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Door de creatie van een mechanisme van strategische reserves, zoals voorzien door de recentelijk
aangepaste wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, dient het
ARP-contract op enkele specifieke punten aangepast te worden. De voorgestelde aanpassingen aan
het ARP contract zijn in lijn met de mechanismen voor de inwerkingstelling van de strategische
reserve, die worden beschreven in de door de CREG goedgekeurde Werkingsregels1.
De wijzigingen aan het ARP-contract hebben betrekking op 3 aspecten:
- het toevoegen van bepaalde nieuwe definities;
- het beheer van de impact van de activering van de producten inzake SGR ('strategic
generation reserve', d.i. strategische reserve geleverd door de productie) en SDR ('strategic
demand reserve', d.i. strategische reserve door afschakeling aan de vraagzijde) op de
perimeter van de ARP;
- de aanpassing van de nominatieprocedures voor de producten inzake SGR en SDR.

1. DEFINITIES
Enkele termen en concepten moeten gedefinieerd worden omdat ze in verschillende artikels
gebruikt worden en tot op heden niet bestonden. Deze definities beschrijven de producten zoals ze
momenteel bestaan. Het is hierbij niet uitgesloten dat deze onderhevig kunnen zijn aan toekomstige
evoluties, maar op dit moment kan hierop niet geanticipeerd worden.
Artikel 1 wordt dus aangevuld met 3 nieuwe definities.
Voorgestelde tekst (nieuw):
"Strategische Reserve door Afschakeling: de strategische reserve geleverd door afschakeling van de
vraagzijde (of Afname van de Belasting) zoals bedoeld in artikel 7quinquies § 2, 1° van de
Elektriciteitswet;"
"Strategische Reserve door Productie: de strategische reserve geleverd door Productie-eenheden
zoals bedoeld in artikel 7quinquies § 2, 2° tot 4° van de Elektriciteitswet;"
"Ramp-Down: de fase waarin het globale verbruik van de Strategische Reserve door Afschakeling
moet dalen overeenkomstig de activering gevraagd door Elia en vastgelegd in het contract afgesloten
tussen de leverancier van de Strategische Reserve door Afschakeling en Elia;"

2. TOEWIJZING AAN DE EVENWICHTSPERIMETER VAN DE ARP
De producten SGR en SDR hebben een gevarieerde impact op de evenwichtsperimeter van de ARP.

2.1. Strategische Reserve geleverd door productie-eenheden (de SGR)
De wet voorziet dat de productie-eenheden die de strategische reserve leveren buiten de markt
geplaatst worden: « Art. 7septies. § 2. De werkingsregels van de strategische reserve garanderen het passend gedrag
1 De werkingsregels van de strategische reserve overeenkomstig artikel 7septies van de wet van 29 april 1999
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, zoals goedgekeurd door de CREG op 5 juni 2014 (besluit
(B)140605-CDC-1330).

1/5

van de marktspelers, teneinde tekortsituaties te vermijden. Deze regels garanderen eveneens dat het deel van de
gecontracteerde capaciteit in de strategische reserve dat betrekking heeft op de productie, enkel door de netbeheerder kan
worden geactiveerd. De werkingsregels strekken ertoe de interferenties van de strategische reserve met de werking van de
gekoppelde elektriciteitsmarkten zoveel mogelijk te beperken. »

Artikel 11 moet dus aangevuld worden met de vermelding dat de toegangspunten voor de injecties
van de productie-eenheden (injectiepunten op Elia-net) binnen de perimeter van de ARP blijven
maar dat hun bijdrage geneutraliseerd wordt in de perimeter van deze ARP: de toewijzing van de
geïnjecteerde energie is exceptioneel (wanneer een dergelijke injectie gemeten wordt, wordt ze
beschouwd als nul (0)). Dit betreft enkel de injectie. Elke afname aan dezelfde toegangspunten blijft
binnen de perimeter van de ARP.
Voorgestelde tekst:
11.1.

Injectie- en/of Afnamepunten

11.1.1. Toewijzing aan de Evenwichtsperimeter
Injectie- en/of Afnamepunten, met uitzondering van de Toegangspunten die een op het Elia-Net
aangesloten Gesloten Distributienet voeden, worden toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van
[ARP]:

voor al de Injectiepunten en/of Afnamepunten, waarvoor de toegangshouder, aangewezen
overeenkomstig de toepasselijke regelgeving en/of contractuele bepalingen, toegangsrechten
heeft bekomen door het afsluiten met Elia van een geldig en afdwingbaar toegangscontract; en


waarvoor [ARP] geldig werd aangeduid als Toegangsverantwoordelijke voor wat betreft de
vermelde Injectiepunten en/of Afnamepunten in het genoemde toegangscontract.

Deze toekenning aan de Evenwichtsperimeter van [ARP] zal geschieden op basis van het gemeten
Actief vermogen, met uitzondering van het volume geïnjecteerd aan de Toegangspunten van de
Productie-eenheden die de Strategische Reserve door Productie leveren die vervangen wordt door
de waarde 0., en Deze toekenning is onderworpen aan specifieke voorschriften inzake
Bandleveringen voor Afnamepunten, Gedeelde injectie voor Injectiepunten en de gevallen waarin
twee Toegangsverantwoordelijken worden aangewezen die belast zijn met de opvolging van de
afname en/of de injectie in een Toegangspunt, overeenkomstig artikel 201 van het Technisch
Reglement Transmissie, zoals bepaald in het relevante toegangscontract.”

2.2. Strategische Reserve door Afschakeling (de SDR)
Artikel 11 moet aangevuld worden met een beschrijving van de kenmerken van de
terbeschikkingstelling van de Strategische Reserve door Afschakeling met betrekking tot de
perimeter van de ARP: het gaat over een correctie van de perimeter.
Er wordt voorgesteld om een nieuw punt 11.1.3 toe te voegen. Punt 11.1.2 behandelt inderdaad de
verschillende types leveringen van ondersteunende diensten, maar de SDR is geen ondersteunende
dienst. De informatie voor de ARP's wordt algemeen geformuleerd, om de mogelijke evoluties in de
procedure toe te laten.
Vanaf de afvoerperiode (Ramp-Downfase) en tot aan het einde van de effectieve leveringsfase (wat
overeenkomt met de instructie om de levering stop te zetten), wordt het effect van de activering in
de perimeter van de ARP('s) gecorrigeerd via de nominatie die de ARP('s) voor dit toegangspunt
ingediend heeft. De ARP wordt door Elia op de hoogte gebracht dat de activering van start gaat
vanaf het begin van de controleperiode.
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Voorgestelde tekst (nieuw):
"11.1.3. Strategische Reserve door Afschakeling
Bij activering van de Strategische Reserve door Afschakeling door Elia in het kader van de diensten
van strategische reserve afgesloten door Elia, wordt de Evenwichtsperimeter van [ARP] gecorrigeerd
overeenkomstig de volgende regels:


de Afname(s) die de Strategische Reserve door Afschakeling vormt (vormen) en die
toegewezen worden aan de Evenwichtsperimeter van [ARP] aan het (de) Toegangspunt(en)
wordt (worden) vervangen door de overeenkomstige Nominatie(s) op dit (deze)
Toegangspunt(en);



de correctie wordt gedaan voor de duur van de effectieve levering van de Strategische Reserve
door Afschakeling, i.e. vanaf het eerste Kwartier van de effectieve leveringsfase die
overeenkomend met het Kwartier aangeduid door de dispatching van Elia om over te gaan tot
de Ramp-Downfase en tot het laatste Kwartier van de effectieve leveringsfase overeenkomend
met het Kwartier aangeduid door de dispatching van Elia om over te gaan tot het beëindigen
van de activering.

Bij een dergelijke activering zal Elia naar best vermogen volgens de kennis waarover Elia dan
beschikt, [ARP] informeren over de activering van de Strategische Reserve door Afschakeling die zijn
Evenwichtsperimeter beïnvloedt en, voor zover Elia erover beschikt, over het effectief geactiveerde
volume van de Strategische Reserve door Afschakeling dat zich in de Evenwichtsperimeter van [ARP]
situeert. Deze informatie wordt telefonisch en/of via e-mail en/of per fax (contact beschikbaar 24/24 u
conform Bijlage 6 van het Contract) aan [ARP] meegedeeld binnen vijftien (15) minuten na de opstart
van de Ramp-Downfase.”

3. NOMINATIES
Artikel 12 wordt op 3 verschillende punten aangevuld:
3.1. De leveranciers van de SGR dienen een speciale nominatie in, dewelke aangeeft dat deze
productie-eenheden buiten de markt zijn. Door deze procedure kan de perimeter van de ARP
geneutraliseerd worden, ten opzichte van alle geïnjecteerde energie door de SGR productieeenheden (tijdens of buiten de activeringsfases) aan het toegangspunt.
In de praktijk zal het toegangsprogramma voor elke SGR productie-eenheid dus op dag D-1 op 0
MW vastgesteld worden. Deze nominatie moet minimaal één uur voor de gewone nominaties
gebeuren.
De waarde van de intraday nominaties voor de SGR productie-eenheden is eveneens 0 MW.
Deze nominaties volgen de CIPU-regels en de bijkomende regels bepaald in het SGR
leveringscontract.
3.2. De ARP's die actief zijn op Belpex moeten een globale nominatie (op een geaggregeerde wijze)
indienen voor alle aangekochte of verkochte energie in alle segmenten van de
elektriciteitsbeurs, ook voor het nieuwe segment dat gecreëerd zal worden voor de toewijzing
van de volumes strategische reserve (het SRM-segment). Intraday nominaties zijn niet
betrokken.
3.3. De ARP en Belpex (dat in het ARP-contract aangeduid wordt als marktbeheerder) moeten
kunnen overgaan tot een nominatie wanneer Elia de tegenpartij is die de energie aan de markt
heeft geleverd. In die uitwisseling van energie handelt Elia op het SRM-marktsegment van
Belpex in de hoedanigheid van operator van de strategische reserve. Deze verwijzing naar Elia in
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het ARP-contract verduidelijkt de rol van Elia overeenkomstig het Marktreglement van Belpex 2
en van artikel 11 van het KB over de energiebeurs.
Deze elementen hebben een impact op bijlage 5 van het ARP-contract ("Procedure voor
Nominaties"), waarvan de punten 1.2 en 1.4 aangevuld worden.
Voorgestelde tekst:
“12.2.1. Wat betreft de Nominaties voor de Injectie- en Afname-punten, voor de Distributie Afnameposities en voor de Posities op een Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net
Alle Nominaties voor Injectiepunten en/of Afnamepunten, voor Distributie Afname-posities en voor de
Posities op een Gesloten Distributienet toegewezen aan zijn Evenwichtsperimeter moeten,
overeenkomstig de procedure en vóór de tijdslimiet vermeld in Bijlage 5, door [ARP] worden
ingediend bij Elia.
Nominaties die ingediend worden voor Injectie- en/of Afnamepunten, voor Distributie Afname-posities
en voor Posities op een Gesloten Distributienet, toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van [ARP]
moeten zo dicht mogelijk overeenstemmen met de reële Afname en Injectie.
De Day-ahead en Intraday Nominaties ingediend voor het (de) Toegangspunt(en) van de Productieeenheden die de Strategische Reserve door Productie leveren moeten voor elk Kwartier gelijk aan nul
(0) MW zijn, in toepassing van de principes bepaald in artikel 7septies, § 2 van de Elektriciteitswet.
Bovendien, voor Nominaties die ingediend worden voor het (de) Injectiepunt(en) waarvoor in het
kader van artikel 7§3 van de Elektriciteitswet een contract van aankoop-verkoop van elektrische
energie is gesloten en die zijn toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van [ARP], leeft [ARP] de
onderstaande aanvullende regels na: (…)”
“Bijlage 5: Procedure voor Nominaties
1
Procedure voor Nominaties
(…)
1.2 Nominaties met betrekking tot Afnamepunten of Injectiepunten en Posities op het Gesloten
Distributienet
(…)
Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt
toegewezen overeenkomstig de procedures bepaald in Artikel 11.1 moeten door [ARP] bij Elia
ingediend worden vóór 15u00 op Dag D-1.
De Day-ahead Nominaties ingediend voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een
Injectiepunt voor een Productie-eenheid die de Strategische Reserve door Productie levert,
toegewezen overeenkomstig de procedures bepaald in artikel 11.1, moeten door [ARP] bij Elia
ingediend worden vóór 10:00 u op Dag D-1.
Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt
waarvoor, in het kader van artikel 7§3 van de Elektriciteitswet een contract van aankoop-verkoop van
elektrische energie is gesloten, moeten door [ARP] bij Elia worden ingediend uiterlijk om 11.30 uur op
Dag D-1.
Intraday Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een Injectiepunt
worden, overeenkomstig de bepalingen van het contract tot coördinatie van de inschakeling van de
productie-eenheden en, voor wat betreft de Strategische Reserve door Productie, overeenkomstig de
bijkomende bepalingen van de contracten afgesloten met Elia betreffende de levering van de
Strategische Reserve door Productie, door [ARP] bij Elia ingediend tussen 18.00 uur op Dag D-1 en
22.45 uur op Dag D.
(…)
2

De nodige aanpassingen van het Marktreglement van Belpex moeten nog gebeuren.
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1.4 Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten
Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot Interne energieoverdrachten Day-ahead
moeten door [ARP] aan Elia voorgelegd worden vóór 14u00 op Dag D-1.
Intraday Nominaties voor Dag D met betrekking tot Interne energieoverdrachten Intraday zullen door
[ARP] aan Elia voorgelegd worden vóór 14u00 op Dag D+1 en de onderschrijving kan starten ten
laatste op Dag D-1 na 23u00.
Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten moeten ingediend worden met een
nauwkeurigheid van 0,1 MW. Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot Interne
energieoverdrachten Day-ahead moeten op globale wijze het geheel van de uitgewisselde energie
met de Marktbeheerder vermelden. De Nominaties dienen een Actief vermogenwaarde te bevatten
voor elk Kwartier van de dag. [ARP] moet haar tegenpartij op het nominatieformulier vermelden (de
tegenpartij is de Toegangsverantwoordelijke of Elia met wie de energie wordt uitgewisseld). De naam
van de tegenpartij op het nominatieformulier moet de ARP-code zijn (de ARP-code van de
Toegangsverantwoordelijke is vermeld op de website: “Lijst ARP’s”). (…)”
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