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(PRD)1989 
5 september 2019 

te weten 

de goedkeuringsaanvraag betreffende het voorstel 
voor de gemeenschappelijke verrekeningsregels die 
gelden voor beoogde energie-uitwisselingen binnen 
Continentaal Europa en die het resultaat zijn van het 
frequentiebegrenzingsproces en/of de 
rampingperiode en over het voorstel voor 
gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden 
voor niet-beoogde energie-uitwisselingen binnen 
Continentaal Europa 



 

  2/3 

VOORAFGAANDE OPMERKING 

Alle raadplegingen zijn onderworpen aan de bepalingen van het huishoudelijk reglement van het 
directiecomité van de CREG. Dit geldt ook voor de behandeling en de bekendmaking van de ontvangen 
opmerkingen. Het huishoudelijk reglement en de wijzigingen eraan werden respectievelijk 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2015 en van 12 januari 2017. Meer informatie 
en de links naar de publicaties vindt u hier.  

 

OVERZICHT 

Onderwerp: 

De CREG ontving op 17 juni 2019 een goedkeuringsaanvraag betreffende het voorstel voor de 
gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-uitwisselingen binnen 
Continentaal Europa en die het resultaat zijn van het frequentiebegrenzingsproces en/of de 
rampingperiode en het voorstel voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor niet-
beoogde energie-uitwisselingen binnen Continentaal Europa.  

Deze voorstellen werden ontwikkeld door Elia en alle transmissienetbeheerder van Continentaal 
Europa binnen het kader van artikelen 50(3) en 51(1) van de Verordening (EU) 2017/2195 van de 
Commissie van 23 november 2017 tot vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering. 

In overeenstemming met de bepalingen in artikel 33, eerste lid van het Huishoudelijk Reglement van 
de CREG organiseert het Directiecomité een openbare raadpleging met betrekking tot de voorstellen 
van Elia. Na ontvangst van de antwoorden van de Belgische belanghebbenden zal het Directiecomité 
een beslissing over de voorstellen nemen. 

Modaliteiten voor opmerkingen: 

1) Raadplegingsperiode: 

Deze raadplegingsperiode bedraagt 4 weken en loopt af op 04.10.2019 om 23.59 CET inbegrepen. 

2) Vorm voor indiening van opmerkingen: 

- Per e-mail aan consult.1989@creg.be en/of 

- Per brief aan het opgegeven lid van het Directiecomité van de CREG: 

CREG 
Andreas TIREZ 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 BRUSSEL 

In geval de respondent van mening is dat zijn antwoord vertrouwelijke informatie bevat, dient deze 
informatie nauwkeurig en ondubbelzinnig als vertrouwelijk te worden aangeduid in het antwoord. 
Tevens dienen in dit antwoord de redenen voor de vertrouwelijkheid alsook het mogelijke nadeel of 

http://www.creg.be/nl/over-de-creg/wie-zijn-we-en-wat-doen-we
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de mogelijke schade die de respondent meent te kunnen lijden indien toch tot publicatie van de 
vertrouwelijke informatie zou worden overgegaan, te worden opgegeven. Indien de respondent 
(andere dan een natuurlijke persoon) een geldige reden meent te hebben om zijn naam niet onthuld 
te zien, motiveert hij dit in zijn antwoord.  

3) Contactpersoon en/of contactgegevens voor inlichtingen: 

Marijn Maenhoudt, +32 2 289 76 77, consult.1989@creg.be 

 

RAADPLEGINGSDOCUMENTEN 

Het voorstel voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor beoogde energie-
uitwisselingen binnen Continentaal Europa en die het resultaat zijn van het 
frequentiebegrenzingsproces en/of de rampingperiode (artikel 50.3 EBGL) 

Het voorstel voor gemeenschappelijke verrekeningsregels die gelden voor niet-beoogde energie-
uitwisselingen binnen Continentaal Europa (artikel 51.1 EBGL) 

 

ANDER DOCUMENT : verklarende nota 


