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Aanvullende gemeenschappelijke opmerkingen van
de niet-gereguleerde netgebruikers in het kader
van de consultatie van Elia over het voorstel voor
een aangepast Federaal Technisch Reglement (FTR)

Op 16 april 2018 is de formele raadpleging – georganiseerd door Elia – over het voorstel van aanpassing
van het Federaal Technisch Reglement (FTR) afgelopen. Omwille van de grote impact van deze
voorgestelde wijziging hebben de federaties van de niet-gereguleerde netgebruikers – ook voor een deel
gezamenlijk – deelgenomen aan deze raadpleging.
De federaties van de niet-gereguleerde netgebruikers wensen ook gezamenlijk te pleiten voor maximale
transparantie en rechtszekerheid in het verder verloop van het proces. Daarom wensen wij uw aandacht
te vestigen op de volgende elementen.
-

Wijziging van de Elektriciteitswet:
Tijdens de vergadering van de Elia Users’ Group op 25 april 2018 heeft de FOD, Algemene
Directie Energie, gemeld dat de Elektriciteitswet zal gewijzigd worden in het kader van
implementatie van de Europese netcodes en wijziging van het FTR. De niet-gereguleerde
netgebruikers maken zich zorgen over dit initiatief, in die zin dat dit het goedkeuringsproces
voor het FTR zou kunnen vertragen en bijgevolg de rechtsonzekerheid voor de netgebruikers
zou kunnen vergroten. De netgebruikers zouden toelichting bij de noodzaak en de inhoud van
deze wetswijziging verwelkomen.

-

Transparantie over de verdere evolutie van de teksten van het FTR:
De niet-gereguleerde netgebruikers dringen aan op verregaande transparantie in het verdere
verloop van het proces, in het bijzonder over de concrete evolutie van de teksten van het FTR.
In het kader van de raadpleging van Elia hebben de netgebruikers kennis kunnen nemen van de
initiële voorstellen van Elia. De netgebruikers stellen het ook bijzonder op prijs dat Elia samen
met het verslag van de raadpleging – of enkele dagen later – het voorstel voor een aangepast
FTR zal publiceren, zoals zij dat zal overmaken aan de FOD, Algemene Directie Energie.
De netgebruikers zouden ook graag geïnformeerd worden over de verdere wijzigingen die de
Algemene Directie Energie – voor en na advies van de CREG, en eventueel na overleg met Elia
en/of andere stakeholders – aanbrengt aan de teksten.
De netgebruikers zouden het ook op prijs stellen, mocht de Directie Energie hen contacteren
voor feedback of eventueel zelfs een nieuwe beperkte consultatie organiseren voor wijzigingen
die hen aanbelangen, die een grote impact op hen hebben of die afwijken van wat besproken
werd in de workshops.
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-

Praktische toepassing van de regels voor nieuwe en bestaande installaties:
De niet-gereguleerde netgebruikers wensen er de aandacht op te trekken dat de praktische
toepassing van de regels voor bestaande en nieuwe installaties juridische onzekerheid voor de
investeerders dreigt te creëren.
Het probleem stelt zicht als volgt:
-

Artikel 4.2. van de NC RfG stelt dat een elektriciteitsproductie-eenheid waarvoor geen
bindende overeenkomst voor de aankoop van het belangrijkste onderdeel van de
productie-installatie is gesloten binnen de twee jaar na de inwerkingtreding van deze
verordening (d.i. 17 mei 2018), als nieuw moeten beschouwd worden.

-

Artikel 7.4 van de NC RfG schrijft aan de andere kant voor dat de relevante netbeheerder
of de netbeheerder technische voorschriften moet uitwerken en voorleggen aan de
competente overheid voor goedkeuring binnen de twee jaar na de inwerkingtreding van
deze verordening (d.i. 17 mei 2018).

-

Het gevolg is dat op 17.05.2018 bepaalde investeringen als nieuw zullen worden
beschouwd terwijl er nog geen beslissing is genomen door de competente autoriteit over
de nieuwe vereisten die van toepassing zullen zijn. In België wordt de beslissing over deze
nieuwe vereisten verwacht met de goedkeuring van het FTR die verwacht wordt in
november 2018, d.i. 6 maanden na indiening voorzien in april 2019. Bovendien blijft Elia
bij het beoordelen van aansluitingsaanvragen verwijzen naar de voorwaarden in het
bestaande FTR terwijl nieuwe en dus andere vereisten van toepassing zullen zijn op de
installatie. Dit creëert een periode – bijna een jaar - van grote onzekerheid die alle
investeringen dreigt af te remmen.

De netgebruikers roepen alle betrokken dan ook om deze onzekerheid zo snel mogelijk weg te
nemen zodat het investeringsklimaat niet negatief wordt beïnvloed. Artikel 4.2, laatste zin, van
de NC RfG biedt daartoe de mogelijkheid:
‘Een lidstaat kan erin voorzien dat de regulerende instantie in gespecificeerde omstandigheden

kan bepalen of de elektriciteitsproductie-eenheid als een bestaande productie-eenheid dan wel
als nieuwe productie-eenheid moet worden beschouwd’.
Deze mogelijkheid werd reeds gebruikt in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk door de datum
vanaf wanneer een installatie in principe als nieuw moet worden beschouwd met een jaar te
verschuiven. In België zou de datum vanaf wanneer een installatie als nieuw wordt beschouwd –
thans 17 mei 2018 - eveneens kunnen aangepast worden zodat die samen valt met de
inwerkingtreding van het FTR.
Gelijkaardige bepalingen gelden voor de DCC en de netgebruikers vragen dan ook dat ook voor
de installaties die onder de DCC vallen van dergelijke mogelijkheid gebruik wordt gemaakt om
te vermijden dat er een negatieve impact zou zijn op investeringsbeslissingen door onnodige
onzekerheid en risico’s.
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