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Publieke consultatie "Wijzigingen 2013 Toegangscontract & ARP-contract"
15/07/2013 – 31/08/2013

Verklarende nota bij de door Elia voorgestelde wijzigingen aan het contract van
toegangsverantwoordelijke en aan het toegangscontract

De door Elia voorgestelde wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke en aan het
toegangscontract zijn noodzakelijk omwille van de rechtgezette tarieven van Elia voor de periode
2012-2015, de ontwikkeling van nieuwe producten op het vlak van balancing en de aanpassing van
bepaalde administratieve procedures.

De documenten die het voorwerp zijn van deze consultatie zijn het contract van
toegangsverantwoordelijke (of ARP-contract) en het toegangscontract, die in track changes de
voorgestelde toevoegingen en weglatingen in de teksten weergeven.

Deze consultatie heeft als doel om de eventuele opmerkingen te bekomen van de marktspelers op
wie deze voorstellen betrekking hebben. Alle in dit kader ontvangen reacties zullen aan de
regulatoren meegedeeld worden bij de officiële aanvraag tot goedkeuring van de wijzigingen aan de
contracten.

De voorliggende nota verklaart in het kort waarom de voorgestelde wijzigingen werden
aangebracht. De voorgestelde wijzigingen kunnen algemeen ingedeeld worden volgens 4
hoofddrivers nl. Tarief, Balancing, Operations en Cross-Border (XB).

1. DRIVER "TARIEF"

Beoogde wijzigingen:
ARP-contract: artikelen 1, 2, 3, 11.7, 11.8, 16 + bijlage 8 (nieuw)
Toegangscontract: artikelen 1.1, 1.2, 4.2, 14, 15 + bijlage 15 (nieuw)

Het toegangscontract en het ARP-contract leggen de noodzakelijke procedures vast inzake de
toepassing van de tarieven voor de toegangshouders en de ARP's. Aangezien de tarieven werden
rechtgezet door de beslissing van de CREG van 16 mei 2013 (Beslissing (B)130516-CDC-658E/26
betreffende 'het correctief tariefvoorstel van NV ELIA SYSTEM OPERATOR van 2 april 2013 voor de
regulatoire periode 2012 – 2015’), wat wil zeggen dat de contracten deze wijzigingen ook moeten
integreren (cf. verwijdering van de termen 'volume fee' en van het principe van vrijstelling voor de
vermogenstermen voor productie-eenheden die na 01/10/2002 in gebruik zijn genomen, …)

De contracten verduidelijken verder ook dat, indien er een interpretatieverschil of tegenstrijdigheid
bestaat tussen het contract en één of meer elementen van de toepasbare tarieven, de
tariefelementen voorrang hebben op het contract. De contracten preciseren ook welke tarieven
toegepast moeten worden in geval van vernietiging van de tarieven of in geval van een conflict met
de CREG, op basis van de voorlopige tariefmethodologie ingesteld door de CREG op 28 maart 2013
(1).

1 CREG, Besluit (Z)130328-CDC-1109/3 tot 'wijziging van het besluit van 24 november 2011 tot vaststelling van
voorlopige methoden voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire voorwaarden inzake de aansluiting
op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een transmissiefunctie', 28 maart 2013.



2/4

Elia stelt onder meer ook voor om de tekst van deze twee contracten te vereenvoudigen, door alle
louter tariefgerelateerde elementen en de details over de facturatieprocedure te verzamelen in een
nieuwe bijlage bij elk contract. Deze bijlagen beschrijven zowel voor de toegangshouder als voor de
toegangsverantwoordelijke alle tarieven die Elia momenteel toepast voor de periode 2012 – 2015.
Hierdoor zal de inhoud van deze bijlagen indien nodig eenvoudig aangepast kunnen worden aan
iedere evolutie van de geldende tariefstructuren voor een volgende tariefperiode, voor zover
noodzakelijk. Bepaalde elementen die in de algemene voorwaarden van de contracten staan, zijn
naar nieuwe bijlagen verplaatst.

2. DRIVER "BALANCING"

Beoogde wijzigingen:
ARP-contract: artikelen 1, 10.2 (nieuw) en 11.1.2 (gedeeltelijk nieuw)

De voorgestelde wijzigingen waren in de loop van het eerste semester van 2013 het voorwerp van
verschillende besprekingen in de werkgroep "Task Force Balancing" van de Users' Group. Ze
weerspiegelen het akkoord dat met de marktspelers werd bereikt.

Er is gebleken dat artikel 10, dat de algemene evenwichtsverplichtingen van de ARP beschrijft,
aangevuld moet worden met een beschrijving van het mechanisme dat de ARP's toestaat om
vrijwillig deel te nemen aan de globale doelstelling van behoud van het evenwicht van de regelzone
en daarbij in real time af te wijken van het evenwicht van zijn perimeter, voor zover hij de
mogelijkheid vrijwaart om in real time en op eender welk moment, terug te keren naar zijn
evenwicht. Het nieuwe artikel 10.2, waarvan het toepassingsgebied precies en beperkt is, beschrijft
de operationele voorwaarden van dit mechanisme alsook het aansprakelijkheidsregime van de ARP
die beslist hieraan deel te nemen.

Elia diversifieert de mogelijkheden waarop flexibiliteit kan worden aangeboden in de Belgische
regelzone, meer bepaald door nieuwe producten te ontwikkelen. Het nieuwe product "R3 Dynamic
profile" laat toe om tertiaire reserve te bekomen door middel van profielaanpassing, die door een
leverancier van dynamische profielen geactiveerd wordt op vraag van Elia.
Dit product heeft specifieke gevolgen voor de evenwichtsverantwoordelijke, die in het ARP-contract
moeten worden opgenomen: niet-compensatie van de kwartuuronevenwichten van de
evenwichtsperimeter van de ARP als gevolg van de activering van het product; specifiek real time
informatieproces naar de ARP toe tijdens de activering van het product; vrijstelling van
verantwoordelijkheid van de ARP voor de onevenwichten veroorzaakt door de activering van het
product.
De nieuwe paragrafen in artikel 11.1.2 beschrijven de gevolgen bij activatie van dit product.
Deze gelegenheid wordt ook aangegrepen om de algemene structuur van dit artikel duidelijker te
maken.
Merk op dat de CREG dit product goedgekeurd heeft voor een invoeringsperiode die zich beperkt tot
de jaren 2014 en 2015 en dit in haar beslissing van 4 juli 2013 (Beslissing (B)130704-CDC-1252 over
'het voorstel van de NV ELIA SYSTEM OPERATOR betreffende de werkingsregels van de markt voor
de compensatie van de kwartuuronevenwichten –Gedeeltelijke inwerkingtreding op 1 oktober 2013
en volledige inwerkingtreding op 1 januari 2014). De contractuele clausules met betrekking tot het
product R3 DP in zijn huidige vorm zullen dus enkel van toepassing zijn tijdens de door de CREG
bepaalde levensduur van het product.

3. DRIVER "OPERATIONS"
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3.1. Verbetering van de procedures voor opschorting en beëindiging

Beoogde wijzigingen:
ARP-contract: artikel 9

De voorgestelde wijzigingen beogen de procedure voor opschorting en beëindiging zoals die op dit
moment door het ARP-contract geregeld wordt, te verbeteren om zo over een duidelijkere en
volledigere administratieve procedure te beschikken. Deze nieuwe regeling heeft meer respect voor
de rechten van de verdediging van de ARP en legt een duidelijke administratieve procedure vast.

Elia stelt voor de opschortingsregeling rond twee assen uit te werken. Er is een algemene procedure
tot opschorting, die uit meerdere stappen bestaat en ook de mogelijkheid biedt aan de ARP
toelichting te verschaffen, en een procedure voor onmiddellijke opschorting in bepaalde
uitzonderlijke ernstige gevallen. De procedure voor beëindiging van het contract is eveneens
herzien. Ten slotte worden de operationele, financiële en juridische gevolgen van de opschorting en
de beëindiging gepreciseerd.

De versterkte bescherming van de ARP verdient een speciale vermelding:
• Motivering bij iedere stap van de procedure
• Rechtzettingsprocedure, met termijn & informatie over de te nemen corrigerende

maatregelen
• De ARP kan het probleem verhelpen vóór de opschorting
• Informatieprocedure voor de CREG
• Expliciete & uitzonderlijke gevallen van onmiddellijke opschorting
• Mogelijkheid om opnieuw toegang te verkrijgen (wat ook de reden voor het einde van het

contract is)

De nieuwe regeling baseert zich op de reeds bestaande principes in het ARP-contract en is voor de
rest geïnspireerd op de door de CASC-EU toegepaste regeling voor de ARP's (zie 'Harmonized
Auction Rules'). Deze regels, die in 2010 werden goedgekeurd door de CREG, worden vrij algemeen
toegepast in Europa en in gebieden die nog geen deel uitmaken van de CASC-perimeter.

3.2. Verduidelijking van de financiële procedures

Beoogde wijzigingen:
ARP-contract: artikelen 5, 17.1, 17.4 (nieuw), 19, bijlagen 4 en 7
Toegangscontract: artikelen 4.4, 13.1, 13.4 (nieuw)

De voorgestelde wijzigingen beogen bepaalde financiële procedures te verbeteren.

De facturatieprocedure wordt herzien wat de betalingstermijnen in het ARP-contract betreft (18 D -
> 33 D) alsook de procedure in geval van betwisting van een factuur. Het begrip 'creditnota', door
Elia naar een ARP gestuurd, wordt verduidelijkt (provisie onder voorbehoud van de driemaandelijkse
afrekening).

Met betrekking tot de betalingswaarborg stelt Elia voor om de procedure voor een waarborg in
contant geld te formaliseren voor toegangshouders en ARP's, ter vervanging van een bankgarantie
op eerste verzoek. De duur van de betalingswaarborg met betrekking tot het einde van het ARP-
contract en het toegangscontract wordt verlengd tot de volledige periode van de uitvoering van alle
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financiële verplichtingen die voortvloeien uit het contract. Merk op dat de bedragen van de
bankwaarborg voor ARP's verhoogd worden voor de belangrijkste posities. De bankwaarborg wordt
verruimd naar de toegangshouders aangeduid enkel voor injectie-toegangspunten.

Wat de regels van toepassing op de ARP-pools betreft, stelt Elia voor om de solidariteit van de ARP's
binnen de pool te vergroten en om te verduidelijken welke bankwaarborg verleend moet worden
voor een pool (enkel de 'Hoofd van de Pool' verleent de bankgarantie voor alle activiteiten binnen de
pool).

3.3. Administratieve elementen

Beoogde wijzigingen:
ARP-contract: artikel 7, bijlage 6
Toegangscontract: artikel 6, bijlagen 1 en 5

Bijlage 6 van de contracten wordt aangevuld met de referenties van de contactpersonen voor
'Metering Services', zowel bij Elia als bij de ondertekenaar van het contract.

De procedure voor geschillenbeslechting wordt ook bijgewerkt, zodat er rekening gehouden wordt
met de juridische evolutie op dat gebied.

4. DRIVER "XB"

Beoogde wijzigingen:
ARP-contract: artikel 1, bijlagen 1, 2 en 5

Het ARP-contract wordt aangepast zodat rekening wordt gehouden met de evolutie van de
grensoverschrijdende mechanismen. Deze aanpassing is deels bedoeld om aan te geven dat het
toepassingsgebied van de door CASC-EU toegepaste geharmoniseerde veilingregels werd uitgebreid,
in het bijzonder m.b.t. de nieuwe algemene nomenclatuur die deze regels gebruiken.

Bijlage 5 is gewijzigd om rekening te houden met de recente mogelijkheid om grensoverschrijdende
nominaties, met betrekking tot Import en/of Export op de Zuidgrens, in te dienen met een
nauwkeurigheid van 0,1 MW in plaats van 1 MW zoals voorheen.


