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INTRODUCTIE
In het kader van de Standaard Aansluitingsovereenkomst biedt Fluxys Belgium de mogelijkheid aan de
Eindafnemer toegang te hebben tot het Elektronisch Data Platform (“EDP”) en dit voor het regelen
van de toegang tot zowel openbare als private gegevens.
De modaliteiten rond de toegang tot het EDP werden tot op heden vastgelegd tussen Fluxys Belgium
en de Eindafnemer op basis van een afzonderlijke overeenkomst “Overeenkomst voor het
elektronisch gegevensplatform”.
Het is de bedoeling om deze afzonderlijke overeenkomst te integreren in de Standaard
Aansluitingsovereenkomst, onder de vorm van een “bijlage 11”. Het is deze bijlage 11 die het
voorwerp uitmaakt van onderhavige consultatie.
Tegelijkertijd wordt ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om punt 8 “Privacywetgeving” van deze
bijlage 11 (zoals dat reeds bestond in de afzonderlijke overeenkomst tussen Fluxys Belgium en de
Eindafnemer) up te daten in het licht van de nieuwe regelgeving inzake bescherming van
persoonsgegevens, inzonderheid de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) (Engels:
General Data Protection Regulation (“GDPR”)).

CONSULTATIEPROCES
Vanaf 25 juni tot 5 juli 2019 heeft Fluxys Belgium een marktconsultatie georganiseerd over de
introductie en aanpassing van bijlage 11 aan de Standaard Aansluitingsovereenkomst. Aan de
betrokken marktpartijen werden volgende informaties overgemaakt voor opmerkingen:
-

Toelichting van de marktconsultatie
Bijlage 11 van de Standaard Aansluitingsovereenkomst

Bovenvermelde documenten staan eveneens gepubliceerd op de website van Fluxys Belgium:
https://www.fluxys.com/en/products-services/empowering-you/customer-interactions/fluxysbelgium-market-consultation-38
Gedurende de consultatieperiode werden de opmerkingen van de betrokken marktpartijen
verzameld.
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RESULTAAT VAN HET CONSULTATIEPROCES
Tijdens de consultatieperiode werd zowel op de introductie van bijlage 11 als bijlage van de Standaard
Aansluitingsovereenkomst, alsook op de aangepaste inhoud hiervan, slechts van één reactie van een
marktpartij ontvangen (FEBELIEC).
In deze reactie werd bevestigd dat er geen specifieke opmerkingen waren, noch op het voorgestelde
principe noch op de inhoud.

BIJLAGEN
Bijlage 1 : Marktconsultatie – publiek materiaal
Bijlage 2 : Marktconsultatie – vertrouwelijk materiaal
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