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BESLISSING 
 
 
De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna 

“CREG”) onderzoekt hierna, 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”), de wijziging van de 

algemene voorwaarden vervat in artikel 11.1 en bijlage 3 van de contracten van 

toegangsverantwoordelijke die de netbeheerder, Elia System Operator NV (hierna “Elia”), 

aan de netgebruikers aanbiedt. 

 

Bij 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 door 

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

 

Bij brief van 10 september 2004 (ontvangen op 13 september) heeft Elia, met toepassing van 

artikel 6 van het technisch reglement, de wijziging aan artikel 11.1 en bijlage 3 van het 

contract van toegangsverantwoordelijke ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd.  

Onderhavige beslissing onderzoekt de betreffende wijziging. 

 

Als bijlage bij deze beslissing wordt een kopie toegevoegd van het contract zoals gewijzigd 

door Elia op zijn artikel 11.1 en annex 3. 

 

Op zijn vergadering van 23 september 2004 nam het Directiecomité van de CREG aldus de 

hierna volgende beslissing. 
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BASISPRINCIPES 

 

1. De basisprincipes vervat in de beslissing van 25 maart 2004 zijn van toepassing op 

onderhavige beslissing en worden door haar bevestigd op basis van dezelfde motivering als 

deze gegeven in deze beslissing van 25 maart 2004. Deze principes betreffen het recht van 

toegang tot het transmissienet en de interpretatie die aan artikel 6 van het technisch 

reglement moet gegeven worden. 

 

In toepassing van deze principes dient met name de wijziging voorgesteld door Elia te 

worden beschouwd als een wijziging aangebracht aan de algemene voorwaarden van de 

contracten van toegangsverantwoordelijke in de zin van artikel 6, §1, van het technisch 

reglement, die aan de goedkeuring van de CREG moet worden onderworpen. 
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ONDERZOEK VAN DE WIJZIGING AAN DE 
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET 
CONTRACT VAN TOEGANGSVERANT- 
WOORDELIJKE 
 

Artikel 11.1 en Annex 3 
 

2. De wijziging voorgesteld door Elia bestaat uit een toevoeging aan artikel 11.1 en aan 

bijlage 3 van het contract van toegangsverantwoordelijke, die beoogt rekening te houden in 

het contract met een nieuw product aangeboden door Elia, namelijk de dienst ‘afschakelbare 

afnames’. 

 
Het onderzoek van de CREG wijst erop dat de door Elia voorgestelde wijziging aan de 

algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke de toegang tot het 

net niet belemmert, de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net niet in 

gevaar brengt en conform het algemeen belang is. 
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BESLUIT 

 

3. Gelet op de hiervoor uiteengezette redenen beslist de CREG, met toepassing van 

artikel 6 van het technisch reglement, de bijgevoegde door Elia voorgestelde wijziging aan 

de algemene voorwaarden vervat in artikel 11.1 en bijlage 3 van het contract van 

toegangsverantwoordelijke, die aan de CREG door Elia bij een brief ontvangen op 13 

september 2004 ter goedkeuring werd voorgelegd, goed te keuren. 

 

De onderhavige beslissing doet in geen enkel opzicht afbreuk aan de beslissing van 25 

maart 2004.   

 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Guido CAMPS 
Directeur 

Thomas LEKANE 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter van het Directiecomité
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