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1. Inleiding 

Elia organiseerde een publieke consultatie omtrent de herziening van het Toegangscontract in lijn met het K.B. Federaal Technisch Reglement (hierna: K.B. FTR), meer bepaald 

met betrekking tot de daarin opgenomen bepalingen inzake het Toegangscontract (artikel 191 K.B. FTR) en de verplichting tot het definiëren van een procedure voor de 

éénzijdige beëindiging van de aanduidingen van de toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke (artikel 198 K.B. FTR). 

 

2. Update  

Gezien het aantal wijzigingen die werden doorgevoerd na het beëindigen van consultatieronde die liep van 9 juni tot en met 3 september werd op vraag van de regulatoren en 

om de transparantie te garanderen ten opzichte van de marktpartijen, beslist om een tweede publieke consultatie te organiseren. 

 

De publieke consultatie liep van 11 februari 2022 tot en met 13 maart 2022.  

 

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. 

 

 

3. Ontvangen feedback 

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

- BASF 

- BOP Belgian Offshore Platform 

- FEBEG 

- FEBELIEC 
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Alle ontvangen reacties zijn toegevoegd als bijlage aan dit rapport. Deze reacties zullen, samen met dit consulatie rapport, ter beschikking gesteld worden op de website van 

Elia.  

 

 

4. Instructies bij het lezen van dit document 

Dit consultatie rapport 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 consultatie rapport 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/Artikel/Titel 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 gebeurt hierbij, in het algemeen, alfabetisch op naam van de betrokken 

partijen. 

C. Dit document bevat een overzicht van de voornaamste, maar ook specifieke opmerkingen op het ter consultatie voorgelegd document. 
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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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5. Opmerkingen ontvangen bij de publieke consultatie  

5.1 Algemene ontvangen opmerkingen bij de publieke consultatie 

 

Deze sectie bevat een overzicht van de algemene reacties en bedenkingen van de marktpartijen dewelke Elia ontving op het ter consultatie voorgelegde document.  

 

STAKEHOLDER ONTVANGEN FEEDBACK VISIE ELIA 

BOP BOP would like to reconfirm our positions on the Access Contract and the 

drop-off procedure as explained on several occasion in the working group Bel-

gian Grid as well as submitted via the public consultations of the Access Con-

tract of 3th September 2021 and the drop-off procedure of 10th October 2020. 

Elia bevestigt dat de feedback die de BOP reeds gaf over het Toegangscontract in 

overweging is genomen. Elia verwijst hiervoor naar het vorige publicatieverslag. 

FEBEG FEBEG welcomes that proposed adaptations to finalize the implementation of 

the drop procedure which has been thoroughly and extensively been consulted 

at different occasions. 

FEBEG welcomes the proposed adaptations and invite Elia for a rapid, effec-

tive and swift operationalization of the drop procedure in line with the discus-

sions and the intentions of all the stakeholders and the regulator and respect-

ing the applicable legislation.   

Elia bedankt FEBEG voor de feedback over de drop-off procedure. Wat het operati-

onele aspect van de drop-off procedure betreft, bestaat er een interne procedure om 

dit aan te pakken. 

FEBELIEC Febeliec would like to thank Elia for this final consultation on the revision of the 

Access Contract. Febeliec has no additional comments on the proposed text of 

the contract as it correctly reflects the compromise that was reached between 

the members of the Users’ Group. Febeliec further hopes that no major addi-

tional modifications should be proposed or implemented after the very exten-

sive discussions and consultations that have already taken place, as its agree-

ment lies with the current compromise which reflects the maximum extent to 

Elia bedankt FEBELIEC voor de constructieve samenwerking. Elia geeft aan dat 

geen belangrijke bijkomende wijzigingen zullen worden voorgesteld of doorgevoerd. 

Elia respecteert het compromis dat tussen FEBEG en FEBELIEC werd bereikt. 
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which Febeliec is willing to compromise on the drop procedure, in line with the 

applicable legislation. 

 

 

5.2 Specifieke ontvangen opmerkingen bij de publieke consultatie 

 

ONDERWERP STAKEHOLDER ONTVANGEN FEEDBACK VISIE ELIA 

Artikel 1 

Definities 

BASF BASF is akkoord met de wijzigen en deed nog een voorstel tot aanpassing van 

de definities “CDS-gebruiker(s)” en “Toegangspunt”. 

Elia is akkoord met de voorgestelde wijzigingen van BASF. 

BOP BOP kan zich vinden in de definitie “Toestand van wanbetaling of verslech-

tering van financiële situatie” zoals toegevoegd in Toegangscontract onder 

consulatie. BOP wenst hierbij nogmaals het belang te benadrukken om eerst 

alle mogelijk remediëringsmaatregelen te moeten doorlopen, alvorens de drop-

off procedure kan afgeroepen worden. 

Elia is het hiermee eens. In een eerste instantie dienen alle 

mogelijke remediëringsmaatregelen doorlopen te worden. Pas 

daarna kan men overgaan tot het initiëren van de drop-off pro-

cedure. 

 

Art. 19 & 22 De 

éénzijdige opzeg-

ging door de 

Toegangshou-

der/Evenwichts-

verantwoorde-

lijke van zijn aan-

duiding als Toe-

gangshou-

der/Evenwichts-

verantwoorde-

lijke voor een of 

BOP BOP wenst nogmaals het belang te onderschrijven van de mogelijkheid om af 

te zien van het recht op éénzijdige opzegging en dit per relatie, zoals als volgt 

omschreven: 

“De Netgebruiker en Toegangshouder/Evenwichtsverantwoordelijke kunnen 

onderling overeenkomen dat de Toegangshouder/Evenwichtsverantwoordelijke 

afziet van zijn recht om zijn aanduiding als Toegangshouder/Evenwichtsverant-

woordelijke éénzijdig op te zeggen. Hetgeen impliceert dat onderstaande pro-

cedure niet van toepassing is. Deze keuze (“opt-out” optie) is geformaliseerd in 

Bijlage 2/Bijlage 3 … van het Toegangscontract.” 

Elia heeft de mogelijkheid om af te zien van het recht op een-

zijdige opzegging opgenomen in de tekst van het Toegangs-

contract.  
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meer Toegangs-

punt(en) 

Bijlage 2: 

Identificatie en 

toevoeging van 

Toegangspunten, 

aanduiding en/of 

wijziging van de 

aanduiding van 

de Toegangshou-

der 

BASF BASF deed een tekstvoorstel om de laatste alinea van deze bijlage aan te aan 

te passen. De bewoording van artikel 17.1 Procedure voor toegang, identifica-

tie van de Toegangshouder en aanduiding van de Toegangshouder voor een 

of meerdere Toegangspunten wordt hernomen.  

 

 

 

Elia is akkoord met de voorgestelde tekstwijziging van BASF. 

 

Bijlage 3bis/A:  

Aanduiding en/of 

wijziging van 

aanduiding van 

de Evenwichts-

verantwoorde-

lijke belast met 

de Afname (van 

de belasting) en 

de identificatie 

van de overeen-

komstige Leve-

rancier 

BASF In Bijlage 3bis/A werd de tekst: 

“De Evenwichtsverantwoordelijke belast met de Afname (van de belasting) ver-

klaart kennis te hebben genomen van alle bepalingen van dit Toegangscon-

tract en in het bijzonder van Artikelen 20 tot en met 22 van dit Toegangscon-

tract en aanvaardt de rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien voor 

de Evenwichtsverantwoordelijke.”  

Aangevuld met “… voor de Evenwichtsverantwoordelijke belast met de Afname 

(van de belasting).”  

 

Hierdoor wordt de tekst consistent in lijn gebracht met de tekst 

van Bijlage 3.  

Bijlage 6: Samen-

werking tussen 

de CDS-beheer-

der aangesloten 

op het Elia-net en 

BASF BASF stelt enkele tekstuele wijzigingen voor aan de alinea(s) onder: 

- 3. Respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden van ELIA en van 

de CDS-beheerder; 

- 4. Respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden van ELIA en van 

de CDS-beheerder indien minstens één CDS-gebruiker, al dan niet 

Elia is akkoord met deze tekstuele aanpassingen.  

Zelf deed Elia nog een aanpassing aan alinea 6 van 5.1. 

Evenwichtsverantwoordelijken die actief zijn in de CDS: 

“De aanduiding van een Evenwichtsverantwoordelijke op een 

Markttoegangspunt brengt geen enkele contractuele relatie 
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ELIA voor de or-

ganisatie van de 

toegang van de 

CDS-gebruikers 

rechtstreeks, een ondersteunende dienst levert aan ELIA, bijdraagt 

tot de strategische reserve of deelneemt aan het capaciteitsremune-

ratiemechanisme bedoeld in artikel 7undecies van de Elektriciteits-

wet 

 

mee tussen een CDS-gebruiker en ELIA.” In de Franstalige 

versie van het Toegangscontract was dit wel in orde. 

 

Bijlage 6ter: Pro-

centuele toeken-

ning aan Even-

wichtsperimeters 

van Evenwichts-

verantwoordelij-

ken van de Injec-

tiepunten gele-

gen in de CDS 

dat op het Elia-

net is aangeslo-

ten 

BASF BASF past de bewoording van “Toegangspunt in de CDS” aan naar de gedefi-

nieerde term “Markttoegangspunt” en “perimeter van evenwichtsverantwoorde-

lijke” naar “Evenwichtsperimeter”.  

 
 

Elia bedankt BASF voor deze verbeteringen. 
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Contact 

Elia Consultations 

Consultations@elia.be 

 

Elia System Operator SA/NV 

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

 

6. Next steps 

Elia zal het Toegangscontract afwerken op basis van de reacties van de marktpartijen, zoals uiteengezet 

in dit consultatieverslag. Het Toegangscontract wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de regulatoren, de 

CREG en de VREG en ter informatie aan BRUGEL en de CWaPE. 

 

 

7. Bijlagen 

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

- BASF 

- BOP Belgian Offshore Platform 

- FEBEG 

- FEBELIEC 

 

 


