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1. Inleiding
In 2017 en 2018 werd er in het kader van de WG Belgian Grid uitvoerig overleg gepleegd met de marktpartijen omtrent mogelijke verbeterpunten aan het van toepassing zijnde Toegangscontract. De focus lag
hierbij voornamelijk op de aanduidingprocedures en de rollen en verantwoordelijkheden hieromtrent van
de Netgebruiker, Toegangshouder, Evenwichtsverantwoordelijke en Leverancier, alsook de verhoudingen
en wederzijdse verplichtingen tussen Elia en de Netgebruiker die tevens de beheerder van een gesloten
distributienet (=CDSO) is.
Dit overleg werd ‘on hold’ gezet wegens de opstart van de uitvoerige herziening van het Federaal Technisch
Regelement (FTR), naar aanleiding van de Europese netcodes. Deze herziening van het FTR voorziet een
hoofdstuk omtrent de Toegang tot het Elia-net, inclusief een artikel dat bepaalt welke elementen in het
Toegangscontract moeten worden opgenomen (Artikel 191 FTR). Bijkomende werd hierin ook bepaald dat
Elia in het Toegangscontract een procedure moet voorzien omtrent de éénzijdige opzegging van de aanduidingen als Toegangshouder en Evenwichtsverantwoordelijk, hierna de drop-off procedure genoemd (Artikel 198 FTR).

Na de publicatie en inwerkingtreding van het FTR werd het overleg met de marktpartijen aangaande de
drop-off procedure opgestart en werd er door Elia een nota opgemaakt met een eerste voorstel van mogelijke drop-off procedure, dewelke publiekelijk werd geconsulteerd van 10 juni tot 10 juli 2020. De door Elia
uitgewerkte en voor consultatie voorgelegde procedure, zocht naar een evenwicht tussen de verschillende
standpunten en belangen van alle marktpartijen. Echter op basis van de ontvangen reacties van de marktpartijen tijdens de publieke consultatie, werd er geen compromis bereikt. Op vraag van de CREG zochten
FEBELIEC en FEBEG naar een compromis inzake mogelijke oplossing voor de drop-off procedure. In april
2021 kwamen de betrokken partijen tot een akkoord, hetgeen werd toegelicht en besproken in kader van
de WG Belgian Grid. Op basis van dit overleg werd dan ook een procedure tot éénzijdige opzegging van
de aanduidingen als Toegangshouder en Evenwichtsverantwoordelijk geïntegreerd in het Toegangscontract (zie hiervoor punt 3 van deze nota).
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In parallel met de hierboven beschreven ontwikkeling aangaande de drop-off procedure ging Elia ook reeds
van start met een grondige herziening van het Toegangscontract, dit in lijn met de gevoerde discussies in
kader van de WG Belgian Grid in 2017 en 2018. De leden van de WG Belgian Grid ontvingen een eerste
voorstel tot aanpassing van het Toegangscontract eind april 2021 met de mogelijkheid een eerste maal
informeel commentaar te geven. Het voorstel van Elia, alsook de beperkte, ontvangen reacties van de
marktpartijen werden in juni 2021 besproken tijdens de vergadering va de WG Belgian Grid.

Na dit overleg met de marktpartijen, heeft Elia beslist om dit voorstel tot aanpassing van het Toegangscontract, met in acht name van de laatste discussies met de marktpartijen, voor publieke consultatie voor te
leggen.

2. Nieuwe structuur van het Toegangscontract
Het huidige, van toepassing zijnde, Toegangscontract (van 2016) en zoals beschikbaar op de Elia website
Toegangscontract (elia.be) werd gebruikt als basis om deze herziening door te voeren.

Elia heeft er echter voor geopteerd om het Toegangscontract te herstructureren, dit in lijn met de structuur
van andere gereguleerde contracten zoals de “Modaliteiten en Voorwaarden van aanbieders van balanceringsdiensten” (T&Cs BSP) en de “Modaliteiten en Voorwaarden van de Evenwichtsverantwoordelijke”
(T&CS BRP).

Bijgevolg zal het Toegangscontract worden opgebouwd zijn uit 4 onderdelen;
Deel I = Definities en Voorwerp van het Contract
Deel II = Algemene voorwaarden
Deel III = Specifieke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het net
Deel IV = Bijlagen

3. Doorgevoerde wijzigingen aan het Toegangscontract
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In dit hoofdstuk wordt een meer gedetailleerde toelichting gegeven van de doorgevoerde aanpassingen.
Er wordt stil gestaan bij elk artikel waarvan Elia het belangrijk acht de marktpartijen bijkomende duiding te
geven over het voorstel.

Andere artikelen van het Contract die niet in deze nota besproken worden werden aangepast eerder vanuit
taalkundig oogpunt, om de leesbaarheid van het contract te verbeteren, of om een harmonisatie tussen de
verschillende andere gereguleerde contracten (T&Cs BRP, T&Cs BSP, …) te bewerkstelligen. Deze aanpassingen hebben dan ook geen impact op de principes vervat in dit Contract.

ARTIKEL 1: DEFINITIES

In Artikel 1 van het Toegangscontract worden alle doorheen het Toegangscontract gebruikte termen gedefinieerd en omschreven. Zo werden bestaande definities aangepast of geschrapt en nieuwe definities toegevoegd.

Reeds bestaande definities van in het Toegangscontract opgenomen begrippen, werden aangepast om ze
in lijn te brengen met nieuwe terminologie en nieuwe wettelijke of regulatoire documenten of referenties,
zoals onder meer:


het recente KB Federaal Technisch Reglement van 22 april 2019,



de EU netcodes, alsook verwijzingen naar deze relevant, toepasselijke netcodes. Bijvoorbeeld de
EU netcode Emergency and Restoration (NC E&R), etc.

Daarnaast werden enkele vereenvoudigingen doorgevoerd:


Het gebruik van kalenderdagen, werkdagen en/ Bankdagen werd vereenvoudig en consistent toegepast doorheen het Contract in lijn met de behouden definities van Bankdagen en dagen.



De definities van noodsituatie en overmacht werden verwijderd omdat hiervoor specifieke, uitgebreide bepalingen opgenomen zijn in Deel II (Algemene bepalingen) van het Contract.

Er werden ook nieuwe begrippen ingevoegd. Zo bevat deze versie van het Toegangscontract een definitie
van de Leverancier en het Elektriciteitsleveringscontract, dit om uitwerking te kunnen geven aan de bepalingen inzake de éénzijdige opzegging van de aanduiding van de Toegangshouder en Evenwichtsverantwoordelijke.

Tot slot werden er ook nog taalkundige correcties doorgevoerd om de leesbaarheid van het Contract te
bevorderen.
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ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID

Gezien er momenteel een (aparte) harmoniseringsoefening van de aansprakelijkheidsclausules loopt overheen alle gereguleerde contracten (T&Cs BRP, Aansluitingscontract, etc..) waarbij de gesprekken met de
regulator nog lopende zijn, heeft Elia ervoor geopteerd om in deze versie van het Toegangscontract geen
wijzigingen door te voeren aan de aansprakelijkheidsclausules.
Deze bepalingen zijn en blijven dus ongewijzigd ten opzichte van de van toepassing zijnde versie van het
Toegangscontract (2016).

ARTIKEL 8: NOODSITUATIE EN OVERMACHT
Dit artikel werd volledig gealigneerd op de bepalingen van de “T&C BRP” die recent door de regulatoren
werden goedgekeurd en die ook reeds in deze bepalingen voorzag waarbij de volgende situaties worden
beschreven:


Noodsituatie



Alarm-, nood-, black-out- en hersteltoestand: in lijn met de bepalingen van de Europese netcode
“Emergency and Restoration” (NC E&R)



Overmacht: naar de definitie opgenomen in de Europese netcode “Capacity Allocation and Congestion Management” (CACM).

In elk van de hierboven genoemde situaties, is ELIA steeds 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 het Contract, zullen de in de toepasselijke wetgeving en reglementering
voorziene maatregelen voorrang hebben op de rechten en plichten van dit Contract.

ARTIKEL 11: FINANCIËLE WAARBORGEN
Ook hier werd er een alineëring voorzien met de andere gereguleerde contracten en zijn de mogelijkheden
tot het stellen van een financiële waarborgen gelijk aan de middelen voorzien in de andere Elia contracten.
Zo kan er een financiële waarborg worden gesteld onder de vorm van:


Een bankgarantie en;



Een tijdelijke cash-optie.

De berekeningswijze van de Bankgarantie en template zijn vervat in Bijlagen 4 en 4bis van dit Contract.
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ARTIKEL 12: FACTURATIE EN BETALINGSMODALITEITEN
In de praktijk werd de elektronische facturatie reeds toepast op vraag van verschillende klanten. Het Contract formaliseert nu deze praktijk en zorgt voor de nodige bepalingen inzake de elektronische facturatie,
maar ook de opvolging in geval van niet betaling (e-dunning) waarbij dit proces ook digitaal kan lopen.

In Bijlage 1 zijn dan ook de nodige velden toegevoegd zodat Elia kan beschikken over de juiste contactgegevens (e-mailadressen) zodat facturen en /of relevante documenten kunnen worden overgemaakt aan de
Toegangshouder.

ARTIKEL 13: SCHORSING EN BEËINDIGING
Belangrijk om te vermelden is dat de mogelijke situaties die aanleiding kunnen geven tot het schorsen of
beëindigen van Toegangspunten of het Contract in zijn geheel, niet werden gewijzigd of aangepast. Deze
blijven dezelfde als deze die voorzien zijn vandaag.

Echter werd het artikel volledig geherstructureerd en herschreven met het oog op vereenvoudiging en verduidelijking van de mogelijke situaties. Zo heeft Elia getracht om een duidelijke opsplitsing te maken tussen:


Enerzijds de schorsing, beëindiging of onderbreking van een of meerdere toegangspunt(en) en de
situaties die hiertoe kunnen leiden, en;



Anderzijds de beëindiging van het Contract. Onder dit tweede deel, heeft Elia wel één nieuwe
beëindigingsgrond toegevoegd, specifiek in hoofde van Elia ingeval er geen Toegangspunten meer
opgenomen zijn in het Toegangscontract. Dit is een mogelijkheid die Elia vandaag niet had maar
waarmee we in de praktijk geconfronteerd werden met Contracten die eigenlijk zonder voorwerp
kwamen te vallen.

ARTIKELEN 17, 18 EN 19: AANDUIDING VAN DE TOEGANGSHOUDER VOOR EEN OF MEERDERE TOEGANGSPUNTEN
Deze artikelen werden in lijn gebracht met de bepalingen, meer bepaald de cascade van verantwoordelijkheden met betrekking tot de aanduiding van de Toegangshouder, zoals opgenomen in het FTR. Zo kan de
Netgebruiker:


Zelf zijn eigen Toegangshouder zijn



Of een derde aanduiden als Toegangshouder.
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Hier is een uitzondering op voorzien, indien de Netgebruiker een beheerder van een gesloten distributienet
is, neemt deze zelf de rol van Toegangshouder op.

Er werden ook meer communicatieacties ingebouwd in het kader van de aanduidingsprocedure van de
Toegangshouder. Zo zullen alle partijen, inclusief de betrokken Netgebruiker, een bevestiging ontvangen
na de registratie van de Toegangshouder in het Toegangsregister.

Indien de Netgebruiker niet zijn eigen Toegangshouder is (maar een derde) dan is er een minimale duurtijd
van de aanduiding te respecteren, deze bedraagt 3 maanden. Dit was al een regel in de praktijk maar deze
wordt nu geformaliseerd in het Contract. Indien de Netgebruiker zelf de rol van Toegangshouder opneemt
dan is zijn aanduiding voor onbepaalde duur.

Wat betreft de eigenlijke aanduidingsprocedure, deze kan vandaag al op twee manieren verlopen, namelijk
via:


Elektronische ondertekening van Bijlage 2 via de Customer Hub die Elia ter beschikking stelt.



Op papier: waarbij de nodige documenten op papier worden ondertekend en heen en weer worden
gestuurd tussen de partijen

Het huidige Contract voorziet nog niet formeel in deze elektronische wijze maar Elia ziet dat het grootste
deel van de aanduidingen reeds elektronisch gebeuren en wil deze digitalisatie volledig ondersteunen door
deze als “default” manier naar voor te schuiven in het Contract. Uiteraard blijft de papieren ondertekening
mogelijk.

Tot slot werd er een nieuw Artikel 19 ingevoegd die de eenzijdige opzegging van de aanduiding als Toegangshouder (= drop-off procedure) formaliseert. De bepalingen opgenomen in het Contract zijn het resultaat van het gevonden compromis tussen de marktpartijen in kader van de WG Belgian Grid.
Zo kan de drop-off procedure worden geïnitieerd op basis van twee redenen, namelijk ingeval van:


Wanbetaling en;



Verslechtering van de financiële situatie.

Deze wanbetaling of de verslechtering van de financiële situatie kan optreden tussen verschillende partijen.
Hierbij wordt er rekening gehouden met de verschillende, mogelijke contractuele relaties tussen:


De Netgebruiker enerzijds en;



De verschillende rollen/partijen anderzijds – in dit geval de Netgebruiker en de Toegangshouder.

In geval van een commercieel akkoord tussen alle betrokken partijen, kan er afgeweken worden van deze
procedure via een “Opt-out” optie, dewelke geformaliseerd is via de Bijlage 2.
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ARTIKELEN 20, 21 EN 22: AANDUIDING VAN DE EVENWICHTSVERANTWOORDELIJKE

Wat betreft de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke(n) is er een parallel te trekken met de aanpassingen zoals doorgevoerd in artikelen 17, 18 en 19 van het Toegangscontract en zoals hierboven toegelicht.

Ook artikel 20 werd in lijn gebracht met de bepalingen, en meer bepaald betreffende de cascade van verantwoordelijkheden met betrekking tot de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke, zoals opgenomen in het FTR. Zo zal de Toegangshouder (de Netgebruiker zelf of een derde):


Zelf de rol van Evenwichtsverantwoordelijke opnemen



Of een derde aanduiden als Evenwichtsverantwoordelijke.

Indien er meerdere Evenwichtsverantwoordelijken worden aangeduid (voor afname en/of injectie) dienen
er meerdere Bijlagen 3, 3bis en 3ter te worden ingevuld en ondertekend.

Ook hier werden extra communicatieacties ingebouwd in kader van de aanduidingsprocedure van de Evenwichtsverantwoordelijke(n). Zo zullen alle partijen, inclusief de betrokken Netgebruiker, een bevestiging
ontvangen na de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke(n).

Indien de Evenwichtsverantwoordelijke een derde partij is dan geldt er een minimale duurtijd, deze bedraagt net zoals voor de Toegangshouder 3 maanden. Ook hier geldt een uitzondering, indien de Netgebruiker zelfs zijn eigen Toegangshouder is maar ook de rol van Evenwichtsverantwoordelijke opneemt zijn
deze aanduidingen van onbepaalde duur.

Wat betreft de eigenlijke aanduidingsprocedure, ook hier wordt deze in lijn gebracht met de huidige praktijk:


Elektronische ondertekening van Bijlage 3 via de Customer Hub die Elia ter beschikking stelt.



Op papier: waarbij de nodige documenten op papier worden ondertekend en heen en weer worden
gestuurd tussen de partijen

Het huidige Contract voorziet nog niet formeel in deze elektronische wijze maar Elia ziet dat het grootste
deel van de aanduidingen reeds elektronisch gebeuren en wil deze digitalisatie volledig ondersteunen door
deze als “default” manier naar voor te schuiven in het Contract. Uiteraard blijft de papieren ondertekening
mogelijk.
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Tot slot werd er een nieuw Artikel 22 ingevoegd die de eenzijdige opzegging van de aanduiding als Evenwichtsverantwoordelijke (= drop-off procedure) formaliseert. De bepalingen opgenomen in het Contract zijn
het resultaat van het gevonden compromis tussen de marktpartijen in kader van de WG Belgian Grid.
Zo kan de drop-off procedure worden geïnitieerd op basis van twee redenen, namelijk ingeval van:


Wanbetaling en;



Verslechtering van de financiële situatie.

Deze wanbetaling of de verslechtering van de financiële situatie kan optreden tussen verschillende partijen.
Hierbij wordt er rekening gehouden met de verschillende, mogelijke contractuele relaties tussen:


De Netgebruiker enerzijds en;



De verschillende rollen/partijen anderzijds, in dit artikel de Evenwichtsverantwoordelijke.

In geval van een commercieel akkoord tussen alle betrokken partijen (Netgebruiker, toegangshouder en
Evenwichtsverantwoordelijke), kan er afgeweken worden van deze procedure via een “Opt-out” mogelijkheid, dewelke geformaliseerd is via de Bijlage 3.

ARTIKEL 23: IDENTIFICATIE VAN DE LEVERANCIER
Dit is een nieuw artikel om een formele plaats te geven aan de rol van de Leverancier met respect voor de
verschillende rollen en verantwoordelijkheden met betrekking tot het(de) relevant(e) toegangspunt(en) van
de Netgebruiker.

Dit artikel bepaalt dat de identificatie van de Leverancier gebeurd door de Toegangshouder (cascade van
verantwoordelijkheden) en ook via Bijlage 3, 3bis en 3ter wordt geformaliseerd (= dezelfde Bijlage waarin
de Toegangshouder ook de Evenwichtsverantwoordelijke aanduidt).
De Leverancier kan deze mee elektronische ondertekenen via de Customer Hub van Elia, eens hij geïdentificeerd is door de Toegangshouder.
Ook hier gelden de regels van de minimale duurtijd, dewelke drie maanden bedraagt. Bijkomend moet deze
gelijklopend zijn aan de duurtijd van de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke.

De wijziging van de Leverancier of de éénzijdige opzegging van zijn identificatie ingeval van wanbetaling
of financiële verslechtering van de situatie van de Netgebruiker (naar aanleiding van de introductie van de
drop-off procedure) zal verlopen via de Toegangshouder die dan in Bijlage 3 een nieuwe Leverancier dient
aan te duiden (inclusief de mogelijkheid om aan dit recht te verzaken).
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BIJLAGEN AAN HET TOEGANGSCONTRACT
Ook de Bijlagen aan het Toegangscontract werden grondig herzien en waar mogelijk vereenvoudigd tot
deze die noodzakelijk zijn voor de operationele werking van het Contract.

Zo worden volgende Bijlagen geschrapt:


De Bijlagen zonder voorwerp worden geschrapt en zijn dus niet langer vervat in de voorgelegde
versie van het Toegangscontract.



De Bijlagen aangaande Flexibele bandlevering (oude Bijlage 10) en Vaste bandlevering (oude Bijlage 11) zijn na overleg met de marktpartijen tijdens de WG Belgian Grid van juni 2021 ook verwijderd uit het Toegangscontract omdat deze tot op vandaag zonder toepassing bleven. De afgelopen
vijf jaar werden deze Bijlagen niet één maal gebruikt.



De Bijlagen die een mandaat verlenen aan de Toegangshouder en Evenwichtsverantwoordelijke
(oude Bijlagen 12 en 13) om hun aanduiding zelf te beheren, worden verwijderd aangezien er een
expliciete drop-off procedure in het Toegangscontract werd ingeschreven. Dit was onderdeel van
het gevonden compromis tussen de marktpartijen.

Verschillende Bijlagen zijn aangepast:


Bijlage 1 (Contactgegevens) is een “merge” van de van toepassing zijnde Bijlagen 1 en 5 (en een
deel van Bijlage 10) waarbij nu alle contactgegevens van de Toegangshouder en Elia worden verzameld in één en dezelfde Bijlage.



Bijlage 2 en 3, 3bis en 3ter worden voorzien van een “opt-out” optie voor wat betreft de eenzijdige
opzegging door de Toegangshouder, Evenwichtsverantwoordelijke en Leverancier van hun aanduiding of identificatie.



Bijlage 10 en 10bis: Deze Bijlagen werden aangepast in lijn met de discussies met de marktpartijen
gevoerd in 2017 en 2018. Zo beheert deze Bijlage:
o

De Aanduiding van de beheerder van het Gesloten Distributienet aan (inclusief officiële
aanduiding/erkenning als CDS)

o

De organisatie van de samenwerking tussen de CDSO en Elia en de operationele toegangsmodaliteiten voor de Gebruikers van de CDS

o

o

De bevestiging van de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheden van de CDSO:


Verantwoordelijkheid voor de juistheid van de telgegevens



Verantwoordelijkheid voor doorfacturering

De modaliteiten in geval een gebruiker van de CDS zijn leverancierskeuze heeft uitgeoefend en de mogelijke impact daarvan op de aanduidingen vervat in het Contract
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o

De modaliteiten in geval een gebruiker van de CDS een ondersteunde dienst bieden.

o

Het allocatieproces voor de CDSO

o

De aanduiding en identificatie van de Evenwichtsverantwoordelijke en Leverancier via Bijlage 10bis

De formalisatie van alle contactpersonen gebeurt nu via Bijlage 1 die alle contactgegevens van
alle partijen bevat en werd verwijderd uit deze specifieke Bijlage.

Bijlagen die behouden zullen blijven in het Contract, mits enkele beperkte taalkundige correcties:


Bijlage 2: Identificatie en toevoeging van Toegangspunten, aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Toegangshouder



Bijlage 3: Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke belast
met de afname en de injectie en mededeling van de overeenkomstige energieleverancier



Bijlage 3bis A): Aanduiding en/of wijziging van aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke
belast met de afname van de belasting en mededeling van de overeenkomstige energieleverancier



Bijlage 3bis B): Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke
belast met de injectie van de Lokale Productie en mededeling van de overeenkomstige energieleverancier



Bijlage 3ter: Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijken
belast met de Afname of de Injectie en mededeling van de overeenkomstige energieleverancier



Bijlage 4: Berekening financiële garantie



Bijlage 4bis: Standaardformulier Bankgarantie



Bijlage 5: Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters van Evenwichtsverantwoordelijken
van Toegangspunten behorend tot een productiesite



Bijlage 10: Regels tussen Elia en de Beheerder van het op het Elia-Net aangesloten Gesloten
Distributienet voor de organisatie van de toegang van de Gebruikers van het Gesloten Distributienet



Bijlage 10bis: Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Evenwichtsverantwoordelijke
belast met niet-toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet



Bijlage 10ter: Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters van Evenwichtsverantwoordelijken van het Toegangspunt CDS behorend tot een Elektriciteitsproductie-eenheid die gelegen is in
het Gesloten Distributienet dat op het Elia-Net is aangesloten



Bijlage 11: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure

Elia Consultations
Consultations@elia.be
Elia Transmission Belgium SA/NV
Boulevard de l’Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Brussels | Belgium

12

Elia | Informatieve nota – Publieke consultatie Toegangscontract

4. Next steps
Het aangepaste Toegangscontract ligt momenteel gedurende 2 maanden (over de zomerperiode) ter publieke consultatie voor, dit van 9 juli tot en met 3 september 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 consultatieverslag.

Nadien zal Elia het Toegangscontract ter goedkeuring indienen bij de bevoegde regulatoren, dit zowel op
federaal als op regionaal niveau.

5. Bijlagen aan deze informatieve nota
Bijlagen aan dit document zijn de eigenlijke tekstvoorstellen tot aanpassing van het Toegangscontract van
Elia. De tekstvoorstellen zijn beschikbaar in het Frans en het Nederlands (in “word” en “PDF”).

Gezien het gaat om een volledige herziening, inclusief een grondige herstructurering, van het Contract
opteert Elia ervoor om geen versie met track-changes ter beschikking te stellen tijdens de publieke consultatie.
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