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ARP Contract 

Balancing 

Tariffs Procedures 

• New Article 10.2: onevenwicht in 
realtime om de zone te helpen 

• New Article 11.1.2: impact op perimeter 
v/d ARP ten gevolge van het product 
R3 Dynamic Profile 
 

Comments from ANODE, FEBEG, BOP 

• Verbeteren opschortingsprocedure  
• Verbeteren financieel proces 
• Administratieve elementen 
 
Comments from FEBELIEC, ANODE, FEBEG 

• Rechtzetting Tarieven 
• Herstructurering van de 

contracten 
 
Comments from FEBELIEC, 
FEBEG, BOP 

Access Contract 

Consultatie – AANPASSING ARP-CONTRACT & TOEGANGSCONTRACT - FEEDBACK 

XB (update) 

No comments 

26/09/2013 



DRIVER « BALANCING » 

Nieuw Artikel 10.2 

• Art. 3 ARP contract ? No change needed on Art. 3 

• Principe van onevenwicht in realtime op Art. 157 FTR bijsturen => OK but out of the contract 

• Impact van het Elia prijssignaal op de onevenwichtsmarkt, terwijl ze niet gegarandeerd zijn (Welke 

aansprakelijkheid ? Quid herziening prijsindicator?) 

 General disclaimer on website for communicated data 

 Imbalance price ‘indicator’ in real time of what could be the applied imbalance price. The indicator 

can be different of the applied price due to complex calculation process (in case for instance of IT 

discrepanties): issue out of the contract 

Artikel 11.1.2 

• Initiatief aanvaardbaar op bepaalde voorwaarden (door FEBEG):  

• Geen negatieve financiële impact op geïmpacteerde ARP 

• Geen enkele aansprakelijkheid voor ARP voor schade en/of impact van R3 DP; aansprakelijkheid bij derde  

• Op tijd & voldoende informatie aan de  ARP leveren  (counterbalancing vermijden, forecasting, sourcing-strategie…) 

• Pilootproject R3DP voor 2014-2015: artikel 11.1.2 kan niet definitief zijn => geldigheidsduur van het artikel 

duidelijk beperkt tot 2014-2015 

 In principle OK but to be discussed with regulators 

Consultatie - AANPASSING ARP-CONTRACT & TOEGANGSCONTRACT - FEEDBACK 

Wijzigingen: 

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

26/09/2013 



26/09/2013 Consultatie - AANPASSING ARP-CONTRACT & TOEGANGSCONTRACT - FEEDBACK 

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) 

DRIVER «RECHTZETTING TARIEVEN» 
 
 
 • Verbeteringen 

• Tarifaire methodologieën: definitie te verduidelijken OK “Tariefmethode” + 
verduidelijking definitie in beide contracten 

• Interpretatieconflict: notie « tarieven » te verduidelijken OK aanpassing van de tekst 

• Tarief annulering /conflicten: tarief van toepassing te verduidelijken, eventuele 
terugwerkende kracht, enz. ~OK aanpassing van de tekst 

• Bijlages 8-15: algemeenere notie van tarieven (en niet één beslissing CREG) OK 
aanpassing van de tekst 

 

• Injectie-tarief 

• Dit tarief ter onderschrijving voor injectie niet te schrappen (tarief “nul”) 

Analyse en cours : Methode Tarifaire de la CREG & décision judiciaire à respecter 

Art. 14 du contrat d’accès décrit uniquement modalités de souscription de puissance, 
utilisées pour calculer les tarifs d’accès (dont la puissance active aux points d’injection, 
pas utilisée avec les Tarifs actuels) 

 

 

 



1. Verbetering van de procedure voor opschorting 

• Tekstuele verbeteringen OK Adaptation du texte 

• Spoedig & genoeg informatie tot Toegangshouder & Netgebruiker in geval van opschorting of beëindiging 

~OK Adaptation du texte 

• Onmiddellijke opschorting: (1) gevolgen duidelijk preciseren (wat te doen met klanten in evenwichtsperimeter 

? Texte inchangé sur ce point => Analyse); (2) Gevallen van onmiddellijke opschorting: quid 

betalingsprobleem ? NOK (betalingsprobleem>waarborg; processus de contestation de facture) 

• Schadevergoeding als gevolg van nominaties’ annulatie in geval van opschorting of beëindiging OK 

Clarification du texte: principe général de responsabilité reste applicable (art. 20) 

• Bredere kennisgeving naar CREG OK Adaptation du texte 

 

 

 

2. Administratieve elementen 

• Geschillenbeslechting: tekstuele verbeteringen OK Adaptation du texte 

 

26/09/2013 

DRIVER « OPERATIONS » (1/2) 

Consultatie - AANPASSING ARP-CONTRACT & TOEGANGSCONTRACT - FEEDBACK 

Wijzigingen: 

ARP-contract: artikel 9 

Wijzigingen: 

ARP-contract: artikel 7, bijlage 6 

Toegangscontract: artikel 6, bijlagen 1 en 5 



3. Verduidelijking van de financiële procedures 

• Facturatieprocedure 

• Tekstuele verbeteringen OK Adaptation du texte 

• Verduidelijken statuut trimestriële afrekening & eis van terugbetaling ~OK Adaptation du texte 

• Ook betalingstermijn van 33 D (ipv 18 D) in toegangscontract NOK (pas de discrimination entre détenteurs d’accès et ARP ; 

différences objectives entre les 2 sortes de factures) 

• Betalingswaarborg 

• Tekstuele verbeteringen (structuur van het artikel, herformulering) OK Adaptation du texte 

• Bijlage 4 ook voor ‘garantie in contant geld’ OK Adaptation du texte 

• Weigeringsprocedure van ‘garantie in contant geld’ verduidelijken (bvb. redenen) OK Geen weigering mogelijk 

• ARP-pool 

• Voorstel om alternatieve oplossing i.v.m. financiële risico van Elia (cession de dette non libératoire) OK Adaptation du texte 

• Tekstuele verbeteringen (te aligneren met Fr versie) OK Adaptation du texte 

 

 

 

 

 

26/09/2013 

DRIVER « OPERATIONS » (2/2) 

Consultatie - AANPASSING ARP-CONTRACT & TOEGANGSCONTRACT - FEEDBACK 

Wijzigingen: 

ARP-contract: artikelen 5, 17.1, 17.4 (nieuw), 19, bijlagen 4 en 7 

Toegangscontract: artikelen 4.4, 13.1, 13.4 (nieuw) 



Next steps 

• September: finalisation of the formal dossier based 
on the feedback consultation & regulatory 
authorities (CREG & regionale regulatoren) 

• Final text   

• Motivation 

• Official introduction of the contract adaptations to the 
regulatory authorities  

 

• Official timing for approval 

• 30D for CREG 

• 2M for VREG, CWAPE 

• Information process for BRUGEL 

 

• Official Communication to ARPs & ACHs 

• 14D after formal communication, adaptations to contracts 
entering into force  

• Publication of the new template on the Elia website 

 

• Constrains 

 R3DP (article 11.1.2 – ARP contract): must enter into force at 
last 01/01/2014 


