwaarden voor BRP (“T&Cs BRP”) en zoals bevestigd
in de kennisgeving met aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging die
Elia aan de BRP stuurt indien de wijzigingen van toepassing zijn op bestaande
contractuele relaties met betrekking tot het voorwerp van dit BRP Contract,
maar niet vroeger dan 14 dagen na de kennisgeving.”;



Een nieuw Artikel 10.1.2 getiteld “Wijzigingen van Partij-specifieke Bijlagen” is
toegevoegd met daarin de volgende tekst:
“Een Bijlage van dit BRP Contract die Partij-specifieke informatie bevat kan,
onverminderd de door de toepasselijke wetgeving en reglementering
opgelegde verplichtingen, schriftelijk worden gewijzigd met het akkoord van
beide Partijen (maar alleen voor de partij-specifieke informatie).
De contactinformatie opgenomen in Bijlage 2 worden gewijzigd in
overeenstemming met Artikel 10.2.”

(2) Artikel 10.2 is gewijzigd als volgt:


In de vijfde paragraaf worden de termen “wet van 9 juli 2001 betreffende elektronische
identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische handtekeningen en
certificatiediensten” vervangen door de termen “verordening (EU) nr. 910/2014 van het
Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische
identiﬁcatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt
en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG”;

(3) Artikel 10.4 is gewijzigd als volgt:


In de tweede paragraaf is de term “onderneming” is vervangen door de term
“vennootschap”;



In de tweede paragraaf is de referentie aan het artikel van het Belgisch Wetboek
gecorrigeerd door de term “120” te vervangen door de term “1:20”;



Aan het einde van de tweede paragraaf wordt de volgende zin toegevoegd:
o

“Deze laatste voorwaarde is niet van toepassing op Elia, die dit BRP Contract
en de rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien vrij kan overdragen aan
vennootschappen die als verbonden vennootschappen worden beschouwd in
de zin van voornoemd artikel 1:20 zonder dat de voorwaarde van retrocessie
aan de overdrager van toepassing is in geval dat de verbondenheid tussen de
overdrager en de overnemer ophoudt te bestaan.“;

(4) Een nieuw Artikel 10.9 getiteld “Informatieplicht” is toegevoegd met daarin de volgende tekst:
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“De Partijen verbinden zich er voor de duur van dit BRP Contract toe elkaar zo snel
mogelijk op de hoogte te stellen van elke gebeurtenis of informatie die de Partij die er
kennis van heeft redelijkerwijze moet beschouwen als een gebeurtenis of informatie
die mogelijk een nadelige invloed heeft op dit BRP Contract of op de uitvoering van de
verplichtingen bepaald in dit BRP Contract ten opzichte van de andere Partij.”.

Artikel 19
Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
(1) Een nieuw Artikel 11 getiteld “Toepasselijk Recht” is toegevoegd in Sectie VIII. Dit Artikel bevat
de volgende tekst:
“Dit BRP Contract wordt beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig het
Belgisch recht.”;
(2) In Artikel 12 over de geschillenbeslechting worden de termen “Rechtbank van koophandel”
vervangen door de term “ondernemingsrechtbank”.

Artikel 20
De vereisten om Evenwichtsverantwoordelijke te worden
(1) Artikel 17 wordt gewijzigd als volgt:


Aan het einde van de eerste zin van de eerste paragraaf wordt de volgende tekst
toegevoegd:
“zoals voorzien in het BRP-aanvraagformulier voor het verkrijgen van het
BRP-statuut. Het BRP-aanvraagformulier is beschikbaar op de website
van Elia”;



De tweede paragraaf wordt geschrapt;

(2) Artikel 18.1 wordt gewijzigd als volgt:


In de eerste paragraaf worden de termen “in de zin van Artikel 9.3” vervangen
door de termen “in de zin van Artikel 9”;



Bij het begin van de vijfde paragraaf worden de termen “de opzegging en/of”
geschrapt;



In de vijfde paragraaf worden de termen “zal Elia de waarborg terugbetalen aan
[BRP] op voorwaarde dat [BRP] al haar verplichtingen” vervangen door de termen
“zal Elia de bankwaarborg, zoals bepaald in Artikel 18.2, terugsturen of de
waarborg onder de vorm van een geldsom, zoals bepaald in Artikel 18.3,
terugbetalen aan [BRP] op voorwaarde dat [BRP] al zijn verplichtingen”;



Aan het einde van de vijfde paragraaf worden de termen “opzegging en/of“
geschrapt;

(3) Artikel 18.2 wordt gewijzigd als volgt:


De termen “bankgarantie” en “waarborg” worden vervangen door de term
“bankwaarborg”;



In de tweede paragraaf worden de termen “één (1) kalendermaand” vervangen
door de termen “drie (3) kalendermaanden”;



In de derde paragraaf worden de termen “gewenste niveau” vervangen door de
termen “vereiste niveau”;

(4) Artikel 18.3 wordt gewijzigd als volgt:
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In de eerste paragraaf wordt de term “garantie” vervangen door de term
“waarborg”;



In de tweede paragraaf wordt de term “garantie” vervangen door de term
“waarborg”;



In de derde paragraaf wordt de term “borgwaarborg” vervangen door de term
“waarborg”;



In de vierde paragraaf worden de termen “of als garantie” vervangen door de
termen “onder de vorm van een geldsom”;



In de vijfde paragraaf worden de termen “als garantie” vervangen door de termen
“onder de vorm van een geldsom, als voorschot, als creditnota”;



Een zevende paragraaf is toegevoegd die de volgende tekst bevat:
“Wanneer Elia een beroep doet op de waarborg onder de vorm van
geldsom, zal [BRP], binnen een termijn van vijftien (15) Bankwerkdagen
nadat Elia de waarborg onder de vorm van geldsom heeft opgevraagd het
bedrag van de waarborg onder de vorm van geldsom terug bijstellen tot
op het vereiste niveau.”;

(5) Artikel 18.4 is gewijzigd als volgt:


In de tweede bullet point over de bewaking en controle van de waarborg voor elke
Evenwichtsverantwoordelijke wordt de tekst
“Indien bovendien de waarde van de waarborg lager is dan het gemiddelde
van de laatste twee (2) facturen toegestuurd naar [BRP], zal [BRP]
onmiddellijk, en ten laatste drie (3) weken na het voorval haar waarborg
verhogen naar dit gemiddelde.”
vervangen door de volgende tekst:
“Het bedrag van de garantie moet te allen tijde hoger zijn dan het maximum
van de maandelijkse facturen die overeenkomen met de laatste twaalf (12)
maanden waarvoor een factuur naar [BRP] is gestuurd; [BRP] zal zijn
garantie onmiddellijk tot dit bedrag verhogen, en dit uiterlijk binnen drie (3)
weken na deze gebeurtenis.”


De laatste paragraaf wordt verplaatst naar het einde van de eerste bullet point
over de bewaking en controle van de waarborg voor elke
Evenwichtsverantwoordelijke. Bovendien worden in deze paragraaf de termen
“Indien” vervangen door de termen “Bovendien, indien”, en worden de termen
“één (1)” vervangen door de termen “drie (3)”;

(6) In Artikel 19 worden de termen “[BRP] dient het bewijs te leveren van” vervangen door de
termen “[BRP] is verplicht”;
(7) In de titel van Sectie XI
“Evenwichtsverantwoordelijke”.
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