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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 hadden 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 2020 in te dienen bij de FOD ECONOMIE.  

 

Het aansluitingscontract werd een eerste keer herzien in de tweede helft van 2020, dit 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’ en zeer specifiek tijdens de ad hoc Werk-

groep ‘Belgian Grid’ van 29 oktober 2022 toegewijd aan deze herziening. Meer informatie omtrent deze pu-

blieke consultatie (zoals het voor consultatie voorgelegde contract, de toelichtingsnota, het consultatierap-

port alsook de ontvangen reacties) is beschikbaar op de Elia website: https://www.elia.be/nl/publieke-con-

sultaties/20201120_public-consultation-on-the-revision-of-the-connection-contract  

 

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 regulatoir 

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.  

 

Gezien de CRM-werkingsregels goedgekeurd en gepubliceerd werden door de CREG, heeft Elia het aange-

paste voorstel van aansluitingscontract nogmaals voorgelegd ter publieke consultatie. Dit van 18 mei 2021 

tot en met 31 mei 2021 (gedurende een periode van twee weken). 

 

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 capaciteitsvergoedings-

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

2021. 

 

Dit rapport heeft als doel de feedback die uit de publieke consultatie naar voren komt, te consolideren en 

tegelijk het standpunt van Elia ten aanzien van deze reacties weer te geven. 

 

https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20201120_public-consultation-on-the-revision-of-the-connection-contract
https://www.elia.be/nl/publieke-consultaties/20201120_public-consultation-on-the-revision-of-the-connection-contract
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2. Ontvangen feedback 

Naar aanleiding van de publieke consultatie ontving Elia de volgende niet-confidentiële antwoorden van de 

volgende partijen: 

- BASF; 

- Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven (FEBEG); en 

- Federation of Belgian Industrial Energy Consumers (FEBELIEC). 

 

Na telefonisch contact gaf FEBEG aan geen bemerkingen te hebben op het aanpassingsvoorstel zoals voor-

gelegd tijdens deze tweede publieke consultatie. Ook FEBELIEC informeerde ons schriftelijk geen opmer-

kingen te hebben aangaande het voorgelegde aansluitingscontract, maar stelt zich wel vragen met betrek-

king tot de evoluties doorgevoerd aan het wettelijk kader en de transparantie daaromtrent. 

BASF heeft gereageerd in de vorm van effectieve tekstvoorstellen en –aanpassingen aangaande art.9.6 van 

het voorstel van aansluitingscontract zoals voorgelegd voor consultatie. Het onder punt 4 weergegeven over-

zicht geeft een beschrijving van de door hun geformuleerde suggesties. Deze reactie zal, samen met dit 

consultatierapport, ter beschikking gesteld worden op de website van Elia.  

 

 

3. Instructies bij het lezen van dit document 

Dit consultatierapport is als volgt gestructureerd: 

 Sectie 1 bevat de inleidende context, 

 Sectie 2 geeft een beknopt overzicht van de ontvangen reacties, 

 Sectie 3 bevat instructies bij het lezen van dit document, 

 Sectie 4 bespreekt de verschillende ontvangen opmerkingen bij de publieke consultatie en Elia’s 

standpunt hieromtrent, 

 Sectie 5 bevat de bijlagen van het consultatierapport. 

 

Dit consultatierapport is geen ‘stand-alone’ document, maar dient samen te worden gelezen met het voorstel 

dat ter consultatie werd voorgelegd, de ontvangen reacties van de marktpartijen (in bijlage van dit document) 

en het finale voorstel.  

 

Sectie 4 van het document is als volgt gestructureerd met hieronder extra informatie over de inhoud per 

kolom. 

 

Onderwerp Stakeholder Opmerking Justificatie 

A B C D 

 

A. Onderwerp waarop de verschillende ontvangen reacties betrekking hebben.  

B. Er wordt steeds aangeduid wie de opmerking heeft gemaakt. De oplijsting van de opmerkingen ge-

beurt hierbij, in het algemeen, alfabetisch op naam van de betrokken partijen. 
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C. Dit document bevat een overzicht van de voornaamste, maar ook specifieke opmerkingen op het ter 

consultatie voorgelegd document. 

o Hierbij werd geprobeerd om alle ontvangen opmerkingen op te lijsten/te consolideren en te 

argumenteren waarom deze opmerkingen al dan niet in rekening worden genomen. 

o Om de authenticiteit te behouden zijn de opmerkingen zoveel mogelijk gekopieerd in dit 

document. Doch werden de opmerkingen soms ingekort en werden termen geüniformeerd 

om de leesbaarheid te bevorderen.  

o Ter verduidelijking wordt aangeraden om steeds de originele opmerking van de betrokken 

stakeholder erbij te nemen, zoals opgenomen in bijlage van dit rapport. 

D. Deze kolom bevat de argumenten van Elia waarom een opmerking wel of niet werd opgenomen in 

het finale voorstel. Deze kolom bevat echter niet de finale tekst. Hiervoor dient het finale voorstel 

geraadpleegd te worden.  
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4. Opmerkingen ontvangen bij de publieke consultatie  

4.1 Specifieke ontvangen opmerkingen bij de publieke consultatie 

 

ONDERWERP STAKEHOLDER ONTVANGEN FEEDBACK VISIE ELIA 

Artikel 9.6 

Impact van 
deelname aan de 
CRM 

BASF 

 

BASF heeft een voorstel tot aanpassing van artikel 9.6 ingediend, hetgeen tot doel heeft: 

 Te verduidelijken dat het artikel enkel van toepassing is ingeval van deelname aan de CRM (en 
dus niet in geval van een “Fast-track” prekwalificatie) 

 De scope te beperken tot relevante aansluitingscapaciteit voor injectie (link maken met de 
elektriciteitsproductie-eenheid)  dit is blijkbaar ook niet voldoende duidelijk voor BASF in de 
CRM werkingsregels 
 

Hieronder wordt het concrete voorstel van BASF tot aanpassing van artikel 9.6 weergegeven 

 

Elia kan akkoord gaan met de door 
BASF geformuleerde opmerkingen 
en suggesties en zal deze integreren 
in de finale versie van het 
Aansluitingscontract (hetgeen voor 
goedkeuring zal worden 
voorgelegd). 
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Contact 

Elia Consultations 

Consultations@elia.be 

 

Elia Transmission Belgium SA/NV 

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

 

5. Next steps 

Elia zal op basis van de ontvangen reacties van de marktpartijen en haar standpunten, zoals opgenomen 

in dit consultatierapport, het Aansluitingscontract aanpassen waar nodig en finaliseren. 

Elia zal het aansluitingscontract ter goedkeuring indienen bij de bevoegde regulatoren, dit zowel op fede-

raal als op regionaal niveau.  

 

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 in de loop van 2021.  

 

 

6. Bijlagen 

De reactie die Elia ontving op het ter consultatie voorgelegde document van: 

- BASF 

Aangepaste versies van het Voorstel tot herziening van het Aansluitingscontract, in het Frans en Nederlands. 


