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Betreft: Goedkeuringsaanvraag voor een voorstel betreffende wijzigingen aan de
Regels voor energieoverdracht door toevoeging van pass-through
contracten als situatie zonder energieoverdracht - aangepast voorstel

Geachte heer Jacquet,
Geachte heer Tirez,

Op 18 februari bezorgde Elia Transmission Belgium NV (hierna "Elia") u een goedkeuringsaanvraag
van het aangepaste voorstel betreffende wijzigingen aan de Regels voor energieoverdracht door
toevoeging van pass-through contracten als situatie zonder energieoverdracht. Met dit schrijven
wordt ook de Nederlandstalige versie van dit document overgemaakt (zie bijlage 1). Bij de vertaling
van dit document heeft Elia opgemerkt dat de referenties naar de website van Elia in de Franstalige
versie nog niet werden aangepast aan de nieuwe versie van de Elia-website die eind 2019
gepubliceerd werd. Zoals reeds met uw diensten besproken, bezorgt Elia hierbij een geactualiseerde
versie van de Franstalige versie (zie bijlage 2) die enkel in dit opzicht verschilt met de versie ter
goedkeuring ingediend op 18 februari jl.
In tussentijd ontving Elia de ontwerpbeslissing (B)2043 van de CREG1 om deze regels goed te
keuren. Elia bevestigt hierbij geen opmerkingen te hebben op de consultatie.

1 Brief met reference 2020/P049/V078-CDC02.20/LJA/PDE/kfe
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Wij blijven natuurlijk steeds ter beschikking, mocht u bijkomende inlichtingen wensen.

Met vriendelijke groeten,
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Damilot

Public & Regulatory Affairs
Patrick De Leener
C.O. Customers, Market & System

Biilaaen:
1. Regels voor Energieoverdracht (NL)
2. Regels voor Energieoverdracht (FR) - met actualisatie van de referenties naar de Elia-

website ten opzichte van de versie ingediend op 18/2
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