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N° Société Version 

NL / FR

Article n° / 

Annexe n°

Paragraphe 

ou ligne

E / T / G Remarque / Question Nouvelle proposition (de texte) Réponse Synergrid

Nr Bedrijf NL / FR 

versie

Artikel nr / 

Bijlage nr

Paragraaf of 

lijn

E / T / G Opmerking / Vraag Nieuw (tekst)voorstel Antwoord Synergrid

NL 2 100 ev T/G

Met de roll-out van smart meters lijkt het Febeliec evident dat deze beperkingen binnen 

afzienbare termijn zullen moeten worden versoepeld, teneinde ALLE netgebruikers toe te laten 

hun flexibiliteit aan te bieden door deelname aan één of meer flexibiliteitsproducten. Febeliec 

vraagt dan ook met aandrang dat er dringend werk wordt gemaakt van de benodigde analyses 

om dit mogelijk te maken binnen de kortst mogelijke termijn

NL 3 168 ev T/G

Met betrekking tot het rebound-effect vindt Febeliec de gevraagde informatie heel stringent en 

bovendien vaak moeilijk mee te delen ex ante. Inderdaad, ten aanzien van het type of de 

periode van recuperatie kan en zal dit voor veel bepaalde partijen afhangen van een brede 

waaier van parameters. Zo kan dit bijvoorbeeld heel sterk afhangen van de algemene 

economische conjunctuur, de reeds bestaande voorraden, de praktische organisatie van de 

netgebruiker, de periode van het jaar, ... Bijgevolg is de gevraagde informatie in de meeste 

gevallen, in het bijzonder voor industriële grootverbruikers, onmogelijk voorafgaandelijk 

exhaustief en correct door te geven en kan de gevraagde informatie op zijn best als een best 

effort worden gezien, waarbij dus de belangrijke kanttekening moet worden gemaakt dat het 

eigenlijke rebound-effect dus een totaal ander verloop kent (of dat er zelfs in specfieke gevallen 

geen rebound-effect zal zijn)

NL 5 217 ev G

Met betrekking tot de voorgestelde principes heeft Febeliec momenteel geen fundamentele 

bezwaren, vermits zij begrijpt dat het voorstel reeds een compromistekst is. Evenwel behoudt 

Febeliec zich het recht voor hierop terug te komen indien er na de implementatie van deze 

principes zou blijken dat er zich specifieke situaties voordoen waarbij het voorstel tot 

ongewenste of perverse resultaten zou leiden. Febleiec begrijpt evenwel dat het voorstel 

probeert alle verschillende verzuchtingen te combineren en wil dan ook nagaan in welke mate 

het voorstel effectief zal kunnen bijdragen tot een veilige uitbating van het net zonder dat dit 

evenwel onnodige beperkingen oplegt aan netgebruikers noch leidt tot onnuttige bijkomende 

netinvesteringen.

EXPLICATION DES COLONNES: UITLEG BIJ DE KOLOMMEN:

Numéro de la remarque ou question. Ce numéro sera ajouté par Synergrid, après réception de toutes les remarques et questions. Nummer van de opmerking of vraag. Dit nummer zal achteraf aangevuld worden door Synergrid, na het ontvangen van alle 

opmerkingen en vragen.

Article (ou annexe) du contrat sur lequel la remarque ou question est basée. Artikel (of bijlage) van de overeenkomst waarop de opmerking of vraag van toepassing is.

Paragraphe ou ligne de l'article/annexe du contrat sur lequel la remarque ou question est basée. Paragraaf of lijn van het artikel/de bijlage van de overeenkomst waarop de opmerking of de vraag van toepassing is.

Nom de votre société. Naam van uw bedrijf.

Remarque formulée sur base de la version FR ou NL du contrat  Opmerking geformuleerd op basis van de NL of FR-versie van de overeenkomst 

Nouvelle proposition (de texte) pour cette partie de la prescription. Nieuw (tekst)voorstel voor dat gedeelte van het voorschrift.

Réponse Synergrid. Ce champs sera rempli par la commission compétente de Synergrid après réception et évaluation de tous les commentaires. Antwoord Synergrid. Dit veld zal later aangevuld worden door de bevoegde commissie van Synergrid na ontvangst en 

evaluatie van alle commentaren.

Nature du commentaire:

E= remarque sur la forme / language

T = remarque sur le fond

G = remarque générale; dans ce cas, il n'est pas obligatoire de préciser l'article concernée

Type commentaar:

E = opmerking op vorm/taalgebruik

T = inhoudelijke opmerking

G = algemene opmerking; in dit geval is het niet noddzakelijk om het nummer van het betreffende artikel te vermelden

Description de la remarque ou question. Utilisez une nouvelle ligne pour chaque remarque ou question séparée. Omschrijving van de opmerking of vraag. Gebruik een aparte lijn voor elke afzonderlijke opmerking of vraag.



NL G

Febeliec dringt er met aandrang op aan dat het document wordt aangepast om duidelijk te 

maken dat wanneer er een overeenkomst FSP-DNB bestaat ten aanzien van een 

diensverleningspunt voor flexibiliteit dat gelegen is binnen een gesloten (distributie/industrieel) 

net (volgens de gangbare wetgeving in de verschillende gewesten of op federaal niveau), de 

beheerder van dit gesloten net moet worden betrokken en op zijn minst geïnformeerd, vermits 

deze beheerder voor wat betreft zijn net de relevante netbeheerder is onder de vigerende 

Europese wetgeving en bijgevolg  moet worden betrokken in het licht van de mogelijke 

operationele impacten, en in elk geval dat hij op de hoogte zal moeten zijn van welke acties er 

op dit dienstverleningspunt worden ondernomen die een impact zouden kunnen hebben op de 

veilige uitbating van zijn net.












