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Aanpassing toegangscontract (art.16)

• Introductie bij de CREG

• Introductie van het begrip “Flexibele Toegang” bij de 3
regionale regulatoren

• Opmerkingen ontvangen van de regionale regulatoren en
verwerkt

• Bespreking met CREG

• Indienen voorstel bij CREG: begin januari

- Definitie Flexibele Toegang

- Subartikel betreffende de gehele of gedeeltelijke onderbreking van de toegang tot het
Elia-net voor een Productie-eenheid



Aanpassing toegangscontract (art.16)

• Toevoegen van de definitie “Flexibele Toegang”

• Krachtlijn definitie

 aan de Productie-eenheid wordt een aansluiting verleend mits aangepaste
capaciteitstoekenningscriteria

 toegang van de productie-eenheid kan in een normale uitbatingsituatie beperkt
worden

 het aansluitingscontract legt de capaciteitstoekenningscriteria vast



Aanpassing toegangscontract (art.16)

• Nieuw subartikel 16.1.2

“Gehele of gedeeltelijke onderbreking van de Toegang tot het
Elia-Net van Productie-eenheden”

• Inhoudelijke toelichting

 Geheel of gedeeltelijk onderbreken van toegang van de productie-eenheid is
mogelijk door Elia

o bij gevaar voor veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie

o gebeurt overeenkomstig de reglementaire bepalingen en houdt rekening met
de voorrangsprincipes m.b.t. hernieuwbare energiebronnen

o geschiedt overeenkomstig de modaliteiten bepaald in het aansluitingscontract
of de procedure beschreven in CIPU-contract



Aanpassing toegangscontract (art. 16)
o gebeurt op bevel van Elia aan de toegangshouder

o zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of aangetekend schrijven

o Elia bezorgd aan de toegangshouder (indien schriftelijk aangevraagd) een rapport
over de oorzaak en duur

o onderbrekingsduur is functie van de evolutie van de belasting het HS-net

o eventuele compensaties of vergoedingen worden:

 niet geregeld in het kader van het toegangscontract
 worden geregeld op basis van de van krachtzijnde wetgeving

o niet ingaan op het bevel van onderbreking of beperking door de toegangshouder
wordt beschouwd een schending van de verbintenis (tenzij overmacht)

o indien een tweede keer een bevel genegeerd wordt (zonder bewijs van overmacht)
kan Elia het contract beëindigen zonder juridische machtiging door het versturen van
een aangetekend schrijven aan de toegangshouder
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