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INLEIDING 

Met toepassing van artikel 6 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een 

technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang 

ertoe (hierna « technisch reglement »), onderzoekt de COMMISSIE VOOR DE 

REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna « CREG ») in de 

voorliggende beslissing de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke die de netbeheerder, Elia System Operator NV (hierna « Elia »), 

aan de netgebruikers aanbiedt. 

In haar beslissing (B) 040325-CDC-267 van 25 maart 2004 betreffende de algemene 

voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de 

netbeheerder aan de netgebruikers (hierna: « de beslissing van 25 maart 2004 »), heeft de 

CREG de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke die Elia 

op 2 maart 2004 aan de CREG ter kennis had gegeven, goedgekeurd. 

Deze goedgekeurde algemene voorwaarden werden vervolgens verschillende malen 

gewijzigd. De wijzigingen zelf werden bij verschillende beslissingen van de CREG 

goedgekeurd. De meest recente is beslissing (B)101125-CDC-1019 van 25 november 2010 

betreffende de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers (hierna: 

« de beslissing van 25 november 2010 ».) 

Bij brief van 29 november 2010 (ontvangen op 30 november 2010) legde Elia, met 

toepassing van artikel 6 van het technisch reglement, een nieuwe aanvraag tot wijziging van 

de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke ter 

goedkeuring voor aan de CREG. Deze aanvraag heeft betrekking op de wijziging van het 

contract van toegangsverantwoordelijke ter verduidelijking van de principes voor de bepaling 

van de evenwichtsperimeter van een toegangsverantwoordelijke wiens portefeuille een 

toegangspunt tot het net bevat van waaruit een afnemer een afschakelbaarheidsdienst 

verleent waarbij op dezelfde site een lokale productie-eenheid aanwezig is. Het gaat om een 

herziening van het voorstel tot wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten 

van toegangsverantwoordelijke die door de CREG aan Elia gevraagd werd in haar beslissing 

1019 van 25 november 2010. 
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Als bijlage bij deze beslissing wordt een kopie gevoegd van het contract van 

toegangsverantwoordelijke dat door Elia bij brief van 29 november 2010 aan de CREG ter 

kennis werd gegeven en waarin de door Elia voorgestelde wijzigingen zijn aangeduid. 

De onderhavige beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens 

de zitting van 2 december 2010. 
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ONDERZOEK VAN DE WIJZIGINGEN VOORGESTELD 

AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET 

CONTRACT VAN TOEGANGSVERANTWOORDELIJKE 

1. In haar begeleidende brief schrijft Elia: « Par ces modifications, Elia entend, d’une 

part, repréciser la règle générale applicable à un client directement raccordé au réseau Elia 

prestant le service d’interruptibilité. Lorsque ce service est activé, le périmètre d’équilibre du 

responsable d’accès concerné sera corrigé en prenant comme valeur de prélèvement la 

valeur de la nomination associée à cette charge. D’autre part, Elia entend prévoir 

explicitement le cas d’une association sur un même point d’accès au réseau d’une charge 

fournissant le service d’interruptibilité et d’une production locale pour laquelle un contrat 

CIPU a été signé avec Elia. Dans cette configuration particulière, et en cas d’activation du 

service d’interruptibilité par Elia, le calcul du/des périmètres d’équilibre des responsable(s) 

d’accès concerné(s) sera effectué, pour la période considérée, en remplaçant la mesure de 

la charge par la nomination correspondante. » 

2. De CREG is van oordeel dat de door Elia voorgestelde wijzigingen aan artikel 11.1 

van het contract van toegangsverantwoordelijke om deze leemte te vullen rekening houden 

met de opmerkingen die de CREG gemaakt had in haar beslissing van 25 november 2010, 

waarbij ze Elia verzocht om een herwerking van de wijziging van de algemene voorwaarden 

van de contracten van toegangsverantwoordelijke aangeboden door de transmissienet-

beheerder voor elektriciteit aan de netgebruikers. De CREG is van mening dat het huidige 

voorstel niet meer aan nauwkeurigheid of duidelijkheid te wensen overlaat. 

3. De CREG is van oordeel dat de gevraagde wijzigingen de toegang tot het net niet 

belemmeren, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net niet in gevaar 

brengen en conform het algemeen belang zijn. 

4. De CREG keurt bijgevolg deze wijzigingen goed. Elia voorziet dat ze zullen in werking 

treden op 1 januari 2011. 

5. Deze beslissing heeft enkel betrekking op de wijzigingen aan de huidige aanvraag tot 

goedkeuring van de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke aangeboden door de transmissienetbeheerder voor elektriciteit 

aan de netgebruikers. 
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BESLUIT 

Gelet op de hiervoor uiteengezette redenen beslist de CREG, met toepassing van artikel 6 

van het technisch reglement, de wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de 

contracten van toegangsverantwoordelijke goed te keuren die Elia haar op 29 november 

2010 ter goedkeuring heeft voorgelegd en die betrekking hebben op het verduidelijken van 

de principes voor de bepaling van de evenwichtsperimeter van een 

toegangsverantwoordelijke wiens portefeuille een toegangspunt tot het net bevat van waaruit 

een afnemer een afschakelbaarheidsdienst verleent waarbij op dezelfde site een lokale 

productie-eenheid aanwezig is. 

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden van het contract van 

toegangsverantwoordelijke die door deze beslissing worden goedgekeurd zullen in werking 

treden op 1 januari 2011. 
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