Drop-off procedure
Meeting CREG/Elia
4 februari 2020

Verplichting zoals gedefinieerd in het FTR
De eenzijdige opzegging van de aanwijzing als toegangshouder en
evenwichtsverantwoordelijke wordt in Boek 3, artikel 198 FTR omschreven.
Artikel 198 FTR luidt als volgt:
“Uiterlijk twaalf maanden na de inwerkingtreding van dit besluit legt de transmissienetbeheerder de commissie
ter goedkeuring een wijziging van het toegangscontract voor teneinde een procedure vast te stellen voor de
eenzijdige opzegging door de toegangshouder en/of de evenwichtsverantwoordelijke van hun respectieve
aanwijzingen als toegangshouder en evenwichtsverantwoordelijke in geval van wanbetaling, hetgeen
uiteindelijk kan leiden tot deactivering van het (de) betrokken toegangspunt(en). Deze procedure wordt
vastgesteld na raadpleging van de betrokken marktdeelnemers door de transmissienetbeheerder.”

Opmerking:
Procedure momenteel enkel in FTR beschreven bijgevolg enkel van toepassing op federaal
niveau → ondanks dat hetzelfde toegangscontract op beide spanningsniveaus

Begrip: Wanbetaling
 Geen enkele, sluitende definitie van het begrip wanbetaling is voor handen → Geïnterpreteerd in de rechtspraak.
 Het FTR limiteert de redenen voor het initiëren van een DROP tot wanbetaling, maar het manifest niet respecteren
van bepaalde contractuele clausules zou ook aanleiding moeten kunnen geven om een contract te ontbinden of een
aanduiding te beëindigen? Andere redenen kunnen onder andere zijn: faillissement, niet aanleveren van financiële
garanties, niet naleving van andere contractuele verplichtingen, etc. …
 Op basis van de reacties van de marktpartijen zijn het erover eens dat huidige bewoording van het FTR voor
interpretatie vatbaar is.

Voorstel:
 Geen definitie van wanbetaling opnemen in het contract
 voorstel om te werken met ‘notificatie van de beslissing tot stopzetting van het leveringscontract’ →
hetgeen een uitbreiding van het FTR is maar:
• Dit veronderstelt dat er voldoende onderhandelingen/overleg moeten hebben plaats gevonden
tussen leverancier en netgebruiker voorafgaande aan de uiteindelijke beslissing
• Enkel indien dergelijke beslissing definitief en formeel genomen en gecommuniceerd is door de
leverancier, zou deze dan aanleiding kunnen geven tot het lancering van de drop-off procedure.

Drop-off procedure: voorstel Elia
 Elia stelt voor om 2 aparte drop-off procedures in het toegangscontract in te schrijven (in de
desbetreffende hoofdstukken):
•

1 voor de toegangshouder; en

•

1 voor de evenwichtsverantwoordelijke

 Voorgestelde procedure duurt 45 dagen:
• Dit is langer dan de procedure in de gassector omdat deze voldoende tijd voorziet om alle betrokken
partijen in te lichten alsook voldoende de tijd te geven om de nodige acties te ondernemen.
• Indien tijdig geïnitieerd door de toegangshouder en/of evenwichtsverantwoordelijk wordt het financieel
risico voor de leverancier, toegangshouder en BRP beperkt tot 2 maanden, maar hiertoe is geen
garantie (kan ook langer) → verantwoordelijkheid bij leverancier, toegangshouder en
evenwichtsverantwoordelijke.
• In lijn met de voorgestelde procedure voor de hernieuwing van de aanduiding van deze partijen (in
geval de duurtijd van de aanduiding ten einde loopt). De doorlooptijden worden echter wel ingekort.

Drop-off procedure toegangshouder
Toegangshouder stuurt
aangetekend schrijven naar de
netgebruiker
e.v. te bevestigen via mail
Leverancier
informeert
toegangshouder en
BRP over
beslissing tot
stopzetten van
leveringscontract

Toegangshouder stuurt aangetekend schrijven naar Elia + kopie naar
de netgebruiker → e.v. te bevestigen via mail
Belangrijk: tevens een kopie naar de CREG
Melding:
• Notificatie van beslissing van stopzetting van het
leverancierscontract (= bewijs hiervan voor opvolging procedure)
• Notificatie van beslissing van stopzetting van aanduiding als
toegangshouder (= bewijs hiervan voor opvolging procedure)
• Vraag aan Elia om aanduiding als toegangshouder stop te zetten +
lancering drop-off procedure

Melding:
• Notificatie van beslissing van
stopzetting leverancierscontract
• Stopzetting van de aanduiding
toegangshouder
• Lancering drop-off procedure
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Elia stuurt 1ste aangetekend schrijven naar de
netgebruiker + kopie aan de toegangshouder
e.v. te bevestigen via mail

Melding:
• lancering van de drop-off procedure
• vraag om een nieuwe toegangshouder aan
te duiden.
• indien dit niet gebeurd word de netgebruiker
eigen toegangshouder → toegangscontract.
• zo niet kan de netgebruiker afgeschakeld
worden
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Elia stuurt 2de aangetekend schrijven naar
de netgebruiker + kopie aan de
toegangshouder
e.v. te bevestigen via mail
Melding:
• Netgebruiker wordt zijn eigen
toegangshouder.
• Indien er geen nieuw toegangscontract
getekend wordt of een andere partij
aangeduid, zal men worden
afgeschakeld.
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Elia stuurt laatste aangetekend
schrijven naar de netgebruiker
+ kopie aan de toegangshouder
e.v. te bevestigen via mail
Belangrijk: tevens kopie naar de CREG
Melding:
• Afschakeling op de eerste dag van
de volgende maand wegens geen
nieuw toegangscontract of nieuwe
aanduiding van een derde partij

Drop-off procedure BRP

Leverancier
informeert
toegangshouder en
BRP over
beslissing tot
stopzetten van
leveringscontract

BRP stuurt aangetekend schrijven naar
de toegangshouder en netgebruiker
e.v. te bevestigen via mail

BRP stuurt aangetekend schrijven naar Elia + kopie naar de
toegangshouder en netgebruiker → e.v. te bevestigen via mail
Belangrijk: tevens kopie naar CREG

Melding:
• Beslissing stopzetting leveranciers
contract
• Stopzetting van de aanduiding als
BRP
• Lancering drop-off procedure

Melding:
• Notificatie van beslissing van stopzetting van het leverancierscontract
(= bewijs hiervan voor opvolging procedure)
• Notificatie van beslissing van stopzetting van aanduiding als BRP (=
bewijs hiervan voor opvolging procedure)
• Vraag aan Elia om aanduiding als BRP stop te zetten + lancering dropoff procedure
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Elia stuurt 1ste aangetekend schrijven naar de
toegangshouder + kopie aan de netgebruiker
e.v. te bevestigen via mail

Elia stuurt 2de aangetekend schrijven naar de
netgebruiker + kopie aan de toegangshouder
e.v. te bevestigen via mail

Melding:
• lancering drop-off procedure
• vraag om een nieuwe BRP aan te duiden.
• indien dit niet gebeurd word de
toegangshouder BRP→ BRP contract
• indien dit niet gebeurd word wordt
netgebruiker zijn eigen BRP→ BRP contract
• Zo niet kan de netgebruiker afgeschakeld
worden.

Melding:
• Toegangshouder heeft geen nieuwe BRP
aangeduid of BRP contract ondertekend.
• Netgebruiker wordt bijgevolg zijn eigen
BRP → BRP contract
• Indien er geen nieuw BRP contract
getekend wordt of een andere partij
aangeduid, zal men worden afgeschakeld.
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Elia stuurt laatste aangetekend
schrijven naar de netgebruiker
+ kopie aan de toegangshouder
e.v. te bevestigen via mail
Belangrijk: tevens kopie naar CREG
Melding:
• Afschakeling op de eerste dag
van de volgende maand wegens
geen nieuw BRP contract of
nieuwe aanduiding van een
derde partij

Stopzetting van de drop-off procedure.
 De procedure voor de eenzijdige opzegging van de aanwijzing van de toegangshouder of de
evenwichtsverantwoordelijke kan te allen tijde worden stopgezet, dit tot uiterlijk de dag voor de afschakeling van
de netgebruiker.
In dat geval zal de toegangshouder aan Elia en de netgebruiker bevestigen dat de drop-off procedure wordt
stopgezet, dit via een aangetekend schrijven → Dit impliceert dat de toegangshouder en/of BRP aangeduid
blijven voor die specifieke netgebruiker.
 Indien de netgebruiker een uitvoerbare beslissing vanwege een bevoegde rechterlijke instantie of bevoegd
scheidsgerecht bekomt waarin de vroegtijdige beëindiging door de leverancier van de levering van elektriciteit
aan de netgebruiker wordt opgeschort of tenietgedaan, dan bezorgt de netgebruiker onmiddellijk een kopie van
deze uitvoerbare beslissing per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, aan Elia en de toegangshouder →
De lopende drop-off procedure wordt dan onmiddellijk stopgezet.

Schorsing:
 De procedure voor de eenzijdige opzegging van de aanwijzing van de toegangshouder of de
evenwichtsverantwoordelijke zal geschorst worden in geval van een gerechtelijke procedure of een andere vorm
van formele geschillenbemiddeling.

Noodzaak voor het behoud van de bijlagen 12 en 13
aan het toegangscontract?
 Indien deze drop-off procedure wordt ingeschreven in het contract, zijn deze bijlages 12 en 13
dan nog relevant?
•

Volgens Elia vervalt dan de noodzaak voor een mandaat voor de toegangshouder en de
evenwichtsverantwoordelijk om de duur van de aanduidingen in Bijlages 2 (voor de toegangshouder) en
Bijlage 3 tot 3ter (voor de evenwichtsverantwoordelijke) aan te passen.

•

Het andere mandaat opgenomen in Bijlages 12 en 13 om Bijlage 4 van het toegangscontract aan te
passen is echter zonder voorwerp, aangezien Bijlage 4 reeds in het verleden werd geschrapt (maar
momenteel wel nog deel uitmaakt van het toegangscontract).

Elia stelt dan ook voor om tijdens de herziening van het toegangscontract, dewelke in parallel
gebeurd van deze oefening, de vraag te stellen aan de marktpartijen omtrent de noodzaak
hiertoe.

Herziening van het FTR
Aangezien we met een andere concept werken namelijk ‘de notificatie door de leverancier van zijn
beslissing tot het stopzetten van het leverancierscontract’ hetgeen breder gaat dan de huidige scope in
het FTR is het volgens Elia aangewezen om dit wetgevend te verduidelijken door een aanpassing van
Artikel 198 van het FTR.

Questions ?!

