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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)100812-CDC-981 van 12 augustus 2010 

betreffende de wijziging van de algemene voorwaarden van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke aangeboden door de netbeheerder aan de netgebruikers. 

 

Bij brief van 1 september 2010 (de volgende dag ontvangen) 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 wijzigingen zijn noodzakelijk voor de invoering van een regionale 

marktkoppeling die de dagcapaciteit in de regio Centraal West-Europa (CWE) impliciet zal 

toewijzen. 

 

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

zijn zitting van 30 september 2010. 
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ONDERZOEK VAN DE WIJZIGINGEN VOORGESTELD 

AAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET 

CONTRACT VAN TOEGANGSVERANTWOORDELIJKE 

 

De wijzigingen met betrekking tot de harmonisatie van de termijnen in de 
nominatieprocedure 

 

1. Elia stelt voor : 

- de uiterste termijn die de toegangsverantwoordelijken wordt toegestaan voor het 

indienen van de nominaties met betrekking tot de injectiepunten met een halfuur te 

verlengen (15u00 in plaats van 14u30); 

- de limiet voor het indienen van nominaties op de injectiepunten waar de 

overeenkomst voor de aan- of verkoop van elektriciteit werd gesloten in het raam van 

artikel 7, §3, van de Elektriciteitswet met een uur te verlengen (11u30 in plaats van 

10u30). Het idee is ervoor te zorgen dat deze limiet ten laatste 30 minuten voor de 

opening van de Day-Ahead markt valt, die zelf met een uur zal uitgesteld worden als 

gevolg van het opstarten van de marktkoppeling in de regio CWE. 

 

2. De CREG keurt deze wijzigingen aan het contract van toegangsverantwoordelijke goed 

omdat ze de toegang tot het net bevorderen, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de 

efficiëntie van het net niet in gevaar brengen en conform het algemeen belang zijn. Hun 

inwerkingtreding is onderworpen aan de uitvoering van de marktkoppeling in de regio 

CWE. Niettemin is de CREG zich bewust van de moeilijkheid voor de markt, althans in 

een eerste fase, om de uiterste termijn voor het indienen van de nominaties met 

betrekking tot de injectiepunten met slechts een halfuur te verlengen. 

 

3. Vandaar het verzoek van de CREG aan Elia om zich mild te tonen bij de eventuele 

toepassing van sancties voor het overschrijden van deze termijn (15 uur) gedurende een 

periode van vier maanden vanaf het in werking treden van deze wijziging; 

 

4. Verder zal de CREG erop toezien dat de nieuwe nadere regels van de algemene 

voorwaarden van de contracten van toegangsverantwoordelijke, ingevoerd in het raam 

van de marktkoppeling in de regio CWE, 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. 
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5. De CREG verzoekt Elia dan ook samen met de marktspelers over te gaan tot een 

evaluatie van de aangebrachte wijziging, vier maanden na de datum van inwerkingtreding 

van deze wijziging, en haar ervan op de hoogte te houden. 

 

6. Deze beslissing vormt geenszins een goedkeuring van de regels betreffende de uitvoering 

van een impliciet toewijzingsmechanisme van de dagelijkse interconnectiecapaciteiten via 

een marktkoppeling. Deze zullen het voorwerp moeten uitmaken van afzonderlijke 

beslissingen van de CREG, die zullen worden genomen met toepassing van de artikelen 

180 en 183 van het technisch reglement betreffende het congestiebeheer en de toewijzing 

van capaciteit aan de toegangsverantwoordelijken. 
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BESLUIT 

 

Gezien de coördinatie met de naburige regulatoren; 

 

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 1 september 

2010 ter goedkeuring heeft voorgelegd en die betrekking hebben op de harmonisatie van de 

termijnen van de nominatieprocedure. 

 

De CREG zal erop toezien dat de nieuwe nadere regels van de algemene voorwaarden van 

de contracten van toegangsverantwoordelijke, ingevoerd in het raam van de marktkoppeling 

in de regio CWE, 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. 

 

De CREG verzoekt Elia zich te conformeren aan paragraaf 3 en 5 van deze beslissing. 

 

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de contracten van toegangsverant-

woordelijke die door onderhavige beslissing worden goedgekeurd, worden respectievelijk 

van kracht op de datum van uitvoering van de koppeling van de markten in de regio CWE. 

 

 

 

Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas: 

 

 

                

Dominique WOITRIN 
Directeur 

 François Possemiers 
Voorzitter van het Directiecomité 

 






































































































