
 

1 

 

INFORMATIEVE NOTA BIJ 

 

Elia’s voorstel tot aanpassing van het 

Aansluitingscontract  
in lijn met de CRM werkingsregels zoals goedgekeurd en 

gepubliceerd door de CREG en meer bepaald met betrekking tot de 

daarin opgenomen bepalingen inzake het aansluitingsproces en de 

reservering van de capaciteit  
 

17 mei 2021  

 



Elia  |  Informatieve nota – Publieke consultatie Aansluitingscontract 

 

 

2 

Elia Consultations 

Consultations@elia.be 

 

Elia Transmission Belgium SA/NV 

Boulevard de l’Empereur 20  |  Keizerslaan 20  |  1000 Brussels  |  Belgium 

 

Inhoudsopgave 

1. Inleiding ............................................................................................................................................................. 3 

2. Doorgevoerde wijzigingen aan het aansluitingscontract .............................................................................. 4 

Artikel 2: Definities ...................................................................................................................................................... 4 

Artikel 9: Schorsing en/of beëindiging van het Contract ......................................................................................... 5 

Artikel 15.3: Gehele of gedeeltelijke intrekking van het Aansluitingsvermogen ................................................... 7 

Bijlage 1 en 8 ............................................................................................................................................................... 7 

3. Next steps .......................................................................................................................................................... 7 

4. Bijlagen .............................................................................................................................................................. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



Elia  |  Informatieve nota – Publieke consultatie Aansluitingscontract 

 

 

3 

Elia Consultations 

Consultations@elia.be 

 

Elia Transmission Belgium SA/NV 

Boulevard de l’Empereur 20  |  Keizerslaan 20  |  1000 Brussels  |  Belgium 

1. Inleiding 

In januari 2020 werd er door Elia, na overleg met de marktpartijen, aan de FOD ECONOMIE (DG Energie) 

een voorstel overgemaakt tot aanpassing van het K.B. Federaal Technisch Reglement (FTR). De voorge-

stelde aanpassingen hebben tot doel de impact van het goedgekeurde capaciteitsvergoedingsmechanisme 

op het aansluitingsproces (en meer bepaalt de reservering van de capaciteit) te definiëren.    

Op vraag van de FOD ECONOMIE en de CREG werd er tijdens Werkgroep ’Belgian Grid‘ van 24 juni 2020 

op de voorgestelde aanpassingen teruggekomen om nog enkele openstaande elementen te verduidelijken. 

Op basis van dat overleg werd het tekstvoorstel tot aanpassing van het FTR aangepast en gefinaliseerd 

om het nog voor het zomerreces in te dienen bij de FOD ECONOMIE.  

 

Het aansluitingscontract werd een eerste keer herzien in 2020 in parallel met het aan de FOD Economie 

overgemaakt voorstel om het FTR aan te passen voor wat betreft de implementatie van het CRM. Deze 

herziening werd een eerste keer ter publieke consultatie voorgelegd in het najaar 2020. De artikelen van 

het aansluitingscontract die destijds ter consultatie werden voorgelegd werden toen uitgebreid met de 

marktpartijen besproken in kader van de Werkgroep Belgian Grid. De toelichtingsnota, het consultatierap-

port en de ontvangen reacties van de marktpartijen zijn beschikbaar op de Elia website.  

 

Gelet op het feit dat de voorgestelde aanpassingen aan het FTR niet werden weerhouden en de CRM-

werkingsregels navenant werden gewijzigd (zie ook publicatie op de website van de CREG), dient het 

initieel voorstel tot herziening van het aansluitingscontract in lijn te worden gebracht met het vigerend re-

gulatoir kader.  Daarom heeft Elia enkel bepaalde wijzigingen, van de reeds geconsulteerde aanpassingen 

aan het aansluitingscontract, behouden. Er werden geen nieuwe elementen of principes toegevoegd in het 

contract ten opzichte van het in het najaar geconsulteerde aansluitingscontract. Een volledig overzicht van 

de behouden wijzigingen is terug te vinden in de toelichtingsnota.   

 

Nu de CRM-werkingsregels goedgekeurd en gepubliceerd werden door de CREG, vindt Elia het opportuun 

om het aangepaste voorstel van aansluitingscontract nogmaals voor te leggen ter publieke consultatie. 

De behouden aanpassingen maken het onderwerp uit van deze nota en worden artikelsgewijs toegelicht 

onder Punt 2 van deze nota. Onder Punt 3 worden vervolgens de next steps toegelicht in het goedkeu-

ringstraject. Punt 4 bevat de Bijlagen die bestaan uit de feitelijke tekstvoorstellen van het Contract. 

 

https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20201120_public-consultation-on-the-revision-of-the-connection-contract
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Belangrijk om duidelijk te benadrukken is dat deze herziening van het aansluitingscontract gelimiteerd is 

tot de aanpassingen die enkel noodzakelijk zijn in kader van de implementatie van het capaciteitsvergoe-

dingsmechanisme. Een grondige herziening van het aansluitingscontract zal opgestart worden in de loop 

van 2021.  

 

 

2. Doorgevoerde wijzigingen aan het aanslui-
tingscontract 

In dit hoofdstuk wordt een meer gedetailleerde toelichting gegeven bij de doorgevoerde aanpassingen en 

dit artikel per artikel dat werd herzien. 

 

Artikel 2: Definities 

In artikel 2 van het aansluitingscontract werden aanpassingen doorgevoerd in de lijst van definities. Zo 

werden bestaande definities aangepast en nieuwe definities toegevoegd.  

 

Bepaalde definities van reeds in het aansluitingscontract opgenomen begrippen, werden aangepast om ze 

in lijn te brengen met nieuwe terminologie en nieuwe wettelijke of regulatoire documenten of referenties: 

 Toegangsverantwoordelijke werd aangepast naar de nieuwe terminologie gebruikt in de netcode 

EBGL, namelijk Evenwichtsverantwoordelijke; 

 Productie-eenheid werd aangepast naar elektriciteitsproductie-eenheid, dit conform de benaming 

van de netcode RfG en het FTR;  

 Technisch Reglement Transmissie: verwijzing naar het nieuw Federaal Technisch Reglement, het 

Koninklijk Besluit van 22 april 2019; 

 AREI: verwijzing naar de recentste versie van dit besluit, conform de definitie opgenomen in het 

FTR; 

 ARAB: verwijzing naar de recentste versie van dit besluit, conform de definitie opgenomen in het 

FTR. 

 

Daarnaast werden er ook enkele nieuwe begrippen toegevoegd: 

 Aansluitingsaanvraag: procedure zoals beschreven in de technische reglementen; 
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 Relevante Aansluitingscapaciteit: het maximaal schijnbaar vermogen in injectie en/of afname, uit-

gedrukt in megavoltampère (MVA), dat rechtstreeks verband houdt met een specifieke Aanslui-

tingsaanvraag en geformaliseerd in Bijlage 8; 

 Relevante Aansluitingscapaciteit voor Injectie: het maximaal schijnbaar vermogen in injectie, uit-

gedrukt in megavoltampère (MVA), dat rechtstreeks verband houdt met een specifieke Aanslui-

tingsaanvraag en geformaliseerd in Bijlage 8; 

 Ter Beschikking Gesteld Vermogen: in lijn met de definitie opgenomen in het FTR 

 Capaciteitscontract: in lijn met de definitie opgenomen in de CRM ‘Functioning rules’; 

 Europese netcode RfG: verwijzing naar de Europese verordening (EU) 2016/631; 

 Exploitatie van de elektriciteitsproductie-eenheid: de periode vanaf de ingebruikname van de elek-

triciteitsproductie-eenheden tot de dag van de inwerkingtreding van de definitieve buitenwerking-

stelling; 

 Ingebruikname van een elektriciteitsproductie eenheid: hiervoor werd er een definitie ingevoerd die 

de link maakt met het concept van de ’FON’ (= definitieve bedrijfsvoeringnotificatie). Dit laatste 

begrip wordt dan weer op zijn beurt gedefinieerd in de netcode RfG. 

 

Al deze definities zijn consequent gebruikt doorheen de tekst van het gehele contract (dus niet alleen in 

onderstaande artikelen). 

 

 

Artikel 9: Schorsing en/of beëindiging van het Contract 

In artikel 9 werden enkele sub-artikelen toegevoegd, namelijk artikel 9.4 en 9.6. Daarnaast hebben we ook 

een verduidelijking toegevoegd in artikel 9.5. Al deze aanpassingen hebben betrekking op de beëindiging 

van het contract (en dus niet op de schorsing conform artikel 9.1 en 9.2 van het aansluitingscontract). 

 

Een andere belangrijke opmerking is dat het aansluitingscontract geheel of gedeeltelijk kan worden beëin-

digd. Dit is gelinkt aan de capaciteit waarop de beëindigingsgrond slaagt. Het kan gaan over de gehele 

capaciteit die werd gereserveerd en toegekend aan de netgebruiker of slechts een deel ervan (bijvoorbeeld 

de capaciteit voorzien voor een achterliggende elektriciteitsproductie-eenheid van een gesloten distributie-

netbeheerder (CDSO)). 

 

Het nieuwe artikel 9.4 definieert verschillende, nieuwe beëindigingsgronden van het aansluitingscontract. 

Zo kan Elia het aansluitingscontract geheel of gedeeltelijk stopzetten: 
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 indien het project niet zal worden gerealiseerd; 

 indien een elektriciteitsproductie-eenheid niet langer wordt geëxploiteerd. Deze beëindigingsgrond 

was reeds voorzien maar was opgenomen onder artikel 15.3. Voor redenen van leesbaarheid werd 

ervoor geopteerd om alle schorsing- en beëindigingsgronden te verzamelen in artikel 9. 

 

Er wordt tevens voorzien in een overlegprocedure tussen Elia en de netgebruiker naar aanleiding van de 

bekendmaking van de intentie van Elia om het contract, geheel of gedeeltelijk, op te zeggen. Dit zodat alle 

partijen gehoord worden vooraleer uitvoering te geven aan de beslissing om het contract op te zeggen. 

Wanneer de netgebruiker een gesloten distributienetbeheerder is, heeft hij het recht om de achterliggende 

netgebruiker, die eigenaar is van de elektriciteitsinstallaties, te betrekken in het overleg met Elia. 

 

De gevolgen van de beëindiging zijn opgenomen in artikel 9.5. Elia heeft in deze paragraaf onderstaande 

verduidelijkingen toegevoegd: 

 wanneer het aansluitingscontract, geheel of gedeeltelijk, wordt beëindigd, zal de capaciteit niet 

langer gereserveerd zijn voor en toegekend aan de netgebruiker. 

 de netgebruiker moet voldoen aan zijn betalingsverplichtingen die voortvloeien uit het aansluitings-

contract. Het gaat hier om de aansluitingstarieven, kosten gerelateerd aan opgestarte of uitge-

voerde studies of kosten voor de aankoop van materiaal. 

 

Tot slot voorziet het nieuwe artikel 9.6 de impact van een deelname aan de CRM. Zo wordt in geval van 

deelname aan de CRM voorzien in de tijdelijke opschorting van de capaciteitsreservatie en –toewijzing en 

dit tot aan het einde van de veiling (= ’freeze’-periode), dit conform de principes vervat in het aanpassings-

voorstel van FTR. 

Indien de netgebruiker of achterliggende elektriciteitsproductie-eenheid niet geselecteerd werd in de jaar-

lijkse veiling van de CRM en indien de technische oplossing die gekoppeld is aan de desbetreffende aan-

sluitingsaanvraag wordt beïnvloed door het resultaat van die veiling, wordt de capaciteitsreservatie en -

toewijzing definitief opgeschort om Elia in staat te stellen de oorspronkelijke technische oplossing bij te 

werken en een nieuw technisch voorstel over te maken aan de netgebruiker. Ook hier wordt er voorzien in 

een overlegprocedure tussen Elia en de netgebruiker voor het zoeken naar een nieuwe technische oplos-

sing, met expliciet gedefinieerde termijnen (die in lijn zijn met het de procedure van een aansluitingsaan-

vraag). 

Indien er geen akkoord wordt gevonden tussen Elia en de netgebruiker kan het aansluitingscontract door 

beide partijen op basis van verschillende artikelen, geheel of gedeeltelijk, worden opgezegd.  
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Artikel 15.3: Gehele of gedeeltelijke intrekking van het Aan-

sluitingsvermogen 

Zoals reeds toegelicht onder artikel 9 hierboven, heeft Elia ervoor geopteerd om alle beëindigingsgronden 

alsook de mogelijke gevolgen van de beëindiging van het aansluitingscontract te verzamelen in één artikel, 

namelijk artikel 9. Bijgevolg werden de principes vervat in deze bepaling 15.3 geïntegreerd in het nieuwe 

tekstvoorstel van artikel 9.4 en 9.5. 

 

Daarom stelt Elia voor om dit artikel in zijn volledigheid te schrappen. 

 

 

Bijlage 1 en 8 

Bijlagen 1 en 8 werden vanuit een operationeel aspect verduidelijkt. Zo werden de nodige tabellen aangepast en/of 

ingevoegd ter formalisatie van de noodzakelijke informatie (bijvoorbeeld inzake het Ter Beschikking gesteld ver-

mogen en de capaciteit van de elektriciteitsproductie-eenheden). 

 

 

 

3. Next steps 

Het aangepaste aansluitingscontract ligt momenteel gedurende 2 weken ter publieke consultatie voor, dit 

van 18 mei tot 31 mei 2021.  

 

Nadien zal Elia de verkregen reacties en suggesties analyseren en waar nodig verduidelijkingen en/of 

aanpassingen aanbrengen aan het oorspronkelijke voorstel van contract. Dit alles (opmerkingen en de 

aanpassingen doorgevoerd door Elia) zal tevens worden geconsolideerd en geformaliseerd in een consul-

tatieverslag. 

 

Nadien zal Elia het aansluitingscontract ter goedkeuring indienen bij de bevoegde regulatoren, dit zowel 

op federaal als op regionaal niveau.  
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Tot slot, maar zoals reeds aangegeven aan het begin van deze nota, is deze herziening van het aanslui-

tingscontract gelimiteerd tot de aanpassingen die noodzakelijk zijn in kader van de implementatie van de 

CRM en de gevolgen daarvan op het aansluitingsproces en capaciteitsreservatie.  

Een grondige herziening van het aansluitingscontract zal door Elia worden opgestart tegen het einde van 

2021.  

 

 

4. Bijlagen 

Bijlagen aan dit document zijn de eigenlijke tekstvoorstellen tot aanpassing van het Aansluitingscontract 

van Elia. De tekstvoorstellen zijn beschikbaar: 

 in het Frans en het Nederlands en; 

 in een “clean” versie, alsook één met “track-changes” (waarin de doorgevoerde aanpassingen aan 

het contract zichtbaar zijn). 

 


