
WG Belgian Grid

01/04/2022



Agenda

2

1. Approval of the minutes of the Working 
Group Belgian Grid of 28 January 2022

2. Code of Conduct vs. R.D. FTR

Presentation by CREG

Presentation by FPS Economy

Presentation by by Elia

3. Access contract: feedback public consultation

4. Connection Contract 

5. Public data exposure questionnaire  

6. Miscellaneous

6.1. Next meeting: June 2, 2022



Agenda

3

1. Approval of the minutes of the Working 
Group Belgian Grid of 28 January 2022

2. Code of Conduct vs. R.D. FTR

Presentation by CREG

Presentation by FPS Economy

Presentation by by Elia

3. Access contract: feedback public consultation

4. Connection Contract 

5. Public data exposure questionnaire  

6. Miscellaneous

6.1. Next meeting: June 2, 2022











































Agenda

24

1. Approval of the minutes of the Working 
Group Belgian Grid of 28 January 2022

2. Code of Conduct vs. R.D. FTR

Presentation by CREG

Presentation by FPS Economy

Presentation by by Elia

3. Access contract: feedback public consultation

4. Connection Contract 

5. Public data exposure questionnaire  

6. Miscellaneous

6.1. Next meeting: June 2, 2022

































Agenda

40

1. Approval of the minutes of the Working 
Group Belgian Grid of 28 January 2022

2. Code of Conduct vs. R.D. FTR

Presentation by CREG

Presentation by FPS Economy

Presentation by Elia

3. Access contract: feedback public consultation

4. Connection Contract 

5. Public data exposure questionnaire  

6. Miscellaneous

6.1. Next meeting: June 2, 2022





42



Agenda

43

1. Approval of the minutes of the Working 
Group Belgian Grid of 28 January 2022

2. Code of Conduct vs. R.D. FTR

Presentation by CREG

Presentation by FPS Economy

Presentation by Elia

3. Access contract: feedback public consultation

4. Connection Contract 

5. Public data exposure questionnaire  

6. Miscellaneous

6.1. Next meeting: June 2, 2022



Herziening
Toegangscontract

Publieke consultatie
8 februari 13 maart



45



46

ONDERWERP STAKEHOLDER ONTVANGEN FEEDBACK VISIE ELIA

Artikel 1

Definities

BASF BASF is akkoord met de wijzigen en deed enkel 

nog een voorstel tot aanpassing van de 

CDS-gebruiker(s)

Toegangspunt

Elia is akkoord met de voorgestelde

wijzigingen van BASF.

BOP Toestand 

van wanbetaling of verslechtering van 

financiële situatie

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 procedure.
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Art. 19 & 22 De 

éénzijdige opzegging 

door de 

Toegangshouder/Evenw

ichtsverantwoordelijke 

van zijn aanduiding als 

Toegangshouder/Evenw

ichtsverantwoordelijke 

voor een of meer 

Toegangspunt(en)

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/Evenwichtsverantwoordelijke éénzijdig op te zeggen. 

Hetgeen impliceert dat onderstaande procedure niet van toepassing is. Deze 

opt-

Toegangscontract

Elia heeft de mogelijkheid om af te zien van het 

recht op eenzijdige opzegging opgenomen in de 

tekst van het Toegangscontract.

ONTVANGEN FEEDBACK VISIE ELIA
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Bijlage 2:

Identificatie en 

toevoeging van 

Toegangspunten, 

aanduiding en/of 

wijziging van de 

aanduiding van de 

Toegangshouder

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, identificatie van de Toegangshouder en aanduiding 

van de Toegangshouder voor een of meerdere Toegangspunten 

wordt hernomen. 

Elia is akkoord met de voorgestelde wijzigingen van 

BASF.

Bijlage 3bis/A: 

Aanduiding en/of 

wijziging van 

aanduiding van de 

Evenwichtsverantwoor

delijke belast met de 

Afname (van de 

belasting) en de 

identificatie van de 

overeenkomstige 

Leverancier

BASF In Bijlage 3bis/A werd de tekst:

belasting) verklaart kennis te hebben genomen van alle bepalingen 

van dit Toegangscontract en in het bijzonder van Artikelen 20 tot en 

met 22 van dit Toegangscontract en aanvaardt de rechten en 

verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de 

belast met 

de afname

Hierdoor wordt de tekst consistent in lijn gebracht met 

Aanduiding en/of 

wijziging van de aanduiding van de 

Evenwichtsverantwoordelijke belast met de Opvolging 

en de identificatie van de overeenkomstige 

Leverancier

ONTVANGEN FEEDBACK VISIE ELIA
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Bijlage 6: 

Samenwerking 

tussen de CDS-

beheerder 

aangesloten op het 

Elia-net en ELIA 

voor de organisatie 

van de toegang van 

de CDS-gebruikers

BASF BASF stelt enkele tekstuele wijzigingen voor aan:

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 rechtstreeks, een ondersteunende 

dienst levert aan ELIA, bijdraagt tot de strategische 

reserve of deelneemt aan het 

capaciteitsremuneratiemechanisme bedoeld in artikel 

7undecies van de Elektriciteitswet

Tekst Bijlage- Melding van de allocatiegegevens aan ELIA door 

de CDS-beheerder:

-beheerder toe te laten om de het bruto 

energievolume toe te wijzen aan de 

Evenwichtsverantwoordelijke(n) die belast is/zijn met de 

Opvolging van hun injectie beschikt elke Elektriciteitsproductie-

eenheid vanaf 1 MW die zich binnen de CDS bevindt, over een 

BASF wil dit bespreken, zowel relatie tot de threshold van 1MW 

als wat betreft de aanwezigheid van procesgeneratoren op onze 

site.

Elia is akkoord met deze tekstuele aanpassingen. 

Zelf deed Elia nog een aanpassing aan alinea 6 

van 5.1. Evenwichtsverantwoordelijken die actief 

Evenwichtsverantwoordelijke op een 

Markttoegangspunt brengt geen enkele 

contractuele relatie mee tussen een CDS-

gebruiker en ELIA

het Toegangscontract was dit wel in orde.

Elia is akkoord met de bemerking van BASF wat 

de threshold van 1 MW  betreft. Ook de 

procesgeneratoren dienen verder bekeken te 

worden.
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Bijlage 6ter: Procentuele 

toekenning aan 

Evenwichtsperimeters van 

Evenwichtsverantwoordeli

jken van de Injectiepunten 

gelegen in de CDS dat op 

het Elia-net is aangesloten

BASF Toegangspunt in de CDS

Markttoegangspun

perimeter van evenwichtsverantwoordelijke naar 

Elia bedankt BASF voor deze 

verbeteringen.

ONTVANGEN FEEDBACK VISIE ELIA
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Connection Contract

Draft of Part A (Definitions and General Conditions) sent by Elia mid-February 2022

Feedback received from regulators and several market parties (FEBEG, BASF & FEBELIEC)

Today: discussion on Part A (Definitions and General Conditions)

following discussions with FORBEG, responsibility clauses will be tackled as part of the current revision;

consequence: Elia to propose revised responsibility clauses based on (past) discussions with the CREG

Next steps timing 

Part A (Definitions and General Conditions): Elia will propose a new draft following the comments received and 

subsequent discussions

Part B (Technical Conditions and Annexes): currently under revision/redrafting by Elia

Initial deadline of 31 October 2022 (for submission) will likely not be met (addition of responsibility pathway, complexity 
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Participation

Which Elia data publication channels do you use ?



Which granularity is relevant for 
volume data type ?

7

3

2

1 MW(h) 0,1 MW(h) 0,01 MW(h)

Which granularity is relevant for 
price data type ?

3 3

6

1 EUR/MW(h) 0,1 EUR/MW(h) 0,01 EUR/MW(h)



How often do you use data published by Elia (including automatic data recovery by a machine)?

How often do you use historical data ?



Which dimensions of data quality are the most important for you and are you satisfied with data 

quality level of Elia publications by dimension? 



Highlights
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