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INLEIDING 

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

de “CREG”) onderzoekt, met toepassing van artikel 23, §2, tweede lid, 9°, van de wet van 29 

april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de “elektriciteitswet”) 

juncto 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 het “technisch reglement”), de wijzigingen van de algemene voorwaarden van het 

toegangscontract en van het contract van toegangsverantwoordelijke die de netbeheerder, 

Elia System Operator N.V. (hierna “Elia”), haar ter kennis brengt. 

Meer bepaald diende Elia per brief van 23 november 2012, ontvangen op 28 november 

2012, bij de CREG een aanvraag in tot goedkeuring van wijzigingen van de algemene 

voorwaarden van het toegangscontract en van de algemene voorwaarden van het contract 

van toegangsverantwoordelijke om uitvoering te geven aan de bepalingen met betrekking tot 

de gesloten industriële netten1, opgenomen in de elektriciteitswet sinds de wijziging ervan 

door de wet van 8 januari 20122. 

Een kopie van de gewijzigde contracten waarvan de CREG op 28 november 2012 in kennis 

werd gesteld, is als bijlage bij onderhavige beslissing gevoegd. 

Deze beslissing werd door het Directiecomité tijdens zijn zitting van 20 december 2012 

aangenomen. 

                                                
1
 In het bijzonder de artikelen 18bis en 18ter van de elektriciteitswet. 

2
 Wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en 
andere door middel van leidingen, B.S. 11 januari 2012. 



  3/15 

I. WETTELIJK KADER 

I.1 Artikel 23, §2, tweede lid, 9°, elektriciteitswet en artikel 6 technisch 

reglement 

1. Met toepassing van artikel 23, §2, tweede lid, 9°, van de elektriciteitswet keurt de 

CREG onder meer de documenten goed die door het technisch reglement worden beoogd 

met name met betrekking tot de voorwaarden voor de aansluiting en de toegang tot het 

transmissienet. 

2. Artikel 6, §1, van het technisch reglement bepaalt onder meer dat de algemene 

voorwaarden van de aansluitingscontracten, de contracten van toegangverantwoordelijke en 

de toegangscontracten evenals alle wijzigingen die hieraan worden aangebracht, aan de 

goedkeuring van de CREG worden onderworpen volgens de procedure voorzien in §2 van 

dit artikel. 

I.2 Artikelen 18bis en 18ter van de elektriciteitswet  

3. Artikel 18bis van de elektriciteitswet bevat een aantal bepalingen met betrekking tot 

de gesloten industriële netten3, en inzake tarieven eveneens met betrekking tot de gesloten 

distributienetten, voor zover de toepasselijke regionale bepalingen een regime van gesloten 

distributienet implementeren. 

Artikel 18bis, §1, van de elektriciteitswet bevat de procedure tot het bekomen van de 

hoedanigheid van beheerder van een gesloten industrieel net. Artikel 18bis, §§2 en 3, van de 

elektriciteitswet voorziet tezelfdertijd in de automatische ontheffing van een aantal 

verplichtingen en een regime “ad hoc” voor gesloten industriële netten (en ook gesloten 

distributienetten, indien het de nettarieven betreft). 

                                                

3
 Het begrip “gesloten industrieel net” wordt in artikel 2, 41°, van de elektriciteitswet gedefinieerd als 

zijnde “een net binnen een geografisch afgebakende industriële of commerciële locatie of een locatie 
met gedeelde diensten dat in de eerste plaats bestemd is om eindafnemers te bedienen die op deze 
site zijn gevestigd, dat geen huishoudelijke afnemers van elektriciteit bevoorraadt en waarin: a) om 
specifieke technische en veiligheidsredenen, de werking of het productieproces van de gebruikers van 
dit net is geïntegreerd; of b) de elektriciteit in hoofdzaak aan de eigenaar of de beheerder van het 
gesloten industriële net of aan de daarmee verwante bedrijven wordt geleverd”. 
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4. Artikel 18ter van de elektriciteitswet bepaalt dat de bepalingen met betrekking tot een 

gesloten net, zoals vermeld in artikel 18bis van de elektriciteitswet, van toepassing zijn op 

het tractienet spoor4 voor zover de wet van 4 december 2006 betreffende het gebruik van de 

spoorweginfrastructuur in geen andere regeling voorziet. 

I.3 Voorbehoud 

5. De CREG acht het van belang op te merken dat de in de punten I.1. en I.2. 

genoemde wettelijke bepalingen geen correcte omzetting inhouden van de Richtlijn 

2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende 

gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van 

Richtlijn 2003/54/EG (hierna: Richtlijn 2009/72/EG). 

De CREG is van mening dat de nationale bepalingen met betrekking tot het technisch 

reglement en de toepassing ervan (onder meer artikel 11 van de elektriciteitswet, alsook het 

technisch reglement en artikel 23, §2, tweede lid, 9°, van de elektriciteitswet) een inbreuk 

vormen op de exclusieve bevoegdheden van de CREG, onder meer op deze tot vaststelling 

of goedkeuring van de voorwaarden voor de aansluiting op en de toegang tot de nationale 

netten, bedoeld in artikel 37(6) a) van de Richtlijn 2009/72/EG5. 

In zoverre artikel 18bis van de elektriciteitswet, voor bestaande gesloten industriële netten, 

voorziet in de automatische verwerving van de hoedanigheid van beheerder van een 

gesloten industrieel net door een eenvoudige aanmelding bij de autoriteiten (§1) en 

daarnaast, voor alle gesloten netten, voorziet in de automatische ontheffing van een aantal 

verplichtingen (§§2 en 3) is het strijdig met artikel 28 van de Richtlijn 2009/72/EG. Uit artikel 

28 van voornoemde Richtlijn 2009/72/EG volgt immers dat de hoedanigheid van beheerder 

van een gesloten industrieel net uitdrukkelijk door een bevoegde autoriteit moet worden 

toegekend, nadat werd nagegaan of de voorwaarden daartoe in het betrokken geval vervuld 

                                                

4
 Het begrip “tractienet spoor” wordt in artikel 2, 42°, van de elektriciteitswet gedefinieerd als zijnde 

“elektrische installaties van de spoorweginfrastructuurbeheerder die nodig zijn voor de uitbating van 
het spoorwegnet, waaronder installaties voor het transformeren en overbrengen van elektrische 
stroom ten behoeve van de diensten van tractie, veiligheid, seinwezen, telecommunicatie, wissels en 
verlichting, onderstations en bovenleidingen”. 
5
 “De regulerende instanties zijn bevoegd voor de vaststelling of de voldoende ruim aan de 

inwerkingtreding voorafgaande goedkeuring van ten minste de methoden voor het berekenen of 
vastleggen van de voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot nationale netten, inclusief de 
transmissie- en distributietarieven of de methode daarvoor; deze tarieven of methoden maken het 
mogelijk dat de noodzakelijke investeringen in de netten op een zodanige wijze worden uitgevoerd dat 
deze investeringen de levensvatbaarheid van de netten kunnen waarborgen” 
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zijn, en dat de ontheffing van de in artikel 28(2) van de Richtlijn 2009/72/EG bedoelde 

verplichtingen moet worden toegestaan door de regulator. 

Indien verder zou moeten worden aangenomen dat het tractienet spoor onder het 

toepassingsgebied valt van Richtlijn 2009/72/EG, is dit net geen gesloten net omdat het niet 

gelegen is binnen een geografisch afgebakende site en kan het derhalve niet onder het 

regime van gesloten netten vallen. In zoverre artikel 18ter van de elektriciteitswet het regime 

voor gesloten industriële netten van toepassing maakt op het tractienet spoor schendt het 

volgens de CREG artikel 28(1) van Richtlijn 2009/72/EG. 

6. De CREG heeft de richtlijnstrijdigheden die aan deze en aan andere nationale 

bepalingen kleven, aangeklaagd in het beroep tot vernietiging van een aantal bepalingen van 

de wet van 8 januari 2012 dat zij indiende bij het Grondwettelijk Hof en in de klacht wegens 

niet-nakoming die zij neerlegde bij de Europese Commissie6. 

Deze wettelijke bepalingen zouden met andere woorden in het gedrang kunnen komen in de 

mate van hun strijdigheid met de bepalingen van het derde Europese energiepakket. 

De toepassing ervan door de CREG doet geen afbreuk aan de toekomstige beslissing van 

een daarvoor bevoegde rechterlijke instantie. 

                                                

6
 http://www.creg.be/nl/missions.html 



  6/15 

II. DE AANVRAAG TOT WIJZIGING 

7. De wijzigingen van de algemene voorwaarden van het toegangscontract en van de 

algemene voorwaarden van het contract van toegangsverantwoordelijke (hierna het “ARP-

contract”) beogen vorm te geven aan het regime voor “gesloten industriële netten” dat in de 

elektriciteitswet werd ingevoerd bij de wet van 8 januari 2012. 

Dit regime werd ingevoerd naar aanleiding van de nieuwe bepalingen voor de “gesloten 

distributiesystemen” in artikel 28 van de Richtlijn 2009/72/EG. 

De CREG stelt vast dat daarnaast van de gelegenheid gebruik werd gemaakt om de 

definities die voor dezelfde begrippen in beide contracten gebruikt worden te harmoniseren 

en definities die in het ene of het andere contract ontbraken, aan te vullen. 

8. Elia geeft aan dat zij vanaf eind 2009 met de netgebruikers in de Users Group (meer 

specifiek in de Werkgroep Belgian Grid) besprekingen heeft gevoerd met betrekking tot de 

praktische implementatie van het principe van een gesloten distributienet. In de loop van 

2010, 2011 en 2012 werden 16 vergaderingen georganiseerd7. Het verloop van deze 

besprekingen is op de Elia-website gepubliceerd8. 

Daarnaast werden er nog toelichtings- en werkvergaderingen tussen Elia en de CREG 

gehouden op 11 mei, 24 juli en 13 september 2012 waarbij de principiële uitwerking werd 

toegelicht en de voorgestelde wijzigingen werden besproken. Tijdens deze vergaderingen 

heeft de CREG onder meer voorgesteld om de definities die in beide contracten gebruikt 

worden verder te harmoniseren. 

9. Elia legt uit dat het vermijden van discriminatie tussen de beheerders van gesloten 

industriële netten en industriële klanten één van de uitgangspunten van de voorgestelde 

wijzigingen uitmaakt: de beheerder van een gesloten industrieel net wordt geen 

distributienetbeheerder, en bijgevolg blijven zijn verplichtingen, tarieven en contracten 

betreffende de aansluiting op en de toegang tot het Elia-net precies dezelfde als die van een 

‘klassiek’ toegangspunt tot het Elia-net. Dit vloeit aldus Elia overigens voort uit artikel 18bis, 

                                                

7
 Op volgende datums werden vergaderingen gehouden: 22/01/2010, 10/06/2010, 16/09/2010, 

27/01/2011, 24/02/2011, 13/05/2011, 27/06/2011, 16/09/2011, 08/11/2011, 15/12/2011, 31/01/2012, 
29/03/2012, 09/05/2012, 12/06/2012, 02/07/2012 en 16/10/2012. 
8
 http://www.elia.be/nl/over-elia/users-group: verslagen beschikbaar vanaf midden 2010. 
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§3, van de elektriciteitswet en dit standpunt ligt in lijn met het resultaat van de consultaties 

met de marktpartijen in de Users Group van Elia. 

De samenwerking tussen de beheerder van een gesloten industrieel net en Elia wordt 

beschreven in specifieke bijlagen aan het toegangscontract waarin onder meer een 

afbakening van de rollen, verantwoordelijkheden en verplichtingen tussen de beheerder van 

het gesloten industrieel net en de transmissienetbeheerder zijn opgenomen. Elia preciseert 

dat zij als transmissienetbeheerder niet verantwoordelijk is voor het operationeel beheer van 

de toegang binnen het gesloten industrieel net, zoals gepreciseerd in artikel 18bis, §2, van 

de elektriciteitswet. 

10. Een vrije leverancierskeuze voor alle netgebruikers is een basisprincipe van de 

Europese regelgeving dat de aanleiding vormde om het regime van de gesloten 

distributiesystemen in te schrijven in de Richtlijn 2009/72/EG. Elia licht verder toe dat het 

toepasbaar maken van deze vrije leverancierskeuze voor de netgebruikers van een gesloten 

industrieel net de aanleiding vormt voor de voorgestelde wijzingen in zowel het 

toegangscontract als het ARP-contract: een actieve leverancierskeuze impliceert immers dat 

gebruikers (eindafnemers of producenten) aangesloten op een gesloten industrieel net een 

eigen toegangsverantwoordelijke (ARP) kunnen kiezen. Om een individuele 

leverancierskeuze mogelijk te maken, moet worden toegestaan volgens Elia dat meerdere 

ARP's op totaal onafhankelijke en individuele wijze verantwoordelijk kunnen zijn voor de 

opvolging van een gedeelte van de afname en injectie per toegangspunt op het Elia-net, 

wanneer op dit toegangspunt een gesloten industrieel net is aangesloten. 

11. Naast de voornoemde wijzigingen aan de algemene voorwaarden van de contracten 

worden ook drie nieuwe bijlagen aan het toegangscontract toegevoegd: 

 bijlage 14, waarin de beheerder van het gesloten industrieel net wordt aangeduid, de 

samenwerking tussen de beheerder van het gesloten industrieel net en Elia en de 

operationele toegangsmodaliteiten voor de gebruikers van het gesloten industrieel net 

worden georganiseerd; 

 bijlage 14bis, waarin een ARP moet worden aangeduid die belast wordt met de opvolging 

van de niet-toegekende energievolumes in het gesloten industrieel net. Dit is nodig 

aangezien het operationeel mogelijk is dat er door Elia een verschil wordt vastgesteld 

tussen de infeed gemeten aan het toegangspunt van het gesloten industrieel net en het 

energievolume dat de beheerder van het gesloten industrieel net bij de allocatie verdeeld 

heeft tussen alle ARP's actief in het gesloten industrieel net; 
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 bijlage 14ter, die het mogelijk maakt om de productie van een productie-installatie 

aangesloten op een gesloten industrieel net procentueel toe te kennen aan evenwichts-

perimeters van meerdere ARP’s. Deze mogelijkheid bestaat immers ook voor een 

productie-installatie die rechtstreeks aangesloten is op het Elia-net (via bijlage 9). 

12. Niettegenstaande er volgens Elia in de Users Group over bijna alle punten en 

bovenstaande filosofie een overeenstemming werd bereikt, bleek het klaarblijkelijk niet 

mogelijk om tot een volledige consensus te komen. Er bleven aldus Elia twee belangrijke 

discussiepunten over: 

 een aantal leden van de Users Group kon zich niet vinden in het toegepaste principe van 

de netverliezen. De netverliezen worden niet verrekend op basis van de netto-afname van 

het toegangspunt maar wel op basis van de netto-afname per ARP; 

 de expliciete verduidelijking die Elia had geïntegreerd met betrekking tot de verplichting 

tot het plaatsen van Elia-tellingen in het geval dat er contracten voor het onderbreken van 

de afname met Elia worden gesloten (ICH-contracten) stelde voor sommige leden van de 

Users Group een probleem. 

Wat betreft het eerste punt is het volgens Elia noodzakelijk dat de netverliezen op basis van 

de netto-afname per ARP worden toegewezen. Een consolidatie op hoger niveau stelt 

volgens Elia problemen van vertrouwelijkheid van gegevens tussen ARP's. 

Wat het tweede punt betreft aanvaardt Elia voor de allocatie binnen de gesloten industriële 

netten het principe van de virtuele telling. Bij een virtuele telling worden de verschillen 

tegenover de Elia-telling op het toegangspunt toegewezen aan een ARP verantwoordelijk 

voor de “sluitterm”. Elia is evenwel van mening dat specifieke Elia-tellingen wel noodzakelijk 

zijn indien dit omwille van de Elia-tarieven of aangeboden diensten noodzakelijk is. 

Elia merkt hierbij nog op dat beide bovenstaande punten niet rechtstreeks gerelateerd zijn 

aan de voorgestelde aanpassingen met betrekking tot de integratie van het regime van 

gesloten industriële netten. De bovenstaande werkwijze wordt nu reeds gehanteerd in de 

bestaande toegangscontracten of in contracten gerelateerd aan andere producten zoals de 

onderbreekbaarheid. De gevolgen van dergelijke aanpassingen zijn dan ook veel 

fundamenteler en beïnvloeden het technisch reglement, de tarieven en de operationele 

werkingsmiddelen. Elia vindt het dan ook niet opportuun om deze wijzigingen in het kader 

van de huidige aanvraag te behandelen. 
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13. Ten slotte merkt Elia op dat er nog opmerkingen waren met betrekking tot de 

definities en enkele punten die duidelijker geformuleerd konden worden volgens sommige 

netgebruikers. Deze punten zijn evenwel volgens Elia als minder fundamenteel te 

beschouwen. Elia heeft een lijst van deze opmerkingen bezorgd per e-mail van 5 december 

2012. 
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III. BEOORDELING 

III.1 Effectieve raadpleging 

14. Met toepassing van artikel 8, §1, van het huishoudelijk reglement van de CREG9 

zorgt het directiecomité van de CREG ervoor dat alle betrokken elektriciteits- en/of 

aardgasondernemingen de mogelijkheid hebben hun opmerkingen mee te delen vooraleer 

een beslissing wordt aangenomen. In de regel wordt deze verplichting nageleefd door de 

betrokken ondernemingen te raadplegen over het ontwerp van beslissing overwogen door 

het directiecomité. 

Wanneer de wetgeving echter aan de CREG oplegt om binnen een maximumtermijn van 

dertig kalenderdagen een uitspraak te doen, acht de CREG, rekening houdend met het feit 

dat het niet mogelijk is om binnen een dergelijke termijn een effectieve raadpleging te 

organiseren, het goed te keuren voorstel slechts ontvankelijk indien de auteur ervan 

aantoont dat hij, vooraleer hij het voorstel heeft ingediend, zelf de betrokken ondernemingen 

heeft geraadpleegd en hij alle documenten en informatie hieromtrent bij dit voorstel voegt 

(artikel 8, §1, vierde lid, tweede zin, van het huishoudelijk reglement van de CREG). 

In casu beschikt de CREG met toepassing van artikel 6, §2, van het technisch reglement 

over een maximumtermijn van dertig kalenderdagen om een uitspraak te doen. Elia heeft ten 

aanzien van de CREG aangetoond dat zij de betrokken elektriciteitsondernemingen uitvoerig 

heeft geraadpleegd over de thans voorgestelde wijzigingen in de Users Group. De 

netgebruikers hebben de mogelijkheid gehad om hun opmerkingen aan Elia mee te delen in 

de periode tussen eind 2009 en 2012 en deze te bespreken. Elia heeft hiertoe de nodige 

documenten en informatie aan het huidige voorstel toegevoegd. 

Rekening houdend met deze elementen acht de CREG het huidige voorstel van Elia 

ontvankelijk. 

III.2 Voorgestelde wijzigingen van de contracten 

15. De CREG kan zich vinden in de filosofie achter de voorgestelde wijzigingen. Met 

toepassing van artikel 18bis, §3, 3°, van de elektriciteitswet wordt de beheerder van het 

                                                

9
 http://www.creg.info/pdf/Diversen/Z1213NL.pdf 
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gesloten industrieel net gelijkgesteld met de netgebruikers die geen distributienetbeheerders 

zijn voor de toepassing van de tarieven die toegepast worden door de netbeheerder op de 

beheerder van het gesloten industrieel net. Deze bepaling biedt steun voor het in de 

voorgestelde wijzigingen gehanteerde uitgangspunt, nl. dat de verplichtingen, tarieven en 

contracten betreffende de aansluiting op en de toegang van de beheerder van een gesloten 

industrieel net precies dezelfde zijn als die van een ‘klassiek’ toegangspunt tot het Elia-net. 

Verder komt de verantwoordelijkheid van het operationeel beheer van de toegang binnen het 

gesloten industrieel net inderdaad toe aan de beheerder van het gesloten industrieel net. Dit 

vloeit voort uit de bepalingen van artikel 18bis, §2, van de elektriciteitswet, bv. uit de 

verplichting voor de beheerder van een gesloten industrieel net om zijn net te exploiteren en 

te onderhouden en hierbij toezicht te houden, gelet op de kenmerken van het gesloten 

industrieel net, op de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van dit net (onder g). 

16. Wat de twee belangrijke overblijvende discussiepunten betreft deelt de CREG de 

mening van Elia dat deze de problematiek van de voorgestelde aanpassingen overstijgen en 

in een meer algemeen kader onderzocht moeten worden. 

Wat het eerste punt betreft over de netverliezen op het transmissienet die op basis van de 

netto-afname per ARP aan de ARP toegewezen worden, is de CREG het eens met Elia dat 

een dergelijke aanpassing het voorwerp van de huidige wijzigingsaanvraag overstijgt. Een 

aanpassing van dit principe beïnvloedt de operationele werkingsmiddelen van Elia en kan 

ook een invloed hebben op de tarieven. De CREG vindt het dan ook niet opportuun om dit 

principe in het kader van de huidige aanvraag te behandelen. De wenselijkheid en de 

haalbaarheid van een mogelijke aanpassing van dit principe zal door de CREG in een ruimer 

verband (namelijk dat van een definitieve tarifaire methodologie) nader bekeken moeten 

worden. 

Wat het tweede punt over het plaatsen van bijkomende Elia-tellingen in het geval van ICH-

contracten betreft, volgt de CREG eveneens het standpunt van Elia dat er ook binnen een 

gesloten industrieel net voor het afsluiten van ICH-contracten dezelfde algemene regels 

moeten gelden als voor een afnemer die rechtstreeks aan het Elia-net is aangesloten. 

Hierdoor zal Elia immers rechtstreeks kunnen vaststellen of de dienst al dan niet effectief 

geleverd is en hiervoor de nodige correctie van de evenwichtsparameter van de betrokken 

ARP kunnen doorvoeren. 

17. Onder de overige opmerkingen van een aantal netgebruikers zoals meegedeeld door 

Elia per e-mail van 5 december 2012, zijn er enkele van inhoudelijke aard. 
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18. Zo is er de opmerking dat Elia een specifieke procedure in het toegangscontract zou 

moeten opnemen om aan de beheerder van een gesloten industrieel net de nominaties van 

onderbreekbare afnamen (ICH-contracten) die zich binnen zijn net bevinden, over te maken. 

Volgens deze netgebruiker kent de beheerder van het gesloten industrieel net deze 

nominaties immers niet. 

De CREG is evenwel van mening dat, de beheerder van het gesloten industrieel net als 

toegangshouder enkel over de gegevens dient te beschikken om zich naar behoren van zijn 

taak te kwijten. Het is dan ook noodzakelijk dat de beheerder van het gesloten industrieel net 

in zijn (contractuele) relatie met zijn aangesloten klanten de nodige voorzorgen neemt om 

kennis te kunnen nemen van de gegevens en de informatie waarover zijn klanten beschikken 

om zijn taken naar behoren uit te voeren en hierbij te zorgen dat zijn klanten bijkomende 

diensten aan Elia kunnen aanbieden indien ze dit zouden wensen. 

Voor het corrigeren van de evenwichtsparameter van een ARP van een klant die aan-

gesloten is op een gesloten industrieel net naar aanleiding van het aanbieden van een ICH-

dienst aan Elia, dient de beheerder van een gesloten industrieel net niet tussen te komen. Hij 

hoeft daarvoor geen verdere actie te ondernemen en hoeft hiervoor dus niet over de 

specifieke nominaties van onderbreekbare afnamen binnen zijn gesloten net te beschikken. 

Het valt evenwel niet uit te sluiten dat de wijze van gegevensuitwisseling tussen Elia en de 

beheerder van het gesloten industrieel net, op basis van de opgedane praktijkervaring, later 

in de contracten moet worden bijgesteld. 

19. Verder wordt de opmerking gemaakt dat Elia aansprakelijk moet kunnen worden 

gesteld voor meters die door Elia worden beheerd en die zich binnen het gesloten industrieel 

net bevinden. 

De CREG is van mening dat Elia uiteraard aansprakelijk moet kunnen worden gesteld voor 

de goede werking van alle apparaten die Elia in eigen naam zou beheren in een gesloten 

industrieel net. De bepalingen van het toegangscontract kunnen geenszins zo worden 

uitgelegd dat dit niet het geval zou zijn. 

20. Tenslotte wordt door een netgebruiker nog opgemerkt dat het laatste lid van punt 

12.2.3. van het ARP-contract in tegenspraak is met het vorige lid en dus geschrapt zou 

moeten worden. 

De CREG deelt deze mening niet. Het voorlaatste lid handelt immers over de toegangs-

punten van de klanten binnen het gesloten industrieel net en het laatste lid handelt over het 
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toegangspunt van het gesloten industrieel net tot het Elia-net. Beide leden handelen dus 

over een andere categorie van toegangspunten en zijn als dusdanig wel verenigbaar en 

nuttig. 

21. De overblijvende opmerkingen van netgebruikers, zoals meegedeeld door Elia per e-

mail van 5 december 2012, betreffen tekstuele opmerkingen die de bedoeling hebben om 

bepaalde formuleringen te verduidelijken. Sommige netgebruikers geven aan dat een aantal 

voorgestelde tekstuele wijzigingen eerder wenselijk zijn of geen belangrijke struikelblok 

vormen. Daarnaast zijn er nog een beperkt aantal opmerkingen die vaag en weinig concreet 

zijn en die niet gemotiveerd worden. 

De CREG is er zich enerzijds van bewust dat tekstuele verbeteringen altijd mogelijk zijn 

maar is er zich anderzijds ook van bewust dat men na een lange periode van overleg op een 

bepaald ogenblik tot een finale tekst dient te komen die mogelijk niet door alle partijen als 

perfect kan worden beschouwd. 

De voorgestelde wijzigingen zijn evenwel noodzakelijk om het nieuwe concept “gesloten 

industrieel net” dat in de elektriciteitswet werd ingevoerd, vorm te geven en om de vrije 

leverancierskeuze voor de gebruikers van een gesloten industrieel net te garanderen. 

Bovendien is het ook noodzakelijk dat de beheerders van gesloten industriële netten 

onverwijld zekerheid bekomen over de toegepaste principes en hun taken ten opzichte van 

Elia zodat zij op hun beurt tijdig en op niet-discriminatoire wijze de nodige modaliteiten voor 

de aansluiting en de toegang tot hun net kunnen bepalen in een contract met de gebruikers 

van hun net. Op die manier kunnen zij zich van hun wettelijke taken ten aanzien van de 

gebruikers van hun gesloten net kwijten. 

22. Naast de intense samenwerking met de Users Group van Elia, meldt Elia dat ze ook 

een analyse gemaakt heeft van de compatibiliteit van de aangepaste contracten met de 

regionale wetgeving. Het is immers de betrachting van Elia om dezelfde contracten te 

kunnen gebruiken voor al zijn toegangspunten, onafhankelijk van het bevoegdheidsniveau. 

Elia is van mening dat de gevraagde contractaanpassingen hieraan beantwoorden. 

In dit kader wenst de CREG op te merken dat ze de voorgestelde wijzingen van de 

algemene voorwaarden van het toegangscontract en van het contract van toegangs-

verantwoordelijke enkel goedkeurt vanuit haar federale bevoegdheid en dat een goedkeuring 

geenszins een oordeel inhoudt over de compatibiliteit van de gewijzigde contracten met de 

regionale wetgeving. 
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IV. BESLISSING 

23. Gelet op de effectieve raadpleging door Elia van de betrokken elektriciteits-

ondernemingen die plaatsvond in de periode tussen eind 2009 en 2012, acht de CREG de 

aanvraag tot goedkeuring van de wijzigingen van de algemene voorwaarden van het 

toegangscontract en van de algemene voorwaarden van het contract van toegangs-

verantwoordelijke, die Elia per brief van 23 november 2012 aan de CREG overmaakte, 

ontvankelijk met toepassing van artikel 8, §1, vierde lid, tweede zin, van haar huishoudelijk 

reglement. 

24. Gelet op de hiervoor uiteengezette redenen, beslist de CREG bovendien, met 

toepassing van artikel 23, §2, tweede lid, 9°, van de elektriciteitswet en van artikel 6 van het 

technisch reglement, deze voorgestelde wijzigingen van de algemene voorwaarden van het 

toegangscontract en van de algemene voorwaarden van het contract van toegangs-

verantwoordelijke goed te keuren. 

25. Gelet op het gebrek aan ervaring inzake de werking van gesloten industriële netten 

en de interactie tussen de beheerders van deze netten en Elia, beslist de CREG eveneens 

dat Elia binnen het jaar na deze goedkeuring een uitgebreid rapport met een evaluatie van 

de praktische toepassing van de goedgekeurde bepalingen voor de gesloten industriële 

netten aan de CREG moet overmaken. Hierin moeten ook de standpunten van de betrokken 

ondernemingen aan bod komen. Indien de eerste praktijkervaringen tekortkomingen 

uitwijzen zullen de thans goedgekeurde bepalingen herzien moeten worden. Het spreekt 

voor zich dat indien het toepasselijk wettelijk kader wijzigt, de gewijzigde contracten 

eveneens geherevalueerd en desgevallend herzien moeten worden. 
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26. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de artikelen 18bis, 18ter en 23, §2, tweede 

lid, 9°, van de elektriciteitswet en het technisch reglement, gelet op wat uiteengezet wordt in 

hoofding I.2 van deze beslissing, in het gedrang zouden kunnen komen in de mate van hun 

strijdigheid met de bepalingen van het derde Europese energiepakket. De toepassing ervan 

door de CREG doet geen afbreuk aan de toekomstige beslissing van een daarvoor 

bevoegde rechterlijke instantie. 

 

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

 

               

Dominique WOITRIN François POSSEMIERS 
Directeur Voorzitter van het Directiecomité 
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Contract van Toegangsverantwoordelijke 

ARP-contract 

 

 

Contractreferentie: [] 

 

tussen: 

 

ELIA SYSTEM OPERATOR NV, een vennootschap naar Belgisch recht met het 

ondernemingsnummer 0476.388.378 en met maatschappelijke zetel Keizerslaan 20,  

1000 Brussel, België, rechtsgeldig vertegenwoordigd door De heer Valéry Stembert  

en De heer Frank Wellens, respectievelijk in de hoedanigheid van  

Key Account Manager ARP en Manager Customer Relations, 

 

hierna “Elia” genoemd, 

 

en 

 

[], een vennootschap naar [] recht met het ondernemingsnummer [] en met 

maatschappelijke zetel [],[],[], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [] en [] respectievelijk 

in de hoedanigheid van [] en [], 

 

 

hierna “ARP” genoemd, 

 

Elia en [ARP] kunnen ook elk aangeduid worden als “Partij” of gezamenlijk als 

“Partijen”. 
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Aangezien: 

 Elia het eigendomsrecht heeft, of ten minste het gebruiks- of exploitatierecht, voor het 

grootste gedeelte van het Belgische elektriciteitsnet; 

 Elia officieel aangeduid werd als netbeheerder; 

 [ARP] heeft verklaard toegangsverantwoordelijke te willen worden overeenkomstig met de 

bepalingen en voorwaarden vermeld in dit Contract; 

 [ARP] het belang begrijpt voor de veiligheid en de betrouwbaarheid van het Elia-Net van 

het naleven van al zijn evenwichtsverantwoordelijkheden, die verder in dit Contract worden 

gedefinieerd, op ieder ogenblik tijdens de uitvoering van dit Contract; 

 de Partijen begrijpen dat dit Contract geen contract is dat [ARP] toegang geeft tot het Elia-

Net; 

 

wordt overeengekomen wat volgt: 
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DEEL I: Definities en voorwerp van het Contract 

1 Definities 

Behoudens een verdere specificatie met oog op toepassing voor doeleinden van het  

Contract, zonder daarbij evenwel de bepalingen van openbare orde te miskennen, worden 

de begrippen gedefinieerd in de Elektriciteitswet, de Elektriciteitsdecreten en/of –

ordonnanties in verband met de organisatie van de elektriciteitsmarkt en/of de verschillende 

toepasselijke Technische Reglementen (zoals hieronder gedefinieerd) ook voor doeleinden 

van het Contract begrepen in de zin van deze wettelijke of reglementaire definities.  

Bijgevolg gelden volgende definities voor doeleinden van het Contract: 

“Aangesloten buitenlands transmissienet”: ofwel het Franse transmissienet (beheerd 

door RTE) of het Nederlandse transmissienet (beheerd door TenneT) naar gelang het geval; 

“Actief vermogen”: het elektrisch vermogen dat kan worden omgezet naar andere vormen 

van vermogen, zoals mechanisch, thermisch of akoestisch. De waarde is gelijk aan 

3 U I cosinus , waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele 

componenten van de spanning (tussen een fase en de aarde) en de stroom (in die fase) en 

waarbij  het faseverschil voorstelt tussen de fundamentele componenten van de spanning 

en de stroom; 

“(netto) Afgenomen energie”: de integraal van het (netto) Afgenomen vermogen in een 

gegeven Toegangspunt gedurende een gegeven periode; 

“(netto) Afgenomen vermogen”: het verschil, indien dit positief is, in een gegeven 

Toegangspunt en voor een gegeven kwartier, tussen het vermogen dat wordt afgenomen 

door de met dit Toegangspunt geassocieerde belasting(en) en het vermogen dat wordt 

geïnjecteerd door de met dit Toegangspunt geassocieerde Lokale Productie(s). Indien dit 

verschil negatief is, is het (netto) Afgenomen Vermogen gelijk aan nul; 

“Afname”: de afname van Actief vermogen: 

 op een Afnamepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-net, met 

uitzondering van de Afnamepunten die een Gesloten Distributienet voeden, of 

 de Distributie Afname-positie, als het een netto-afname betreft, of 

 de Afname-positie op een of meerdere toegangspunten van het Gesloten 

Distributienet, aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-afname betreft, of 

 door een Export, of 

 door een Interne energieoverdracht (“verkoop” – “verkoper”); 

”Afname-positie op het Gesloten Distributienet”: de afgenomen energie die op 

Kwartierbasis door een Beheerder van een Gesloten Distributienet dat op het Elia-Net is 

aangesloten, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een 

Toegangsverantwoordelijke; 

“Afnamepunt”: de fysieke plaats en het spanningsniveau van elk punt waar het vermogen 

vanuit het Elia-Net wordt afgenomen, en waarvoor toegang tot het Elia-Net wordt verleend 

aan de Toegangshouder overeenkomstig het Contract; 

“Afname van de Belasting”: het Actief vermogen dat bij aanwezigheid van Lokale 

Productie wordt afgenomen door een of meerdere belastingen die betrekking hebben op het 

betrokken Toegangspunt; 

“Bankwerkdagen”: de werkdagen in de banksector in België; 
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“Bandlevering”: het Actief vermogen per Kwartier voor een Afnamepunt dat genomineerd 

wordt door een Toegangsverantwoordelijke en dat bevestigd wordt door de betreffende 

Netgebruiker. De Evenwichtsperimeter van [ARP] wordt aangepast voor alle relevante 

Bandleveringen. De specificaties voor Bandleveringen worden beschreven in het 

toegangscontract; 

“Beheerder van het Gesloten Distributienet”: natuurlijke of rechtspersoon aangeduid door 
de bevoegde overheid als beheerder van het Gesloten Distributienet; 

 
“Bijlage”: een bijlage bij het Contract; 

“Bruto afgenomen energie”: de integraal van het bruto Afgenomen vermogen in een 

gegeven Toegangspunt gedurende een gegeven periode; 

“Bruto afgenomen vermogen”: het vermogen dat in een gegeven Toegangspunt en 

gedurende een gegeven Kwartier wordt afgenomen door de met dit Toegangspunt 

geassocieerde belasting(en); 

“Bruto geïnjecteerde energie”: de integraal van het bruto Geïnjecteerd vermogen in een 

gegeven Toegangspunt gedurende een gegeven periode; 

“Bruto geïnjecteerd vermogen”: het vermogen dat in een gegeven Toegangspunt en 

gedurende een gegeven Kwartier wordt geïnjecteerd door de met dit Toegangspunt 

geassocieerde Productie(s);  

“CDS”: acroniem voor 'closed distribution system' of Gesloten Distributienet, zoals hierna 

gedefinieerd; 

“Concessionaris”: de Netgebruiker die tevens houder is van één (of meer) 

domeinconcessie(s) afgeleverd in overeenstemming met artikel 6 van de Elektriciteitswet, 

voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in 

de zeegebieden onder Belgische jurisdictie; 

“Contract”: dit contract inzake evenwichtsverantwoordelijkheid afgesloten tussen Elia en 

[ARP]; 

“CREG”: Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas; 

“Dag D”: om het even welke kalenderdag waarop de uitvoering van een Nominatie gepland 

wordt; 

“Dag D-1”: de kalenderdag voor Dag D; 

“Dag D+1”: de kalenderdag volgend op Dag D; 

“Day-ahead Import en/of Export”: een Internationale Uitwisseling waarvoor de Nominatie 

uiterlijk op Dag D-1 bij Elia is ingediend overeenkomstig met de bepalingen van het Contract; 

“Day-ahead Nominatie”: een tabel die een aantal gegevens bevat zoals de kenmerken van 

een toegang tot het Elia-Net op een bepaalde Dag D, met inbegrip van de hoeveelheid Actief 

vermogen per tijdseenheid die moet worden geïnjecteerd of afgenomen; door [ARP] bij Elia 

ingediend uiterlijk op Dag D-1, overeenkomstig de bepalingen van het Contract; 

“Distributie Afname-positie”: de energie die op Kwartierbasis door een andere 

distributienetbeheerder dan Elia, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen 

aan de Evenwichtsperimeter van een Toegangsverantwoordelijke; 

“Distributie Afname-positie afgenomen energie”: de afgenomen energie die op 

Kwartierbasis door een andere distributienetbeheerder dan Elia, behorende tot de Belgische 

regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een 

Toegangsverantwoordelijke; 
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“Distributie Afname-positie geïnjecteerde energie”: de geïnjecteerde energie die op 

Kwartierbasis door een andere distributienetbeheerder dan Elia, behorende tot de Belgische 

regelzone, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een 

Toegangsverantwoordelijke; 

 “Elektriciteitswet”: de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, zoals aangepast van tijd tot tijd; 

“Elia-Net”: het elektriciteitsnet waarop Elia het eigendomsrecht of tenminste het gebruiks- of 

exploitatierecht heeft, en waarvoor Elia is aangeduid als netbeheerder; 

“Evenwichtsperimeter”: elke Afname en Injectie toegekend aan [ARP] zoals bepaald in 

artikel 11 van dit Contract; 

“Export”: een Internationale Uitwisseling op de Noordgrens van het Elia-Net naar het 

Nederlandse transmissienet, of een Internationale Uitwisseling op de Zuidgrens van het Elia-

Net naar het Franse transmissienet, naargelang het geval; 

“Fysiek Transmissierecht”: Import- of Exportcapaciteit, toegewezen conform de regels 

vermeld in de Bijlagen 1 en 2 van het Contract; 

“Gate”: uiterste Uur voor het indienen van aanvragen van Intraday capaciteit 

overeenkomstig met de regels van Bijlage 1 of Bijlage 2 van het Contract. De lijst van de 

Gates betreffende de Noordgrens en/of de Zuidgrens is gepubliceerd op de website van Elia; 

“Gebruiker van het Gesloten Distributienet”: een eindafnemer of producent die op het net 

van een Gesloten Distributienet is aangesloten en die beschikt over minstens één CDS-

Toegangspunt, ongeacht of hij al dan niet zijn keuze van een leverancier uitoefent; 

“Gedeelde injectie”: het Actief vermogen op Kwartierbasis voor een Injectiepunt dat door 

een Toegangsverantwoordelijke genomineerd werd, maar dat op procentbasis zal toegekend 

worden aan de Evenwichtsperimeters van meer dan één Toegangsverantwoordelijke; de 

specificaties voor Gedeelde injecties worden beschreven in het standaard toegangscontract; 

“Gesloten Distributienet”: het Gesloten Distributienet (of, volgens de Elektriciteitswet, de 

Elektriciteitsdecreten en/of –ordonnanties: industrieel gesloten net, professioneel gesloten 

net, gesloten distributienet) is een net dat rechtstreeks op het Elia-Net is aangesloten en dat 

door de bevoegde autoriteiten erkend is als een Gesloten Distributienet; 

“(netto) Geïnjecteerde energie”: de integraal van het (netto) Geïnjecteerd vermogen in 

een gegeven Toegangspunt gedurende een gegeven periode; 

“(netto) Geïnjecteerd vermogen”: het positief verschil in een Toegangspunt en voor een 

gegeven kwartier tussen het vermogen dat wordt geïnjecteerd door de met dit Toegangspunt 

geassocieerde productie(s) en het vermogen dat wordt afgenomen door de met dit 

Toegangspunt geassocieerde belasting(en). . Als dit verschil negatief is, dan is het (netto) 

Geïnjecteerd vermogen gelijk aan nul; 

“Import”: een Internationale Uitwisseling op de Noordgrens van het Nederlandse 

transmissienet naar het Elia-Net, of een Internationale Uitwisseling op de Zuidgrens van het 

Franse transmissienet naar het Elia-Net, naar gelang van het geval; 

“Injectie”: de injectie van Actief vermogen: 

 op een Injectiepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-Net, met 

uitzondering van de Injectiepunten die een Gesloten Distributienet voeden, of 

 de Distributie Afname-positie, als het een netto-injectie betreft, of 

 de Injectiepositie op een of meerdere toegangspunten van het Gesloten 

Distributienet aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-injectie betreft, of 
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 door een Import, of 

 door een Interne energieoverdracht (“koop” – “koper”); 

”Injectie-positie op het Gesloten Distributienet”: de geïnjecteerde energie die op 

Kwartierbasis door een Beheerder van een Gesloten Distributienet dat op het Elia-Net is 

aangesloten, wordt toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van een 

Toegangsverantwoordelijke; 

“Injectiepunt”: de fysieke plaats en het spanningsniveau van elk punt waar het vermogen in 

het Elia-Net wordt geïnjecteerd, en waarvoor toegang tot het Elia-Net wordt verleend aan de 

Toegangshouder overeenkomstig het Contract; 

“Injectie van Lokale Productie”: het Actief vermogen dat in het geval van Lokale Productie 

wordt geïnjecteerd door een of meerdere Lokale Productie-eenheden die betrekking hebben 

op het betrokken Toegangspunt; 

“Internationale Uitwisseling”: een internationale uitwisseling van Actief vermogen op de 

Noordgrens en/of op de Zuidgrens, gekoppeld aan een Fysieke transmissierecht, waarvoor 

een Nominatie bij Elia moet worden ingediend overeenkomstig met het Contract; 

“Interne energieoverdracht”: een energie-uitwisseling binnen de regelzone van Elia tussen 

[ARP] en een andere Toegangsverantwoordelijke die van Elia de toestemming verkregen 

heeft om op bilaterale basis energie uit te wisselen, waarvoor door de genoemde 

Toegangsverantwoordelijken overeenkomstig met dit Contract een Nominatie moet 

voorgelegd worden aan Elia. Elke referentie naar een Interne energieoverdracht in dit 

Contract omvat zowel de Interne energieoverdracht Day-Ahead als de Interne 

energieoverdracht Intraday; 

“Interne energieoverdracht Day-Ahead”: een interne energie-uitwisseling waarvoor de 

Nominatie ten laatste op Dag D-1 ingediend wordt bij Elia, overeenkomstig met de 

bepalingen in dit Contract; 

“Interne energieoverdracht Intraday”: een Interne energieoverdracht waarvoor de 

Nominatie ten laatste op Dag D+1 door de Toegangsverantwoordelijken ingediend wordt bij 

Elia, overeenkomstig met de bepalingen in dit Contract; 

“Intraday Import en/of Export”: een Internationale Uitwisseling waarvoor de Nominatie 

intra-day bij Elia werd ingediend overeenkomstig met de bepalingen van het Contract; 

“Intraday Nominatie”: een tabel die een aantal gegevens bevat zoals de kenmerken van 

een toegang tot het Elia-Net op een bepaalde Dag D, met inbegrip van de hoeveelheid Actief 

vermogen per tijdseenheid die moet worden geïnjecteerd of afgenomen; door [ARP] bij Elia 

ingediend in intraday uiterlijk op Dag D+1, overeenkomstig de bepalingen van het Contract; 

“KB Beurs”: het Koninklijk Besluit van 20 oktober 2005 met betrekking tot de oprichting en 

de organisatie van een Belgische markt voor de uitwisseling van energieblokken; 

“KB Productieafwijking”: het Koninklijk Besluit van 30 maart 2009 betreffende  

productieafwijkingen op installaties voor de productie van elektriciteit uit wind in de 

zeegebieden tot uitvoering van artikel 7§3 van de Elektriciteitswet; 

“Lokale Productie”: er is sprake van Lokale Productie indien het Injectiepunt van een of 

meerdere productie-eenheden identiek is aan het Afnamepunt van een of meerdere 

belastingen en indien de productie-eenheid/productie-eenheden zich op dezelfde 

geografische site  bevindt/bevinden als de belasting(en) van de betrokken Netgebruiker; 

“Marktbeheerder”: een vennootschap die beantwoordt aan de voorwaarden opgelegd in 

het KB Beurs; 
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“Marktkoppeling”: de koppeling van de day-ahead elektriciteitsbeurzen Belpex en onder 

meer APX en EPEXSpot, d.i. de gecoördineerde prijs- en volumebepaling van deze 

elektriciteitsbeurzen waarvoor het noodzakelijk is dat de betrokken 

transmissienetbeheerders aan deze elektriciteitsbeurzen kennis geven van de beschikbare 

dagcapaciteit op de betrokken grenzen, teneinde deze capaciteit (impliciet) toe te kennen 

aan de deelnemers van deze elektriciteitsbeurzen op een marktgebaseerde manier;  

“Netgebruiker”: elke natuurlijke of rechtspersoon die als producent of afnemer of 

Beheerder van het Gesloten Distributienet op het Elia-Net is aangesloten en die, indien 

hijzelf niet optreedt als Toegangshouder, de Toegangshouder heeft aangeduid; 

“Nominatie”: Day-ahead Nominatie en/of Intraday Nominatie; 

“Noordgrens”: alle interconnectiepunten tussen het Elia-Net en het Nederlandse 

transmissienet; 

“Onevenwicht”: het verschil per Kwartier tussen de totale Injectie in het Elia-Net behorende 

tot de Evenwichtsperimeter van [ARP] en de totale Afname van het Elia-Net behorende tot 

de Evenwichtsperimeter van [ARP] zoals beschreven in Bijlage 3; 

“Positie op Gesloten Distributienet”: de energie die op Kwartierbasis door een Beheerder 

van een Gesloten Distributienet dat op het Elia-Net is aangesloten, wordt toegewezen aan 

de Evenwichtsperimeter van een Toegangsverantwoordelijke; 

“Productie-eenheid“: een fysieke eenheid die een generator bevat die elektriciteit opwekt 
en die geassocieerd is met een Toegangspunt van het Elia-Net. 

“Register van de Toegangsverantwoordelijken”: het register dat door Elia wordt 

bijgehouden en waarin alle Toegangsverantwoordelijken opgenomen werden die een 

contract van Toegangsverantwoordelijke afgesloten hebben met Elia; 

“Shipping Agent”: een vennootschap die verantwoordelijk is voor het afhandelen van 

Nominaties in het kader van Marktkoppeling; 

“Technisch Reglement Transmissie”: het Koninklijk besluit van 19 december 2002, zoals 

aangepast van tijd tot tijd, houdende een technisch reglement voor het beheer van het 

transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe; 

“Technische Reglementen”: het Technisch Reglement Transmissie en de Technische 

Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie; 

“Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie”: 

de technische reglementen Plaatselijk Vervoer, lokale of gewestelijke transmissie van 

elektriciteit die van toepassing zijn of zullen worden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en 

zoals aangepast van tijd tot tijd; 

“Tegenpartij”: Toegangsverantwoordelijke met wie een interne energieoverdracht is 
uitgevoerd; 
 
“Toegangshouder”: de Toegangsaanvrager die het Contract afsluit met Elia; dit kan de 
Netgebruiker zijn, of gelijk welke andere natuurlijke of rechtspersoon die de Netgebruiker 
aanwijst binnen de beperkingen van de toepasselijke wetten en reglementen; 

“Toegangspunt”: een Injectiepunt en/of een Afnamepunt op het Elia-Net; 

“Toegangspunt CDS”: het toegangspunt tot het Gesloten Distributienet van een Gebruiker 

van dit Gesloten Distributienet, waar op virtuele wijze het geheel van zijn fysieke afname(s) 

en/of injectie(s) van Actief Vermogen binnen het Gesloten Distributienet kan worden 

geaggregeerd; 
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“Toegangsverantwoordelijke” of “ARP”: elke natuurlijke of rechtspersoon ingeschreven in 

het register van Toegangsverantwoordelijken overeenkomstig met het Technisch Reglement 

Transmissie; in de Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke 

Transmissie ook nog aangeduid met de term evenwichtsverantwoordelijke; 

“Uur”: het normale uur van een dag, uitgedrukt in Belgische tijd, of een duur van zestig (60) 

minuten; 

“Voorspelling van de productie van energie”; de voorspellingen van de productie van 

energie zoals vastgesteld in overeenstemming met artikel 4 van het KB Productieafwijking; 

de Voorspellingen van de productie van energie zoals bedoeld in dit Contract zijn die welke 

worden vastgesteld voorafgaand aan en voor de indiening van de betrokken Nominaties; 

“Wet van 2 augustus 2002”: de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 

betalingsachterstand bij handelstransacties zoals aangepast van tijd tot tijd;  

“Zuidgrens”: alle interconnectiepunten tussen het Elia-Net en het Franse transmissienet. 
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2 Aanvullende interpretatieregels 

De titels en hoofdingen van artikelen en/of bijlagen in het Contract worden enkel opgenomen 

voor de eenvoud van verwijzing en drukken op geen enkele wijze de bedoeling van Partijen 

uit. Zij zullen niet in overweging worden genomen bij de interpretatie van de bepalingen van 

het Contract. 

De Bijlagen van dit Contract maken integraal deel uit van het Contract. Elke verwijzing naar 

het Contract omvat de Bijlagen, en vice versa. Indien er een interpretatieconflict is tussen 

een Bijlage van dit Contract en één of meerdere bepalingen van dit Contract, zullen de 

bepalingen van dit Contract voorrang hebben. Indien [ARP] praktische vragen heeft 

betreffende de interpretatie van een procedure vermeld in dit contract of in de Bijlage daarbij, 

zal hij deze vraag voorleggen aan Elia. 

De concretisering in het Contract van een specifieke verplichting of bepaling opgenomen in 

de Technische Reglementen, zal op geen enkele wijze worden geacht afbreuk te doen aan 

de verplichtingen of bepalingen die, krachtens de Technische Reglementen toepassing 

dienen te vinden in de relevante situatie. 

 

3 Voorwerp van het Contract 

In dit Contract en zijn Bijlagen worden vastgesteld: 

 de bepalingen en voorwaarden, met inbegrip van de technische en operationele 

vereisten die [ARP] dient na te leven om de status van 

Toegangsverantwoordelijke te verkrijgen en deze status gedurende de looptijd 

van dit Contract te behouden. [ARP] begrijpt en aanvaardt dat de uitvoering van 

alle of een deel van de bepalingen van dit Contract, inclusief alle of een deel 

van de rechten die hem hierin worden verleend, kunnen onderworpen zijn aan 

andere contractuele, wettelijke, administratieve of reglementaire bepalingen; en 

 de contractuele verplichtingen van de Partijen om, desgevallend, het 

Onevenwichtstarief te betalen of te crediteren, dat van toepassing is ten 

gevolge van een Onevenwicht zoals bepaald in dit Contract te betalen of te 

crediteren; dit tarief bestaat uit het tarief voor de evenwichtsenergie en het tarief 

dat toegepast wordt op de energie die fysiek wordt afgenomen en/of 

geïnjecteerd; en 

 alle andere rechten en plichten van de Partijen in dit verband, met inbegrip van 

de gevolgen van (een) mogelijk(e) Onevenwicht(en) zoals hierin bepaald. 

Elke Partij is zich bewust van de onderlinge samenhang die bestaat tussen het 

aansluitingscontract, het contract van Toegangsverantwoordelijke en het toegangscontract 

die elk ten aanzien van elkaar een noodzakelijk accessorium zijn voor de veiligheid, 

betrouwbaarheid en de efficiëntie van het Elia-Net en die derhalve onmisbaar zijn voor de 

uitvoering van de contractuele relatie. 

De Partijen zorgen ervoor dat hun contractuele relaties ten aanzien van elkaar steeds 

steunen op het bestaan en de goede uitvoering van de nodige contractuele afspraken met 

de relevante derde partijen die een aansluitingscontract en/of toegangscontract hebben 

afgesloten met Elia of een andere netbeheerder binnen de Belgische regelzone. 
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DEEL II: Algemene voorwaarden 

4 Bewijs van de financiële solvabiliteit van [ARP] 

Het sluiten van het Contract veronderstelt dat [ARP] het bewijs levert van zijn financiële 

solvabiliteit. 

Het bewijs van de financiële solvabiliteit van [ARP] bij het sluiten van het Contract 

veronderstelt dat [ARP] voldoet aan de bijzondere bepalingen inzake financiële waarborgen 

zoals overeengekomen in het Contract. 

Tijdens de gehele duur van het Contract moet [ARP], op gemotiveerd verzoek van Elia, het 

bewijs leveren aan Elia van zijn financiële solvabiliteit. 

De financiële solvabiliteit van [ARP] tijdens de uitvoering van het Contract is een essentieel 

bestanddeel van het met Elia afgesloten Contract en van de door Elia aangegane 

verbintenissen.  

 

5 Facturatie- en betalingsvoorwaarden 

5.1 Facturen 

Elia zal, afhankelijk van het geval, facturen of creditnota’s opsturen naar [ARP]. Het 

facturatieadres is vermeld in Bijlage 6 van dit Contract.  

Facturen of creditnota’s zijn betaalbaar/worden gecrediteerd door de Partijen binnen de 

vijftien (15) dagen na ontvangstdatum van de factuur. De ontvangst van de factuur door 

[ARP] wordt verondersteld te hebben plaatsgehad drie (3) dagen na verzendingsdatum van 

de factuur. 

In het geval de Partijen verzuimen een deel van of al de genoemde facturen of creditnota’s 

binnen de hierboven vermelde termijn van achttien (18) dagen te betalen of te crediteren, is 

een intrest voor laattijdige betaling verschuldigd aan een intrestvoet bepaald overeenkomstig 

met artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 en is deze intrest verschuldigd vanaf de 

vervaldatum van de factuur of de creditnota tot de betaling of de creditering volledig werd 

uitgevoerd.  

Bovendien hebben Partijen dan, onverminderd hun recht op vergoeding van de 

gerechtskosten overeenkomstig met het Gerechtelijk Wetboek, recht op de 

schadeloosstelling voorzien in artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De hierboven 

opgenomen bepalingen doen geen afbreuk aan de overige rechten van Partijen 

overeenkomstig met de toepasselijke wetten en reglementen en de bepalingen van het 

Contract.  

 

5.2 Bezwaar 

Elk bezwaar betreffende een factuur of creditnota moet, om ontvankelijk te zijn, vóór de 

vervaldatum van de geprotesteerde factuur of creditnota worden geformuleerd per 

aangetekend schrijven met omstandige en gedetailleerde vermelding van de redenen van 

het bezwaar. 

Een bezwaar heft geenszins de verplichting op om de factuur te betalen volgens de 

bepalingen van artikel 5.1 van het Contract, behoudens in geval het bezwaar van [ARP] 

manifest gegrond is. 
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5.3 Modaliteiten voor het invorderen van eventueel onbetaalde sommen 

Bij gebreke van betaling van de factuur binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst door 

ARP van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven vanwege Elia, die geacht wordt 

plaats te vinden binnen de drie (3) dagen na de verzending ervan, zal Elia, onverminderd de 

toepassing van de voorafgaande bepalingen, het recht hebben om beroep te doen op de 

financiële waarborg zoals gepreciseerd in artikel 17 van het Contract. De maatregelen voor 

het invorderen van onbetaalde sommen zullen door Elia worden toegepast op niet-

discriminerende en redelijke wijze. 

 

6 Mededeling aan derden van vertrouwelijke of commercieel gevoelige 

informatie  

Partijen verbinden zich er toe om de informatie die zij, in het kader van en naar aanleiding 

van dit Contract met elkaar uitwisselen en van elkaar bekomen en die de mededelende Partij 

als vertrouwelijk bestempelt en/of die dient te worden beschouwd als vertrouwelijk 

overeenkomstig met de toepasselijke wetten en reglementen, vertrouwelijk te behandelen. 

De Partijen verbinden zich ertoe bovenvermelde vertrouwelijke informatie niet mee te delen 

aan derden behoudens wanneer aan minstens één van de volgende voorwaarden voldaan 

is: 

1) indien Elia en/of [ARP] werd(en) opgeroepen om in rechte te getuigen of in hun 

verhouding met de controle-autoriteiten voor de elektriciteitsmarkt of andere 

administratieve overheden; 

2) in het geval van een voorafgaand schriftelijk akkoord van de Partij van wie de 

vertrouwelijke informatie uitgaat; 

3) wat betreft Elia, in overleg met beheerders van andere netten of in het kader van 

contracten en/of regels met de buitenlandse netbeheerders en voor zover de 

bestemmeling van deze informatie er zich toe verbindt aan deze informatie dezelfde 

graad van vertrouwelijkheid te geven als deze gegeven door Elia; 

4) indien deze informatie gemakkelijk en gewoon toegankelijk is of voor het publiek 

beschikbaar is; 

5) wanneer de mededeling door Elia en/of [ARP] onmisbaar is voor technische of 

veiligheidsredenen, onder meer aan de (onder)aannemers en/of hun werknemers 

en/of hun vertegenwoordigers, voor zover deze bestemmeling(en) gebonden zijn 

door regels van vertrouwelijkheid die op gepaste wijze de bescherming van de 

vertrouwelijkheid van de informatie waarborgen; 

6) indien de mededeling door Elia noodzakelijk is voor de continuïteit van de 

evenwichtsverantwoordelijkheid voor het (de) Toegangspunt(en), de Distributie 

Afname-positie(s) en de Positie(s) op het Gesloten Distributienet toegekend aan de 

perimeter van [ARP] zoals bepaald in artikel 9.4 van dit Contract of ook voor de 

uitvoering van andere contracten die met Netgebruikers zijn gesloten, indien deze 

contracten uitdrukkelijk in deze mededeling voorzien. 

Partijen aanvaarden dat de vertrouwelijkheid van gegevens niet tussen hen kan worden 

ingeroepen, noch ten aanzien van andere personen, onder meer de Netgebruiker, betrokken 

bij de uitvoering van het Contract. 
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Onverminderd de toepasselijke wetten en reglementen blijft deze bepaling in ieder geval 

geldig tot vijf (5) jaar na de beëindiging van het Contract. 

Niettegenstaande de voorafgaande vertrouwelijkheidsclausule, in de toegangsovereenkomst 

of in eender welke andere overeenkomst of eender welk ander document tussen [ARP] en 

Elia, mag Elia de naam van de Toegangsverantwoordelijke en zijn status als een Partij op 

haar website bekendmaken. Alle Bijlagen of delen ervan, die niet specifiek zijn voor het 

Contract, mogen ook door Elia op haar website worden bekendgemaakt. 

 

7 Geschillenbeslechting 

[ARP] verklaart hierbij dat hij door Elia, voorafgaand aan het ondertekenen van het Contract, 

op de hoogte werd gebracht van zijn rechten en onder meer dat de geschillen betreffende de 

toegang tot het Elia-Net, de toepassing van het Technisch Reglement Transmissie of de 

tarieven bedoeld in de artikelen 12 tot 12novies van de Elektriciteitswet mogen worden 

voorgelegd, naargelang zijn keuze, aan bemiddeling of arbitrage overeenkomstig met het 

reglement bedoeld in artikel 28 van de Elektriciteitswet. 

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering 

van het Contract of van latere contracten of operaties die er zouden kunnen uit voortvloeien, 

alsook elk ander geschil betreffende of verband houdend met het Contract zal naar keuze 

van de meest gerede Partij: 

 tot de bevoegdheid behoren van de Rechtbank van koophandel te Brussel; of 

 worden voorgelegd aan de door de bevoegde reguleringsinstantie 

georganiseerde bemiddelings- of arbitragedienst overeenkomstig met de 

toepasselijke wetten en reglementen; of 

 worden voorgelegd aan een ad hoc arbitrage overeenkomstig met de 

bepalingen van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. 

Gelet op de complexe verhoudingen, aanvaarden Partijen bij deze, teneinde de toepassing 

van de regels inzake samenhang of tussenkomst mogelijk te maken, hetzij om in geval van 

samenhangende geschillen afstand te doen van elk arbitragebeding teneinde in een andere 

gerechtelijke procedure tussen te komen, hetzij, omgekeerd, om afstand te doen van een 

gerechtelijke procedure teneinde deel te nemen aan een meerpartijen arbitrage. In geval van 

verdeeldheid wordt de voorkeur gegeven aan de eerste ingeleide procedure. 

 

8 Maatregelen in geval van een noodsituatie of overmacht 

8.1 Definitie en gevolgen van overmacht en noodsituatie 

De uitvoering van de verplichtingen voorwerp van het Contract, waarvoor overmacht en/of 

een noodsituatie zoals gedefinieerd in de Technische Reglementen wordt ingeroepen, wordt 

tijdelijk opgeschort voor de duur van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot overmacht en/of 

noodsituatie. 

Onder overmacht dient te worden begrepen alle redelijkerwijs niet te voorziene voorvallen, 

voorgekomen na de afsluiting van het Contract en niet te wijten aan een fout van één van de 

Partijen, die niet redelijkerwijze kunnen worden vermeden of overwonnen en die de 

uitvoering van het Contract tijdelijk, of definitief, onmogelijk maken.  
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De Partij die een situatie van overmacht en/of een noodsituatie inroept, zal zo snel mogelijk 

de andere Partij op de hoogte brengen per telefoon en/of e-mail en/of fax, van de reden 

waarom zij haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren en welke de 

redelijkerwijze voorzienbare termijn van de niet-uitvoering zal zijn. 

De Partij die een situatie van overmacht en/of noodsituatie inroept, stelt niettemin alles in het 

werk om de gevolgen van de niet-uitvoering van zijn verplichtingen voor de andere Partij, het 

Elia-Net of derden te beperken en zijn verplichtingen opnieuw te vervullen. 

Indien de periode van overmacht en/of noodsituatie een duur heeft van dertig (30) 

opeenvolgende dagen of meer en dat een Partij, als gevolg van de situatie van overmacht 

en/of noodsituatie, niet in staat is om de essentiële verplichtingen van het Contract na te 

komen, mag een Partij het Contract opzeggen met onmiddellijke ingang via een gemotiveerd 

aangetekend schrijven. 

 

8.2 Maatregelen 

Ingeval zich een noodsituatie of een meervoudige incidentsituatie, zoals gedefinieerd in de 

Technische Reglementen voordoet of ingeval Elia meent dat een noodsituatie zich 

redelijkerwijze zou kunnen voordoen, kan Elia de nodige maatregelen, eventueel preventief, 

treffen die beschreven staan in de Technische Reglementen, waaronder het hanteren van de 

reddingscode en de heropbouwcode. 

De reddingscode bepaalt de operationele procedures in het kader van een noodsituatie en 

omvat ook het afschakelplan, dat onder meer de procedures en prioriteiten inzake 

afschakelen van Netgebruikers bepaalt. 

De heropbouwcode bevat de operationele procedures voor de heropbouw van het elektrisch 

systeem. 

De reddingscode en de heropbouwcode kunnen geconsulteerd worden op vraag van [ARP]. 

Deze codes kunnen op elk moment door Elia worden gewijzigd volgens de wettelijke en 

reglementaire bepalingen. 

De toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de reddingscode en de 

heropbouwcode en de eventuele latere wijzigingen zijn van toepassing op de Partijen. 

[ARP] verbindt zich ertoe onverwijld alle maatregelen overeenkomstig met de voorafgaande 

bepalingen na te leven die hem door Elia per telefoon en/of e-mail en/of fax worden 

meegedeeld teneinde noodsituaties te voorkomen en/of te verhelpen. 
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9 Beëindiging of schorsing van dit Contract 

9.1 Beëindiging van dit Contract door [ARP] 

[ARP] kan dit Contract beëindigen ten vroegste drie (3) maanden na kennisgeving van de 

beëindiging aan Elia via aangetekend schrijven en op voorwaarde dat ten hoogste op het 

einde van de drie (3) opzegmaanden:  

i. hij dit ter kennis heeft gebracht aan de toegangshouder(s) die hem hebben 

aangeduid; en 

ii. alle Injectiepunten en Afnamepunten in de Evenwichtsperimeter van [ARP] op 

geldige wijze werden toegekend aan één of meerdere andere 

Toegangsverantwoordelijken en dat geen enkele Distributie Afname-positie of 

Positie op Gesloten Distributienet aangeduid is voor toewijzing aan [ARP]. 

Ingeval [ARP] aan het einde van de drie (3) opzegmaanden nog niet al zijn contractuele 

verbintenissen is nagekomen, zal het Contract voor de uitvoering van deze verbintenissen 

blijven verder bestaan tot op het ogenblik dat alle contractuele verplichtingen van [ARP] 

overeenkomstig met het Contract geldig zijn nagekomen. 

 

9.2 Schorsing en beëindiging van dit Contract door Elia 

Onverminderd haar andere rechten of vorderingen in rechte mag Elia, zonder dat enige 

voorafgaande rechterlijke machtiging vereist is, dit Contract eenzijdig schorsen per 

gemotiveerd aangetekend schrijven indien: 

a) [ARP] een grove inbreuk pleegt op de technische bepalingen aangegeven in het 

Technisch Reglement Transmissie, zoals onder meer beschreven in artikelen 10 

en 12 van dit Contract, en hierdoor de veiligheid van het Elia-Net acuut in 

gevaar brengt; in dit geval zal de schorsing met onmiddellijke ingang van kracht 

worden; of 

b) [ARP] een grove inbreuk pleegt op de technische bepalingen aangegeven in het 

Technisch Reglement Transmissie, zoals onder meer beschreven in artikelen 10 

en 12 van dit Contract, en hierdoor de veiligheid van het Elia-Net in gevaar 

brengt; in zoverre [ARP] deze inbreuk niet binnen de 10 kalenderdagen na 

verzending van het aangetekend schrijven heeft hersteld; in dit geval treedt de 

schorsing in vanaf de datum bepaald in het aangetekend schrijven waarbij de 

schorsing wordt meegedeeld; of 

c) [ARP] de artikelen 14 of 17 van dit Contract niet naleeft, in dit geval zal de 

schorsing met onmiddellijke ingang van kracht worden. 

Onverminderd haar andere rechten of vorderingen in rechte mag Elia, zonder dat enige 

voorafgaande rechterlijke machtiging vereist is, dit Contract eenzijdig per gemotiveerd 

aangetekend schrijven beëindigen, indien [ARP] de inbreuk niet heeft hersteld binnen tien 

(10) kalenderdagen na de datum van bedoeld aangetekend schrijven, indien: 

1) er herhaalde inbreuken worden vastgesteld van a), b) of c) hierboven na de 

bovenvermelde schorsing; of 

2) de aanduiding als federaal transmissienetbeheerder wordt ingetrokken, 

gewijzigd of niet verlengd. 
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9.3 Beëindiging van dit Contract door beide Partijen 

Onverminderd de overige gevallen van schorsing en/of beëindiging overeenkomstig met de 

toepasselijke wetten en reglementen en/of het Contract mag elke Partij dit Contract  

beëindigen mits voorafgaande rechterlijke machtiging : 

 in het geval een Partij een inbreuk pleegt op haar contractuele verplichtingen;  

 in geval een belangrijke en nadelige wijziging plaatsvindt in het juridisch statuut, 

de juridische structuur, de activiteiten, het bestuur of de financiële toestand van 

de andere Partij, die redelijkerwijze tot de conclusie voert dat de bepalingen en 

voorwaarden van het Contract door deze Partij niet zullen kunnen worden 

nageleefd. 

Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht voor de [ARP] om opnieuw toegang te 

bekomen tot het Elia-Net overeenkomstig met artikel 15 van de Elektriciteitswet, zodra al de 

verbintenissen van de [ARP] zijn nageleefd en hij opnieuw in staat is de verbintenissen van 

een ARP na te komen. 

 

9.4 Bijkomende gevolgen 

In alle gevallen van schorsing of beëindiging van dit Contract, zullen Nominaties voor Dag D, 

voorgelegd in uitvoering van dit Contract, maar waarvoor de relevante Dag D valt na de 

datum van de effectieve beëindiging of schorsing, automatisch vervallen. 

In alle gevallen van schorsing of beëindiging van dit Contract, zijn de Partijen ertoe 

gehouden al hun betalingsverplichtingen, voortvloeiende uit de uitvoering van dit Contract of 

als gevolg van de schorsing of de beëindiging ervan, te voldoen. In de gevallen bedoeld in 

artikelen 9.2 en 9.3 zullen de genoemde betalingsverplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. 

In alle gevallen van schorsing of beëindiging van het Contract door Elia, zal Elia de 

betreffende toegangshouders van de Toegangspunten toegewezen aan de 

Evenwichtsperimeter van [ARP] en/of de Beheerders van de Gesloten Distributienetten 

toegewezen aan de Posities op het Gesloten Distributienet van [ARP] en/of de 

distributienetbeheerders toegewezen aan de Distributie Afname-positie(s) van [ARP] en de 

CREG op de hoogte brengen van de schorsing en/of de beëindiging van het Contract. 

In alle gevallen van schorsing of beëindiging van dit Contract, zal de registratie in het 

Register van toegangsverantwoordelijken tijdelijk of definitief ingetrokken worden. 

 

10 Evenwichtsverplichtingen van [ARP] 

Overeenkomstig met het Technisch Reglement Transmissie zal [ARP] op ieder moment 

tijdens de uitvoering van dit Contract alle redelijke middelen voorzien en uitwerken om, op 

Kwartierbasis in evenwicht te blijven. Zoals aangegeven in artikel 1 van dit Contract, treedt 

een Onevenwicht op wanneer er per Kwartier een verschil is tussen de totale Injectie in het 

Elia-Net toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van [ARP] en de totale Afname van het 

Elia-Net toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van [ARP] zoals beschreven in Bijlage 3 

van dit Contract.  
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[ARP] zal Elia, op Elia’s eerste gemotiveerde verzoek, voldoende bewijs leveren dat het de 

middelen heeft voorzien om in staat te zijn de evenwichtsverplichting na te leven. Als [ARP] 

in Onevenwicht is zal [ARP] het tarief voor Onevenwicht betalen overeenkomstig met artikel 

16 van dit Contract. De betaling van het hierboven genoemd tarief voor Onevenwicht 

ontslaat [ARP] niet van zijn aansprakelijkheid bepaald overeenkomstig met artikel 20 van dit 

Contract. 

 

11 Toewijzing aan de Evenwichtsperimeter 

De Evenwichtsperimeter van [ARP] bestaat uit:  

 Injectiepunten en/of Afnamepunten, met uitzondering van de Toegangspunten 

die een op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet voeden; en/of 

 Distributie Afname-positie(s) op (een) ander(e) distributienet(ten) dan het Elia-

Net; en/of 

 Afname- en/of Injectieposities op het Gesloten Distributienet op één of 

meerdere Gesloten Distributienetten, overeenkomend met het totale 

energievolume bij injectie en/of bij afname voor alle Toegangspunten CDS die 

[ARP] opvolgt, conform artikel 12.2.3 van het Contract; en/of  

 verliezen overeenkomstig met artikelen 161 en 162 van het Technisch 

Reglement Transmissie, en, indien van toepassing, overeenkomstig met de 

Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke 

Transmissie; en/of 

 Importen en/of Exporten; en/of 

 Interne energieoverdrachten, 

die worden toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van [ARP]. 

Elke Toegangsverantwoordelijke die Shipping Agent is en naast de Nominaties van de 
transacties in het kader van Marktkoppeling, andere activiteiten nomineert die tot zijn 
Evenwichtsperimeter behoren, moet: 

 

 alvorens de Nominaties in te dienen van de transacties in het kader van 
Marktkoppeling, een afzonderlijke Evenwichtsperimeter aanvragen bij Elia 
(geïdentificeerd met een afzonderlijke EIC/Elia code); en 

 

 al de Toegangsverantwoordelijken die Interne energieoverdrachten met hem 
nomineren, op de hoogte brengen van deze dubbele Evenwichtsperimeter met 
de melding welke Evenwichtsperimeter van toepassing is voor welke Nominatie. 

 
De volgende principes zijn van toepassing voor de toewijzing aan de Evenwichtsperimeter 

van [ARP]: 

 

11.1 Injectie- en/of Afnamepunten 

Injectie- en/of Afnamepunten, met uitzondering van de Toegangspunten die een op het Elia-

Net aangesloten Gesloten Distributienet voeden, worden toegewezen aan de 

Evenwichtsperimeter van [ARP]: 

 voor al de Injectiepunten en/of Afnamepunten, waarvoor de toegangshouder, 

aangewezen overeenkomstig met de toepasselijke regelgeving en/of 
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contractuele bepalingen, toegangsrechten heeft bekomen door het afsluiten met 

Elia van een geldig en afdwingbaar toegangscontract; en 

 waarvoor [ARP] geldig werd aangeduid als Toegangsverantwoordelijke voor wat 

betreft de vermelde Injectiepunten en/of Afnamepunten in het genoemde 

toegangscontract. 

Deze toekenning aan de Evenwichtsperimeter van [ARP] zal geschieden op basis van het 

gemeten Actief vermogen en is onderworpen aan specifieke voorschriften inzake 

Bandleveringen voor Afnamepunten, Gedeelde injectie voor Injectiepunten en de gevallen 

waarin twee Toegangsverantwoordelijken worden aangewezen die belast zijn met de 

opvolging van de afname en/of de injectie in een Toegangspunt, overeenkomstig artikel 201 

van het Technisch Reglement Transmissie, zoals bepaald in het relevante toegangscontract. 

Indien [ARP] een overeenkomst is aangegaan voor de levering van ondersteunende 

diensten, wordt de Evenwichtsperimeter van [ARP] aangepast omwille van de deelname van 

[ARP] aan deze ondersteunende diensten. Deze aanpassing komt overeen met het Actief 

vermogen dat bijkomend afgenomen of geïnjecteerd wordt door [ARP] teneinde aan zijn 

verplichtingen, vermeld in de overeenkomst voor de leveringen van ondersteunende 

diensten, te kunnen voldoen. 

In geval van een wijziging of onderbreking door Elia van de Afnamen op een Toegangspunt 

in het kader van door Elia gecontracteerde afschakeldiensten wordt de Evenwichtsperimeter 

van [ARP] gecorrigeerd voor de duur van de wijziging of onderbreking (incl. eerste en laatste 

Kwartier van de wijziging of onderbreking door Elia). Deze correctie gebeurt aan de hand 

van de volgende regels: 

 algemeen genomen wordt de Afname die aan de Evenwichtsperimeter van 

[ARP] is toegekend vervangen door de overeenkomstige Nominatie op dit 

Toegangspunt; 

 in het specifieke geval van de aanwezigheid van Lokale Productie waarvoor 

een CIPU-contract is afgesloten uit hoofde van artikel 198 van het Technisch 

Reglement Transmissie wordt de aan de Evenwichtsperimeter van [ARP] 

toegekende Afname van de Belasting op het Toegangspunt vervangen door de 

Nominatie van de Afname van de Belasting op dit Toegangspunt. 

In geval van zulk een wijziging of onderbreking, zal Elia zo snel mogelijk en ten laatste 

binnen de vijftien (15) minuten volgend op deze wijziging of onderbreking [ARP] hiervan op 

de hoogte brengen per telefoon en/of e-mail en/of fax (contact 24h op 24h beschikbaar zoals 

bepaald in Bijlage 6 van dit Contract). 

Indien [ARP] werd aangesteld als Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging voor 

een Injectiepunt waarvoor, in het kader van artikel 7§3 van de Elektriciteitswet, een contract 

van aankoop-verkoop van elektrische energie is gesloten, wordt de Evenwichtsperimeter van 

[ARP] aangepast voor elk Kwartier rekening houdend met het Actief vermogen dat Elia 

krachtens dit contract heeft gekocht of verkocht. 

Wanneer het verschil tussen de reële Injectie en de laatste door Elia bevestigde Nominatie in 

het Injectiepunt kleiner is dan of gelijk aan, in absolute waarde, 30% van deze Nominatie, 

 indien de reële Injectie groter is dan deze Nominatie, wordt een afname gelijk 

aan dit verschil in absolute waarde toegevoegd aan de Evenwichtsperimeter 

van [ARP]; 
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 indien de reële Injectie kleiner is dan deze Nominatie, wordt een injectie gelijk 

aan dit verschil in absolute waarde toegevoegd aan de Evenwichtsperimeter 

van [ARP]. 

Wanneer het verschil tussen de reële Injectie en de laatste door Elia bevestigde Nominatie in 

het Injectiepunt groter is, in absolute waarde, dan 30% van deze Nominatie, 

 indien de reële Injectie groter is dan deze Nominatie, wordt een afname gelijk 

aan 30% van deze Nominatie toegevoegd aan de Evenwichtsperimeter van 

[ARP]; 

 indien de reële Injectie kleiner is dan deze Nominatie, wordt een injectie gelijk 

aan 30% van deze Nominatie toegevoegd aan de Evenwichtsperimeter van 

[ARP]. 

In het geval van een wijziging door Elia van de Injectie die, overeenkomstig artikel 12 van het 

KB Productieafwijking het mechanisme van aankoop-verkoop schorst zoals hierboven 

beschreven, zal de Evenwichtsperimeter van [ARP] niet aangepast worden tijdens de duur 

van de wijziging van de Injectie op het betrokken Injectiepunt. 

 

11.2 Distributie Afname-positie(s) op een ander distributienet dan het Elia-Net 

De Distributie Afname-positie(s) van [ARP], kenbaar gemaakt aan Elia door (een) 

distributienetbeheerder(s), bepaald in het kader van de toegangsrechten tot dit (deze) 

distributienet(ten), word(t)(en) toegewezen aan [ARP].  

 

11.3 Positie(s) op het Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net 

De Posities van [ARP] binnen één of meerdere Gesloten Distributienetten, kenbaar gemaakt 

aan Elia door de Beheerder(s) van dit/deze Gesloten Distributienet(ten), bepaald in het 

kader van het toegangsrecht tot dit/deze Gesloten Distributienet(ten), worden toegewezen 

aan [ARP]. 

In geval van een wijziging of onderbreking door Elia van de Afnamen op een CDS-

Toegangspunt in het kader van door Elia gecontracteerde afschakeldiensten wordt de 

Evenwichtsperimeter van [ARP] gecorrigeerd voor de duur van de wijziging of onderbreking 

(incl. eerste en laatste Kwartier van de wijziging of onderbreking door Elia). Deze correctie 

gebeurt aan de hand van de volgende regels: 

 algemeen genomen wordt de Afname die is toegekend aan de 

Evenwichtsperimeter van [ARP] op dit CDS-Toegangspunt vervangen door de 

overeenkomstige Nominatie op dit CDS-Toegangspunt; 

 in het specifieke geval van de aanwezigheid van Lokale Productie waarvoor 

een CIPU-contract is afgesloten uit hoofde van artikel 198 van het Technisch 

Reglement Transmissie wordt de aan de Evenwichtsperimeter van [ARP] 

toegekende Afname van de Belasting op een CDS-Toegangspunt vervangen 

door de Nominatie van de Afname van de Belasting op dit CDS-Toegangspunt. 

In geval van zulk een wijziging of onderbreking, zal Elia zo snel mogelijk en ten laatste 

binnen de vijftien (15) minuten volgend op deze wijziging of onderbreking [ARP] hiervan op 

de hoogte brengen per telefoon en/of e-mail en/of fax (contact 24h op 24h beschikbaar zoals 

bepaald in Bijlage 6 van dit Contract). 
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11.4 Verliezen 

Voor de gemeten Afname aan Afnamepunten met uitzondering van de Afnamepunten die 

een Gesloten Distributienet voeden, voor de Distributie Afname-posities (in geval van een 

netto-afname) en voor het netto-saldo van de Afname- en/of Injectieposities binnen een 

Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net worden, overeenkomstig met artikelen 

161 en 162 van het Technisch Reglement Transmissie en, indien van toepassing, 

overeenkomstig met de betrokken Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en 

Gewestelijke Transmissie, verliespercentages van deze Afname toegekend aan de 

Evenwichtsperimeter van [ARP]. Deze percentages worden gepubliceerd op de website van 

Elia en kunnen indien nodig worden aangepast op basis van de gemeten verliezen. Een 

aanpassing van deze percentages kan uitgevoerd worden in de loop van het jaar voor zover 

dat [ARP] op de hoogte wordt gebracht van deze wijziging binnen een redelijke termijn 

zodanig dat de nodige maatregelen genomen kunnen worden. De redelijke termijn waarvan 

hierboven sprake zal nooit korter zijn dan twee (2) weken volgend op de datum waarop Elia 

een aangetekende kennisgeving heeft verstuurd waarin [ARP] op de hoogte wordt gebracht 

van de wijziging. 

11.5 Import en Export 

Bevestigde en uitgevoerde Nominaties voor Import en/of Export op de Noordgrens en/of aan 

de Zuidgrens, die verband houden met de Fysieke transmissierechten van [ARP] worden 

toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van [ARP]. 

De procedure voor het bekomen van Fysieke transmissierechten aan de Zuidgrens is 

beschreven in Bijlage 1 van dit Contract.  

De procedure voor het bekomen van Fysieke transmissierechten aan de Noordgrens is 

beschreven in Bijlage 2 van dit Contract.  

11.6 Interne energieoverdrachten 

Bevestigde Nominaties voor Interne energieoverdrachten, genomineerd door [ARP] worden 

toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van [ARP]. De rechten en verplichtingen van 

[ARP] om Interne energieoverdrachten te nomineren worden door dit Contract geregeld.  

Elke Toegangsverantwoordelijke die Marktbeheerder is en naast de Nominaties van de 

transacties zoals beschreven in het KB Beurs andere activiteiten nomineert die tot zijn 

Evenwichtsperimeter behoren, moet: 

 alvorens de Nominaties in te dienen van de transacties zoals beschreven in het 

KB Beurs, een afzonderlijke Evenwichtsperimeter aanvragen bij Elia 

(geïdentificeerd met een afzonderlijke EIC/Elia code); en 

 al de Toegangsverantwoordelijken die Interne energieoverdrachten met hem 

nomineren, op de hoogte brengen van deze dubbele Evenwichtsperimeter met 

de melding welke Evenwichtsperimeter van toepassing is voor welke Nominatie. 

 

Indien [ARP] overgaat tot een Nominatie voor een Interne energieoverdracht met een 

Toegangsverantwoordelijke die Marktbeheerder is, moet [ARP], ingeval Marktbeheerder 

meer dan één Evenwichtsperimeter heeft, de Evenwichtsperimeter gebruiken zoals deze 

door Marktbeheerder meegedeeld werd. 

11.7 Berekening van de fysiek geïnjecteerde energie van de Evenwichtsperimeter  
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Voor een gegeven periode bestaat de fysiek geïnjecteerde energie van de 

Evenwichtsperimeter uit de som van: 

 De (netto) Geïnjecteerde energie in een (van de) Toegangspunt(en) dat is (die 

zijn) toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van de 

Toegangsverantwoordelijke, met uitzondering van de Toegangspunten die een 

Gesloten Distributienet voeden, indien het totaal geïnstalleerd vermogen van de 

productie(s) in dit/deze Toegangspunt(en) lager dan of gelijk aan 25 MW is; en 

 De bruto Geïnjecteerde energie in een (van de) Toegangspunt(en) dat is (die 

zijn) toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van de 

Toegangsverantwoordelijke, met uitzondering van de Toegangspunten die een 

Gesloten Distributienet voeden, indien het totaal geïnstalleerd vermogen van de 

productie(s) in dit/deze Toegangspunt(en) hoger is dan 25 MW; en 

 De Injectie-positie(s) binnen een Gesloten Distributienet toegewezen aan de 

Evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke, met dien verstande 

dat deze overeenkomstig het toegangscontract de bruto Geïnjecteerde energie 

vertegenwoordigt wanneer het totaal geïnstalleerd vermogen van de 

productie(s) in het Gesloten Distributienet hoger is dan 25 MW; en  

 de Distributie Afname-positie geïnjecteerde energie die is toegewezen aan de 

Evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke. 

 

11.8 Berekening van de fysiek afgenomen energie van de Evenwichtsperimeter 

Voor een gegeven periode bestaat de fysiek afgenomen energie van de 

Evenwichtsperimeter uit de som van: 

 De (netto) Afgenomen energie in een (van de) Toegangspunt(en) dat is (die zijn) 

toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke, 

met uitzondering van de Toegangspunten die een Gesloten Distributienet 

voeden, indien het totaal geïnstalleerd vermogen van de productie(s) in dit/deze 

Toegangspunt(en) lager dan of gelijk aan 25 MW is; en 

 De bruto Afgenomen energie in een (van de) Toegangspunt(en) dat is (die zijn) 

toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke, 

behalve de Toegangspunten die een Gesloten Distributienet voeden, indien het 

totaal geïnstalleerd vermogen van de productie(s) in dit/deze Toegangspunt(en) 

hoger is dan 25 MW; en 

 De Afname-positie(s) binnen een Gesloten Distributienet, toegewezen aan de 

Evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke, met dien verstande 

dat deze - in overeenstemming met het toegangscontract -de bruto Afgenomen 

energie vertegenwoordigt wanneer het totaal geïnstalleerd vermogen van de 

productie(s) in het Gesloten Distributienet hoger is dan 25 MW; en 

 De Distributie Afname-positie afgenomen energie die is toegewezen aan de 

Evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke. 
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12 Nominaties 

12.1 Indiening en voorwaarden voor de indiening van Nominaties 

Wanneer [ARP] Day-ahead Nominaties indient bij Elia met betrekking tot haar 

Evenwichtsperimeter, zal [ARP] ervoor zorgen dat de genomineerde totale Injectie (die de 

som is van alle genomineerde Injecties in day-ahead door [ARP]) per Kwartier gelijk is aan 

de genomineerde totale Afname (die de som is van alle genomineerde Afnames in day-

ahead door [ARP]). 

Wanneer [ARP] Intraday Nominaties indient bij Elia met betrekking tot haar 

Evenwichtsperimeter, zal [ARP] ervoor zorgen in evenwicht te blijven op Kwartierbasis 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 10. 

Verder dient [ARP] de volgende regels na te leven.  

 

12.2 Wat betreft de Nominaties voor de Injectie- en Afname-punten, voor de 

Distributie Afname-posities en voor de Posities op een Gesloten Distributienet 

aangesloten op het Elia-Net 

12.2.1 Alle Nominaties voor Injectiepunten en/of Afnamepunten, voor Distributie Afname-

posities en voor de Posities op een Gesloten Distributienet toegewezen aan zijn 

Evenwichtsperimeter moeten, overeenkomstig met de procedure en vóór de tijdslimiet 

vermeld in Bijlage 5, door [ARP] worden ingediend bij Elia. 

Nominaties die ingediend worden voor Injectie- en/of Afnamepunten, voor Distributie 

Afname-posities en voor Posities op een Gesloten Distributienet, toegewezen aan de 

Evenwichtsperimeter van [ARP] moeten zo dicht mogelijk overeenstemmen met de reële 

Afname en Injectie. 

Bovendien, voor Nominaties die ingediend worden voor het (de) Injectiepunt(en) waarvoor in 

het kader van artikel 7§3 van de Elektriciteitswet een contract van aankoop-verkoop van 

elektrische energie is gesloten en die zijn toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van 

[ARP], leeft [ARP] de onderstaande aanvullende regels na: 

a) De Day-ahead Nominaties voor dit (deze) Injectiepunt(en) zijn voor elk Kwartier 

gelijk aan de Voorspellingen van de productie van energie. 

b) Wanneer [ARP] Intraday Nominaties indient voor dit (deze) Injectiepunt(en), zijn 

deze nieuwe Nominaties: 

 gelegen tussen de waarde van de Day-ahead Nominaties die Elia heeft 

bevestigd voor het betrokken Kwartier en de waarde van de Voorspellingen 

van de productie van energie op het ogenblik van indiening van deze Intraday 

Nominaties of 

 gelijk aan een van deze waarden. 

12.2.2 Wat de Nominaties voor Import en/of Export en de Interne energieoverdrachten betreft 

Alle Nominaties voor Import en/of Export, in zoverre dat de noodzakelijke Fysieke 

transmissierechten werden verworven, en voor de Interne energieoverdrachten moeten, 

overeenkomstig met de procedure en vóór de tijdslimiet vermeld in Bijlage 5, door [ARP] 

ingediend worden bij Elia. 

Wat de bovenvermelde Nominaties betreft, zal [ARP] elke externe inconsistentie, zoals 

bepaald in de artikelen 12.2.3, 12.2.4, 12.2.5 en 12.2.6 van dit Contract, vermijden.  
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De Nominaties voor Import en Export op de Zuidgrens en de Noordgrens moeten op elk 

moment de Fysieke transmissierechten naleven die verkregen werden overeenkomstig met 

de procedure respectievelijk beschreven in bijlage 1 en 2 van dit Contract. 

 

12.2.3 Aanvullende regels voor de Nominaties voor de Afname- en/of Injectie-Posities op een 

Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net 

Geen enkele Nominatie kan door [ARP] worden uitgevoerd voor een of meerdere 

Toegangspunt(en) CDS binnen een Gesloten Distributienet, voordat de naam ervan door de 

Beheerder van het Gesloten Distributienet is meegedeeld aan Elia, zoals voorzien in het 

toegangscontract. 

Voor ieder Gesloten Distributienet waarbinnen [ARP] actief is, voert [ARP] een Nominatie uit 

die overeenstemt met zijn Positie op het Gesloten Distributienet binnen dit Gesloten 

Distributienet, namelijk het integrale energievolume waarvoor hij verantwoordelijk is binnen 

het Gesloten Distributienet. 

Bij wijze van uitzondering voert [ARP] op geïndividualiseerde wijze een Nominatie uit voor 

het energievolume van elk Toegangspunt CDS, voorzien van een contract van 

afschakeldienst of van een contract voor de coördinatie van de injectie van een productie-

eenheid, afgesloten met Elia, en een Nominatie voor het energievolume van elk 

Toegangspunt CDS dat gebruik maakt van Bijlage 14ter van het toegangscontract. 

Indien het Gesloten Distributienet over meerdere Toegangspunten tot het Elia-Net beschikt, 

kan/kunnen de door [ARP] uitgevoerde Nominatie(s), die overeenstemt/overeenstemmen 

met zijn Positie op het Gesloten Distributienet binnen dit Gesloten Distributienet, het geheel 

van het volume van zijn Positie op het Gesloten Distributienet  op een enkel van deze 

Toegangspunten overnemen, met een Nominatie gelijk aan nul (0) MW op het/de overige 

Toegangspunt(en), voor zover de geldende tariefregels niet verplichten om dit 

energievolume te verdelen tussen elk van de Toegangspunten volgens de realiteit van de 

situatie. 

 

12.3 Evaluatie van de ingediende Nominaties 

Zoals bepaald in Artikel 12.1 van dit Contract zal Elia, binnen het kader van haar opdracht 

van beheer en onderhoud van het Elia-Net, met inbegrip van overwegingen inzake 

veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het Elia-Net, overeenkomstig met artikelen 216 

en 217 van het Technisch Reglement Transmissie en met de verplichtingen van artikel 12.1 

van het Contract, de onderstaande Nominaties voor Dag D, evalueren.  

 

12.3.1 Day-ahead Nominaties met betrekking tot een Afname op een Afnamepunt 

Elia zal de Day-ahead Nominatie met betrekking tot een Afname op een Afnamepunt 

evalueren overeenkomstig met de geldende wetgeving en in het bijzonder, (i) in het geval 

van een Bandlevering, overeenkomstig met de artikelen 218 en 219 van het Technisch 

Reglement Transmissie en de specifieke bepalingen van het toegangscontract en (ii) in het 

geval van aanwijzing van twee Toegangsverantwoordelijken die worden belast met het 

opvolgen van de afname en/of de injectie op een Toegangspunt, overeenkomstig met artikel 

201 van het Technisch Reglement Transmissie. 
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12.3.2 Day-ahead en Intraday Nominaties met betrekking tot een Injectie op een Injectiepunt 

Elia zal de Day-ahead en/of Intraday Nominaties met betrekking tot een Injectie op een 

Injectiepunt evalueren overeenkomstig met de geldende wetgeving en in het bijzonder 

overeenkomstig met de artikelen 194, 220-222 van het Technisch Reglement Transmissie. 

Het geval van een Gedeelde injectie wordt geregeld door artikel 194 §3 van het Technisch 

Reglement Transmissie. Het geval van twee Toegangsverantwoordelijken die worden belast 

met het opvolgen van de afname en/of de injectie op een Toegangspunt wordt geregeld door 

artikel 201 van het Technisch Reglement Transmissie. 

 

12.3.3 Day-ahead Nominaties met betrekking tot Day-ahead Import en/of Export 

Elia zal de Day-ahead Nominaties met betrekking tot de Day-ahead Import en/of Export 

evalueren overeenkomstig met de geldende wetgeving en in het bijzonder overeenkomstig 

met de artikelen 224-226 van het Technisch Reglement Transmissie. 

[ARP] heeft voldoende ervaring met de werking van internationale energie-uitwisselingen en 

begrijpt en aanvaardt dat Elia, zoals elke andere netbeheerder, voor de uitvoering van om 

het even welke contractuele verplichting hierin vermeld, de internationaal geldende regels 

met betrekking tot dergelijke uitwisselingen moet nakomen.  

Voor de toepassing van dit artikel en de hiermee verband houdende Bijlagen of artikelen, 

bestaat er een externe inconsistentie indien: 

a) een Nominatie van [ARP] een Internationale Uitwisseling bevat waarvan het 

equivalent, voor zover dit officieel aan Elia is meegedeeld door de beheerder 

van het betreffende Aangesloten buitenlands transmissienet, niet door deze 

laatste aanvaard wordt; of 

b) een Nominatie van [ARP] een Internationale Uitwisseling bevat die, voor zover 

dit officieel meegedeeld is aan Elia door de beheerder van het betreffende 

Aangesloten buitenlands transmissienet, voor een bepaalde tijdseenheid 

verschilt van de gelijkwaardige internationale uitwisseling aanvaard door deze 

laatste. 

 

In beide gevallen kan Elia: 

a) de hierbovengenoemde Nominatie met betrekking tot een Internationale 

Uitwisseling weigeren; of 

b) de hierbovengenoemde Nominatie met betrekking tot een Internationale 

Uitwisseling gedeeltelijk aanvaarden; of 

c) de hierbovengenoemde Nominatie met betrekking tot een Internationale 

Uitwisseling aanvaarden en vervolgens [ARP] het tarief aanrekenen voor een 

externe inconsistentie. 

 

12.3.4 Intraday Nominaties met betrekking tot Intraday Import en/of Export 

 
Elia zal de Intraday Nominaties met betrekking tot de Intraday Import en/of Export evalueren 

overeenkomstig met de geldende wetgeving en in het bijzonder overeenkomstig met de 

artikelen 224-226 van het Technisch Reglement Transmissie. 

[ARP] heeft voldoende ervaring met de werking van internationale energie-uitwisselingen en 

begrijpt en aanvaardt dat Elia, zoals elke andere netbeheerder, voor de uitvoering van om 
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het even welke contractuele verplichting hierin vermeld, de internationaal geldende regels 

met betrekking tot dergelijke uitwisselingen moet volgen en nakomen.  

Voor de toepassing van dit artikel en de hiermee verband houdende Bijlagen of artikelen, 

bestaat er een externe inconsistentie indien: 

a) een Nominatie van [ARP] een Internationale Uitwisseling bevat waarvan het 

equivalent, voor zover dit officieel aan Elia is meegedeeld door de beheerder 

van het betreffende Aangesloten buitenlandse transmissienet, niet door deze 

laatste aanvaard wordt; of 

b) een Nominatie van [ARP] een Internationale Uitwisseling bevat die, voor zover 

dit officieel aan Elia is meegedeeld door de beheerder van het betreffende 

Aangesloten buitenlandse transmissienet, voor een bepaalde tijdseenheid 

verschilt van de gelijkwaardige internationale uitwisseling aanvaard door deze 

laatst genoemde. 

In beide gevallen kan Elia: 

a) de hierbovengenoemde Nominatie met betrekking tot een Internationale 

Uitwisseling weigeren; of 

b) de hierbovengenoemde Nominatie met betrekking tot een Internationale 

Uitwisseling gedeeltelijk aanvaarden. 

 

12.3.5 Day-ahead Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten Day-ahead 

Elia zal de Day-ahead Nominaties met betrekking tot de Interne energieoverdrachten Day-

ahead evalueren overeenkomstig met de geldende wetgeving en in het bijzonder 

overeenkomstig met de artikelen 224-226 van het Technisch Reglement Transmissie. 

Voor de toepassing van dit artikel en de hiermee verband houdende Bijlagen en artikelen, 

bestaat er een externe Inconsistentie: 

a) indien een Nominatie van [ARP] een Interne energieoverdracht Day-ahead 

bevat met een andere Toegangsverantwoordelijke, en deze Nominatie van deze 

Interne energieoverdracht Day-ahead niet bekend gemaakt werd aan Elia door 

een Nominatie van de andere Toegangsverantwoordelijke; of 

b) indien een Nominatie van [ARP] een Interne energieoverdracht Day-ahead 

bevat met een andere Toegangsverantwoordelijke, en deze Nominatie van deze 

Interne energieoverdracht Day-ahead voor om het even welk Kwartier verschilt 

van de overeenkomstige Nominatie van de andere Toegangsverantwoordelijke; 

of 

c) bij een interne energieoverdracht Day-ahead in het kader van een Belgische 

markt voor de uitwisseling van energieblokken zoals gedefinieerd door het KB 

Beurs, die voldoet aan de voorwaarden beschreven onder a) of b). 

In deze gevallen is Elia gerechtigd: 

i. de genoemde Nominatie van [ARP] met betrekking tot de Interne 

energieoverdracht Day-ahead niet te aanvaarden, of 

ii. de genoemde Nominatie van [ARP] met betrekking tot de Interne 

energieoverdracht Day-ahead te aanvaarden en [ARP] het tarief voor externe 

inconsistentie volledig aan te rekenen indien bovenvermeld geval a) van 
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toepassing is, of 50 % van het tarief voor externe inconsistentie indien 

bovenvermeld geval b) van toepassing is. 

iii. de genoemde Nominatie van [ARP] met betrekking tot de Interne 

energieoverdracht Day-ahead te aanvaarden en het tarief voor externe 

inconsistentie volledig aan te rekenen aan de Tegenpartij van de 

Marktbeheerder, in het voornoemde geval c). Indien de Tegenpartij van de 

Marktbeheerder de factuur echter betwist en aantoont dat de situatie bedoeld in 

het voornoemde geval c) het gevolg is van een fout van de Marktbeheerder, 

stuurt Elia een creditnota naar de Tegenpartij van de Marktbeheerder voor de 

volledige genoemde factuur en stuurt zij een nieuwe factuur voor hetzelfde 

bedrag naar de Marktbeheerder, met een maximum gelijk aan het bedrag dat 

wordt vastgesteld in het marktreglement voor de uitwisseling van 

energieblokken zoals het bij ministerieel besluit is goedgekeurd en dat 

betrekking heeft op de maximale verantwoordelijkheid toepasbaar tussen de 

Marktbeheerder en de Tegenpartij van de Marktbeheerder. Het voornoemde 

maximum bedrag is niet toepasbaar indien de fout door de Marktbeheerder van 

bedrieglijke of opzettelijke aard is. 

 

12.3.6 Intraday Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten Intraday 

Elia zal de Intraday Nominaties met betrekking tot de Interne energieoverdrachten Intraday 

evalueren overeenkomstig met de geldende wetgeving en in het bijzonder overeenkomstig 

met de artikelen 224-226 van het Technisch Reglement Transmissie. 

Voor de toepassing van dit artikel en de hiermee verband houdende Bijlagen en artikelen, 

bestaat er een externe Inconsistentie: 

a) indien een Nominatie van [ARP] een Interne energieoverdracht Intraday bevat 

met een andere Toegangsverantwoordelijke, en deze Nominatie van deze 

Interne energieoverdracht Intraday niet bekend gemaakt werd aan Elia door 

een Nominatie van de andere Toegangsverantwoordelijke; of 

b) indien een Nominatie van [ARP] een Interne energieoverdracht Intraday bevat 

met een andere Toegangsverantwoordelijke, en deze Nominatie van deze 

Interne energieoverdracht Day-ahead voor om het even welk Kwartier verschilt 

van de overeenkomstige Nominatie van de andere Toegangsverantwoordelijke; 

of 

c) bij een interne energieoverdracht Intraday in het kader van een Belgische markt 

voor de uitwisseling van energieblokken zoals gedefinieerd door het KB Beurs, 

die voldoet aan de voorwaarden beschreven onder a) of b). 

In deze gevallen is Elia gerechtigd: 

i. de genoemde Nominatie van [ARP] met betrekking tot de Interne 

energieoverdracht Intraday niet te aanvaarden, of 

ii. de genoemde Nominatie van [ARP] met betrekking tot de Interne 

energieoverdracht Intraday te aanvaarden en het tarief voor externe 

inconsistentie volledig aan te rekenen aan de Tegenpartij van de 

Marktbeheerder, in het voornoemde geval c). Indien de Tegenpartij van de 

Marktbeheerder de factuur echter betwist en aantoont dat de situatie bedoeld in 

het voornoemde geval c) het gevolg is van een fout van de Marktbeheerder, 

stuurt Elia een creditnota naar de Tegenpartij van de Marktbeheerder voor de 
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volledige genoemde factuur en stuurt zij een nieuwe factuur voor hetzelfde 

bedrag naar de Marktbeheerder, met een maximum gelijk aan het bedrag dat 

wordt vastgesteld in het marktreglement voor de uitwisseling van 

energieblokken zoals het bij ministerieel besluit is goedgekeurd en dat 

betrekking heeft op de maximale verantwoordelijkheid toepasbaar tussen de 

Marktbeheerder en de Tegenpartij van de Marktbeheerder. Het voornoemde 

maximum bedrag is niet toepasbaar indien de fout door de Marktbeheerder van 

bedrieglijke of opzettelijke aard is. 

 
Ingeval van herhaaldelijke Day-ahead Nominaties op Dag D-1 waarvoor de genomineerde 

totale Injectie niet gelijk is aan de genomineerde totale Afname per Kwartier op Dag D 

(zonder rekening te houden met afrondingsonnauwkeurigheden), mag [ARP] in geen geval 

de faciliteiten van Interne energieoverdrachten Intraday gebruiken voor een periode van 

dertig (30) kalenderdagen die meteen ingaat nadat Elia haar hiervan in kennis heeft gesteld. 

“Herhaaldelijk” betekent in dit geval drie (3) opeenvolgende kalenderdagen of vijf (5) 

kalenderdagen in één (1) kalendermaand. 

Dit verbod is eveneens van toepassing wanneer Elia een niet te verwaarlozen en 

systematisch verschil detecteert tussen de Nominaties van [ARP] voor de Afnamepunten, de  

Distributie Afname-posities en de Afname-posities op het Gesloten Distributienet enerzijds 

en de gemeten Afnames van Afnamepunten, de Distributie Afname-posities van [ARP] 

ontvangen van andere Netbeheerders dan Elia en de Afname-posities op het Gesloten 

Distributienet ontvangen van de Beheerders van het Gesloten Distributienet anderzijds en in 

het geval deze toestand blijft bestaan nadat Elia [ARP] hiervan op de hoogte heeft gesteld. 
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12.4 Bevestiging of verwerping van Nominaties 

De bevestigingsstatus van Nominaties betekent dat Nominaties door Elia aanvaard werden 

en door [ARP] kunnen uitgevoerd worden. 

Elia zal [ARP]:  

 op Dag D-1 op de hoogte brengen of zij de Day-ahead Nominaties van [ARP] al 

dan niet bevestigt overeenkomstig met de hierboven vermelde voorwaarden 

voor Day-ahead Nominaties die moeten ingediend worden op Dag D-1. Als 

[ARP] niet op de hoogte werd gebracht voor 18u00 uur van Dag D-1, zal [ARP] 

het Energy Scheduling Office (zie Bijlage 6 - Contactinformatie indiening 

Nominaties) telefonisch contacteren om bevestiging te bekomen. 

 één Uur en 45 minuten na de Gate op de hoogte brengen of zij al dan niet de 

Intraday Nominaties van [ARP] bevestigt overeenkomstig met de hierboven 

vermelde voorwaarden voor Intraday Nominaties betreffende de Intraday Import 

en/of Export. Heeft Elia deze Nominaties niet bevestigd, dan kunnen ze door 

[ARP] niet worden uitgevoerd; 

 op Dag D+1 op de hoogte brengen of zij de Intraday Nominaties van [ARP] 

bevestigt overeenkomstig met de hierboven vermelde voorwaarden voor Interne 

energieoverdrachten Intraday. Als [ARP] niet op de hoogte werd gebracht voor 

18u00 uur van Dag D+1, zal [ARP] het Energy Scheduling Office (zie Bijlage 6 -  

Contactinformatie indiening Nominaties) telefonisch contacteren om bevestiging 

te bekomen. 

 uiterlijk vijftien (15) minuten vóór het ogenblik waarop de Intraday Nominatie in 

werking treedt, op de hoogte brengen of zij de Intraday Nominaties van [ARP] al 

dan niet bevestigt overeenkomstig met de hierboven vermelde voorwaarden 

voor Intraday Nominaties betreffende de Injectie in een Injectiepunt. Indien Elia 

deze Nominaties niet heeft bevestigd, kunnen ze door [ARP] niet worden 

uitgevoerd. 

Elia zal de redenen opgeven voor de beslissingen waarbij de Nominaties van [ARP] werden 

afgewezen. 

 

13 Volledige of gedeeltelijke weigering van Nominaties op Dag D-1 en 

volledige of gedeeltelijke schorsing van Nominaties op Dag D 

13.1 Volledige of gedeeltelijke weigering van Nominaties op Dag D-1 

13.1.1 Principe 

Overeenkomstig met Artikel 217 §1, 1° van het Technisch Reglement Transmissie, is Elia op 

Dag D-1 gerechtigd te weigeren de Nominaties voor Dag D geheel of gedeeltelijk uit te 

voeren wanneer de(ze) Nominatie(s) het evenwicht van de regelzone of de veiligheid, 

betrouwbaarheid of efficiëntie van het Elia-Net in gevaar breng(t)(en). 

 

13.1.2 Kennisgevingsprocedure 

Elia zal de gemotiveerde beslissing om de Nominaties voor Dag D geheel of gedeeltelijk 

weigeren uit te voeren via e-mail aan [ARP] zo snel mogelijk kenbaar maken. Deze 

kennisgeving gebeurt met het contactpunt van [ARP] bepaald in Bijlage 6 van het Contract 

waarvoor een 24 uur op 24 uur bereikbaarheid gegarandeerd dient te zijn.  
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13.2 Volledige of gedeeltelijke schorsing van Nominaties op Dag D 

13.2.1 Principe 

Overeenkomstig met Artikel 217 §1, 2° van het Technisch Reglement Transmissie, is Elia op  

Dag D gerechtigd de Nominaties voor Dag D geheel of gedeeltelijk op te schorten wanneer 

de(ze) Nominatie(s) het evenwicht van de regelzone of de veiligheid, betrouwbaarheid of 

efficiëntie van het Elia-Net in gevaar breng(t)(en).   

13.2.2 Kennisgevingsprocedure 

Elia zal de gemotiveerde beslissing om de Nominaties voor Dag D geheel of gedeeltelijk op 

te schorten via e-mail aan [ARP] minstens vijftien (15) minuten voor het beginpunt waarop 

de schorsing ingaat, kenbaar maken. Deze kennisgeving gebeurt met het contactpunt van 

[ARP] bepaald in Bijlage 6 van het Contract waarvoor een 24 uur op 24 uur bereikbaarheid 

gegarandeerd dient te zijn.  

13.3 Procedure betreffende de door [ARP] voorgestelde wijzigingen in het kader 

van Bandlevering(en) 

In het bijzondere geval waarin Elia, overeenkomstig met de artikelen 13.1 en/of 13.2, een 

Import van [ARP] voor Dag D vermindert en in het geval waarin [ARP] als 

Toegangsverantwoordelijke belast is met de Bandlevering op één of meer Toegangspunten, 

is [ARP] gemachtigd een wijziging voor te stellen van één of meer Nominaties die Elia al 

heeft aanvaard voor Dag D en die betrekking hebben op de Bandlevering, voor zover de 

onderstaande voorwaarden worden nageleefd: 

a) [ARP] brengt Elia vóór 14.00 uur op Dag D+1 op de hoogte van zijn voorstel tot 

wijziging van een Nominatie overeenkomstig de Bijlage 6 van het Contract; 

b) de voorgestelde wijzigingen van Nominatie moeten voldoen aan de bepalingen 

van artikel 12.1.1 van het Contract (behalve met betrekking tot de termijn voor 

het indienen van de Nominaties); 

c) het verzoek tot wijziging wordt bevestigd door de Netgebruiker op het betrokken 

Toegangspunt binnen dezelfde termijn als vermeld onder a); 

Bovendien, voor elk Kwartier waarop de wijziging betrekking heeft: 

d) mag de wijziging van Nominatie geen betrekking hebben op een Toegangspunt 

waarvan de onderbreekbaarheid door Elia wordt geactiveerd in het kader van 

een contract van onderbreekbaarheid; 

e) is het totaal van de verminderingen tussen de Nominaties van Bandleveringen 

die voor Dag D-1 zijn aanvaard en de Nominaties van Bandleveringen die op 

Dag D+1 worden ingediend van [ARP] maximaal gelijk zijn aan het totaal van 

de verminderingen die Elia toepast op de Nominaties van Import van [ARP]; 

f) mag het totaal van de verminderingen voorgesteld door alle 

Toegangsverantwoordelijken die belast zijn met een Bandlevering op een 

Toegangspunt, tussen de Nominaties van Bandleveringen die op Dag D-1 zijn 

aanvaard en de Nominaties van Bandleveringen die op Dag D+1 worden 

ingediend, niet groter zijn dan de reële daling van afname op dit Toegangspunt. 
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Elia mag elke wijziging van Nominatie die niet aan deze voorwaarden voldoet weigeren. Elia 

onderzoekt meer bepaald de samenhang van de Nominatie op grond van: 

i. het reële profiel van de Afname van de Netgebruiker op het betrokken 

Toegangspunt op Dag D; 

ii. het profiel van de Afname van de Netgebruiker op het betrokken Toegangspunt, 

waargenomen op de dagen die voorafgaan aan Dag D; 

iii. het totaal van de Nominaties die de Toegangsverantwoordelijken op het 

betrokken Toegangspunt indienen voor Dag D, zoals aanvaard door Elia op  

Dag D-1. 

Elia evalueert de wijzigingen van Nominatie die worden voorgesteld overeenkomstig met de 

hierboven beschreven principes en overeenkomstig met artikel 12.2 van het Contract. Elia 

brengt [ARP] zo snel mogelijk op de hoogte van haar met redenen omklede beslissing om de 

wijzigingen te aanvaarden of te weigeren. De aanvaarding of weigering door Elia van 

dergelijke wijzigingen van Nominatie steunt op een ‘redelijkheidstest’ die wordt uitgevoerd in 

functie van de hierboven genoemde middelen. Deze test impliceert niet dat Elia deze 

middelen goedkeurt en verandert niets aan de verplichtingen van [ARP] die voortvloeien uit 

het Contract. 

In weerwil van de voorgestelde wijzigingen van Nominatie behoudt Elia het recht de 

Nominaties voor Dag D gedeeltelijk of volledig op te schorten overeenkomstig met artikel 217, 

§ 1 van het Technisch Reglement Transmissie. 

Voor zover Elia deze nieuwe Nominaties aanvaardt, vervangen ze de Nominaties die werden 

ingediend volgens artikel 12.1.1 van het Contract. 
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DEEL III: Bijzondere voorwaarden 

14 Opschortende voorwaarden voor de uitvoering van dit Contract 

In uitvoering van artikel 151 §2 van het Technisch Reglement Transmissie is [ARP] ertoe 

gehouden te voldoen aan de volgende opschortende voorwaarden: 

a) [ARP] dient het bewijs te leveren van de financiële waarborgen zoals bepaald in 

artikel 17 van dit Contract. 

b) [ARP] dient het bewijs te leveren van de terbeschikkingstelling en de 

handhaving van de noodzakelijke en voldoende middelen, om met eigen 

middelen of op elke andere manier, zijn werking 24 Uur op 24 te waarborgen 

overeenkomstig met het Technisch Reglement Transmissie. 

 

15 Duur van dit Contract 

Onder voorbehoud van conformiteit van [ARP] met de in bovenstaand artikel 14 vermelde 

voorwaarden, treedt dit Contract in werking op de datum dat [ARP] wordt geregistreerd in het 

Register van Toegangsverantwoordelijken, hetzij binnen de drie (3) dagen na ontvangst door 

Elia van een door [ARP] correct ondertekend origineel van dit Contract, op voorwaarde dat 

aan alle opschortende bepalingen, vermeld in dit Contract, is voldaan. 

Onverminderd artikel 9 van dit Contract, is dit Contract van onbepaalde duur. 

 

16 Tarieven voor Onevenwicht, voor externe inconsistenties en vergoeding 

bedoeld door het KB Productieafwijking 

16.1 Tarieven voor Onevenwicht en voor externe inconsistenties 

Overeenkomstig met de artikelen 10, 11.6, 11.7, 12.2.3, 12.2.5 en 12.2.6 van dit Contract, 

bepaalt Elia, in voorkomend geval, de Onevenwichten en/of de fysiek geïnjecteerde energie 

van de Evenwichtsperimeter en/of de fysiek afgenomen energie van de Evenwichtsperimeter 

en/of de externe inconsistenties van [ARP] voor elk Kwartier, en dit op het einde van elke 

kalendermaand, in zoverre en ten laatste één (1) kalendermaand nadat Elia de volgende 

gegevens heeft ontvangen: 

- vanwege de distributienetbeheerders andere dan Elia: alle nodige gegevens 

inzake de Distributie Afname-posities van [ARP];  

- vanwege de Beheerders van het Gesloten Distributienet: alle nodige gegevens 
inzake de Posities op  het Gesloten Distributienet van [ARP]. 

 
De tarieven voor Onevenwicht en externe inconsistentie, zoals deze zijn goedgekeurd door 

de CREG, worden door Elia gepubliceerd op haar website (www.elia.be). Indien de CREG 

nog niet is overgegaan tot de goedkeuring van de jaarlijkse tarieven, zijn tijdelijk de laatst 

door de CREG goedgekeurde tarieven van toepassing tot op het ogenblik dat de CREG 

nieuwe tarieven heeft goedgekeurd, in welk geval deze laatsten, in voorkomend geval met 

terugwerkende kracht van toepassing zijn.  

Elia zal instaan voor de betreffende factu(u)r(en) of creditnota’s opgemaakt op basis van de 

toepasselijke tarieven. 

Indien het totaal te betalen of te ontvangen bedrag lager is dan € 250, zal dit bedrag worden 

verrekend bij de volgende factuur of de volgende creditnota.  
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[ARP] erkent dat een deel van de gegevens nodig voor de vaststelling van zijn 

Onevenwichten, meer in het bijzonder de gegevens betreffende de Distributie Afname-

positie(s) en de Posities op het Gesloten Distributienet, dienen te worden overgemaakt aan 

Elia door de betreffende distributienetbeheerder(s) andere dan Elia of door de Beheerder(s) 

van Gesloten Distributienet(ten) en dat, bijgevolg, Elia niet verantwoordelijk is voor de 

afwezigheid van maandelijkse facturen/creditnota’s of voor onjuiste facturen/creditnota’s 

betreffende dit Onevenwicht te wijten aan het gebrek van deze nodige gegevens of onjuiste 

gegevens betreffende de Distributie Afname-positie(s) vanwege de voornoemde 

distributienetbeheerders of aan onjuiste gegevens betreffende de Posities op het Gesloten 

Distributienet vanwege de voornoemde Beheerders van het Gesloten Distributienet. 

16.2 Vergoeding bedoeld door het KB Productieafwijking 

In overeenstemming met artikel 12.1.1 van het Contract, indien [ARP] werd aangewezen als 

Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van een Injectiepunt waarvoor, in het 

kader van artikel 7§3 van de Elektriciteitswet een contract voor aankoop-verkoop van 

elektrische energie is gesloten, stelt Elia voor dit Injectiepunt maandelijks, in voorkomend 

geval, de waargenomen afwijkingen per Kwartier vast: 

a) tussen de Voorspellingen van de productie van energie die worden gebruikt om 

de  Day-ahead Nominaties in te dienen en de bij Elia ingediende Day-ahead 

Nominaties; 

b) tussen de Voorspellingen van de productie van energie die worden gebuikt om 

de Intraday Nominaties in te dienen en de bij Elia ingediende Intraday 

Nominaties; 

 indien deze Intraday Nominaties niet liggen binnen de vork tussen de Day-

ahead Nominaties van het betrokken Kwartier en de Voorspellingen van de 

productie van energie die worden gebruikt om de bij Elia ingediende Intraday 

Nominaties in te dienen en 

 indien deze laatste Intraday Nominaties dichter liggen bij de Voorspellingen 

van de productie van energie die worden gebruikt om deze Intraday 

Nominaties in te dienen dan de Day-ahead Nominaties. 

c) tussen de laatste Day-ahead Nominaties die Elia heeft bevestigd en de laatste 

Intraday Nominaties die Elia heeft bevestigd; 

 indien deze Intraday Nominaties niet liggen binnen de vork tussen de Day-

ahead Nominaties van het betrokken Kwartier en de Voorspellingen van de 

productie van energie die worden gebruikt om de bij Elia ingediende Intraday 

Nominaties in te dienen en 

 indien deze Intraday Nominaties dichter liggen bij de Day-ahead Nominaties 

dan de Voorspellingen van de productie van energie die worden gebruikt om 

deze Intraday Nominaties in te dienen. 

Op het einde van elke kalendermaand geeft Elia [ARP] kennis van de vastgestelde afwijkingen 

tijdens de afgelopen maand en vraagt ze [ARP] per aangetekend schrijven of via e-mail met 

ontvangstbewijs de redenen van de waargenomen afwijking(en) toe te lichten. 

Indien [ARP] binnen de dertig (30) dagen vanaf ontvangst van het schrijven aan Elia geen 

elementen kan bezorgen die toelaten redelijkerwijze vast te stellen dat de vastgestelde 

afwijkingen te wijten zijn aan gevallen van overmacht of noodsituatie, factureert Elia voor elke 

vastgestelde kwartierafwijking een vergoeding die gelijk is aan de opbrengst van: 
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- de absolute waarde van de vastgestelde afwijking voor het betrokken Kwartier; 

- de Belpex day-ahead prijs voor het betrokken Kwartier; 

- een coëfficiënt. 

De begincoëfficiënt wordt vastgesteld op 120%. Deze coëfficiënt is toepasbaar op alle 

waargenomen afwijkingen tijdens de kalendermaand waarin de eerste afwijking werd 

waargenomen. 

Voor de kalendermaanden die onmiddellijk volgen op een maand waarin één of meer 

afwijkingen werden waargenomen wordt deze coëfficiënt per maandelijkse schijf verhoogd met 

10% (130%, 140%, 150%) met een maximum van 150%. 

Indien er tijdens een volledige kalendermaand geen afwijking wordt waargenomen, is de voor 

de volgende maand toepasbare coëfficiënt opnieuw de begincoëfficiënt van 120%. 

De vergoeding die Elia aan [ARP] factureert, wordt op maandelijkse basis geaggregeerd. 

 

17 Betalingswaarborg 

17.1 Algemeen 

Als opschortende voorwaarde voor het aangaan van dit Contract, en ten laatste bij geldige 

ondertekening ervan, zal [ARP] aan Elia een waarborg bezorgen die, voor de volledige duur 

van dit Contract verhoogd met drie (3) maanden, voldoet aan de hierna vermelde 

voorwaarden. 

De waarborg is een zekerheid voor de gevraagde en tijdige uitvoering van alle verplichtingen 

die voortvloeien uit dit Contract, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de betaling van 

tarieven voor Onevenwicht en/of externe inconsistenties. 

De waarborg dient de vorm aan te nemen van een bankwaarborg op eerste verzoek 

uitgegeven door een financiële instelling met een officiële rating van minstens “BBB” 

toegekend door het credit rating bureau Standard & Poors, of met een officiële rating van 

minstens “Baa2” toegekend door het credit rating bureau Moody’s. Het bedrag en de 

specificaties van om het even welke toegelaten wijzigingen inzake het bedrag van deze 

bankwaarborg op eerste verzoek worden bepaald overeenkomstig met de criteria vermeld in 

Bijlage 4. 

De waarborg dient een initiële duurtijd te hebben van minstens een kalenderjaar en zal tijdig 

door [ARP] hernieuwd worden om de vereiste zekerheid te behouden voor de volledige duur 

van het Contract verhoogd met een periode van drie (3) maanden. 

Het standaardformulier van deze bankwaarborg op eerste verzoek is opgenomen in Bijlage 4 

van dit Contract. 

 

17.1.1 Aanpassing / hernieuwing / wijziging van de waarborg 

[ARP] zal overgaan tot aanpassing van het bedrag van de bankgarantie in overeenkomstig 

met de bepalingen van Bijlage 4 van dit Contract. 

[ARP] zal Elia, ten minste één (1) kalendermaand voor het einde van de bestaande 

bankwaarborg, het bewijs leveren dat de financiële instelling die de waarborg heeft 

uitgegeven de duurtijd ervan heeft verlengd zonder een andere wijziging aan te brengen aan 

deze waarborg, of zal een nieuwe waarborg afleveren die voldoet aan alle voorwaarden 

vermeld in dit artikel. 
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De financiële instelling die de waarborg uitgeeft moet voldoen aan de minimale rating-

vereiste die hierboven is vermeld. In geval van verlies van de minimum vereiste rating, moet 

[ARP], binnen een termijn van 20 Bankwerkdagen na het verlies van de vereiste rating door 

de eerste financiële instelling, Elia een nieuwe waarborg voorleggen van een andere 

financiële instelling die beantwoordt aan de voorwaarden vermeld in dit artikel. 

Wanneer Elia een beroep doet op de waarborg, zal [ARP] Elia, binnen een termijn van 

vijftien (15) Bankwerkdagen nadat Elia de waarborg heeft opgevraagd het bewijs leveren dat 

de financiële instelling die de waarborg heeft afgeleverd het bedrag van de bankwaarborg 

heeft bijgesteld tot op het gewenste niveau of zal [ARP] een nieuwe waarborg voorleggen 

die voldoet aan de voorwaarden vermeld in dit artikel. 

 

17.1.2 Teruggave van de bankwaarborg 

Op het einde van het Contract, of voor welke reden dan ook, zal Elia de waarborg 

terugbezorgen aan [ARP] op voorwaarde dat [ARP] aan al haar verplichtingen heeft voldaan 

die voortkomen uit dit Contract en de beëindiging ervan. 

 

18 Meetgegevens 

Elia zal de geaggregeerde en gevalideerde meetgegevens van de Toegangspunten van 

[ARP] ter beschikking stellen van [ARP] ten laatste op de tiende (10
de)

 van de maand 

volgend op de maand waarin de gegevens verzameld werden. In het geval van 

Bandleveringen of Gedeelde injectie of de gevallen waarin twee 

Toegangsverantwoordelijken worden aangewezen die belast zijn met de opvolging van de 

afname en/of de injectie in een Toegangspunt, overeenkomstig artikel 201 van het Technisch 

Reglement Transmissie zal alleen het gedeelte dat is toegekend aan de 

Evenwichtsperimeter van [ARP] ter beschikking gesteld worden van [ARP]. 

Daarnaast zal Elia de geaggregeerde en niet-gevalideerde meetgegevens van de 

Toegangspunten van [ARP] op dagbasis ter beschikking stellen van [ARP] behalve indien dit 

niet mogelijk is voor Elia omwille van technische redenen..  

Elia is niet verantwoordelijk voor de geldigheid van de niet-gevalideerde meetgegevens en 

zal in geen enkel geval aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot mogelijke schade 

veroorzaakt door niet-gevalideerde meetgegevens. 

De meetgegevens met betrekking tot injectie- en/of afnamepunten aangesloten op een 

distributienet anders dan het Elia-Net worden direct aan [ARP] aangeleverd door de 

betreffende distributienetbeheerder overeenkomstig met de Technische Reglementen 

Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie. De meetgegevens met betrekking 

tot de Toegangspunten CDS aangesloten op een Gesloten Distributienet, worden 

rechtstreeks aan [ARP] aangeleverd door de Beheerder van het betreffende Gesloten 

Distributienet.  

 

19 Pooling-overeenkomst 

Zonder afbreuk te doen aan de respectieve verantwoordelijkheden kan [ARP], samen met 

één of meerdere andere Toegangsverantwoordelijken die een contract van 

Toegangsverantwoordelijke zijn aangegaan met Elia, zijn Onevenwicht in een pool 

samenbrengen met de Onevenwichten van de hierboven genoemde andere 

Toegangsverantwoordelijke(n). Een dergelijke overeenkomst wordt verder een “Pooling-

overeenkomst” genoemd.  
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De Pooling-overeenkomst moet beantwoorden aan de vereisten die bepaald worden in 

Bijlage 7 (“Pooling-overeenkomst”) van dit Contract. 

 

[ARP] kan ofwel: 

 toetreden tot één (1) pooling-overeenkomst waarbij hij een andere 

Toegangsverantwoordelijke aanwijst waaraan hun globaal Onevenwicht moet 

gefactureerd worden; of 

 toetreden tot (een) pooling-overeenkomst(en) waarin hij wordt aangeduid door 

(een) andere Toegangsverantwoordelijke(n) en waarbij hij hun globaal 

Onevenwicht zal gefactureerd worden.  

Als er meer dan één Pooling-overeenkomst bestaat waarin aan [ARP] het globale 

Onevenwicht gefactureerd wordt voor elke pooling-overeenkomst, zullen al deze globale 

Onevenwichten verder geglobaliseerd en bepaald worden op basis van de 

gesynchroniseerde Onevenwichten van alle voornoemde Pooling-overeenkomsten. 

De Pooling-overeenkomst moet gezamenlijk door de pooling-partijen aan Elia worden 

kenbaar gemaakt en moet door elk van hen geldig ondertekend worden. Deze gezamenlijke 

kennisgeving zal voor Elia aanduiden aan welk van de pooling-partijen het globale 

Onevenwicht, dat het resultaat is van de pooling, door Elia moet gefactureerd worden. 

Als de Toegangsverantwoordelijke die op grond van een Pooling-overeenkomst door andere 

Toegangsverantwoordelijken is aangeduid om hun geglobaliseerde Onevenwichten te 

betalen, voor om het even welke reden niet voldoet aan zijn betalingsverplichting ten 

overstaan van Elia overeenkomstig met de Pooling-overeenkomst en de modaliteiten van dit 

Contract, zal Elia de geldigheid van de genoemde Pooling-overeenkomst voor wat Elia 

betreft opschorten zolang niet voldaan is aan de betalingsverplichting. Elia zal dan de 

afzonderlijke facturen versturen naar de respectieve Toegangsverantwoordelijken alsof er 

geen Pooling-overeenkomst is. Deze facturen zullen retro-ageren op de vervaldatum van de 

factu(u)r(en) voor het geglobaliseerde Onevenwicht en nalatigheidsintresten zullen worden 

toegepast overeenkomstig met de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002.  

De Pooling-overeenkomst creëert geen bijzondere verplichtingen voor Elia uitgezonderd 

voor datgene wat hierin expliciet vermeld wordt.  

 

20 Aansprakelijkheid 

De Partijen in dit Contract zijn ten opzichte van elkaar aansprakelijk voor elke schade die het 

directe gevolg is van een contractuele inbreuk en/of fout (door schuld). De Partij die de 

inbreuk en/of de fout heeft begaan, zal de andere Partij vrijwaren en schadeloosstellen voor 

elke directe schade, met inbegrip van de claims door derde partijen ten overstaan van 

dergelijke directe schade. Behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout zullen Partijen 

onder geen enkele omstandigheid ten overstaan van elkaar aansprakelijk zijn of de andere 

Partij schadeloosstellen of vrijwaren, met inbegrip van claims door derde partijen, voor 

onrechtstreekse schade of gevolgschade met inbegrip van en niet beperkt tot winstderving, 

verlies van inkomsten, gebruiksverlies, verlies van contracten of verlies van goodwill. 
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21 Diverse bepalingen 

21.1 Wijziging van dit Contract 

De algemene voorwaarden van dit Contract kunnen door Elia worden gewijzigd 

overeenkomstig met artikel 152 § 2 en § 3 van het Technisch Reglement Transmissie.  

Alle wijzigingen zullen van kracht worden binnen een redelijke termijn die door Elia zal 

bepaald worden, rekening houdend met de aard van de geplande wijziging en de 

voorwaarden die eraan verbonden zijn inzake veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van 

het Elia-Net. De redelijke termijn waarvan hierboven sprake zal nooit korter zijn dan twee (2) 

weken volgend op de datum waarop Elia een aangetekende kennisgeving heeft verstuurd 

waarin [ARP] op de hoogte wordt gebracht van de wijziging. 

 

21.2 Kennisgeving 

Kennisgeving moet uitgevoerd worden overeenkomstig met Bijlage 6. 

[ARP] zal Elia de informatie, gevraagd in Bijlage 6, bezorgen vóór of bij ondertekening van 

het Contract. 

De Partijen zullen alles in het werk stellen zodat de contactpersonen vermeld onder 

“Operatie” in de genoemde Bijlage 6 ten allen tijde en permanent per telefoon of op een 

andere manier gecontacteerd kunnen worden. Hun contactgegevens worden vermeld in 

Bijlage 6. 

Elke wijziging in de contactgegevens met betrekking tot Bijlage 6 moet, ten minste zeven (7) 

dagen vooraleer de wijziging in voege treedt, aan de andere Partij kenbaar gemaakt worden. 

Wijzigingen aan Bijlage 6 van dit Contract mogen door [ARP] op ieder ogenblik voor zijn 

eigen gegevens worden doorgevoerd en zullen bindend zijn voor Elia van zodra Elia hiervan 

op de hoogte gebracht is en Elia deze bevestigd heeft. Wijzigingen aan Bijlage 6 van dit 

Contract mogen door Elia op ieder ogenblik voor zijn eigen gegevens worden doorgevoerd 

en zullen bindend zijn voor [ARP] na kennisgeving aan [ARP] via aangetekend schrijven. 

 

21.3 Informatie en opname 

Vermits de meeste informatie die, in het kader van dit Contract, tussen de partijen wordt 

uitgewisseld, met inbegrip van de Nominaties die door [ARP] aan Elia worden bezorgd, op 

de een of andere manier, een invloed kan hebben op Elia’s beheer van het Elia-Net, is het 

van essentieel belang voor Elia, inclusief voor de veiligheid van het Elia-Net, dat de 

informatie die door [ARP] aan Elia wordt verstrekt, heel zorgvuldig door [ARP] wordt 

geverifieerd voordat ze aan Elia wordt overgemaakt. 

In deze context, en om de uitwisseling van mondelinge informatie tussen de partijen en/of 

tussen hun vertegenwoordigers, inclusief de werknemers, extra te beveiligen, aanvaarden 

beide Partijen hierbij dat de mondelinge communicatie, inclusief de telecommunicatie, wordt 

opgenomen. De Partijen zullen hun vertegenwoordigers en al hun werknemers die in 

communicatie zouden kunnen staan met de andere Partij, vóór dergelijke communicatie, van 

deze opnames op de hoogte brengen. De Partijen zullen passende maatregelen treffen om 

de bedoelde opnames veilig te bewaren en de toegang tot dergelijke opnames uitsluitend te 

beperken tot de personen die een verantwoorde nood aan de toegang tot de opnames 

hebben. De bedoelde opnames zullen niet worden gebruikt bij eender welke claim tegen 

eender welke natuurlijke persoon. 
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21.4 Niet-overdraagbaarheid van rechten 

De Partijen komen overeen onder geen beding de rechten en verplichtingen voortvloeiend 

uit dit Contract geheel of gedeeltelijk over te dragen (met inbegrip van overdrachten door 

fusies, splitsingen of overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak (al dan 

niet krachtens de automatische overdrachtsregels) aan een derde, zonder de voorafgaande, 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere Partij die deze toestemming niet op 

onredelijke wijze zal weerhouden of uitstellen, inzonderheid wat betreft een mogelijke fusie 

of splitsing van vennootschappen. 

Het contract, met de eruit voortvloeiende rechten en plichten, kan niettemin vrij worden 

overgedragen aan vennootschappen die als verbonden onderneming van een Partij worden 

beschouwd in de zin van artikel 11 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, op 

voorwaarde evenwel dat de overnemer zich ertoe verbindt deze rechten en plichten terug 

aan de overdrager over te dragen (en de overdrager er zich toe verbindt deze overdracht te 

aanvaarden), van zodra de verbondenheid tussen de overdrager en de overnemer ophoudt 

te bestaan. 

21.5 Voorrang op alle vorige overeenkomsten 

Beide partijen bevestigen dat dit Contract eender welke en alle vorige of lopende 

overeenkomsten van Toegangsverantwoordelijke tussen de Partijen die naar hetzelfde 

onderwerp verwijzen, vernietigt en vervangt. Als de partijen, op het ogenblik van de 

ondertekening van dit Contract, al gebonden zijn door een lopend contract van 

Toegangsverantwoordelijke voor het lopende jaar, vernietigt, beëindigt en vervangt dit 

Contract het bedoelde lopende contract.  

21.6 Geen afstand 

Het feit dat één van beide Partijen op eender welk ogenblik nalaat de strikte uitvoering door 

de andere Partij te eisen van eender welke bepalingen, akkoorden of voorwaarden 

gestipuleerd in dit Contract, mag niet worden geïnterpreteerd als een blijvende afstand of 

een aanhoudend prijsgeven ervan, en iedere Partij mag op eender welk ogenblik de strikte 

en volledige uitvoering door de andere Partij eisen van eender welke of alle bedoelde 

bepalingen, akkoorden en voorwaarden. 

21.7 Nietigheid van een clausule 

De ongeldigheid of nietigheid van één of meerdere bepaling(en) van dit Contract zal geen 

invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen ervan. Eender welke bepaling 

die uit hoofde van eender welke toepasselijke wet nietig en ongeldig is, zal als er uit 

weggelaten beschouwd worden, maar dergelijke weglating zal geen invloed hebben op de 

overige bepalingen ervan, die volledig van kracht zullen blijven. 

21.8 Licenties 

[ARP] zal op ieder ogenblik tijdens de looptijd van dit Contract beschikken over alle 

overheidsvergunningen, licenties en/of goedkeuringen noodzakelijk voor de uitvoering van 

de rechten of plichten die in dit Contract voor of namens [ARP] zijn vastgelegd. Als op 

eender welk gegeven ogenblik tijdens dit Contract een dergelijke vergunning, licentie en/of 

goedkeuring wordt opgeschort en/of ingetrokken, mag Elia dit Contract onmiddellijk 

beëindigen.  

21.9 Toepasselijk recht 

Dit Contract wordt uitsluitend beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische 

wetgeving. 
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Opgemaakt in tweevoud te Brussel, elke partij erkent een originele kopie ontvangen te 

hebben. 

 

ELIA SYSTEM OPERATOR NV, vertegenwoordigd door:  

 

 

 

 

 

 

Valéry Stembert Frank Wellens 

Key Account Manager ARP  Manager Customer Relations 

Datum: Datum: 

 

 

 

 

 

 

[], vertegenwoordigd door:  

 

 

 

 

 

 

[] [] 

[] [] 

Datum: Datum: 
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Bijlage 1: Fysieke transmissierechten voor Import en Export op de Zuidgrens 

 

1 Jaarlijkse en maandelijkse capaciteiten voor Import en Export op de 

Zuidgrens 

Fysieke transmissierechten voor Import en Export op jaarlijkse en maandelijkse basis op de 

Zuidgrens kunnen worden verkregen door [ARP] via de expliciete jaarlijkse en maandelijkse 

veilingen. De voorwaarden van deze veilingen worden bepaald in de “Regels voor Allocatie 

van Capaciteit door Expliciete Veilingen in de Centraal West Europese Regio (CWE 

Veilingregels)” die op de website van Elia zijn gepubliceerd. 

 

2 Dagelijkse capaciteiten voor Import en Export op de Zuidgrens 

De beschikbare dagelijkse capaciteit voor Import en Export op de Zuidgrens wordt 

toegewezen via een impliciete veiling die in het kader van de Marktkoppeling wordt 

georganiseerd. 

Indien de dagelijkse capaciteit voor Import en Export op de Zuidgrens niet door de 

Marktkoppeling kan worden toegewezen, worden voor deze dagelijkse capaciteit expliciete 

veilingen georganiseerd, rekening houdend met de omstandigheden en door de beste 

inspanningen te leveren overeenkomstig met de “Regels voor Allocatie van Capaciteit door 

Expliciete Veilingen in de Centraal West Europese Regio (CWE Veilingregels)” die op de 

website van Elia zijn gepubliceerd. De Toegangsverantwoordelijken die conform deze CWE 

Regels zijn geregistreerd, krijgen via een elektronische boodschap kennis van het feit dat 

een expliciete veiling wordt georganiseerd. 

 

3 Intraday capaciteiten voor Import en Export op de Zuidgrens 

Fysieke transmissierechten voor Import en Export op Intraday basis op de Zuidgrens kunnen 

worden verkregen door [ARP] via Intraday toewijzingen van capaciteit, waarvan de 

voorwaarden worden bepaald in de “Règles d’Allocation des Capacités Infra journalières sur 

l’Interconnexion France-Belgique (IFB Regels)” die op de website van Elia zijn gepubliceerd. 
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Bijlage 2: Fysieke transmissierechten voor Import en Export op de Noordgrens 

 

 

1 Jaarlijkse en maandelijkse capaciteiten voor Import en Export op de 

Noordgrens 

Fysieke transmissierechten voor Import en Export op jaarlijkse en maandelijkse basis op de 

Noordgrens kunnen worden verkregen door [ARP] via de expliciete jaarlijkse en 

maandelijkse veilingen. De voorwaarden van deze veilingen worden bepaald in de “Regels 

voor Allocatie van Capaciteit door Expliciete Veilingen in de Centraal West Europese Regio 

(CWE Veilingregels)” die op de website van Elia zijn gepubliceerd. 

 

2 Dagelijkse capaciteiten voor Import en Export op de Noordgrens 

De beschikbare dagcapaciteit voor Import en Export op de Noordgrens wordt toegewezen 

via een impliciete veiling die in het kader van de Marktkoppeling wordt georganiseerd. 

Indien de dagcapaciteit voor Import en Export op de Noordgrens niet door de Marktkoppeling 

kan worden toegewezen, worden voor deze dagelijkse capaciteit expliciete veilingen 

georganiseerd, rekening houdend met de omstandigheden en door de beste inspanningen te 

leveren overeenkomstig met de “Regels voor Allocatie van Capaciteit door Expliciete 

Veilingen in de Centraal West Europese Regio (CWE Veilingregels)” die op de website van 

Elia zijn gepubliceerd. De Toegangsverantwoordelijken die conform deze CWE regels zijn 

geregistreerd, krijgen via een elektronische boodschap kennis van het feit dat een expliciete 

veiling wordt georganiseerd. 

 

3 Intraday capaciteiten voor Import en Export op de Noordgrens 

Fysieke transmissierechten voor Import en Export op intraday basis op de Noordgrens  

worden toegewezen via een impliciete en continue toewijzing georganiseerd door de 

intraday elektriciteitsbeurzen Belpex en APX. 

 



 

 
Contract van Toegangsverantwoordelijke (ARP) 42/53 Contractreferentie: [] 

[] V2/2012 [] 

 
Paraaf Elia:  Paraaf ARP: 
 

Bijlage 3: Onevenwicht 

 

Het Onevenwicht per kwartier van [ARP] is het verschil per Kwartier tussen de totale Injectie 

in het Elia-Net behorende tot de Evenwichtsperimeter van [ARP] en de totale Afname van 

het Elia-Net behorende tot de Evenwichtsperimeter van [ARP]
1
. 

De Totale Injectie behorende tot de Evenwichtsperimeter van [ARP] voor een bepaald 

Kwartier is de som van: 

 alle door [ARP] genomineerde en uitgevoerde Importen voor dit Kwartier, en 

 alle effectieve injecties aan de Injectiepunten toegewezen aan [ARP], behalve 

de Injectiepunten die een Gesloten Distributienet voeden, inter alia in het kader 

van de coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden voor dit 

Kwartier, rekening houdende met alle relevante Gedeelde Injecties,  

 alle Injectie-posities op een Gesloten Distributienet, toegewezen aan [ARP], en 

 alle Distributie Afname-positie(s) toegewezen aan [ARP] in geval het resultaat 

ervan een netto-injectie vertegenwoordigt, en 

 alle injecties door Interne energieoverdrachten genomineerd door [ARP] (“als 

aankoper”) voor dit Kwartier. 

 

De Totale Afname behorende tot de Evenwichtsperimeter van [ARP] voor een bepaald 

Kwartier is de som van: 

 alle door [ARP] genomineerde en uitgevoerde Exporten voor dit Kwartier, en 

 alle effectieve Afnames aan Afnamepunten toegewezen aan [ARP], behalve 

Afnamepunten die een Gesloten Distributienet voeden, voor dit Kwartier, 

rekening houdend met alle relevante Bandleveringen (volgens de bepalingen 

van het toegangscontract) evenals met alle relevante activaties van 

afschakeldiensten gecontracteerd door Elia; en 

 alle Afname-posities op Gesloten Distributienetten toegewezen aan [ARP]; en 

 alle Distributie Afname-positie(s) toegewezen aan [ARP] in geval het resultaat 

ervan een netto-afname vertegenwoordigt, en 

 alle Afnames door Interne energieoverdrachten genomineerd door [ARP] (“als 

verkoper”) voor dit Kwartier, en 

 voor de gemeten Afname aan Afnamepunten en voor de Distributie Afname-

posities worden (in geval van netto-afname) en voor het netto saldo (in geval 

van netto-afname) van de Injectie- en/of Afname-posities op het Gesloten 

Distributienet, aangesloten op het Elia-Net, overeenkomstig met artikelen 161 

en 162 van het Technisch Reglement Transmissie en, in voorkomend geval, 

overeenkomstig met de toepasselijke regionale wetgeving, een 

verliespercentage van deze Afname bijkomend toegekend aan de 

Evenwichtsperimeter van [ARP]. Deze percentages worden gepubliceerd op de 

website van Elia en kunnen indien nodig jaarlijks bijgesteld worden op basis van 

de gemeten verliezen, overeenkomstig met artikel 11.3. 

  

                                                      
1
 Het Onevenwicht zal worden aangepast voor elke deelname van [ARP] aan ondersteunende 

diensten of in het kader van artikel 7§3 van de Elektriciteitswet overeenkomstig artikel 11.1 van het 
Contract.  
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Bijlage 4: Bankwaarborg 

 

1 Het bedrag van de vereiste bankwaarborg 
 

Het bedrag van de bankwaarborg is een variabel bedrag berekend op basis van de positie 

van [ARP]. De positie van [ARP] is, onverminderd de bepalingen betreffende de eerste (1
ste

) 

maand van dit Contract zoals hieronder weergegeven, de hoogste van de dagelijkse Afname 

gemiddelden toegewezen aan [ARP] berekend op basis van de vorige kalendermaand. De 

daggemiddelden zijn gebaseerd op de dagelijkse kwartierwaarden van: 

 de gemeten Afnames aan Afnamepunten, behalve Afnamepunten die een 

Gesloten Distributienet voeden, en toegewezen aan de Evenwichtsperimeter 

van [ARP], en 

 alle Afname-posities op Gesloten Distributienet (indien het netto Afnamen 

betreft), toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van [ARP], en 

 alle Distributie Afname-posities, in geval het een netto-Afname betreft, 

toegewezen aan de Evenwichtsperimeter van [ARP], en 

 de Exportnominaties die toegekend worden aan de Evenwichtsperimeter van 

[ARP], en 

 de Nominaties voor Interne energieoverdrachten (verkooptransacties) van 

[ARP] met andere Toegangsverantwoordelijken en toegewezen aan de 

Evenwichtsperimeter van [ARP]. 

 

Deze positie wordt in de volgende tabel overgenomen, waaruit de vereiste bankwaarborg 

wordt afgeleid. De bedragen van de variabele bankwaarborg worden berekend door 5 % van 

de bovengrens van elk blok te nemen over een periode van éénendertig (31) dagen en 

vermenigvuldigd met 50 €/ MWh. 

De positie van ARP (ARP-P) 
Waarde variabele  

bankwaarborg 

ARP-P  50 MW € 93.000  

50 MW  ARP-P  100 MW  € 186.000  

100 MW< ARP-P  200 MW € 372.000  

200 MW < ARP-P  300 MW € 558.000  

300 MW< ARP-P  450 MW € 837.000 

ARP-P  450 MW € 1.162.000  

 

1.1 Eerste maand van het Contract: set-point van de bankwaarborg 
 

De positie van [ARP] voor haar eerste (1
ste

) maand van het Contract wordt, in onderling 

akkoord tussen de Partijen, bepaald op de geraamde hoogste positie van [ARP] voor de 

komende drie (3) maanden. Deze waarde zal de basis vormen voor het bepalen van de set-

point van de waarde van de bankwaarborg. In ieder geval is de minimum waarborg altijd  

€ 93.000. 
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1.2 Bewaking en controle van de bankwaarborg voor elke Toegangsverantwoordelijke 
 
[ARP] zal op eigen initiatief zijn bankwaarborg meteen aanpassen overeenkomstig met de 

hieronder bepaalde regels. Elia zal tijdig controleren of [ARP] heeft voldaan aan haar 

verplichtingen.  

 Als de Positie van [ARP] gedurende één (1) maand meer dan twee (2) dagen 

hoger is dan 20 % boven de positie waarvoor de bankwaarborg bepaald werd, 

zal [ARP] onmiddellijk, en ten laatste binnen de drie (3) weken na dit voorval 

haar bankwaarborg verhogen tot aan het gewenste niveau. De Positie van 

[ARP] kan nooit hoger komen dan 40 % boven de positie waarvoor een 

bankwaarborg afgeleverd werd. 

 Indien bovendien de waarde van de bankwaarborg lager is dan het gemiddelde 

van de laatste twee (2) facturen toegestuurd naar [ARP], zal [ARP] onmiddellijk, 

en ten laatste drie (3) weken na het voorval haar bankwaarborg verhogen naar 

dit gemiddelde. 

Indien de positie van [ARP] op zijn minst gedurende één (1) maand lager is dan de door de 

bankwaarborg gegarandeerde hoogte, kan [ARP] een vermindering van zijn bankwaarborg 

bekomen overeenkomstig met de tabel hierboven. Elia zal deze vermindering van de 

bankwaarborg in de voornoemde omstandigheden goedkeuren. 
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2 Standaardformulier Bankwaarborg voor Contract [] 
 

Bankgarantie op 1
e
 verzoek uitgegeven door bank [] ten voordele van: 

Elia System Operator NV, een vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 

0476.388.378 en met maatschappelijke zetel Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België.  

Onze betalingsgarantiekenmerken : < [] > (in te vullen door de bank) (te vermelden in al 

uw correspondentie). 

Onze cliënt [] deelt ons mee dat hij op datum van [] (datum van ondertekening ARP 

Contract door cliënt) een contract van Toegangsverantwoordelijke met referentie [] met u 

heeft gesloten m.b.t. toegangsverantwoordelijkheden i.v.m. de toegang tot het Elia-Net. 

Dat contract voorziet onder meer in de uitgifte van een onherroepelijke bankgarantie 

betaalbaar op eerste verzoek ten belope van [] (Euro en bedrag in cijfers en letters) om 

de betalingsverplichtingen van onze cliënt te verzekeren. 

Bijgevolg garanderen wij, bank [], u onherroepelijk en onvoorwaardelijk de betaling van een 

maximumbedrag [] (Euro en bedrag in cijfers en letters) op uw eerste verzoek en zonder 

dat wij de gegrondheid ervan kunnen en zouden betwisten. 

Deze garantie is vanaf heden van kracht. 

Elk beroep op deze garantie moet, om geldig te zijn: 

Indien de garantie is bestemd voor het buitenland / ten behoeve van de identificatie, dient elk 

verzoek tot betaling te gebeuren via een bank die bevestigt dat de handtekeningen op uw 

opvragingsbrief u rechtsgeldig verbinden: 

 ons uiterlijk op [] (vervaldag van de garantie) bereiken; en  

 vergezeld zijn van uw schriftelijke verklaring dat [] de verplichtingen conform 

dit ARP-contract niet heeft nagekomen en de betaling(en) niet heeft uitgevoerd, 
niettegenstaande dat u, als leverancier, de diensten heeft geleverd volgens het 
contract; en 

 vergezeld zijn van een kopij van de onbetaalde factu(u)r(en) en van een kopij 
van uw ingebrekestellingsbrief. 

 

Zonder beroep conform de voormelde voorwaarden of zonder een door ons goedgekeurde 

garantieverlening wordt deze garantie automatisch nietig en van generlei waarde op de 

eerste kalenderdag volgend op [] (vervaldag van de garantie). 

Deze garantie is onderworpen aan het Belgisch recht en alleen de Belgische rechtbanken 

zijn bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil m.b.t. deze garantie. 
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Bijlage 5: Procedure voor Nominaties 

 

1 Procedure voor Nominaties 

1.1 Nominaties met betrekking tot Import en/of Export op de Noordgrens en/of 
Zuidgrens 

Day-ahead Nominaties voor Dag D betreffende Fysieke transmissierechten voor Import en 

Export op jaar- en maandbasis op de Noordgrens en/of op de Zuidgrens zullen door [ARP] 

worden voorgelegd aan Elia vóór 08u00 uur op Dag D-1.  

Indien de dagelijkse capaciteit voor Import en Export op de Noordgrens en/of Zuidgrens niet 

via de Marktkoppeling kan worden toegewezen, worden de Day-ahead Nominaties voor  

Dag D betreffende Fysieke transmissierechten door [ARP] aan Elia voorgelegd in 

overeenstemming met de instructies van Elia, in functie van de dagelijkse capaciteit die 

wordt toegewezen bij de expliciete veilingen op de Noordgrens en/of Zuidgrens. 

De Intraday Nominaties voor Dag D betreffende Fysieke transmissierechten voor Import 

en/of Export op intraday basis op de Zuidgrens worden door [ARP] aan Elia voorgelegd 

uiterlijk één (1) Uur na de Gate. 

Nominaties met betrekking tot Import en/of Export op de Noordgrens moeten voorgelegd 

worden met een nauwkeurigheid van 0,1 MW. Nominaties met betrekking tot Import en/of 

Export op de Zuidgrens moeten voorgelegd worden met een nauwkeurigheid van 1 MW. De 

Nominaties moeten een Actief Vermogenwaarde bevatten voor elk Uur van de dag 

betreffende het overeenkomstig Fysiek transmissierecht van [ARP]. 

[ARP] moet haar tegenpartij vermelden op het nominatieformulier (de tegenpartij is de partij 

die een overeenkomstige nominatie indient bij de beheerder van het Aangesloten 

buitenlandse transmissienet, op de Zuidgrens moet deze partij [ARP] zelf zijn). 

 

1.2 Nominaties met betrekking tot Afnamepunten of Injectiepunten en Posities op het 
Gesloten Distributienet 

Het proces dat in deze paragraaf wordt beschreven, geldt eveneens voor de Posities op het 

Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net. 

Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een 

Afnamepunt toegewezen overeenkomstig met de procedures bepaald in artikel 11.1 of met 

een Positie op Gesloten Distributienet moeten door [ARP] bij Elia ingediend worden vóór 

14u30 op Dag D-1. 

Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een 

Injectiepunt toegewezen overeenkomstig met de procedures bepaald in artikel 11.1 moeten 

door [ARP] bij Elia ingediend worden vóór 15u00 op Dag D-1. 

Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een 

Injectiepunt waarvoor, in het kader van artikel 7§3 van de Elektriciteitswet een contract van 

aankoop-verkoop van elektrische energie is gesloten, moeten door [ARP] bij Elia worden 

ingediend uiterlijk om 11.30 uur op Dag D-1. 

Intraday Nominaties voor Dag D met betrekking tot toegangsrechten betreffende een 

Injectiepunt worden, overeenkomstig de bepalingen van het contract tot coördinatie van de 

inschakeling van de productie-eenheden, door [ARP] bij Elia ingediend tussen 18.00 uur op 

Dag D-1 en 22.45 uur op Dag D. 
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Nominaties met betrekking tot Afnamepunten of een Positie op het Gesloten Distributienet 

moeten per Afnamepunt of per Positie op het Gesloten Distributienet voorgelegd worden met 

een nauwkeurigheid van 0,1 MW. Nominaties met betrekking tot Injectiepunten moeten per 

Injectiepunt en per alternator voorgelegd worden met een nauwkeurigheid van 0,1 MW. De 

Nominaties moeten een Actief vermogenwaarde bevatten voor elk Kwartier van de dag 

betreffende het overeenkomstig toegangsrecht van [ARP]. 

1.3 Nominaties met betrekking tot Distributie Afname-posities 

Day-ahead Nominaties met betrekking tot afnamepunten of injectiepunten verbonden met 

een ander net dan het Elia-Net en behorende tot de evenwichtszone beheerd door Elia 

moeten vóór 14u30 op Dag D-1 en per distributienet voorgelegd worden met een 

nauwkeurigheid van 0,1 MW. De Nominaties moeten een Actief vermogenwaarde bevatten 

voor elk Kwartier van de dag betreffende de overeenkomstige toegangsrechten van [ARP].  

Als injectiepunten die verbonden zijn met een ander net dan het Elia-Net impact hebben op 

het Elia-Net, moeten de Nominaties van deze injecties per injectiepunt worden ingediend. 

1.4 Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten 

Day-ahead Nominaties voor Dag D met betrekking tot Interne energieoverdrachten Day-

ahead moeten door [ARP] aan Elia voorgelegd worden vóór 14u00 op Dag D-1. 

Intraday Nominaties voor Dag D met betrekking tot Interne energieoverdrachten Intraday 

zullen door [ARP] aan Elia voorgelegd worden vóór 14u00 op Dag D+1 en de 

onderschrijving kan starten ten laatste op Dag D-1 na 23u00. 

Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten moeten ingediend worden met 

een nauwkeurigheid van 0,1 MW. De Nominaties dienen een Actief vermogenwaarde te 

bevatten voor elk Kwartier van de dag. [ARP] moet haar tegenpartij op het 

nominatieformulier vermelden (de tegenpartij is de Toegangsverantwoordelijke met wie de 

energie wordt uitgewisseld). De naam van de tegenpartij op het nominatieformulier moet de 

ARP-code zijn (de ARP-code van de Toegangsverantwoordelijke is vermeld op de website: 

“Lijst ARP’s”). 

Elke Nominatie met betrekking tot een Interne energieoverdracht met een andere 

Toegangsverantwoordelijke moet bevestigd worden door een overeenkomstige Nominatie 

ingediend door deze andere Toegangsverantwoordelijke. Elia zal [ARP] via haar E-

Nominatiesysteem op Dag D-1 voor Interne energieoverdrachten day-ahead of op Dag D+1 

voor Interne energieoverdrachten Intraday op de hoogte brengen of een Nominatie met 

betrekking tot een Interne energieoverdracht al dan niet bevestigd is door een gelijkaardige 

Nominatie ingediend door de overeenkomstige andere Toegangsverantwoordelijke.  

In het geval beide Nominaties voor een Interne energieoverdracht, voor één of meerdere 

Kwartieren, niet gelijk zijn, heeft [ARP] de mogelijkheid om de betreffende Nominatie te 

corrigeren tot 14u30 op Dag D-1 voor een Interne energieoverdracht Day-ahead en op Dag 

D+1 voor een Interne energieoverdracht Intraday. Als, voor om het even welke reden, [ARP] 

zich geen toegang kan verschaffen tot het E-Nominatiesysteem van Elia en, als gevolg 

hiervan, niet geïnformeerd werd of haar Nominatie al dan niet bevestigd is door een 

gelijkaardige Nominatie van de overeenkomstige Toegangsverantwoordelijke, moet [ARP] 

contact opnemen met het Energy Scheduling Office van Elia (zie Bijlage 6 – 

Contactinformatie – Indiening van Nominaties of op onze website onder “Documentatie”). 
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2 Nominatiesysteem 

2.1 Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten, Import en/of Export op 
de Noordgrens of de Zuidgrens, voor Afnamepunten, Distributie Afname-posities en 
Afname-posities op het Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net 

De Nominaties met betrekking tot de Interne energieoverdrachten en Import en/of Export op 

de Noordgrens of de Zuidgrens, voor Afnamepunten, voor de Distributie Afname-posities en 

voor de Afname-posities op het Gesloten Distributienet moeten worden ingediend via het E-

Nominatiesysteem van Elia op de website van Elia. 

De toegang tot het E-Nominatiesysteem van Elia is alleen mogelijk via een geldige 

gebruikersidentificatie en wachtwoord. 

De ARP’s nemen alle nodige voorzorgen om misbruik of verkeerd gebruik van de 

gebruikersidentificatie (user-ID), aangeleverd door Elia, te voorkomen. In geval van misbruik 

of verkeerd gebruik van hierboven vermelde gebruikersidentificatie, zal Elia geen enkele 

aansprakelijkheid aanvaarden. De ARP's zullen Elia schadeloosstellen voor alle verlies, 

kosten en schade die optreden als gevolg van het hierboven vermelde misbruik of verkeerd 

gebruik van de gebruikersidentificatie en zullen Elia vrijwaren tegen claims van derden met 

betrekking tot het misbruik of het verkeerd gebruik van de gebruikersidentificatie. 

Sommige ongeplande onderhoudsverrichtingen of onbeschikbaarheden kunnen tot gevolg 

hebben dat het E-Nominatiesysteem van Elia en/of het systeem van Intraday toewijzing 

tijdelijk onbeschikbaar is (zijn). 

Deze geplande en ongeplande onbeschikbaarheden kunnen ertoe leiden dat één of meer 

Gates worden opgeschort. In dit geval houdt Elia geen rekening met de Nominatie(s) van 

Intraday Import en/of Export door [ARP] die overeenstemmen met het (de) betrokken 

Gate(s). 

De opschorting van deze Gates geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding.  

Voor informatie met betrekking tot het E-Nominatiesysteem van Elia en de toegang tot dit 

systeem, gelieve contact op te nemen met het Energy Scheduling Office van Elia (zie Bijlage 

6 – Contactinformatie – Indiening van Nominaties of op onze website onder “Documentatie”). 

De ontvangst van Nominaties door Elia wordt niet gegarandeerd. [ARP] dient op het E-

Nominatiesysteem van Elia te controleren of de Nominatie die door [ARP] werd ingediend, 

door Elia goed ontvangen werd. 

 

2.2 Nominaties met betrekking tot Injectiepunten 

De Nominaties met betrekking tot Injectiepunten moeten voorgelegd worden zoals bepaald 

in het contract tot coördinatie van de inschakeling van de productie-eenheden (cfr. artikel 

198 van het Technisch Reglement Transmissie). 
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Bijlage 6: Contactinformatie 

 
Tenzij hierin uitdrukkelijk anders vermeld, wordt ervan uitgegaan dat alle kennisgevingen, 

aanvragen en verzoeken die, volgens het Contract, vereist zijn of mogen worden gedaan, 

behoorlijk zijn gedaan. Zij kunnen worden verzonden via telefoon, fax, e-mail of via 

aangetekende luchtpost al dan niet met ontvangstbevestiging, portkosten vooraf betaald, 

naar volgend faxnummer of adres, dat eventueel voor wijziging vatbaar is: 

 

Voor Elia: 

Voor alle vragen betreffende uw Contract:  

Valéry Stembert 

Key Account Manager ARP 

Keizerslaan 20 

1000 Brussel – België 

Tel.:  +32 2 546 73 88 

Fax: +32 2 546 70 03 

E-mail: Valery.Stembert@elia.be 

of  

E-mail Customer Service: CS@elia.be  

 

 

 

Voor Day-ahead Nominaties en Intraday Nominaties betreffende Intraday Interne 
energieoverdrachten: 

Energy Scheduling Office   

Tel.: +32 2 382 21 33 (indien geen antwoord: +32 2 382 22 97) 
Fax: +32 2 382 21 07 
E-mail: dngridaccess@elia.be 
 

 

 

Voor Intraday Nominaties behalve Intraday Nominaties betreffende Intraday Interne 
energieoverdrachten: 

Nationale Dispatching 
Tel.: +32 2 382 23 97 
Fax: +32 2 382 21 39 
E-mail: dispatching@elia.be 
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Indiening van Nominaties met betrekking tot Interne energieoverdrachten, Import en/of 
Export op de Noord- of Zuidgrens of Afnamepunten 

Alle Nominaties die doorgestuurd worden via het E-Nominatiesysteem moeten 
ingevoerd worden via de volgende URL: 

Voor Business to Customer interface (B2C):  

http://nominations.elia.be 

Voor Business to Business interface (B2B): 

https://nominations.elia.be/NxProXml/b2b/normal voor de normale modus en 
https://nominations.elia.be/NxProXml/b2b/fallback voor de fallback-modus 

In geval internetverbindingen niet mogelijk zijn, gelieve Remote Access Service te 
gebruiken: 

Nummers: +32 2 243 15 00 en +32 2 383 12 00 

(Merk op dat de ontvangst van een Nominatie niet gegarandeerd is.) 

Indiening van voorgestelde wijzigingen van Nominaties in het kader van Bandlevering 

Energy Scheduling Office   

Tel.: +32 2 382 21 33 (indien geen antwoord: +32 2 382 22 97) 
Fax: +32 2 382 21 07 
E-mail: dngridaccess@elia.be 
 

 

Indiening van Nominaties met betrekking tot Injectiepunten: 

Zie het contract voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden 

zoals bedoeld in artikel 198 van het Technisch Reglement Transmissie. 

 

 

 

Online operatie (Dag D): Nationale dispatching: 

Tel.: +32 2 382 23 97 (indien geen antwoord: +32 2 382 22 97) 

Fax: +32 2 382 21 39 

E-mail: dispatching@elia.be 

 

 

Facturen: 

Settlement Services 

Keizerslaan 20 

1000 Brussel – België 

Tel.: +32 2 546 74 74 

 Fax: +32 2 546 74 64 

E-mail: Settlement.services@elia.be 
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Voor [ARP]: 

 

GLN-code:  [] 

EIC-code:  [] 

 

Contactgegevens voor contractuele aspecten:  

 

Contactpersoon 1 (*) 

 

[] 

 Contactpersoon 2 (*) 

 

[] 

[]  [] 

Tel.: [] 

Fax: [] 

E-mail: [] 

 Tel.: [] 

Fax: [] 

E-mail: [] 

 

(*) Indien geen adres vermeld is, is het persoonlijk adres hetzelfde als dat van de maatschappelijke zetel. 

Het telefoonnummer en e-mailadres van contactpersoon 1 worden vermeld in de lijst van ARPs op de Elia Website. 

 

Contactgegevens voor Nominaties:   

 

E-mailadres(sen) (max. 5) waarnaar de notificaties in verband met Nominaties verstuurd 

worden: 

 

Contactpersoon / Dienst E-mailadres 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

[] [] 

 

Telefoonnummer(s) (max. 5) voor contacten tijdens kantooruren: 

 

Contactpersoon / Dienst Telefoon 

1. [] 2. [] 

3. [] 4. [] 

5. [] 6. [] 

7. [] 8. [] 

9. [] 10. [] 
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Contactgegevens 24 Uur op 24 bereikbaar (max. 5, met voldoende kennis met betrekking 

tot de specificaties en voorwaarden inzake Nominaties) 

  

Contactpersoon / Dienst Telefoon, fax en e-mailadres 

11. [] 12. [] 

13. [] 14. [] 

15. [] 16. [] 

17. [] 18. [] 

19. [] 20. [] 
 

 
Contactgegevens voor facturatie:  

 

Facturatieadres  

Maatschappij: [] 

Adres: [] 

BTW-nr.: [] 

Contactpersoon  

Naam: [] 

Persoonlijk adres (**): [] 

Tel.: [] 

Fax: [] 

E-mail: [] 

 
 

(**) indien geen adres vermeld is, is het persoonlijk adres hetzelfde als het facturatie adres 
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Bijlage 7: Pooling-overeenkomst 

 
De “Pooling-overeenkomst” vermeld in artikel 19 van dit Contract moet aan Elia kenbaar 

gemaakt worden op het adres vermeld in Bijlage 6 van dit Contract (ter attentie van de 

contactpersoon voor contractuele aspecten) en mag om geldig te zijn verplicht alleen 

onderstaande tekst en informatie, en geen enkele andere tekst of informatie bevatten 

(behalve dat de ontbrekende informatie vermeld onder *** op geldige wijze door de partijen 

die de Pooling-overeenkomst aangaan, moet vervangen worden): 

 

Pooling-overeenkomst 

 

*** (A = naam en bijzonderheden (contractreferenties Toegangsverantwoordelijke) van 

alle Toegangsverantwoordelijken die samen een pool vormen, hierna genaamd de 

“Pooling-partijen”) 

**** (B = naam en bijzonderheden van de Toegangsverantwoordelijke die 

geadresseerde zal zijn voor de facturen van Elia) 

*** (begindatum van de pool) 

*** (einddatum van de pool (indien bepaald)) 

 

Verklaring van alle Pooling-partijen: 

 

Wij ondergetekende Toegangsverantwoordelijken komen overeen en verklaren aan 

Elia de bepalingen van onze respectieve contracten van Toegangsverantwoordelijke 

te zullen respecteren en, niettegenstaande bovenstaande pool, om al onze 

verplichtingen vermeld in voornoemde contracten uit te voeren zoals met Elia 

overeengekomen. 

Ongeacht de bestaande afspraken, contracten, overeenkomsten in om het even welke 

vorm of omstandigheid die we, de pooling-partijen, samen kunnen hebben, zullen we 

te allen tijde tijdens de duur van onze respectieve contracten van 

Toegangsverantwoordelijke de voorrang geven aan onze verplichtingen bepaald in de 

voornoemde contracten van Toegangsverantwoordelijke. 

Elia is hierbij expliciet gerechtigd te genieten van alle bepalingen of overeenkomsten, 

indirect of direct hierin bepaald en mag, indien nodig, ageren ten aanzien van alle 

hierin vermelde pooling-partijen. Alle hierboven genoemde pooling-partijen zijn ten 

overstaan van Elia gehouden aan hun verplichtingen in uitvoering van hun respectieve 

contracten van Toegangsverantwoordelijke. 

 

**** datum van kennisgeving aan Elia. 

**** handtekening door gemachtigde personen van elke pooling-partij. 
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Toegangscontract 
 

 
 
 
 

 

Contractreferentie: [] 

tussen 

 

Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te  

B - 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer 0476.388.378, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer Valéry Stembert en de heer Frank Wellens, respectievelijk in de 

hoedanigheid van Key Account Manager ARP en Manager Customer Relations, 

 

hierna "Elia" genoemd 
 

en 

 

 

[], een vennootschap naar [] recht met maatschappelijke zetel te [], [], met het 

ondernemingsnummer [], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [] en [], respectievelijk in de 

hoedanigheid van [] en [], 

 

hierna "Toegangshouder" genoemd 
 

 

Elia en/of de Toegangshouder kunnen ook elk aangeduid worden als "Partij" of gezamenlijk als 
"Partijen". 
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Wordt voorafgaand uiteengezet: 

 

 Elia heeft het eigendomsrecht op, of ten minste het gebruiks- of exploitatierecht voor, het 
grootste deel van het Belgische elektriciteitsnet.  

 Elia werd aangeduid als netbeheerder op federaal en gewestelijk niveau. 

 Overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen, wensen de partijen hun 
contractuele rechten en verplichtingen in verband met de toegang tot het Elia-Net, voor elk 
Injectie- en/of Afnamepunt, vast te leggen in het Contract.  

 De Partijen verbinden er zich toe om te goeder trouw samen te werken in geval van 
moeilijke interpretatie van Artikelen van het Contract, meer in het bijzonder deze die 
specifiek handelen over de aansluitingen van de Netgebruikers, en met name bij het 
afsluiten van aansluitingscontracten op een latere datum. 

 

Wordt overeengekomen wat volgt: 
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DEEL I: DEFINITIES EN VOORWERP VAN CONTRACT 
 

Art. 1 Definities en interpretatie 

1.1. Definities 

Behoudens een verdere specificatie met oog op toepassing voor doeleinden van het 
Contract, zonder daarbij evenwel de bepalingen van openbare orde te miskennen, worden 
de begrippen gedefinieerd in de Elektriciteitswet, de Elektriciteitsdecreten en/of -
ordonnanties in verband met de organisatie van de elektriciteitsmarkt en/of de verschillende 
toepasselijke Technische Reglementen (zoals hieronder gedefinieerd) ook voor doeleinden 
van het Contract begrepen in de zin van deze wettelijke of reglementaire definities. 

Bijgevolg gelden volgende definities voor doeleinden van het Contract: 

 
“Aansluitingsvermogen”: het maximaal schijnbaar vermogen per Toegangspunt. 

“Actief vermogen”: het elektrisch vermogen dat kan worden omgezet naar andere vormen 
van vermogen, zoals mechanisch, thermisch of akoestisch. De waarde is gelijk aan 
3*U*I*cosinus(phi), waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele 
componenten van de spanning (tussen een fase en de aarde) en de stroom (in die fase) en 
waarbij phi het faseverschil voorstelt tussen de fundamentele componenten van de spanning 
en de stroom. 

“(netto) Afgenomen Energie”: de integraal van het (netto) Afgenomen Vermogen in een 
gegeven Toegangspunt voor een gegeven periode. 

“(netto) Afgenomen Vermogen”: het verschil, indien dit positief is, in een gegeven 
Toegangspunt en voor een gegeven kwartier, tussen het vermogen dat wordt afgenomen 
door de met dit Toegangspunt geassocieerde belasting(en) en het vermogen dat wordt 
geïnjecteerd door de met dit Toegangspunt geassocieerde Lokale Productie(s). Indien dit 
verschil negatief is, is het (netto) Afgenomen Vermogen gelijk aan nul. 

“Afname”: de afname van Actief vermogen: 

 op een Afnamepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-net, met 

uitzondering van de Afnamepunten die een Gesloten Distributienet voeden, of 

 de Distributie Afname-positie, als het een netto-afname betreft, of 

 de Afname-positie op een of meerdere toegangspunten van het Gesloten 

Distributienet, aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-afname betreft, of 

 door een Export, of 

 door een Interne energieoverdracht (“verkoop” – “verkoper”). 

 

“Afnamepunt”: de fysieke plaats en het spanningsniveau van elk punt waar het vermogen 
vanuit het Elia-Net wordt afgenomen, en waarvoor toegang tot het Elia-Net wordt verleend 
aan de Toegangshouder overeenkomstig het Contract.  

“Afname van de Belasting”: het Actief vermogen dat bij aanwezigheid van Lokale Productie 

wordt afgenomen door een of meerdere belastingen die betrekking hebben op het betrokken 

Toegangspunt. 

“Bankwerkdagen”: de werkdagen in de banksector in België. 

“Bandlevering”: het Actief vermogen per Kwartier voor een Afnamepunt dat genomineerd 

wordt door een Toegangsverantwoordelijke en dat bevestigd wordt door de betreffende 

Netgebruiker. De Evenwichtsperimeter van [ARP] wordt aangepast voor alle relevante 

Bandleveringen. De specificaties voor Bandleveringen worden beschreven in het 

toegangscontract. 

“Basisfactuur”: de basisfactuur uitgeschreven door Elia overeenkomstig artikel 4.2. van het 
Contract.  
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"Beheerder van het Gesloten Distributienet": natuurlijke of rechtspersoon aangeduid door 
de bevoegde overheid als beheerder van het Gesloten Distributienet. 
 
“Bruto Begrensde Afgenomen Energie”: of bruto energie na compensatie; de integraal 
van het Bruto Begrensde Afgenomen Vermogen in een gegeven Toegangspunt voor een 
gegeven periode.  

“Bruto Begrensde Afgenomen Vermogen”: of bruto vermogen na compensatie; het 
verschil, indien dit positief is, in een gegeven Toegangspunt en voor een gegeven kwartier, 
tussen het vermogen dat wordt afgenomen door de met dit Toegangspunt geassocieerde 
belasting(en) en het vermogen dat wordt geïnjecteerd door de met dit Toegangspunt 
geassocieerde Lokale Productie(s) en dit voor het gedeelte van het door die Lokale 
Productie(s) geïnjecteerde vermogen dat kleiner dan of gelijk is aan 25 MW. Indien dit 
verschil negatief is, dan is het Bruto Begrensde Afgenomen Vermogen gelijk aan nul. 

“Bruto Begrensde Geïnjecteerde Energie“: de integraal van het Bruto Begrensde 
Geïnjecteerde Vermogen in een gegeven Toegangspunt voor een gegeven periode; 

“Bruto Begrensde Geïnjecteerde Vermogen”: het verschil, indien dit positief is, in een 
gegeven Toegangspunt en voor een gegeven kwartier, tussen het vermogen dat wordt 
geïnjecteerd door de met dit Toegangspunt geassocieerde Productie-eenhe(i)d(en) en het 
vermogen dat wordt afgenomen door de met dit Toegangspunt geassocieerde belasting(en), 
en dit voor het gedeelte van het door die belasting(en) afgenomen vermogen dat kleiner of 
gelijk is aan 25 MW. Indien dit verschil negatief is, dan is het Bruto Begrensde 
Geïnjecteerde Vermogen gelijk aan nul. 

“CDS”: acroniem voor 'closed distribution system' of Gesloten Distributienet, zoals hierna 
gedefinieerd. 

“Contract”: dit Toegangscontract. 

“CREG”: Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. 

“Elektriciteitsdecreten en/of -ordonnantie”: het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap 
van 8 mei 2009 houdende de algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, het 
Decreet van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de 
gewestelijke elektriciteitsmarkt en de Brusselse ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de 
organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals 
aangepast van tijd tot tijd. 

“Elektriciteitswet”: de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, zoals aangepast van tijd tot tijd. 

“Elia-Net”: het elektriciteitsnet waarop Elia het eigendomsrecht of tenminste het gebruiks- of 
exploitatierecht heeft, en waarvoor Elia is aangeduid als netbeheerder. 

“Gebruiker van het Gesloten Distributienet”: een eindklant of producent die op het net 

van een Gesloten Distributienet is aangesloten en die beschikt over minstens één CDS-

Toegangspunt, ongeacht of hij al dan niet zijn keuze van een leverancier uitoefent.  

“Geïnjecteerde Energie“: de integraal van het Geïnjecteerde Vermogen in een gegeven 
Toegangspunt voor een gegeven periode. 

“(netto) Geïnjecteerde Vermogen“: het verschil, indien dit positief is, in een gegeven 
Toegangspunt en voor een gegeven kwartier, tussen het vermogen dat wordt geïnjecteerd 
door de met dit Toegangspunt geassocieerde Lokale Productie(s) en het vermogen dat 
wordt afgenomen door de met dit Toegangspunt geassocieerde belasting(en). Indien dit 
verschil negatief is, is het (netto) Geïnjecteerde Vermogen gelijk aan nul.  

“Gesloten Distributienet”: het Gesloten Distributienet (of, volgens de Elektriciteitswet, de 

Elektriciteitsdecreten en/of –ordonnanties: industrieel gesloten net, professioneel gesloten 

net, gesloten distributienet) is een net dat rechtstreeks op het Elia-Net is aangesloten en dat 

door de bevoegde autoriteiten erkend is als een Gesloten Distributienet. 
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“Injectie”: de injectie van Actief vermogen: 

 op een Injectiepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-Net, met 

uitzondering van de Injectiepunten die een Gesloten Distributienet voeden, of 

 de Distributie Afname-positie, als het een netto-injectie betreft, of 

 de Injectiepositie op een of meerdere toegangspunten van het Gesloten 

Distributienet aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-injectie betreft, of 

 door een Import, of 

 door een Interne energieoverdracht (“koop” – “koper”). 

 

“Injectiepunt”: de fysieke plaats en het spanningsniveau van elk punt waar het vermogen in 
het Elia-Net wordt geïnjecteerd, en waarvoor toegang tot het Elia-Net wordt verleend aan de 
Toegangshouder overeenkomstig het Contract. 

“Lokale Productie”: er is sprake van Lokale Productie indien het Injectiepunt van een of 
meerdere productie-eenheden identiek is aan het Afnamepunt van een of meerdere 
belastingen en indien de productie-eenheid/productie-eenheden zich op dezelfde 
geografische site bevindt/bevinden als de belasting(en) van de betrokken Netgebruiker. 

“Nominatie”: Een tabel die een aantal gegevens bevat zoals de kenmerken van een 
toegang tot het Elia-Net op een bepaalde dag D, met inbegrip van de hoeveelheid Actief 
vermogen per tijdseenheid die door de partij verbonden aan de genoemde Nominatie moet 
geïnjecteerd of afgenomen worden. 

“Netgebruiker”: elke natuurlijke of rechtspersoon die als producent of afnemer of Beheerder 
van het Gesloten Distributienet op het Elia-Net is aangesloten en die, indien hijzelf niet 
optreedt als Toegangshouder, de Toegangshouder heeft aangeduid.  

“Partijen”: Elia en de Toegangshouder, waarbij naar elk individueel wordt verwezen als een 
“Partij”. 

“Productie-eenheid“: een fysieke eenheid die een generator bevat die elektriciteit opwekt 
en die geassocieerd is met een Toegangspunt van het Elia-Net. 

“Reactief vermogen”: het elektrische vermogen dat nodig is voor de opbouw van 
magnetische velden (bijvoorbeeld in motoren en transformatoren) of elektrische velden 
(bijvoorbeeld in condensatoren). De waarde is gelijk aan 3 U I sinus(phi), waarbij U en I de 
effectieve waarden zijn van de fundamentele componenten van de spanning (tussen een 
fase en de aarde) en de stroom (in die fase) en waarbij phi het faseverschil voorstelt tussen 
de fundamentele componenten van de spanning en de stroom. 

“Register van Toegangspunten”: register door Elia bijgehouden en zoals aangepast van 
tijd tot tijd dat, onder meer, vermeldt: 

 voor elk Afname- en/of Injectiepunt, de referentie van het Toegangscontract 
waardoor Toegang tot het Elia-Net wordt verleend; en 

 voor elk Afname- en/of Injectiepunt, de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname respectievelijk injectie en de 
aanduiding van de leverancier; en 

 het Aansluitingsvermogen van de betrokken aansluitingen. 

“Schade”: behoudens indien anders bepaald in het Contract, elke schade, kost, verlies (met 
inbegrip van winstderving en/of onderbreking van activiteiten), verbintenis, 
aansprakelijkheid, boete, betalingsverplichting en/of invorderingskost, het weze rechtstreeks 
of onrechtstreeks voortvloeiend uit of verband houdend met het schadeverwekkend 
gegeven, ongeacht of deze voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar is. 

“Tarief”: een generieke term voor de tarieven die de CREG voor een regulatoire periode 
heeft goedgekeurd inzake de toegang tot en de aansluiting op het Elia-Net, zoals bepaald in 
Artikel 15 van onderhavig Contract en vastgelegd overeenkomstig de geldende wettelijke 
bepalingen. 
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“Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie”: 
de technische reglementen Plaatselijk Vervoer, lokale of gewestelijke transmissie van 
elektriciteit die van toepassing zijn of zullen worden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en 
zoals aangepast van tijd tot tijd.  

“Technisch Reglement Transmissie”: het Koninklijk besluit van 19 december 2002, zoals 
aangepast van tijd tot tijd, houdende een technisch reglement voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. 

“Technische Reglementen”: het Technisch Reglement Transmissie en de Technische 
Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie. 

“Toegang tot het Elia-Net”: het gebruik van het Elia-Net en van de ondersteunende 
diensten m.b.t. injectie en/of afname van elektrische energie. 

“Toegangsaanvraag”: de toegangsaanvraag ingediend door de Toegangsaanvrager 
overeenkomstig de geldende Technische Reglementen. 

“Toegangsaanvrager”: de Partij die de Toegangsaanvraag indient met het oog op het 
afsluiten van een Toegangscontract; dit kan de Netgebruiker zijn, of ook een leverancier of 
een Toegangsverantwoordelijke, voor zover deze door de Netgebruiker daartoe zijn 
aangeduid, en binnen de beperkingen van de toepasselijke wetten en reglementen.  

“Toegangscontract”: het Contract tussen Elia en de Toegangshouder dat de voorwaarden 
bepaalt in verband met het verlenen van Toegang tot het Elia-Net. 

“Toegangshouder”: de Toegangsaanvrager die het Contract afsluit met Elia; dit kan de 
Netgebruiker zijn, of gelijk welke andere natuurlijke of rechtspersoon die de Netgebruiker 
aanwijst binnen de beperkingen van de toepasselijke wetten en reglementen. 

“Toegangspunt”: een Injectiepunt en/of een Afnamepunt op het Elia-Net.  

“Toegangspunt CDS”: het toegangspunt tot het Gesloten Distributienet van een Gebruiker 

van dit Gesloten Distributienet, waar op virtuele wijze het geheel van zijn fysieke afname(s) 

en/of injectie(s) van Actief vermogen binnen het Gesloten Distributienet kan worden 

geaggregeerd. 

“Toegangsverantwoordelijke” of “ARP”: elke natuurlijke of rechtspersoon ingeschreven in 
het register van toegangsverantwoordelijken overeenkomstig het Technisch Reglement 
Transmissie; in de Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke 
Transmissie soms ook nog aangeduid met de term evenwichtsverantwoordelijke.  

“Toegangsverantwoordelijke belast met de afname (van de belasting)”: de 
Toegangsverantwoordelijke aan wie de opvolging van de afname in een Afnamepunt wordt 
toegewezen in het kader van zijn toegangsverantwoordelijkheid en die aangeduid wordt 
volgens de Bijlage 3bis A) of 3ter. 

“Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie (van de Lokale Productie)”: de 
Toegangsverantwoordelijke aan wie de injectie in een Injectiepunt wordt toegewezen in het 
kader van zijn toegangsverantwoordelijkheid en die aangeduid wordt volgens de Bijlage  
3bis B) of 3ter. 

“Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging”: de 
Toegangsverantwoordelijke(n) die belast is(zijn) met de injectie en/of de afname en die 
aangeduid wordt (worden) in de Bijlagen 3, 3bis of 3ter. 

“Toevoegingsaanvraag / Wijzigingsaanvraag van de duur”: respectievelijk de aanvraag 
tot toevoeging / wijziging van de duur van één of meerdere Toegangspunten aan het 
Contract overeenkomstig artikel 10 van het Contract. 

“Tractienet spoor”: elektrische installaties van de spoorweginfrastructuurbeheerder die nodig 
zijn voor de uitbating van het spoorwegnet waarop, in de zin van de Elektriciteitswet, de 
bepalingen van een Gesloten Distributienet dat op het Elia-Net is aangesloten, van 
toepassing zijn. 

“Tweede Factuur”: de tweede factuur uitgeschreven door Elia overeenkomstig artikel 4.3. 
van het Contract. 
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“Wet van 2 augustus 2002”: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties, en zoals aangepast van tijd tot tijd.  

 

1.2. Aanvullende interpretatieregels 

De titels en hoofdingen in het Contract worden enkel opgenomen voor de eenvoud van 
verwijzing en drukken op geen enkele wijze de bedoeling van Partijen uit. Zij zullen niet in 
overweging worden genomen bij de interpretatie van de bepalingen van het Contract. 

De Bijlagen van het Contract maken integraal deel uit van het Contract. Elke verwijzing naar 
het Contract omvat de Bijlagen, en vice versa. Indien er een interpretatieconflict is tussen 
een Bijlage van dit Contract en één of meerdere bepalingen van dit Contract, zullen de 
bepalingen van dit Contract voorrang hebben. Indien de Toegangshouder praktische vragen 
heeft betreffende de interpretatie van een procedure vermeld in dit contract of in de Bijlage 
daarbij, zal hij deze vraag voorleggen aan Elia. 

De concretisering in het Contract van een specifieke verplichting of bepaling opgenomen in 
de Technische Reglementen, zal op geen enkele wijze worden geacht afbreuk te doen aan 
de verplichtingen of bepalingen die, krachtens de Technische Reglementen toepassing 
dienen te vinden op de relevante situatie. 

 

Art. 2 Voorwerp van het Contract 

Het Contract regelt de contractuele rechten en verplichtingen van de Partijen met betrekking 
tot de Toegang tot het Elia-Net voor wat betreft Injectie- en/of Afnamepunten rechtstreeks 
aangesloten op het Elia-Net. 

Het Contract geldt voor alle Toegangspunten waarvoor de Toegangshouder toegang heeft 
gekregen tot het Elia-Net en die ingeschreven zijn in het Register van Toegangspunten. 

Elke Partij is zich bewust van de onderlinge samenhang die bestaat tussen het 
aansluitingscontract, het contract van toegangsverantwoordelijke en het Toegangscontract 
die elk ten aanzien van elkaar een noodzakelijk accessorium zijn voor de veiligheid, 
betrouwbaarheid en de efficiëntie van het Elia-Net en die derhalve onmisbaar zijn voor de 
uitvoering van de contractuele relatie. 

De Partijen zorgen ervoor dat hun contractuele relaties ten aanzien van elkaar steeds 
steunen op het bestaan en de goede uitvoering van de nodige contractuele afspraken met 
de relevante partijen die een aansluitingscontract en/of een contract van 
toegangsverantwoordelijke hebben afgesloten met Elia of een andere netbeheerder binnen 
de Belgische regelzone.  

 

DEEL II: ALGEMENE VOORWAARDEN 

Art. 3 Bewijs van de financiële solvabiliteit van de Toegangshouder 

Het sluiten van het Contract veronderstelt dat de Toegangshouder het bewijs levert van zijn 
financiële solvabiliteit.  

Het bewijs van de financiële solvabiliteit van de Toegangshouder bij het sluiten van het 
Contract veronderstelt dat de Toegangshouder voldoet aan de bijzondere bepalingen inzake 
financiële waarborgen zoals overeengekomen in het Contract. 

Tijdens de gehele duur van het Contract moet de Toegangshouder, op gemotiveerd verzoek 
van Elia, het bewijs leveren aan Elia van zijn financiële solvabiliteit.  

De financiële solvabiliteit van de Toegangshouder tijdens de uitvoering van het Contract is 
een essentieel bestanddeel van het met Elia afgesloten contract en van de door Elia 
aangegane verbintenissen. 
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Art. 4 Facturatie- en betalingsvoorwaarden 

4.1. Facturen 

Facturen worden opgesteld op grond van de technische modaliteiten en de periodiciteit 
bepaald in het Contract. 

Facturen worden verzonden naar het facturatieadres van de Toegangshouder zoals 
aangeduid in het Contract. 

Overeenkomstig het hierna bepaalde, maakt Elia maandelijks in kalendermaand M aan de 
Toegangshouder een factuur (de “Basisfactuur”) over die betrekking heeft op de maand 
volgend op de lopende kalendermaand M (zijnde M+1), en een factuur die een regularisatie 
is van de kalendermaand voorafgaand aan de lopende kalendermaand M (zijnde M-1) (de 
“Tweede Factuur”). 

Deze factuur wordt verzonden naar het facturatieadres bepaald in Bijlage 1 van het 
Contract. 

 

4.2. Basisfactuur 

De Basisfactuur heeft betrekking op de kalendermaand M+1 en bevat: 

1. Voor het gebruik van het Elia-Net: 

1.1. Voor het onderschreven vermogen en het bijkomend vermogen: 

 de termen voor vermogensonderschrijvingen voor afname/injectie op basis van 
het Afgenomen/Geïnjecteerde Vermogen op kwartuurbasis;  

 de termen voor vermogensonderschrijving voor afname met Lokale Productie 
op basis van het Afgenomen Vermogen op kwartuurbasis; 

 de voorafbetaling van de term betreffende het bijkomend afgenomen vermogen 
op jaarbasis;  

de voorafbetaling wordt berekend op basis van 90% van het bijkomend 
afgenomen vermogen op jaarbasis geregistreerd in de 12 kalendermaanden 
voorafgaand aan de kalendermaand M; 

 de voorafbetaling van de term betreffende het bijkomend geïnjecteerde 
vermogen op jaarbasis, in voorkomend geval; 

de voorafbetaling wordt berekend op basis van 90% van het bijkomend 
geïnjecteerd vermogen op jaarbasis geregistreerd in de 12 kalendermaanden 
voorafgaand aan de kalendermaand M. 

1.2. Voor het systeembeheer: 

 de voorafbetaling voor het systeembeheer voor afnamen: 

De voorafbetaling wordt berekend op basis van 90% van de Bruto Begrensde 
Afgenomen Energie berekend voor de kalendermaand M-1 in de 
Toegangspunten waarvoor de Toegangshouder toegang heeft gekregen tot het 
Elia-Net krachtens het Contract. Voor de eerste twee facturen met betrekking 
tot de voorafbetalingen voor systeembeheer zal Elia uitgaan van een 
maandelijkse schatting van de Bruto Begrensde Afgenomen Energie per 
Toegangspunt. 

2. Voor de ondersteunende diensten: 

 de voorafbetaling voor de onderstaande ondersteunende diensten:  

 de reservering van de primaire regeling van de frequentie, de reservering 
van de secondaire regeling van het evenwicht van de Belgische regelzone, 
de reservering van de tertiaire reserve en de black-start service; deze 
voorafbetaling is van toepassing op afnamen en injecties; 
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 de regeling van de spanning en van het reactief vermogen; deze 
voorafbetaling is van toepassing op de afnamen: 

De voorafbetaling wordt berekend op basis van 90% van de Bruto Begrensde 
Afgenomen Energie en de Bruto Begrensde Geïnjecteerde Energie berekend 
voor de kalendermaand M-1 in de Toegangspunten waarvoor de 
Toegangshouder toegang heeft gekregen tot het Elia-Net krachtens het 
Contract. Voor de eerste twee facturen betreffende de voorafbetalingen voor de 
hierboven vermelde ondersteunende diensten houdt Elia rekening met een 
maandelijkse schatting van de Bruto Begrensde Afgenomen Energie en de 
Bruto Begrensde Geïnjecteerde Energie per Toegangspunt. 

 de voorafbetaling voor de onderstaande ondersteunende diensten (van 
toepassing op afnamen): 

 congestiebeheer; 

 compensatie van actieve energieverliezen in het Elia-Net: 

De voorafbetaling wordt berekend volgens dezelfde methodiek als hierboven 
vermeld voor systeembeheer met dien verstande dat de factureringsbasis voor 
deze diensten bestaat uit de (netto) Afgenomen Energie in plaats van de Bruto 
Begrensde Afgenomen Energie per Toegangspunt. 

De Basisfactuur zal verzonden worden na de 20
e
 dag van de kalendermaand M. 

4.3. Tweede Factuur 

De Tweede Factuur maakt een regularisatie uit met betrekking tot de kalendermaand M-1 en 
bevat: 

 de afrekening voor systeembeheer, op basis van de Bruto Begrensde 
Afgenomen Energie van de kalendermaand M-1, verminderd met de 
voorafbetalingen voor systeembeheer met betrekking tot dezelfde 
kalendermaand M-1; 

 de afrekening voor ondersteunende diensten, in overeenstemming met de 
toepasselijke Tarieven, op basis van respectievelijk de Bruto Begrensde 
Afgenomen Energie en de Bruto Begrensde Geïnjecteerde Energie of de 
(netto) Afgenomen Energie van de kalendermaand M-1, verminderd met de 
voorafbetalingen voor ondersteunende diensten met betrekking tot dezelfde 
kalendermaand M-1;  

 de afrekening van de term op basis van het bijkomend afgenomen vermogen 
op jaarbasis;  

deze afrekening wordt berekend op basis van het maximaal afgenomen 
vermogen op jaarbasis geregistreerd in de 12 kalendermaanden voorafgaand 
aan de kalendermaand M, verminderd met de voorafbetalingen voor deze term 
met betrekking tot de kalendermaand M-1;  

 de afrekening van de term op basis van het bijkomend geïnjecteerd vermogen 
op jaarbasis, in voorkomend geval: 

deze afrekening wordt berekend op basis van het maximaal geïnjecteerd 
vermogen op jaarbasis geregistreerd in de 12 kalendermaanden voorafgaand 
aan de kalendermaand M, verminderd met de voorafbetalingen voor deze term 
met betrekking tot de kalendermaand M-1;  

 het bedrag van de toeslagen; 

 in voorkomend geval, de term voor bijkomend vermogen (toepasselijk voor 
afnamen en injecties); 

 in voorkomend geval, de term voor overschrijding van reactief vermogen; 

 in voorkomend geval, het Tarief voor de aansluiting op het Elia-Net. 

De Tweede Factuur zal verzonden worden in de loop van de kalendermaand M. 
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4.4. Betalingstermijn 

Facturen moeten, netto zonder korting, door de Toegangshouder aan Elia betaald worden 
binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst, die geacht wordt plaats te vinden 3 dagen na 
de verzendingsdatum. 

Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn van 18 dagen na de verzendingsdatum 
heeft Elia, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht op de interest bepaald 
overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002. De interest zal verschuldigd zijn 
vanaf de 18

e
 dag na verzendingsdatum tot op de datum van algehele betaling. 

Bovendien heeft Elia dan, onverminderd haar recht op vergoeding van de gerechtskosten 
overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek, recht op de schadeloosstelling voorzien in artikel 
6 van de Wet van 2 augustus 2002. De hierboven opgenomen bepalingen doen geen 
afbreuk aan de overige rechten van Elia overeenkomstig toepasselijke wetten en 
reglementen en de bepalingen van het Contract.  

 

4.5. Bezwaar  

Elk bezwaar betreffende een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, door de Toegangshouder 
vóór de 18

e
 dag na verzending van de factuur worden geformuleerd per aangetekend 

schrijven gericht aan Elia, waarin de Toegangshouder zo omstandig en gedetailleerd als 
redelijkerwijs mogelijk is de redenen aangeeft die zijn bezwaar verantwoorden.  

Een bezwaar heft geenszins de verplichting op om de factuur te betalen volgens de 
bepalingen van Artikel 4.4. van het Contract, behoudens in geval het bezwaar van de 
Toegangshouder manifest gegrond is. 

Indien de Toegangshouder overeenkomstig deze bepaling een betwiste factuur volledig 
heeft betaald en achteraf blijkt dat het overeenkomstig deze bepaling geformuleerde 
bezwaar gegrond is, heeft de Toegangshouder het recht de in voorkomend geval 
onverschuldigde betaalde bedragen terug te vorderen overeenkomstig de toepassing 
mutatis mutandis van Artikel 4.4. van het Contract. 

 

4.6. Modaliteiten voor het invorderen van eventueel onbetaalde sommen 

Bij gebreke van betaling van de factuur binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst door de 
Toegangshouder van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven vanwege Elia, die 
geacht wordt plaats te vinden binnen de drie (3) dagen na de verzending ervan, zal Elia, 
onverminderd de toepassing van de voorgaande bepalingen, het recht hebben om beroep te 
doen op de financiële waarborg zoals gepreciseerd in dit Contract. De maatregelen voor het 
invorderen van onbetaalde sommen zullen door Elia op niet-discriminerende en redelijke 
wijze worden toegepast. 

 

Art. 5 Vertrouwelijkheid en bescherming van commerciële gegevens 

Partijen verbinden zich er toe om de informatie die zij, in het kader van en naar aanleiding 
van het Contract met elkaar uitwisselen en van elkaar bekomen en die de mededelende 
Partij als vertrouwelijk bestempelt en/of die moet worden beschouwd als vertrouwelijk 
overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen, vertrouwelijk te behandelen en niet 
mee te delen aan derden behoudens wanneer aan minstens één van de volgende 
voorwaarden voldaan is: 
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1) indien Elia en/of de Toegangshouder werd opgeroepen om in rechte te getuigen 
of in hun verhouding met de controle-autoriteiten voor de elektriciteitsmarkt of 
andere administratieve overheden; 

2) in het geval van een voorafgaand schriftelijk akkoord van diegene van wie de 
vertrouwelijke informatie uitgaat; 

3) wat betreft Elia, in overleg met beheerders van andere netten of in het kader 
van contracten en/of regels met de buitenlandse netbeheerders en voor zover 
de bestemmeling van deze informatie er zich toe verbindt aan deze informatie 
dezelfde graad van vertrouwelijkheid te geven als deze gegeven door Elia; 

4) indien deze informatie gemakkelijk en gewoonlijk toegankelijk is of voor het 
publiek beschikbaar is; 

5) wanneer de mededeling door Elia en/of de Toegangshouder onmisbaar is voor 
technische of veiligheidsredenen, onder meer aan de onderaannemers en/of 
hun werknemers en/of hun vertegenwoordigers, voor zover deze 
bestemmeling(en) gebonden zijn door regels van vertrouwelijkheid die op 
gepaste wijze de bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie 
waarborgen. 

Partijen aanvaarden dat de vertrouwelijkheid van gegevens niet tussen hen kan worden 
ingeroepen, noch ten aanzien van andere personen, onder meer de Netgebruiker, betrokken 
bij de uitvoering van het Contract. 

Onverminderd de toepasselijke wetten en reglementen blijft deze bepaling in ieder geval 
geldig tot 5 jaar na de beëindiging van het Contract. 

 

Art. 6 Geschillenbeslechting 

De Toegangshouder verklaart hierbij dat hij door Elia, voorafgaand het ondertekenen van 
het Contract, op de hoogte werd gebracht van zijn rechten en onder meer van het feit dat de 
geschillen betreffende de toepassing van het Technisch Reglement Transmissie of de 
Tarieven bedoeld in de artikels 12 tot 12 novies van de Elektriciteitswet mogen worden 
voorgelegd, naargelang zijn keuze, aan bemiddeling of arbitrage  overeenkomstig het 
reglement bedoeld in artikel 28 van de Elektriciteitswet, zodra deze uitgevoerd wordt. 

In voorkomend geval verklaart de Toegangshouder hierbij ook dat Elia hem en de 
Netgebruiker, voorafgaand het ondertekenen van het Contract, op de hoogte heeft gebracht 
van de bepalingen in verband met geschillenregeling zoals bepaald in de gewestelijke 
wetten en reglementen. 

Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering 
van het Contract of van latere contracten of operaties die er zouden kunnen uit voortvloeien, 
alsook elk ander geschil betreffende of verband houdend met het Contract zal naar keuze 
van de meest gerede Partij: 

 tot de bevoegdheid behoren van de Rechtbank van koophandel te Brussel;  

 worden voorgelegd aan de door de bevoegde reguleringsinstantie 
georganiseerde bemiddelings- of arbitragedienst overeenkomstig de 
toepasselijke wetten en reglementen; of 

 worden voorgelegd aan een ad hoc arbitrage overeenkomstig de bepalingen 
van het Gerechtelijk Wetboek.  
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Gelet op de complexe verhoudingen, aanvaarden Partijen bij deze, teneinde de toepassing 
van de regels inzake samenhang of tussenkomst mogelijk te maken, hetzij om in geval van 
samenhangende geschillen afstand te doen van elk arbitragebeding teneinde in een andere 
gerechtelijke procedure tussen te komen, hetzij, omgekeerd, om afstand te doen van een 
gerechtelijke procedure teneinde deel te nemen aan een meerpartijen arbitrage. In geval 
van verdeeldheid wordt de voorkeur gegeven aan de eerst ingeleide procedure. 

 

Art. 7 Maatregelen in geval van een noodsituatie en/of overmacht 

7.1.  Definities en gevolgen van overmacht en noodsituatie 

De uitvoering van de verplichtingen voorwerp van het Contract, waarvoor overmacht en/of 
een noodsituatie zoals gedefinieerd in de Technische Reglementen wordt ingeroepen, wordt 
tijdelijk opgeschort voor de duur van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot overmacht en/of 
noodsituatie. 

Onder overmacht dient te worden begrepen alle redelijkerwijs niet te voorziene voorvallen, 
voorgekomen na de afsluiting van het Contract en niet te wijten aan een fout van één van de 
Partijen, die de uitvoering van het Contract tijdelijk, of definitief, onmogelijk maken. Situaties 
van overmacht zijn onder meer: 

1) natuurrampen, voortvloeiende uit aardbevingen, overstromingen, stormen, 
cyclonen of andere klimatologisch uitzonderlijke situaties; 

2) een nucleaire of chemische explosie en zijn gevolgen; 
3) een computervirus, een computercrash om redenen andere dan ouderdom of 

gebrek aan onderhoud van dit informatica-systeem; 
4) de tijdelijke of voortdurende technische onmogelijkheid voor het Elia-Net om 

elektriciteit uit te wisselen omwille van storingen binnen de regelzone 
veroorzaakt door elektriciteitsstromen die het resultaat zijn van energie-
uitwisselingen binnen een andere regelzone of tussen twee of meerdere andere 
regelzones en waarvan de identiteit van de marktdeelnemers betrokken bij 
deze energie-uitwisselingen niet gekend is en redelijkerwijze niet gekend kan 
zijn door Elia; 

5) de onmogelijkheid het Elia-Net te gebruiken omwille van een collectief geschil 
dat aanleiding geeft tot een eenzijdige maatregel van de werknemers (of 
groepen van werknemers) of elk ander arbeidsgeschil; 

6) brand, explosie, sabotage, terroristische daden, daden van vandalisme, schade 
veroorzaakt door criminele daden, criminele dwang en bedreigingen van 
dezelfde aard; 

7) al dan niet verklaarde staat van oorlog, een oorlogsdreiging, een invasie, een 
gewapend conflict, blokkade, revolutie of opstand; 

8) een maatregel van hogerhand. 
 

De Partij die een situatie van overmacht en/of een noodsituatie inroept, zal zo snel mogelijk 
de andere Partij op de hoogte brengen per telefoon en/of e-mail en/of fax van de reden 
waarom zij haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren en welke de 
redelijkerwijze voorzienbare termijn van de niet-uitvoering zal zijn. 

De Partij die een situatie van overmacht en/of noodsituatie inroept, stelt niettemin alles in het 
werk om de gevolgen van de niet-uitvoering van zijn verplichtingen t.a.v. de andere Partij, 
het Elia-Net en derden te beperken en zijn verplichtingen opnieuw te vervullen. 

Indien de periode van overmacht en/of noodsituatie een duur heeft van 30 opeenvolgende 
dagen of meer en dat een Partij, als gevolg van de situatie van overmacht en/of 
noodsituatie, niet in staat is om de essentiële verplichtingen van het Contract na te komen, 
mag een Partij het Contract opzeggen met onmiddellijke ingang via een gemotiveerd 
aangetekend schrijven. 

  



Toegangscontract []/[] Contractreferentie: [] 

[] V2/2012 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 
 

7.2.  Maatregelen 

In geval zich een noodsituatie of een meervoudige incidentsituatie, zoals gedefinieerd in de 
Technische Reglementen voordoet of ingeval Elia meent dat een noodsituatie zich 
redelijkerwijze zou kunnen voordoen, kan Elia de nodige maatregelen, eventueel preventief, 
treffen die beschreven staan in de Technische Reglementen, waaronder het hanteren van 
de reddingscode en de heropbouwcode.  

De reddingscode bepaalt de operationele procedures in het kader van een noodsituatie en 
omvat ook het afschakelplan, dat onder meer de procedures en prioriteiten inzake 
afschakelen van Netgebruikers bepaalt.  

De heropbouwcode bevat de operationele procedures voor de heropbouw van het elektrisch 
systeem. 

De reddingscode en de heropbouwcode kunnen geconsulteerd worden op vraag van de 
Toegangshouder. Deze codes kunnen op elk moment door Elia worden gewijzigd volgens 
de wettelijke en reglementaire bepalingen. 

De toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de reddingscode en de 
heropbouwcode en de eventuele latere wijzigingen zijn van toepassing op de Partijen. 

De Toegangshouder verbindt zich ertoe onverwijld alle maatregelen overeenkomstig de 
voorafgaande bepalingen na te leven die hem door Elia per telefoon en/of e-mail en/of fax 
worden meegedeeld teneinde noodsituaties te voorkomen en/of te verhelpen. 

 

Art. 8 Aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken en de leveranciers 

Is de Netgebruiker zijn eigen Toegangshouder, dan duidt hij (een) 
Toegangsverantwoordelijke(n) aan die met de opvolging van zijn Toegangspunten wordt 
(worden) belast. 

Is de Netgebruiker niet zelf de Toegangshouder, dan duidt de Toegangshouder zelf de 
Toegangsverantwoordelijke(n) aan die met de opvolging van de bepaalde Toegangspunten 
wordt (worden) belast. 

De aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken belast met de opvolging in de 
Toegangspunten die hen betreffen, gebeurt voor een bepaalde duur die niet korter mag zijn 
dan één kalendermaand en waarvan de eerste dag van de geldigheid op de eerste dag van 
een kalendermaand moet vallen en de laatste dag van de geldigheid op de laatste dag van 
een kalendermaand. Deze aanduidingen en de hernieuwing ervan gebeuren bovendien 
volgens de modaliteiten overeenkomstig één van onderstaande Bijlagen:  

 

 Bijlage 3 
In geval de Toegangsverantwoordelijke met de afname en met de injectie 
belast is, gebeurt zijn aanduiding in de bepaalde Toegangspunten 
overeenkomstig Bijlage 3.  

 

 Bijlagen 3bis A) en B) 
Indien een belasting en een Lokale Productie aanwezig zijn in de bepaalde 
Toegangspunten, kan de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken 
belast met de afname van de belasting en met de injectie van de Lokale 
Productie overeenkomstig de Bijlagen 3bis A) en 3bis B) gebeuren.  

 Bijlage 3bis A) heeft betrekking op de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke die belast is met de afname van de belasting 
en van de overeenkomstige energieleverancier in de bepaalde 
Toegangspunten.  
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 Bijlage 3bis B) heeft betrekking op de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke die belast is met de injectie van de Lokale 
Productie en van de overeenkomstige leverancier in de bepaalde 
Toegangspunten. 

 Bijlage 3ter 
Indien een belasting en een Lokale Productie aanwezig zijn in de bepaalde 
Toegangspunten, kunnen de Toegangsverantwoordelijken belast met de 
Afgenomen Energie of de Geïnjecteerde Energie worden aangeduid 
overeenkomstig Bijlage 3ter. 

 

De aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke door de Toegangshouder en de 
aanvaarding van deze aanduiding door de Toegangsverantwoordelijke kunnen alleen 
geschieden door gebruik te maken van de Bijlagen 3 tot 3ter die hierna worden beschreven 
en met ondertekening door de Toegangshouder en de Toegangsverantwoordelijke. 

Wanneer 

 de Netgebruiker zijn eigen Toegangshouder is; of 

 de Toegangshouder, die door de netgebruiker is aangeduid, (een) 
Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging heeft aangeduid die niet 
zelf de Toegangshouder is (zijn), 

 
kan de Netgebruiker ervoor kiezen om aan de Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de 
opvolging de toelating te verlenen om alleen de Bijlagen 3 tot 3ter, behoorlijk ingevuld 
conform de bepalingen van dit Artikel, in te dienen bij Elia. Daartoe moet(en) de met de 
opvolging belaste Toegangsverantwoordelijke(n) een toelating overleggen conform de 
Bijlage 13 van het Contract. 

De overeenkomstige energieleveranciers in de bepaalde Toegangspunten worden eveneens 
geïdentificeerd in de Bijlagen 3 tot 3ter. 

Voor zover toegelaten door de toepasselijke wetten en reglementen worden de specifieke 
modaliteiten voor de aanduiding in voorkomend geval van andere 
Toegangsverantwoordelijken dan de Toegangsverantwoordelijken die belast zijn met de 
opvolging, de afname (van de belasting) en/of de injectie (van de Lokale Productie) en van 
de overeenkomstige energieleveranciers in de bepaalde Toegangspunten, vermeld in: 

 Bijlage 9 inzake de toekenning, uitgedrukt in procenten, aan de 
evenwichtsperimeters van de Toegangsverantwoordelijken van Toegangs-
punten behorend tot een productiesite; 

 Bijlage 10 inzake de vaste bandlevering 

 Bijlage 11 inzake de flexibele bandlevering 

 

Art. 9 Aanduiding van de Toegangshouder, identificatie van de 
Toegangspunten en toegangsprocedure 

De identiteit en de persoonlijke gegevens van de Toegangshouder zijn gevoegd in Bijlage 1. 

De Netgebruiker kan als eigen Toegangshouder optreden. 

Wanneer de Netgebruiker niet zelf de Toegangshouder is, duidt hij een Toegangshouder 
voor zijn Toegangspunten aan. De geldigheidsduur van de aanduiding van de 
Toegangshouder en van de Toegangspunten in kwestie mag niet korter zijn dan drie 
maanden en de eerste dag van de geldigheid moet op de eerste dag van een 
kalendermaand vallen en de laatste dag van de geldigheid op de laatste dag van een 
kalendermaand. De modaliteiten van deze aanduiding zijn vastgelegd in Bijlage 2 van het 
Contract. 

De aanduiding van de Toegangshouder door de Netgebruiker en de aanvaarding van deze 
aanduiding door de Toegangshouder kunnen enkel gebeuren door middel van het gebruik 
van deze Bijlage 2 en de ondertekening ervan door de Toegangshouder en de Netgebruiker. 
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De Netgebruiker kan er echter voor kiezen om aan de Toegangshouder de toelating te 
verlenen om de Bijlage 2, behoorlijk ingevuld conform de bepalingen van dit Artikel, in te 
dienen bij Elia. Daartoe moet de Toegangshouder een toelating voorleggen conform de 
Bijlage 12 van het Contract. 

Indien de Toegangspunten die de Toegangshouder in Bijlage 2 moet identificeren, 
verschillende Netgebruikers betreffen, moet Bijlage 2 zoveel keer gebruikt worden als er 
verschillende Netgebruikers zijn. 

Bijlage 2 van dit Contract voorziet ook de modaliteiten voor de hernieuwing van de 
aanduiding van de Toegangshouder. 

In het geval van (een) Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet voedt/voeden, zoals opgesomd in Bijlage 14 van dit Contract, kunnen, zodra 
een Gebruiker van het Gesloten Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent, 
enkel de Netgebruiker of, in voorkomend geval, de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet aangeduid worden als Toegangshouder voor dit/deze Toegangspunt(en). 
 
Met het oog op het afsluiten van het Contract heeft de Toegangshouder een 
Toegangsaanvraag bij Elia ingediend minstens een maand vóór de eerste dag van de 
kalendermaand waarvoor Toegang tot het Elia-Net wordt verleend aan de Toegangshouder 
krachtens het Contract, en dit overeenkomstig de procedure gepubliceerd op de internet site 
van Elia (www.elia.be). De Toegangsaanvraag met inbegrip van de door de betrokken 
partijen ondertekende daartoe bestemde formulieren zijn gevoegd in Bijlage 1 tot 3ter van 
het Contract.  

Voor zover toegelaten door de toepasselijke wetten en reglementen worden de specifieke 
modaliteiten voor de aanduiding in voorkomend geval van andere 
Toegangsverantwoordelijken dan de Toegangsverantwoordelijken die belast zijn met de 
opvolging, de afname (van de belasting) en/of de injectie (van de Lokale Productie) en van 
de overeenkomstige energieleveranciers per Toegangspunt aangeduid in Bijlagen 9, 10 en 
11 van het Contract. 

 

Art. 10 Toevoeging van Toegangspunten aan het Contract (“switching-
procedure”) en wijziging van de geldigheidsduur van de 
Toegangspunten 

10.1 Toevoeging van Toegangspunten: 

Er kunnen Toegangspunten worden toegevoegd aan het Contract volgens de hieronder 
bepaalde procedure. 

De toegevoegde Toegangspunten hebben een bepaalde geldigheidsduur die niet korter mag 
zijn dan drie kalendermaanden en waarvan de eerste dag van de geldigheid op de eerste 
dag van een kalendermaand moet vallen en de laatste dag van de geldigheid op de laatste 
dag van een kalendermaand.  
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Een Toevoegingsaanvraag (van «switching») van Toegangspunten wordt door de 
Toegangshouder ingediend bij Elia voor zover de Toegangshouder door de Netgebruiker 
werd aangeduid voor deze Toegangspunten, door het overmaken van het daartoe bestemde 
formulier in Bijlage 2 van het Contract. De Toevoegingsaanvraag mag enkel gebeuren door 
middel van het gebruik van deze Bijlage 2 en de gezamenlijke ondertekening ervan door de 
Toegangshouder en de Netgebruiker. De Netgebruiker kan er echter voor kiezen om aan de 
Toegangshouder de toelating te verlenen om de Bijlage 2, behoorlijk ingevuld conform de 
bepalingen van dit Artikel, in te dienen bij Elia. Daartoe moet de Toegangshouder een 
toelating voorleggen conform de Bijlage 12 van het Contract. 
Wanneer de toegevoegde Toegangspunten verschillende Netgebruikers betreffen, moet 
Bijlage 2 zoveel keer gebruikt worden als er verschillende Netgebruikers zijn. 

De indiening van de aanvraag bij Elia zal gebeuren door het versturen van dit (deze) 
formulier(en) via e-mail, met bevestiging per fax, gericht aan de Contactpersoon 
Contractuele Relaties zoals vermeld in Bijlage 5 van het Contract. 
Een Toevoegingsaanvraag van Toegangspunten dient door Elia te zijn ontvangen minstens 
één kalendermaand vóór de eerste dag van de kalendermaand waarvoor de Toegang tot het 
Elia-Net voor de desbetreffende Toegangspunten wordt verleend aan de Toegangshouder 
krachtens dit Contract. 

Volgend op de ontvangst van de geldig ingediende Toevoegingsaanvraag van 
Toegangspunten: 

 zal Elia de partij in wier bestaande Toegangscontract deze Toegangspunten 
reeds waren opgenomen, op de hoogte brengen; 

 zal Elia het Register van Toegangspunten aanpassen en hiervan een 
bevestiging sturen aan de Toegangshouder ten laatste binnen de 15 
werkdagen na de datum van de ontvangst van de volledige 
Toevoegingsaanvraag van Toegangspunten. 

 

10.2 Wijziging van de geldigheidsduur van Toegangspunten: 

De geldigheidsduur van Toegangspunten zoals vastgelegd in Bijlage 2 van dit Contract kan 
gewijzigd worden overeenkomstig de hierna beschreven procedure.  

De Toegangshouder dient een Wijzigingsaanvraag van de geldigheidsduur van de 
Toegangspunten in bij Elia door de indiening van het formulier voorzien in Bijlage 2 van dit 
Contract. De Wijzigingsaanvraag m.b.t. de duur mag enkel gebeuren door middel van het 
gebruik van deze Bijlage 2 en de ondertekening ervan door de Toegangshouder en de 
Netgebruiker. De Netgebruiker kan er echter voor kiezen om aan de Toegangshouder de 
toelating te verlenen om bij Elia de noodzakelijke wijzigingen aan de Bijlage 2 te laten 
aanbrengen conform de bepalingen van dit Artikel. Daartoe moet de Toegangshouder een 
toelating overleggen conform de Bijlage 12 van het Contract. 

Wanneer de geïdentificeerde Toegangspunten verschillende Netgebruikers betreffen, moet 
Bijlage 2 zoveel keer gebruikt worden als er verschillende Netgebruikers zijn. 

De indiening van de aanvraag bij Elia moet gebeuren door het versturen van dit (deze) 
formulier(en) via e-mail, met bevestiging per fax, gericht aan de contactpersoon 
«Contractuele Relaties» zoals vermeld in Bijlage 5.  

Elia moet de Wijzigingsaanvraag m.b.t. de duur ontvangen ten laatste één kalendermaand 
plus vijf werkdagen vóór de nieuwe voorziene einddatum van de geldigheid van de 
Toegangspunten in kwestie (ter verduidelijking, voor zover als nodig: deze nieuwe datum 
kan voorafgaan aan de einddatum van de bestaande geldigheid maar moet zeker op de 
laatste dag van een kalendermaand vallen).  

Volgend op de ontvangst van de geldig ingediende Wijzigingsaanvraag m.b.t. de duur zal 
Elia het Register van Toegangspunten aanpassen en hiervan een bevestiging sturen aan de 
Toegangshouder uiterlijk 15 werkdagen na de datum van ontvangst van de volledige 
Wijzigingsaanvraag m.b.t. de duur. 
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Art. 11 Wijziging van de duur van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijken belast met de opvolging 

Elke Wijzigingsaanvraag van de aanduiding voor een bepaalde duur van de 
Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging moet bij Elia worden ingediend met 
gebruik van de daartoe bestemde formulieren in de Bijlagen 3 tot 3ter van dit Contract met 
onder meer de aanduiding van de ingangsdatum van deze wijziging evenals de 
handtekening van de Toegangshouder en de Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de 
opvolging.  

Wanneer 

 de Netgebruiker zijn eigen Toegangshouder is; of 

 de Toegangshouder, die door de netgebruiker is aangeduid, (een) Toegangs-
verantwoordelijke(n) belast met de opvolging heeft aangeduid die niet zelf de 
Toegangshouder is (zijn), 

 
kan de Netgebruiker ervoor kiezen om aan de Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de 
opvolging de toelating te verlenen om alleen de Bijlagen 3 tot 3ter, behoorlijk ingevuld 
conform de bepalingen van dit Artikel, in te dienen bij Elia. Daartoe moet(en) de met de 
opvolging belaste Toegangsverantwoordelijke(n) een toelating voorleggen conform de 
Bijlage 13 van het Contract. 

Elia moet elke in dit artikel genoemde Wijzigingsaanvraag ontvangen ten laatste één 
kalendermaand plus vijf werkdagen vóór de nieuw voorziene einddatum van de geldigheid 
van de aanduiding in kwestie (ter verduidelijking, voor zover als nodig: deze nieuwe datum 
kan voorafgaan aan de einddatum van de bestaande geldigheid maar moet zeker op de 
laatste dag van een kalendermaand vallen). Zij wordt gericht aan de “Contactpersoon 
Contractuele Relaties” zoals aangeduid in Bijlage 5 van dit Contract. 

Volgend op de ontvangst van de geldig ingediende Wijzigingsaanvraag van de 
bovenbedoelde aanduiding moet Elia alle middelen in het werk stellen om de 
Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging zo snel mogelijk op de hoogte te 
brengen van de nieuwe aanduiding.  

De Partijen erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk dat de hierboven opgenomen bepalingen 
geenszins afbreuk beogen te doen aan de verplichtingen van de Toegangshouder, de 
Toegangsverantwoordelijke of de Netgebruiker ten overstaan van zijn medecontractanten 
krachtens overeenkomsten waarbij Elia geen partij is. De betrokken personen regelen deze 
aangelegenheden onder elkaar tot volledige ontlasting van Elia. 

 

Art. 12 Duur van het Contract  

Dit Contract treedt in werking op []. 

Behoudens in geval van beëindiging en/of opzegging overeenkomstig Artikel 16 van het 
Contract, geldt het Contract voor een onbepaalde duur.  

 

Art. 13 Financiële Garanties  

13.1.  Algemeen 

De Toegangshouder zal aan Elia een bankgarantie bezorgen die, voor de duur van het 
Contract vermeerderd met drie maanden, voldoet aan de hierna gepreciseerde 
voorwaarden.  

De Toegangshouder erkent dat de bankgarantie een essentiële voorwaarde van het 
Contract is. 

De bankgarantie is een zekerheid voor de tijdige en volledige betaling van alle verplichtingen 
die uit het Contract, en de eventuele schorsing en/of beëindiging daarvan, voortvloeien, 
alsook de verplichtingen overeenkomstig Artikel 16.5. van het Contract. 
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De bankgarantie dient de vorm aan te nemen van een bankgarantie op eerste verzoek, 
uitgegeven door een financiële instelling met een officiële rating van minstens “BBB” 
toegekend door het credit rating bureau Standard & Poors (“S&P”) of Baa2 bij het bureau 
Moody’s Investor Services (Moody’s). 

De bankgarantie dient een duur te hebben van minstens één kalenderjaar en dient te 
worden vernieuwd zodat de vereiste zekerheid voor de volledige duurtijd van het Contract 
vermeerderd met een periode van drie maanden wordt behouden. 

Het bedrag gewaarborgd door de bankgarantie is 1/12
de

 van de raming van de jaarlijks te 
betalen vergoeding door de Toegangshouder aan Elia zoals berekend overeenkomstig de 
berekeningmodaliteiten aangeduid in Bijlage 6 van het Contract. 

Het standaardformulier van de bankgarantie op eerste verzoek is gevoegd in Bijlage 7 van 
het Contract. 

 

13.2.  Hernieuwing / aanpassing van de bankgarantie 

De Toegangshouder zal aan Elia ten laatste vijf (5) kalenderdagen vóór het einde van de 
bestaande bankgarantie, ofwel het bewijs bezorgen dat de financiële instelling die de 
bankgarantie heeft uitgegeven, de duur van deze garantie heeft verlengd zonder enige 
wijziging daarvan ofwel een nieuwe bankgarantie bezorgen die voldoet aan de voorwaarden 
van Artikel 13 van het Contract. 

Bij elke hernieuwing en/of aanpassing van de bankgarantie hebben Partijen het recht te 
verzoeken om de bankgarantie aan te passen rekening houdend met de meest recente 
meetgegevens op basis van de berekeningswijze aangeduid in Bijlage 6 van het Contract. 

De financiële instelling die de garantie uitgeeft dient te voldoen aan de minimumrating 
vereiste zoals hierboven aangegeven. In geval van het verlies van de vereiste rating, dient 
de Toegangshouder aan Elia een nieuwe bankgarantie te bezorgen van een financiële 
instelling die voldoet aan de minimum rating vereisten, binnen de 20 Bankwerkdagen na het 
verlies van de minimum rating door de eerste financiële instelling. 

Indien Elia beroep doet op de bankgarantie, zal de Toegangshouder Elia, binnen een 
periode van 15 (vijftien) Bankwerkdagen nadat Elia op de bankgarantie een beroep heeft 
gedaan, ofwel het bewijs bezorgen dat de financiële instelling die de bankgarantie heeft 
uitgegeven het bedrag van deze bankgarantie terug tot op het contractueel vereiste niveau 
heeft aangepast ofwel een nieuwe bankgarantie bezorgen die voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 13 van het contract. 

Bij elke toevoeging van één of meerdere Toegangspunten aan het Contract zoals bepaald in 
Artikel 10 van het Contract, moet de bankgarantie zijn aangepast op basis van de 
berekeningswijze aangeduid in Bijlage 6 van het Contract. In geval van verwijdering van één 
of meerdere Toegangspunten uit het Contract, kan de Toegangshouder eveneens een 
aanpassing van de bankgarantie bekomen op basis van dezelfde berekeningswijze. 

 

13.3.  Restitutie van de bankgarantie 

Bij de opzegging en/of beëindiging van het Contract wegens om het even welke reden, zal 
Elia de bankgarantie aan de Toegangshouder terugbezorgen indien vaststaat dat de 
Toegangshouder aan al zijn verbintenissen voortvloeiende uit het Contract of de opzegging 
en/of beëindiging ervan heeft voldaan. 

 

Art. 14 Onderschrijving voor Toegang tot het Elia-Net 

In het kader van de Toegang tot het Elia-Net heeft de Toegangshouder de mogelijkheid om, 
overeenkomstig de bepalingen van dit Contract en voor een duur die de geldigheidsduur van 
het (de) betreffende Toegangspunt(en) zoals aangegeven in Bijlage 2, niet mag 
overschrijden een vermogen te onderschrijven volgens de hierna opgegeven formules, en 
dit per Toegangspunt:  
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(i) onderschrijving voor injectie van Actief vermogen in Injectiepunten; 

(ii) onderschrijving voor afname van Actief vermogen in Afnamepunten; 

(iii) onderschrijving voor afname gedekt door Lokale Productie. 

 

Ook een combinatie van de verschillende onderschrijvingsformules is mogelijk. De som van 
de onderschreven vermogens voor een bepaald Toegangspunt dient evenwel steeds kleiner 
dan of gelijk te zijn aan het Aansluitingsvermogen voor dat Toegangspunt. 

 

14.1.  Procedure voor onderschrijving van vermogen 

De vermogensonderschrijvingen door de Toegangshouder betreffen Actieve vermogens op 
kwartierbasis en dienen te gebeuren met een precisie van 1 kW, en dit per Toegangspunt. 
De onderschreven vermogens worden steeds als positieve waarden uitgedrukt. 

De onderschrijvingswaarde ingediend door de Toegangshouder voor de injectie van Actief 
vermogen voor een bepaald Toegangspunt heeft betrekking op de totale waarde van de 
injectie van Actief vermogen, naargelang het geval volledig of gedeeltelijk verminderd met 
de vrijstellingscoëfficiënt bedoeld in Artikel 15.3 waarop de Productie-eenheid zich mag 
beroepen. 

De modaliteiten voor indiening van de vermogensonderschrijvingen worden aangeduid in 
Bijlage 4 van het Contract. 

De Partijen erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk dat, indien de aanvraag voor de 
onderschrijving voor een bepaald Toegangspunt niet wordt ingediend overeenkomstig de 
praktische modaliteiten aangeduid in Bijlage 4 van het Contract, dit neerkomt op een 
onderschrijving van 0 MW voor dat Toegangspunt. 

 

14.2.  Onderschrijving voor afname en/of injectie van vermogen in Toegangspunten 

14.2.1. Jaaronderschrijving 

Per Toegangspunt heeft de Toegangshouder de mogelijkheid om een onderschrijving aan te 
vragen voor een duur van 12 kalendermaanden. Elke aanvraag voor een jaaronderschrijving 
vermeldt het Actief vermogen dat de Toegangshouder wenst te onderschrijven. 

De geldigheidsperiode van een jaaronderschrijving kan door de Toegangshouder aan Elia 
aangekondigd worden voor een periode tussen de 12 en de 23 maanden, en dit om de 
vervaldata van alle jaaronderschrijvingen die het Toegangscontract behoren, overeen te 
laten komen.  

Tijdens de geldigheidsperiode kan de waarde van een jaaronderschrijving ook vermeerderd 
of verminderd worden indien de volgende voorwaarden in acht genomen worden :  

 Bij de aanvraag tot een vermeerdering of vermindering van de waarde van de 
jaaronderschrijving wordt de jaaronderschrijving vervangen door een nieuwe 
jaaronderschrijving;  

 Iedere aanvraag tot vermeerdering van de waarde van de jaaronderschrijving 
moet uitgevoerd worden volgens de onderschrijvingsprocedure die beschreven 
wordt in Artikel 14.1. De aanvraag zal pas aanvaard worden door Elia indien 
tijdens de 12 maanden die aan de datum van de aanvraag tot vermeerdering 
voorafgingen, geen enkele vermindering van waarde van de jaaronderschrijving 
gerealiseerd werd; 

 De aanvraag tot vermindering van de waarde van de jaaronderschrijving moet 
uitgevoerd worden volgens de onderschrijvingsprocedure die beschreven wordt 
in Artikel 14.1 en moet betrekking hebben op een vermindering van minstens 
30% van de waarde van de lopende jaaronderschrijving. 
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14.2.2. Maandonderschrijving 

Per Toegangspunt heeft de Toegangshouder de mogelijkheid om een onderschrijving aan te 
vragen voor een duur van 1 kalendermaand. Deze maandonderschrijving wordt toegevoegd 
aan een eventuele jaaronderschrijving geldig voor dit Toegangspunt. Elke aanvraag voor 
een maandonderschrijving vermeldt het Actief vermogen dat de Toegangshouder wenst te 
onderschrijven. Voor deze vorm van onderschrijving kan de Toegangshouder een 
verschillend vermogen meedelen voor piekuren, daluren en weekend. Een 
maandonderschrijving ligt vast voor de duur van de onderschrijving. 

 

14.3.  Onderschrijving voor afname gedekt door Lokale Productie 

Per Afnamepunt waarmee een Lokale Productie verbonden is, heeft de Toegangshouder de 
mogelijkheid een onderschrijving aan te vragen voor een duur van 12 kalendermaanden 
voor een afname gedekt door de Lokale Productie. Een onderschrijving voor afname gedekt 
door Lokale Productie is beperkt tot het nominaal vermogen van de in het Register van 
Toegangspunten vermelde Lokale productie-eenhe(i)d(en) voor het desbetreffend 
Toegangspunt, en zal in geen geval groter zijn dan 75 MW. 

Het aantal kwarturen voor de activering van een onderschrijving voor een afname gedekt 
door Lokale Productie waarop de Toegangshouder in voorkomend geval recht heeft, is 
beperkt tot 4000. 

De activering van deze kwarturen gebeurt automatisch door Elia op de kwartieren waarbij 
het Afgenomen vermogen dat vastgesteld wordt in het desbetreffend Afnamepunt hoger is 
dan het standaard onderschreven vermogen (d.i. de som van de onderschreven vermogens 
op jaarbasis en op maandbasis) in het desbetreffend Afnamepunt, verhoogd met een 
drempelwaarde in dit Afnamepunt. Deze waarde wordt als volgt bepaald:  

Drempel = y% * onderschrijving voor afname gedekt door Lokale Productie zoals 
aangevraagd krachtens de eerste paragraaf van dit Artikel. 

De Toegangsverantwoordelijke bepaalt de waarde van de coëfficiënt “y” op het ogenblik dat 
de onderschrijving bij Elia wordt ingediend, overeenkomstig de eerste paragraaf van Artikel 
14.3. De waarde van de coëfficiënt “y” wordt vastgesteld op nul indien de Toegangshouder 
haar niet bepaalt.  

 

14.4.  Toepassing van het Tarief voor bijkomend vermogen  

Het Tarief voor bijkomend vermogen op jaarbasis voor de afnamen en, in voorkomend geval 
de injecties, wordt toegepast op de jaarpiek van het in een Toegangspunt afgenomen of 
geïnjecteerd kwartiervermogen over een periode van 12 opeenvolgende kalendermaanden. 

Het Tarief voor bijkomend vermogen op maandbasis wordt toegepast voor de afnamen en, 
in voorkomend geval, voor de injecties, indien het (netto) Afgenomen Vermogen of het 
gedeelte van het in een gegeven Toegangspunt gemeten (netto) Geïnjecteerde Vermogen 
dat krachtens Artikel 15.3 niet voor vrijstelling in aanmerking komt groter is dan de voor dit 
zelfde Toegangspunt geldende onderschrijving, hetzij de som van de jaar- en/of 
maandonderschrijvingen die gelden volgens het toepasselijk Tarief. 

Voor elk Afnamepunt waaraan een Lokale Productie verbonden is, wordt het Tarief voor 
bijkomend vermogen op maandbasis toegepast wanneer het Geïnjecteerde of Afgenomen 
Vermogen in dit bepaald Toegangspunt hoger is dan de onderschrijving die voor datzelfde 
Toegangspunt op dat moment geldt, m.a.w. de som van:  

 de geldende jaaronderschrijving, 

 de geldende maandonderschrijvingen en  

 de geldende onderschrijving voor afname gedekt door Lokale Productie.  
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Voor elk Afnamepunt waaraan een Lokale Productie verbonden is, wordt het Tarief voor 
bijkomend vermogen op maandbasis ook toegepast wanneer het Afgenomen of 
Geïnjecteerde Vermogen hoger is dan de som van de jaaronderschrijving en de 
maandonderschrijving  en lager is dan dezelfde som, vermeerderd met de drempelwaarde 
bepaald in Artikel 14.3.  

 

Art. 15 Tarieven 

15.1.  Tarieven voor Toegang tot het Elia-Net  

De toepasselijke Tarieven inzake de Toegang tot het Elia-Net zijn de Tarieven die door Elia 
worden voorgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen en die door de 
CREG worden goedgekeurd voor een regulatoire periode.  

Deze Tarieven voor toegang tot het Elia-Net omvatten de Tarieven voor het gebruik van het 
Elia-Net en de Tarieven voor ondersteunende diensten, uitgezonderd de Tarieven die 
gelden op basis van het tariefmechanisme voor de compensatie van onevenwichten. 

Indien de CREG het tariefvoorstel met budget of het aangepast tariefvoorstel met budget 
van Elia verwerpt of indien de CREG nog niet is overgegaan tot de goedkeuring van de 
Tarieven voor de betrokken regulatoire periode, gelden de toepasselijke Tarieven voor de 
toegang tot het Elia-Net als tijdelijke Tarieven tot op het ogenblik dat al de rechtsmiddelen 
van Elia of van de CREG uitgeput zijn of totdat er overeenstemming wordt bereikt over de 
geschilpunten tussen de CREG en Elia. De tariefaanpassingen als gevolg van rechterlijke 
beslissingen of een overeenkomst tussen de CREG en Elia zullen in voorkomend geval met 
terugwerkende kracht van toepassing zijn.  

 

15.2. Tarieven voor aansluiting op het Elia-Net  

In zover de Toegangshouder krachtens het Contract de Toegang tot het Elia-Net bekomt 
voor één of meerdere Netgebruikers die nog geen aansluitingscontract overeenkomstig de 
toepasselijke wetten en reglementen hebben gesloten met Elia, betaalt de Toegangshouder 
het Tarief voor de aansluiting voor rekening van de betrokken Netgebruiker.  

De toepasselijke Tarieven inzake de aansluiting zijn de Tarieven die door Elia worden 
voorgesteld overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen en die door de CREG 
worden goedgekeurd voor een regulatoire periode.  

Indien de CREG het tariefvoorstel met budget of het aangepast tariefvoorstel met budget 
van Elia verwerpt of indien de CREG nog niet is overgegaan tot de goedkeuring van de 
Tarieven voor de betrokken regulatoire periode, gelden de toepasselijke Tarieven voor de 
aansluiting op het Elia-Net als tijdelijke Tarieven tot op het ogenblik dat al de rechtsmiddelen 
van Elia of van de CREG uitgeput zijn of totdat overeenstemming wordt bereikt over de 
geschilpunten tussen de CREG en Elia. De tariefaanpassingen als gevolg van rechterlijke 
beslissingen of een overeenkomst tussen de CREG en Elia zullen in voorkomend geval met 
terugwerkende kracht van toepassing zijn.  

De gefactureerde bedragen die berekend zijn op basis van deze Tarieven zijn vermeld in 
Bijlage 8 van onderhavig Contract. 

 

15.3. Vrijstellingsbeginsel  

Volgens de toepasselijke Tarieven die de CREG heeft goedgekeurd zijn bepaalde 
Productie-eenheden voor het gebruik van het Elia-Net vrijgesteld van alle of bepaalde 
termen die de Tarieven omvatten.  

De Productie-eenheden waarvan de aansluiting op het Elia-Net in dienst gesteld werd na 
01/10/2002 (datum van inwerkingtreding van de Tarieven voor toegang tot en aansluiting op 
het Elia-Net), zijn vrijgesteld van de termen voor onderschreven vermogen en voor 
bijkomend vermogen voor een vaste periode van 20 jaar, te rekenen vanaf de datum van de 
effectieve indienstname van de aansluiting. 
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Productie-eenheden kunnen bovendien een tariefvrijstelling genieten in toepassing van een 
wetgevende of reglementerende tekst. Deze vrijstelling wordt toegepast op de betrokken 
termen op basis van de vrijstellingscoëfficiënten die hem worden meegedeeld door de 
regelgevende instantie bevoegd voor de betrokken Productie-eenheden. 

 

15.4. Door de Toegangshouder verschuldigde BTW, toeslagen en heffingen 

De Tarieven die krachtens Artikel 15 van het Contract van toepassing zijn, zijn 
nettobedragen, te verhogen met de BTW alsook de eventuele wettelijke of reglementaire 
toeslagen of heffingen die nog niet in de tarieven zijn opgenomen en door de 
Toegangshouder zijn verschuldigd aan Elia. 

Nieuwe belastingen, toeslagen of heffingen, van welke aard ook of verhogingen van 
bestaande belastingen, heffingen of toeslagen opgelegd door een bevoegde overheid en die 
betrekking hebben op de voor het transport dienende installaties, op de transformatie van 
het Elia-Net, op de meting en/of het gebruik van elektrische energie zijn ten laste van de 
Toegangshouder. 

 

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van 
het Contract  

16.1.  Schorsing en/of beëindiging van het Contract door Elia wegens onvoldoende 
capaciteit en/of niet voldoen aan technische voorschriften  

Onverminderd de overige gevallen van schorsing en/of beëindiging overeenkomstig de 
toepasselijke wetten en reglementen en/of het Contract, kan Elia de Toegang tot het Elia-
Net voor één of meerdere Toegangspunten, zonder dat een voorafgaande rechterlijke 
machtiging vereist is, ten laste van de Toegangshouder schorsen door het louter versturen 
van een gemotiveerd aangetekend schrijven gericht aan de Toegangshouder indien: 

1) conform artikel 173 van het Technisch Reglement Transmissie, Elia vaststelt 
dat er een gebrek aan capaciteit is op het Elia-Net, d.w.z. ondermeer in geval 
van overbelasting van het Elia-Net of in geval van mogelijke overbelasting van 
het net, hierin begrepen het geval van de onbeschikbaarheid van het geheel of 
een deel van de capaciteit om redenen van veiligheid, betrouwbaarheid of 
efficiëntie van het Elia-Net; 

2) de Toegangshouder (of de Netgebruiker voor wie hij optreedt) niet of niet meer 
voldoet aan de technische voorschriften vermeld in de Technische 
Reglementen zoals ondermeer bedoeld in Artikel 20 van het Contract, en 
daarbij de veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het Elia-Net acuut in 
gevaar brengt;  

3) in geval de Toegangshouder (of de Netgebruiker voor wie hij optreedt) niet of 
niet meer voldoet aan de technische voorschriften vermeld in de Technische 
Reglementen zoals onder meer bedoeld in Artikel 20 van het Contract, daarbij 
de veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het Elia-Net in gevaar brengt 
en, na ingebrekestelling door Elia, niet binnen de aangegeven redelijke termijn 
hieraan verhelpt.  

De schorsing van de Toegang tot het Elia-Net voor al de Toegangspunten die onder het 
Contract zijn toegekend heeft de schorsing van het gehele Contract tot gevolg. 

Indien aan de situatie die aanleiding heeft gegeven tot de schorsing van de Toegang tot het 
Elia-Net voor één of meerdere Toegangspunten of van het gehele Contract overeenkomstig 
deze bepaling niet is verholpen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van het 
aangetekend schrijven waarbij de schorsing is ter kennis gebracht aan de Toegangshouder, 
kan Elia het Contract automatisch, zonder dat een voorafgaandelijke rechterlijke machtiging 
vereist is vervroegd beëindigen door het louter versturen van een gemotiveerd aangetekend 
schrijven gericht aan de Toegangshouder. De ontvangst van voormeld aangetekend 
schrijven wordt geacht plaats te vinden 3 dagen na de verzendingsdatum. 
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16.2. Beëindiging door beide Partijen van het Contract 

Onverminderd de overige gevallen van schorsing en/of beëindiging overeenkomstig de 
toepasselijke wetten en reglementen en/of het Contract, kan elke Partij het Contract ten 
laste van de andere Partij beëindigen mits voorafgaande rechterlijke machtiging indien: 

1) de andere Partij in gebreke blijft één van haar verbintenissen na te leven; 

2) een belangrijke en nadelige wijziging plaatsvindt in het juridisch statuut, de 
juridische structuur, de activiteiten, het bestuur of de financiële toestand van de 
andere Partij, die redelijkerwijze tot de conclusie voert dat de bepalingen en 
voorwaarden van het Contract door deze Partij niet zullen kunnen worden 
nageleefd.  

Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht voor de Toegangshouder om opnieuw 
toegang te bekomen tot het Elia-Net overeenkomstig artikel 15 van de Elektriciteitswet, 
zodra al de verbintenissen van de Toegangshouder zijn nageleefd en hij opnieuw in staat is 
de verbintenissen van een Toegangshouder na te komen. 

 

16.3. Opzegging door de Toegangshouder 

Onverminderd de overige gevallen van beëindiging overeenkomstig de geldende wetten of 
reglementen en/of het Contract, kan de Toegangshouder het Contract met een 
opzeggingstermijn van 3 maanden beëindigen door het louter versturen van een 
aangetekend schrijven gericht aan Elia voor zover er ten hoogste op het einde van deze 
opzeggingstermijn van 3 maanden geen Toegangspunten nog langer het voorwerp uitmaken 
van het Contract. 

In geval de Toegangshouder aan het einde van de opzegperiode nog niet al zijn 
contractuele verbintenissen is nagekomen, zal het Contract voor de uitvoering van deze 
verbintenissen blijven verder bestaan tot op het ogenblik dat alle contractuele verplichtingen 
van de Toegangshouder overeenkomstig het Contract geldig zijn nagekomen. 
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16.4. Gevolgen van schorsing en/of beëindiging voor de Toegangshouder 

In alle gevallen van schorsing en/of beëindiging van de Toegang tot het Elia-Net voor één of 
meerdere Toegangspunten en/of van het Contract in haar geheel, die te wijten is aan een 
tekortkoming van de Toegangshouder, zal de Toegangshouder gehouden blijven tot voldoening 
van alle betalingsverplichtingen ontstaan tijdens de duur of naar aanleiding van de schorsing 
en/of beëindiging van Toegang tot het Elia-Net voor één of meerdere Toegangspunten en/of 
van het Contract, en deze betalingsverplichtingen zullen in dat geval onmiddellijk opeisbaar 
worden, niettegenstaande enige andersluidende bepaling.  

In alle andere gevallen van schorsing en/of beëindiging van de Toegang tot het Elia-Net voor 
één of meerdere Toegangspunten en/of van het Contract in haar geheel zal de 
Toegangshouder gehouden blijven tot voldoening van alle betalingsverplichtingen ontstaan 
tijdens de duur of naar aanleiding van de schorsing en/of beëindiging van de Toegang tot het 
Elia-Net voor één of meerdere Toegangspunten en/of van het Contract, volgens de 
toepasselijke termijnen. De Toegangshouder zal zich in voorkomend geval niet op de schorsing 
en/of beëindiging kunnen beroepen om de nakoming van zijn eigen verbintenis op te schorten 
en/of te beëindigen. 

In alle gevallen van schorsing en/of beëindiging van Toegang tot het Elia-Net voor één of 
meerdere Toegangspunten en/of van het Contract door Elia (i) zal de Toegangshouder geen 
onderschrijvingen voor de desbetreffende Toegangspunten meer kunnen aanvragen waarvan 
de einddatum zou vallen ná de effectieve schorsingsdatum respectievelijk beëindigingdatum en 
(ii) zal Elia, niettegenstaande enige andersluidende bepaling in het Contract, op de effectieve 
schorsingsdatum respectievelijk beëindigingdatum een einde stellen aan eventueel nog lopende 
onderschrijvingen voor de desbetreffende Toegangspunten. 

 

16.5. Aanduiding van de Netgebruiker als Toegangshouder  

In alle gevallen van schorsing en/of beëindiging van de Toegang tot het Elia-Net voor één of 
meerdere Toegangspunten en/of van het Contract in zijn geheel die te wijten is aan een 
tekortkoming van de Toegangshouder, en voor zover de Toegangshouder niet zelf de 
Netgebruiker is en onverminderd de toepasselijke wetten en reglementen en de bovenstaande 
bepalingen, kan de betrokken Netgebruiker beslissen de rechten en plichten van het Contract 
over te nemen voor de Toegangspunten die op hem betrekking hebben. Indien de betrokken 
Netgebruiker de rechten en plichten van dit Contract voor de Toegangspunten die op hem 
betrekking hebben niet overneemt, kan Elia deze Toegangspunten uitschakelen. Elia brengt de 
betrokken regulator op de hoogte van deze uitschakeling. 

16.6.  Schorsing van (een) Toegangspunt(en) van het Toegangscontract als gevolg van 
de stopzetting van de industriële activiteit 

De Toegangshouder kan de schorsing vragen van het (de) betrokken Toegangspunt(en) van 
het Toegangscontract en van het Toegangsregister met een opzegtermijn van 3 maanden. 
Daartoe dient hij gewoon een aangetekend schrijven te sturen naar Elia. Op het einde van deze 
opzegtermijn doven de rechten en verbintenissen van dit Contract uit, voor zover ze betrekking 
hebben op het (de) betrokken Toegangspunt(en). 

Is de Netgebruiker niet zijn eigen Toegangshouder, dan kan de uitdoving van de rechten met 
betrekking tot het (de) in de vorige paragraaf bedoelde Toegangspunt(en) alleen plaatsvinden 
indien: 

 de betrokken Netgebruiker een aanvraag van buitenspanningstelling van de aansluiting 
in het kader van zijn aansluitingscontract naar Elia heeft verzonden; of 

 indien de Toegangshouder het schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van de betrokken 
Netgebruiker met betrekking tot de schorsing van het (de) Toegangspunt(en) aan Elia 
heeft bezorgd. 

Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan is de aanvraag tot schorsing van het (de) 
Toegangspunt(en) door de Toegangshouder, indien hij niet de betrokken Netgebruiker is, nietig. 

Indien de Toegangshouder bij het verstrijken van de opzegtermijn niet al zijn verbintenissen is 
nagekomen met betrekking tot het (de) betrokken Toegangspunt(en), blijft dit Contract, voor 
zover die verbintenissen betrekking hebben op dit (deze) Toegangspunt(en), van kracht met het 
oog op de uitvoering van deze verbintenissen tot op het ogenblik waarop de Toegangshouder al 
zijn contractuele verbintenissen betreffende dit (deze) Toegangspunt(en) zal hebben vervuld 
conform de bepalingen van dit Contract. 
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Art. 17 Procedure voor mededeling van meetgegevens in de Toegangspunten 

Elia stelt de meetgegevens ter beschikking overeenkomstig de toepasselijke wetten en 
reglementen, en stelt de gevalideerde meetgegevens ter beschikking minstens op 
maandelijkse basis.  

In geval Elia niet-gevalideerde meetgegevens ter beschikking stelt, houden deze geen 
enkele garantie in met betrekking tot de volledigheid en juistheid. Elia kan niet aansprakelijk 
gesteld worden, op welke wijze dan ook, voor Schade voortvloeiend of verband houdend 
met de niet-gevalideerde meetgegevens. 

Partijen kunnen overeenkomen om bijkomende specifieke dienstverleningen inzake 
meetgegevens ter beschikking te stellen. 

 

Art. 18 Aansprakelijkheid van de Partijen in het kader van het Contract 

De hierna volgende bepalingen zijn van toepassing op alle gevallen waarin de 
aansprakelijkheid van een Partij in het gedrang wordt gebracht, op welke grond dan ook 
(contractueel, buitencontractueel of anderszins); deze bepalingen, gelden voor alle rechten, 
verhaalsmogelijkheden of schadeloosstellingen waarop Partijen aanspraak zouden kunnen 
maken, ongeacht de omstandigheden waarin die zich voordoen.  

De bedragen in dit Artikel worden jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de 
ondertekening van het Contract, op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen in 
België van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de ondertekening van het 
Contract (het “nieuwe indexcijfer”). De aangepaste bedragen worden berekend door 
toepassing van de volgende formule: het relevante bedrag vermenigvuldigd met het nieuwe 
indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is het 
indexcijfer van de consumptiegoederen in België van de maand die voorafgaat aan de 
maand tijdens dewelke het Contract in werking treedt volgens artikel 12 van het Contract. 

 

18.1. Aansprakelijkheidsbeperking 

Partijen zijn ten aanzien van elkaar enkel en uitsluitend aansprakelijk voor Schade 
veroorzaakt door bedrog, opzettelijke of grove fout begaan door één van de Partijen ten 
opzichte van de andere Partij in het kader van het Contract. 

In geval van grove fout van Elia is haar totale aansprakelijkheid voor de Schade 
voortvloeiend uit deze grove fout beperkt tot het bedrag van maximum 300,00 EUR voor 
elke MWh die wegens die fout niet kon geïnjecteerd en/of afgenomen worden in een 
Toegangspunt voor de duur van de netonderbreking. 

Onverminderd het in de voorafgaande alinea genoemde maximumbedrag van 300,00 EUR 
en behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, is de aansprakelijkheid van Partijen 
voor alle Schade beperkt tot het bedrag van maximum 1 miljoen EUR per schadegeval en 
per jaar, en 5 miljoen EUR per jaar voor het geheel van de vorderingen van de Partijen en 
derden die in hun geheel of hoofdzakelijk gesteund zijn op eenzelfde vastgestelde of 
vermoede oorzaak.  

Met inachtneming van de voorafgaande alinea’s, zullen in voorkomend geval de vorderingen 
van de Partijen en derden naar evenredigheid worden voldaan. 

In geen geval, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, zal een Partij tegenover 
een andere Partij aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse of onvoorzienbare Schade of voor 
immateriële Schade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving en/of onderbreking van 
activiteiten.  
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18.2.  Vrijwaring 

Elke Partij vrijwaart de andere Partij en stelt haar tevens schadeloos voor alle aanspraken of 
vorderingen van derden tot vergoeding van Schade veroorzaakt of verband houdend met de 
niet naleving door de eerst genoemde Partij van de verplichtingen opgelegd door de 
toepasselijke wetten en reglementen en/of het Contract. 

 

18.3. Verplichting tot Schadebeperking  

Inzake gebeurtenissen of omstandigheden waarvoor een Partij aansprakelijk is, of met 
betrekking tot dewelke deze Partij op welke grond ook gehouden is tot het nemen van 
maatregelen of het inzetten van middelen, zal de andere Partij de gepaste maatregelen 
nemen die in redelijkheid mogen worden verwacht tot beperking van de Schade, rekening 
houdend met de belangen van elk van de Partijen.  

 

18.4. Kennisgeving van aanspraak op schadevergoeding 

Van zodra een Partij weet heeft van enige aanspraak op schadevergoeding (met inbegrip 
van een aanspraak op schadevergoeding voortvloeiend uit een claim van een andere 
Toegangshouder, Netgebruiker of derde op de Toegangshouder) waarvoor deze mogelijks 
verhaal kan hebben op de andere Partij, zal die Partij de andere Partij daarvan onverwijld in 
kennis stellen. De kennisgeving zal geschieden door middel van een aangetekend schrijven, 
waarin de aard van de aanspraak, het bedrag ervan (indien gekend) en de berekeningswijze 
worden vermeld, dit alles in redelijk detail en met verwijzing naar wettelijke, reglementaire of 
contractuele bepalingen waarop de aanspraak gegrond zou zijn. 

 

Art. 19 Verzekering 

Elke Partij zal de nodige verzekeringen afsluiten in verband met hun verplichtingen en 
aansprakelijkheden in het kader van het Contract. Bijgevolg zullen Partijen volgende 
verzekeringen voorzien gedurende de gehele duur van het Contract: 

 verzekering arbeidsongevallen; en 

 verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (met inbegrip van professionele 
aansprakelijkheid en nalevering). 

Elke Partij verbindt zich ertoe de aansprakelijkheidsbeperkingen, in zover voorzien 
krachtens het Contract, uitdrukkelijk te doen aanvaarden en over te nemen door de 
verzekeraar.  

Het bewijs van de verzekeringen zal worden aangetoond via een attest opgesteld door de 
verzekeraar met duidelijke vermelding van de verzekerde waarden en uitsluitingen, en zal 
door elke Partij op verzoek worden overgemaakt aan de andere Partij. 

 

Art. 20 Verklaringen en garanties van de Toegangshouder 

20.1. Verklaringen en garanties  

De Toegangshouder verklaart en garandeert op datum van ondertekening van het Contract:  

1) Indien de Toegangshouder niet zelf de Netgebruiker is, dat hij door de 
Netgebruiker werd aangeduid als Toegangshouder voor elk Toegangspunt dat 
het voorwerp uitmaakt van het Contract. 

2) Dat de Netgebruiker(s) die hem, in voorkomend geval, hebben aangeduid als 
Toegangshouder, hem heeft (hebben) verklaard, of indien de Toegangshouder 
zelf Netgebruiker is, dat hij verklaart dat zijn (hun) installaties conform zijn met 
de wettelijke en reglementaire vereisten die in voege zijn of zullen zijn.  

In dit verband verbindt de Toegangshouder zich ertoe:  
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 op eerste verzoek van Elia, zo spoedig mogelijk voldoende 
gedetailleerde contractuele en/of technische informatie aan Elia te 
verschaffen, omtrent de betreffende Afname- en/of Injectiepunten; en 

 iedere aanpassing aan een Afname- en/of Injectiepunt voorafgaandelijk 
mede te delen aan Elia, die hierover zijn toestemming dient te verlenen. 

3) Dat hij over alle vergunningen beschikt vereist krachtens de Elektriciteitswet en 
de Elektriciteitsdecreten en/of –ordonnantie.   

4) Dat hij voldoet aan alle krachtens de Elektriciteitswet en de 
Elektriciteitsdecreten en/of –ordonnantie toepasselijke verplichtingen. 

5) Dat de naar aanleiding van de indiening en behandeling van de 
Toegangsaanvraag meegedeelde gegevens juist en volledig zijn. 

6) Dat de krachtens het Contract onderschreven vermogens, evenals het gemeten 
afgenomen of geïnjecteerde vermogen, het Aansluitingsvermogen van de 
betrokken Toegangspunten die zijn ingeschreven in het Register van 
Toegangspunten niet overschrijden. 

7) Voor alle Toegangspunten in Bijlage 2 werden een Toegangsverantwoordelijke 
en, in geval van levering van elektriciteit, een overeenkomstige 
energieleverancier aangeduid in de Bijlagen 3, 3bis of 3ter.  

8) Dat hij voldoet aan de in Artikelen 3 en 13 van het Contract bepaalde 
verplichtingen.  

De Toegangshouder verbindt er zich bovendien toe alles te zullen doen en in het werk te 
zullen stellen opdat deze verklaringen juist en volledig zullen blijven en de garanties 
onverkort zullen blijven gelden gedurende de gehele duur van het Contract. 

 

20.2. Aanvullende bepalingen inzake verklaringen en garanties  

De Toegangshouder verbindt er zich toe Elia zonder verwijl te verwittigen indien één of 
meerdere van de in het Artikel 20.1 van het Contract beschreven verklaringen en garanties, 
alsook de verklaringen of garanties die desgevallend werden verstrekt bij het indienen van 
de Toegangsaanvraag, niet meer juist of volledig zouden zijn, of wanneer hij vermoedt (of in 
redelijkheid zou moeten vermoeden) dat dit het geval zal worden; dit geldt zowel met 
betrekking tot de verklaringen en garanties inzake de Toegangshouder zelf als, in het geval 
bedoeld in Artikel 20.3 van het Contract, de verklaringen en garanties van of inzake elke 
Netgebruiker die de Toegangshouder heeft aangeduid.  

De Toegangshouder verbindt er zich toe Elia het bewijs te leveren dat de in artikel 20.1 van 
het Contract verstrekte verklaringen (zowel wat betreft de Toegangshouder zelf of, in 
voorkomend geval en redelijker wijze, elke Netgebruiker die de Toegangshouder heeft 
aangeduid op elk ogenblik juist en volledig zijn), en zulks binnen een redelijke termijn na de 
aanvraag daartoe door Elia. 

 

20.3. Optreden voor Contractpartijen 

De Toegangshouder bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat, in zover het Contract door hem wordt 
gesloten op grond van de aanduiding door de Netgebruiker(s), de in artikel 20.1 en 20.2 van 
het Contract opgenomen verklaringen, garanties en verbintenissen worden verstrekt en 
aangegaan niet alleen in eigen naam en voor rekening, maar tevens in naam en voor 
rekening van de betrokken Netgebruiker(s). De Toegangshouder verklaart uitdrukkelijk 
hiertoe aangesteld te zijn door (elk van) de Netgebruiker(s). 

  



Toegangscontract []/[] Contractreferentie: [] 

[] V2/2012 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 
 

Art. 21 Overige bepalingen 

21.1. Wijziging van het Contract 

Onderhavig Toegangscontract kan door Elia gewijzigd worden na goedkeuring door de 
CREG van de door Elia voorgestelde wijzigingen, overeenkomstig Artikel 6 van het 
Technisch Reglement Transmissie.  

Deze aanpassingen zullen worden toegepast voor het geheel van de lopende 
Toegangscontracten en zullen ingaan op dezelfde datum.  

Alle aanpassingen worden van kracht binnen een redelijke termijn die door Elia wordt 
vastgesteld, rekening houdend met de aard van de geplande aanpassingen en de 
imperatieven verbonden aan de betrouwbaarheid, de veiligheid of efficiëntie van het Elia-
Net. De redelijke termijn waarvan hierboven sprake zal nooit korter zijn dan 14 
kalenderdagen na de datum van verzending door Elia van een aangetekende kennisgeving  
aan de Toegangshouders, waarin zij op de hoogte gebracht worden van de aanpassingen 
van het Toegangscontract. 

 

21.2. Contactpersonen en kennisgeving  

De krachtens het Contract te verrichten kennisgevingen dienen te gebeuren aan de 
betrokken contactpersonen zoals vermeld in Bijlage 5 van het Contract voor wat betreft Elia 
en aan de betrokken contactpersonen zoals vermeld in Bijlage 1 van het Contract voor wat 
betreft de Toegangshouder. 

Aanpassingen aan de gegevens inzake deze contactpersonen moeten minstens 5 
werkdagen vooraleer de wijziging in werking treedt worden meegedeeld aan de andere 
Partij. 

 

21.3. Overdracht van verbintenissen 

Elke Partij verbindt zich ertoe de rechten en plichten voortvloeiend uit het Contract noch 
geheel noch gedeeltelijk over te dragen (met inbegrip van iedere overdracht als gevolg van 
fusie, splitsing of overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak (al dan niet 
krachtens de automatische overgangsregels)) aan een derde, zonder de voorafgaande, 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere Partij, die deze toestemming niet 
op onredelijke wijze zal weerhouden of uitstellen, inzonderheid wat betreft een mogelijke 
fusie of splitsing van vennootschappen. 

Het contract, met de eruit voortvloeiende rechten en plichten, kan niettemin vrij worden 
overgedragen aan vennootschappen die als verbonden onderneming van een partij worden 
beschouwd in de zin van artikel 11 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, op 
voorwaarde evenwel dat de overnemer zich ertoe verbindt deze rechten en plichten terug 
aan de overdrager over te dragen (en de overdrager er zich toe verbindt deze overdracht te 
aanvaarden), van zodra de verbondenheid tussen de overdrager en de overnemer ophoudt 
te bestaan. 
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21.4. Volledig Contract 

Onverminderd de toepassing van de relevante wetten en reglementen houdt het Contract, 
samen met de Bijlagen, het volledige akkoord in tussen Partijen en omvat alle afspraken die 
tussen Partijen in het kader van het Contract overeengekomen werden. 

De Toegangshouder aanvaardt onherroepelijk en onvoorwaardelijk dat zijn algemene 
aankoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden op geen enkele wijze toepassing 
zullen vinden op de rechten en verplichtingen van de Partijen in verband met de Toegang tot 
het Elia-Net. Deze uitsluiting zal blijven gelden voor de duur van het Contract, 
niettegenstaande latere briefwisseling uitgaand van de Toegangshouder waarbij deze de 
toepasselijkheid van zijn algemene aankoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden 
zou voorop stellen. 

 

21.5. Scheidbaarheid 

Indien een bepaling van het Contract ongeldig zou zijn dan wel nietig verklaard wordt, zal dit 
de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Wanneer dergelijke ongeldigheid of 
nietigheid vastgesteld wordt, zal voor de betrokken bepaling door Elia een nieuwe bepaling 
tot vervanging worden voorgesteld overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen. 

 

21.6. Doorwerking  

Onverminderd wat bepaald is in Artikel 20.3 van het Contract, verbindt de Toegangshouder 
zich ertoe de relevante bepalingen van de artikel 16 van het Contract, artikel 18 van het 
Contract en het Artikel 21 te laten doorwerken in elk na de ondertekening van het Contract 
af te sluiten contract met zijn Netgebruikers, door opname ervan in zulke contracten als 
onherroepelijk beding van de Netgebruikers ten gunste van Elia. 

De Toegangshouder staat er voor in dat zijn Netgebruikers in hun eventuele betrekkingen 
met Elia deze regels zullen respecteren. Op eenvoudig verzoek van Elia zal hij hiervan het 
bewijs leveren. 

Dezelfde verplichting geldt voor Elia in haar verhouding met haar contractspartijen. Voor wat 
betreft de lopende contracten zijn Partijen gehouden te goeder trouw de inlassing van de 
voornoemde doorwerkingsclausule in deze contracten te onderhandelen bij de aanpassing, 
verlenging of verdaging van het lopende contract.  

 

21.7. Toepasselijk recht 

Het Contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 
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Opgesteld te Brussel in twee originelen, waarvan iedere betrokken Partij erkent een origineel 
exemplaar ontvangen te hebben. De officiële versie is zowel in het Nederlands als het Frans 
opgesteld zonder dat de ene versie voorrang heeft op de andere; de versie in het Engels is louter 
informatief. 

 

 

ELIA SYSTEM OPERATOR N.V., vertegenwoordigd door: 

 

 

 

 

 

 

Naam: Valéry Stembert Naam: Frank Wellens 

Titel: Key Account Manager ARP Titel: Manager Customer Relations 

Datum: Datum: 

 

 

 

 

 

 

[], vertegenwoordigd door: 

 

 

 

 

 

 

Naam: [] Naam: [] 

Titel: [] Titel: [] 

Datum: Datum: 
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DEEL III: BIJZONDERE VOORWAARDEN 

 

 

Bijlage 1: Identiteit en persoonlijke gegevens van de Toegangshouder 

(zie artikel 4.1, artikel 8 en artikel 21.2) 
 

De ondergetekende Partij: 

 

Naam, Voornaam [] 

Functie [] 

Onderneming [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail:  [] 

 

treedt op als Toegangshouder voor elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het 

Toegangscontract met als referentie [], en dit in de hoedanigheid van (aanduiden wat past): 

 Netgebruiker 

 Beheerder van het Gesloten Distributienet voor het/de Toegangspunt(en) tot het Elia-Net 
dat/die het Gesloten Distributienet voedt/voeden, opgesomd in Bijlage 14 van het 
Toegangscontract 

 andere: []. 

 

Bedrijfsgegevens Toegangshouder:  

 

Onderneming []  

Adres maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW nr. [] 

Vertegenwoordigd door 
(naam + functie) 

1.  [] 

2.  [] 
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Gegevens Contactpersonen Toegangshouder: 

 

Contactpersoon Contractuele Relaties 

Naam [] 

Adres [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 

Contactpersoon Onderschrijvingen 

Naam [] 

Adres [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail (*) [] 

Facturatie 

Contactpersoon 
 

Naam [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 

Facturatieadres  

Maatschappij []  

Adres [] 

BTW-nr. [] 

 

(*) verplicht voor bevestiging van onderschrijvingsaanvragen. 

 

 

Datum Handtekening Toegangshouder 
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Bijlage 2 ([]): 

Aanduiding van de Toegangshouder en identificatie van de Toegangspunten, 
toevoeging van Toegangspunten aan een Toegangscontract ("Switching-formulier"), 

wijziging van de geldigheidsduur van de Toegangspunten 

(zie artikel 9 en artikel 10) 

Deze Bijlage maakt volledig deel uit van het Toegangscontract met de referentie []. 

I. Aanduiding van de Toegangshouder door de Netgebruiker en hernieuwing van de aanduiding van de 
Toegangshouder 

1. Aanduiding van de Toegangshouder:  

Wanneer de Netgebruiker niet als eigen Toegangshouder optreedt, duidt hij een Toegangshouder aan overeenkomstig 
artikel 9 van het Contract. 

De ondergetekende partij (gegevens van de Netgebruiker) 

Naam, Voornaam [] 

Functie [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 

Onderneming [] 

Adres maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW nr. [] 

duidt de hierna vernoemde Toegangshouder aan als Toegangshouder voor haar Toegangspunten en dat voor de 
hierna gepreciseerde tijdsduur. 

De ondergetekende Partij (gegevens van de Toegangshouder) 

Naam, Voornaam [] 

Functie [] 

Onderneming [] 

Toegangscontract [] 

aanvaardt Toegangshouder te zijn voor de hierna geïdentificeerde Toegangspunten van de Netgebruiker en dat voor de 
hierna gepreciseerde duur. 

Met deze aanduiding verklaart de Toegangshouder zich ertoe te verbinden om aan de Netgebruiker een kopie over te 
maken van alle door de Toegangshouder ingevulde en ondertekende Bijlagen van het Toegangscontract betreffende 
het (de) Toegangspunt(en) dat (die) hem betreft (betreffen).  

 
Indien zijn aanduiding niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 9 van het Contract voor de Toegangshouder tot het op 
het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet, verklaart de Toegangshouder te verzaken aan zijn aanduiding als 
Toegangshouder voor het/de Toegangspunt(en) dat/die dit Gesloten Distributienet voedt/voeden, opgenomen in Bijlage 
14, zodra een Gebruiker van dit Gesloten Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent, en dit zelfs vóór 
het einde van de duur van zijn aanduiding. 
 
2. Hernieuwing van de aanduiding van de Toegangshouder  
 
Negentig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de Toegangspunten  geïdentificeerd in Bijlage 2 
(voor zover de geldigheidsduur van de Toegangspunten in kwestie dit toelaat), deelt Elia de hierna beschreven 
procedure ter informatie mee aan de Toegangshouder en aan de Netgebruiker:  
 
- Bij gebrek aan een mededeling aan Elia minstens dertig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de 

Toegangspunten geïdentificeerd in Bijlage 2, van de aanduiding van een (nieuwe) Toegangshouder voor deze 



 

Toegangscontract  

Bijlage 2 - []  
[]/[] [] - [] 

 
 
Paraaf Elia: 

V2/2012 Paraaf Toegangshouder: 
 
Paraaf Netgebruiker

4
: 

 

Toegangspunten, verzoekt Elia de Netgebruiker schriftelijk (per e-mail en/of fax) om een Toegangshouder voor het 
(de) Toegangspunt(en) in kwestie aan te duiden ten laatste eenentwintig kalenderdagen vóór de einddatum van de 
geldigheid van de Toegangspunten geïdentificeerd in Bijlage 2. 

- Indien aan dit verzoek geen gevolg gegeven wordt, verzoekt Elia de Netgebruiker schriftelijk (per e-mail en/of fax) om 
zelf Toegangshouder te worden voor alle Toegangspunten die hem betreffen twintig kalenderdagen vóór de 
einddatum van de geldigheid van de Toegangspunten zoals geïdentificeerd in Bijlage 2. De Netgebruiker moet in dat 
geval een Toegangscontract met Elia afsluiten en aan alle voorwaarden en verplichtingen voorzien in dit Contract 
voldoen (onder andere een bankgarantie stellen) ten laatste elf kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid 
van de Toegangspunten in kwestie. 

- Indien aan dit nieuwe verzoek nog altijd geen gevolg gegeven wordt, maant Elia de Netgebruiker (per e-mail en/of fax 
en met kopie aan de betrokken regulator) tien kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de 
Toegangspunten geïdentificeerd in Bijlage 2 aan om zijn eigen Toegangshouder te worden voor alle Toegangspunten 
die hem betreffen. De aanmaning zal, voor zover als nodig, aangeven dat de Netgebruiker nog altijd een (nieuwe) 
Toegangshouder voor de Toegangspunten in kwestie mag aanduiden vóór de einddatum van de geldigheid van de 
Toegangspunten geïdentificeerd in de huidige Bijlage 2. 

- Indien de Netgebruiker geen gevolg geeft aan deze aanmaning, mag Elia het (de) Toegangspunt(en) in kwestie 
uitschakelen vanaf de einddatum van de geldigheid ervan. De Netgebruiker aanvaardt de gevolgen van deze 
uitschakeling. Elia zal de betrokken regulator op de hoogte brengen van deze uitschakeling. 

De hierboven bedoelde aanduidingen worden pas van kracht nadat de contracten ad hoc zullen zijn getekend en de 
daarin bedoelde waarborgen, waarvan deze Bijlage niet afwijkt, zullen zijn gesteld. 

II. Identificatie van de Toegangspunten, toevoegingsaanvraag van Toegangspunten of wijziging van de 
geldigheidsduur van Toegangspunten:  

 De Toegangshouder wenst het (de) volgende Toegangspunt(en) te identificeren
1 

 De Toegangshouder wenst het (de) volgende Toegangspunt(en) toe te voegen
1 

 De Toegangshouder wenst de geldigheidsduur van het (de) volgende Toegangspunt(en) te wijzigen
1
: 

 

Toegangspunt (EAN-Code) Naam Toegangspunt (Netgebruiker _ Site) 

Adres + postcode 

Injection en/of 
offtake 

(I, O, I/O) 

Contractueel 
spanningsniveau 

(*) 

Eerste kalendermaand 
van Toegang 

2
 

(maand/jaar) 

Laatste kalendermaand 

van Toegang
3
 

(maand/jaar) 

Nominaal vermogen Lokale 
Productie-eenheden 

(MW) 

[] [] 

[] 

[] [] []/[] ² []/[] ³ [] 

[] [] 

[] 

[] [] []/[] ² []/[] ³ [] 

[] [] 

[] 

[] [] []/[] ² []/[] ³ [] 

 

Indien Elia op een meting in een Toegangspunt dat hierboven gedefinieerd werd als een Injectiepunt, een afname 
vaststelt, dan zal Elia dit punt beschouwen als een Injectie- en Afnamepunt vanaf de dag dat de meting waargenomen 
werd. Indien Elia op een meting in een Toegangspunt dat hierboven gedefinieerd als een Afnamepunt, een injectie 
vaststelt dan zal Elia dit punt beschouwen als een Injectie- en Afnamepunt vanaf de dag dat de meting waargenomen 
werd. 

(*)  Niv. 1: in 380/220/150 kV-netten 

Niv. 2: bij de uitgang van de transformaties naar 70/36/30 kV-netten 

Niv. 3: in 70/36/30 kV-netten 

                                                      
1
 Aanvinken wat past 

2
 Enkel in te vullen bij 'switch in' of wijziging van Injection/Offtake, Contractueel spanningsniveau of Nominaal vermogen lokale Productie-eenheden 

3
 Altijd verplicht in te vullen 



 

Toegangscontract  

Bijlage 2 - []  
[]/[] [] - [] 

 
 
Paraaf Elia: 

V2/2012 Paraaf Toegangshouder: 
 
Paraaf Netgebruiker

4
: 

 

De melding van de Lokale Productie-eenheid geeft de Toegangshouder het recht een onderschrijving aan te vragen 
voor afname gedekt door Lokale Productie met betrekking tot het hieraan verbonden Afnamepunt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening Toegangshouder: (Handtekening Netgebruiker 

4
): 

 
 

_______________________ Datum: _______________________ Datum:
 

 

                                                      
4
 Handtekening Netgebruiker behoudens toelating gegeven krachtens de Bijlage 12 



 

 
   
Toegangscontract 

Bijlage 3 - [] 
[]/[] [] - [] 

 
Paraaf Elia: 

V2/2012 Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bijlage 3: 

Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie en aanduiding van de 

overeenkomstige energieleverancier 

(zie artikels 8, 11 en 20) 

 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met de referentie [] 

 
Deze Bijlage is niet toepasselijk voor het/de Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet voedt/voeden zodra een Gebruiker van het Gesloten Distributienet de keuze van zijn eigen 
leverancier uitoefent. 

 

1. Aanduiding/Wijziging van de duur van de aanduiding
1
 van de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en 

de injectie 
 
Tabel van de Toegangspunten 

Toegangspunt 
(EAN-Code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 

Eerste maand van 
de aanduiding van 

de Toegangs-
verantwoordelijke 

Laatste maand van 
de aanduiding  

van de Toegangs-
verantwoordelijke 

  (maand/jaar) (maand/jaar) 

[] [] 

[] 

[]/[] []/[] 

In geval van ondertekening van Bijlage 9, 10 of 11 moeten de termen “afgenomen energie/geïnjecteerde energie” die in 
deze Bijlagen vernoemd worden, begrepen worden als de Afgenomen energie en de Geïnjecteerde energie.  

De Toegangsverantwoordelijke zoals hieronder gedefinieerd, wordt door de Toegangshouder aangeduid als de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie voor 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het bovenvermelde Toegangscontract met referentie: 

  elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in de bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding.  

(hierboven aanduiden wat past) 

 
 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie (hij 

dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van Toegangsverantwoordelijken dat door Elia wordt bijgehouden). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de volgende Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie 
(deze Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het register van Toegangsverantwoordelijken dat 
door Elia wordt bijgehouden). 

(hierboven aanduiden wat past) 

 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke: 

Onderneming [] 

EIC-Code [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

                                                      
1
 Schrappen wat niet past 



 

 
   
Toegangscontract 

Bijlage 3 - [] 
[]/[] [] - [] 

 
Paraaf Elia: 

V2/2012 Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier: 

De hieronder gedefinieerde leverancier wordt door de Toegangshouder aangeduid als de overeenkomstige 
energieleverancier voor elk Toegangspunt waarvan sprake in deze Bijlage. 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als leverancier; 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de volgende leverancier aan: 

(hierboven aanduiden wat past) 

Bedrijfsgegevens leverancier: 

Onderneming [] 

Maatschappelijke zetel []  

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door []  

Al wie deze Bijlage invult, is gehouden aan de betrokken Netgebruiker een kopie van deze Bijlage te overhandigen.  

 
2. Hernieuwing van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie 

Negentig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke 
geïdentificeerd in deze Bijlage (in de mate dat de geldigheidsduur van deze aanduidingen dit toelaat), deelt Elia de 
hierna beschreven procedure ter informatie mee aan de Toegangshouder, aan de Toegangsverantwoordelijke en aan 
de Netgebruiker:  

-  Ten laatste dertig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke brengt de Toegangshouder Elia op de hoogte van de aanduiding van een (nieuwe) 
Toegangsverantwoordelijke door indiening van een daartoe naar behoren ingevulde Bijlage van type 3, 3bis of 
3ter.  

Elia deelt deze informatie vervolgens mee aan de Netgebruiker en aan de huidige Toegangsverantwoordelijke.  
 

-  Wanneer geen Toegangsverantwoordelijke wordt aangeduid ten laatste tien kalenderdagen vóór de einddatum van 
de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke, maant Elia de betrokken Toegangshouder

2
, 

bij afwezigheid de Netgebruiker, (per mail en/of fax) aan om een contract van Toegangsverantwoordelijke te sluiten 
(waarvan een exemplaar bij de aanmaning wordt gevoegd) en om aan de voorwaarden en verplichtingen ervan te 
voldoen. De aanmaning zal, voor zover nodig, aangeven dat de betrokken Toegangshouder

3
 steeds een (nieuwe) 

Toegangsverantwoordelijke voor de betrokken Toegangspunten mag aanwijzen vóór de einddatum van de 
geldigheid van de aanwijzing van de huidige Toegangsverantwoordelijke.  

Een kopie van deze aanmaning wordt gericht aan de betrokken regulator en, in voorkomend geval, aan de 
Netgebruiker. 
 
Indien de betrokken Toegangshouder

4
 of de Netgebruiker geen gevolg geeft aan deze aanmaning, mag Elia het 

(de) Toegangspunt(en) in kwestie uitschakelen vanaf de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke gepreciseerd in de Bijlage in kwestie. Elia zal de betrokken regulator op de hoogte 
brengen van deze uitschakeling.  

De hierboven bedoelde aanduidingen worden pas van kracht nadat de contracten ad hoc zullen zijn getekend en de 
daarin bedoelde waarborgen, waarvan deze Bijlage niet afwijkt, zullen zijn gesteld. 

De ondertekening heeft betrekking op de aanduiding of de wijziging van de aanduiding: 
 
Handtekening Toegangshouder

5
: ____________________________ Datum: 

 
Handtekening Toegangsverantwoordelijke 
belast met de afname en de injectie:  ____________________________ Datum: 

Handtekening overeenkomstige 
energieleverancier:  ____________________________ Datum:

                                                      
2 Dit is de toegangshouder die wordt aangewezen voor de periode die volgt op de einddatum van de geldigheid van de aanwijzing van 

de Toegangsverantwoordelijke of de leverancier en, bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, de Netgebruiker zelf. 
3
 Idem. 

4 
Idem. 

5
 Paraaf/Handtekening Toegangshouder behoudens toelating gegeven krachtens de bijlage 13 



 

Toegangscontract 

Bijlage 3bis A) - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP belast met afname van belasting: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bijlage 3bis A): Aanduiding en/of wijziging van aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van de belasting en 

aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier 

(zie artikels 8, 11 en 20) 
 
 

Deze Bijlage maakt volledig deel uit van het Toegangscontract met de referentie [] 

 
Deze Bijlage is niet toepasselijk voor het/de Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net 
aangesloten Gesloten Distributienet voedt/voeden zodra een Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent. 

 

1. Aanduiding/Wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangs-
verantwoordelijke belast met de afname van de belasting 

Tabel van de Toegangspunten 

Toegangspunt  
(EAN-Code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 

E
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 d
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 d
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In geval van ondertekening van Bijlage 9, 10 of 11 moet de term “afgenomen energie” die in 
deze Bijlagen vernoemd wordt, begrepen worden als de afgenomen energie door de 
belasting. 

De Toegangsverantwoordelijke zoals hieronder gedefinieerd, wordt door de 
Toegangshouder aangeduid als de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van 
de belasting voor: 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het Toegangscontract met als 

referentie: [] 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in de bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanstelling.  

(hierboven aanduiden wat past) 

 
 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 

afname van de belasting (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken door Elia bijgehouden). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de volgende Toegangsverantwoordelijke belast met 
de afname van de belasting (deze Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te 
zijn in het register van Toegangsverantwoordelijken door Elia bijgehouden). 

(hierboven aanduiden wat past) 

  



 

Toegangscontract 

Bijlage 3bis A) - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP belast met afname van belasting: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van de belasting: 

Onderneming [] 

EIC-Code [] 

Maatschappelijke zetel []  

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 

Aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier: 

De hieronder gedefinieerde leverancier wordt door de Toegangshouder aangeduid als de 
overeenkomstige energieleverancier voor elk Toegangspunt waarvan sprake in deze Bijlage. 
De leverancier aanvaardt deze aanduiding. 

 

 De Toegangsaanvrager duidt zichzelf aan als leverancier; 

 De Toegangsaanvrager duidt hiertoe de volgende leverancier aan: 

(hierboven aanduiden wat past) 

 
Bedrijfsgegevens leverancier: 

Onderneming [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 

Al wie deze Bijlage invult, is gehouden aan de betrokken Netgebruiker een kopie van deze 
Bijlage te overhandigen.  

 
2. Hernieuwing van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname van de belasting  

Negentig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke zoals geïdentificeerd in deze Bijlage (in de mate dat de 
geldigheidsduur van deze aanduiding dit toelaat), deelt Elia de hierna beschreven procedure 
ter informatie mee aan de Toegangshouder, aan de Toegangsverantwoordelijke en aan de 
Netgebruiker:  

 
- Ten laatste dertig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de 

aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke brengt de Toegangshouder Elia op de 
hoogte van de aanduiding van een (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke door indiening 
van een daartoe naar behoren ingevulde Bijlage van type 3, 3bis of 3ter. 

Elia deelt deze informatie vervolgens mee aan de Netgebruiker en aan de huidige  
Toegangsverantwoordelijke.  

 

- Wanneer geen Toegangsverantwoordelijke wordt aangewezen ten laatste tien 
kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanwijzing van de 



 

Toegangscontract 

Bijlage 3bis A) - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP belast met afname van belasting: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Toegangsverantwoordelijke, maant Elia de betrokken toegangshouder
1
 (per mail en/of 

per fax) aan om een contract van Toegangsverantwoordelijke te sluiten (waarvan een 
exemplaar bij de aanmaning wordt gevoegd) en om aan de voorwaarden en 
verplichtingen ervan te voldoen. De aanmaning zal, voor zover nodig, aangeven dat de 
betrokken toegangshouder

2
 steeds een (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke voor de 

betrokken Toegangspunten mag aanwijzen vóór de einddatum van de geldigheid van 
de aanduiding van de huidige Toegangsverantwoordelijke.  

Een kopie van deze aanmaning wordt gericht aan de betrokken regulator en, in 
voorkomend geval, aan de Netgebruiker. 

Indien de betrokken toegangshouder
3
 of de Netgebruiker geen gevolg geeft aan deze 

aanmaning, mag Elia het (de) Toegangspunt(en) in kwestie uitschakelen vanaf de 
einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke 
gepreciseerd in de Bijlage in kwestie. Elia zal de betrokken regulator op de hoogte 
brengen van deze uitschakeling. 

De hierboven bedoelde aanduidingen worden pas van kracht nadat de contracten ad hoc 
zullen zijn getekend en de daarin bedoelde waarborgen, waarvan deze Bijlage niet afwijkt, 
zullen zijn gesteld. 

 
 

De ondertekening heeft betrekking op de aanduiding of de wijziging van de aanduiding:  

  

Handtekening Toegangshouder
4
 

 

__________________ Datum: 

 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van de belasting 

 

__________________ Datum: 

 

Handtekening overeenkomstige energieleverancier  

 

__________________ Datum: 

 

                                                      
1
 Dit is de toegangshouder die wordt aangewezen voor de periode die volgt op de einddatum van de 

geldigheid van de aanwijzing van de Toegangsverantwoordelijke of de leverancier en, bij gebrek aan 
dergelijke aanwijzing, de Netgebruiker zelf. 
2
 Idem. 

3
 Idem. 

4
 Handtekening Toegangshouder behoudens toelating gegeven krachtens de Bijlage 13 



 

Toegangscontract 

Bijlage 3bis B) - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP belast met injectie Lokale Prod.: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bijlage 3bis B): Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van 
de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie van de Lokale Productie 

en aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier  

(zie artikels 8, 11 en 20) 
 

Deze Bijlage maakt volledig deel uit van het Toegangscontract met de referentie [] 

 
Deze Bijlage is niet toepasselijk voor het/de Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net 
aangesloten Gesloten Distributienet voedt/voeden zodra een Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent. 

 
 

1. Aanduiding/Wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangs-
verantwoordelijke belast met de injectie van de Lokale Productie 

Tabel van de Toegangspunten: 

Toegangspunt  
(EAN-Code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 
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In geval van ondertekening van Bijlage 9,10 of 11 moet de term “geïnjecteerde energie” die 
in deze bijlagen vernoemd wordt, begrepen worden als de geïnjecteerde energie door de 
Lokale Productie.  

De Toegangsverantwoordelijke zoals hieronder gedefinieerd, wordt door de Toegangs-
houder aangeduid als de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie 
voor  

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het Toegangscontract met als 

referentie: [] 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanstelling.  

(hierboven aanduiden wat past) 

 
 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 

injectie van de Lokale Productie (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken door Elia bijgehouden). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de volgende Toegangsverantwoordelijke belast met 
de injectie van de Lokale Productie (deze Toegangsverantwoordelijke dient 
opgenomen te zijn in het register van Toegangsverantwoordelijken door Elia 
bijgehouden). 

(hierboven aanduiden wat past) 

  



 

Toegangscontract 

Bijlage 3bis B) - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP belast met injectie Lokale Prod.: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie van de Lokale 
Productie: 

Onderneming [] 

EIC-Code [] 

Maatschappelijke zetel []  

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 

Aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier 

De hieronder gedefinieerde leverancier wordt door de Toegangshouder aangeduid als de 
overeenkomstige energieleverancier voor elk Toegangspunt waarvan sprake in deze Bijlage.  

 De Toegangsaanvrager duidt zichzelf aan als leverancier; 

 De Toegangsaanvrager duidt hiertoe de volgende leverancier aan: 

(hierboven aanduiden wat past) 

 

Bedrijfsgegevens leverancier: 

Onderneming [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 

Al wie deze Bijlage invult, is gehouden aan de betrokken Netgebruiker een kopie van deze 
Bijlage te overhandigen.  

 
2. Hernieuwing van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
injectie van de Lokale Productie  

Negentig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke geïdentificeerd in deze Bijlage (in de mate dat de 
geldigheidsduur van deze aanduidingen dit toelaat), deelt Elia de hierna beschreven 
procedure ter informatie mee aan de Toegangshouder, aan de Toegangsverantwoordelijke, 
aan de overeenkomstige energieleverancier en aan de Netgebruiker:  

 
- Ten laatste dertig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de 

aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke brengt de Toegangshouder Elia op de 
hoogte van de aanduiding van een (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke door indiening 
van een daartoe naar behoren ingevulde Bijlage van type 3, 3bis of 3ter.  

 
Elia deelt deze informatie vervolgens mee aan de Netgebruiker en aan de huidige 
Toegangsverantwoordelijke en/of de overeenkomstige energieleverancier.  

 
  



 

Toegangscontract 

Bijlage 3bis B) - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP belast met injectie Lokale Prod.: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

-  Wanneer geen Toegangsverantwoordelijke wordt aangewezen ten laatste tien 
kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanwijzing van de 
Toegangsverantwoordelijke, maant Elia de betrokken toegangshouder

1
, (per mail en/of 

fax) aan om een contract van Toegangsverantwoordelijke te sluiten (waarvan een 
exemplaar bij de aanmaning wordt gevoegd) en om aan de voorwaarden en 
verplichtingen ervan te voldoen. De aanmaning zal, voor zover nodig, aangeven dat de 
betrokken toegangshouder

2
 steeds een (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke voor de 

betrokken Toegangspunten mag aanwijzen vóór de einddatum van de geldigheid van 
de aanduiding van de huidige Toegangsverantwoordelijke. 

Een kopie van deze aanmaning wordt gericht aan de betrokken regulator en, in 
voorkomend geval, aan de Netgebruiker. 

Indien de betrokken toegangshouder
3
 of de Netgebruiker geen gevolg geeft aan deze 

aanmaning, mag Elia het (de) Toegangspunt(en) in kwestie uitschakelen vanaf de 
einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke 
gepreciseerd in de Bijlage in kwestie. Elia zal de betrokken regulator op de hoogte 
brengen van deze uitschakeling.  

 
De hierboven bedoelde aanduidingen worden pas van kracht nadat de contracten ad hoc 
zullen zijn getekend en de daarin bedoelde waarborgen, waarvan deze Bijlage niet afwijkt, 
zullen zijn gesteld. 

 

 

De ondertekening heeft betrekking op de aanduiding of de wijziging van de aanduiding: 
  

Handtekening Toegangshouder
4
 

 

__________________ Datum: 

 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie van de Lokale Productie 

 

__________________ Datum: 

 

Handtekening overeenkomstige energieleverancier  

 
__________________ Datum: 

 

                                                      
1
 Dit is de toegangshouder die wordt aangewezen voor de periode die volgt op de einddatum van de 

geldigheid van de aanwijzing van de Toegangsverantwoordelijke of de leverancier en, bij gebrek aan 
dergelijke aanwijzing, de Netgebruiker zelf. 
2
 Idem 

3
 Idem. 

4
 Handtekening Toegangshouder behoudens toelating gegeven krachtens de bijlage 13 



 

Toegangscontract 

Bijlage 3ter - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP opvolging Afgenomen energie: 
Paraaf ARP opvolging Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

  

Bijlage 3ter: Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijken belast met de afname of de injectie en aanduiding 

van de overeenkomstige energieleverancier  

(zie artikels 8, 11 en 20) 
 

Deze Bijlage maakt volledig deel uit van het Toegangscontract met de referentie []. 

Deze Bijlage is niet toepasselijk voor het/de Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net 
aangesloten Gesloten Distributienet voedt/voeden zodra een Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent. 
 
1. Aanduiding/wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangs-
verantwoordelijke belast met de opvolging van de Geïnjecteerde energie  

Tabel van de Toegangspunten 

Toegangspunt  
(EAN-Code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 
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In geval van de ondertekening van Bijlage 9, 10 of 11 moet de term «afgenomen energie / 
geïnjecteerde energie» zoals vermeld in deze Bijlagen, begrepen worden als zijnde de 
Afgenomen Energie en de Geïnjecteerde Energie.  

 

1. Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie: 

 

Onderneming [] 

EIC-Code [] 

Maatschappelijke zetel []  

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 

Deze Toegangsverantwoordelijke is belast met de opvolging van de Geïnjecteerde Energie. 

Hij wordt aangeduid door de Toegangshouder als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
injectie voor: 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het Toegangscontract met als 

referentie: [] 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in bovenstaande tabel 



 

Toegangscontract 

Bijlage 3ter - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP opvolging Afgenomen energie: 
Paraaf ARP opvolging Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

  

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding.  

(hierboven aanduiden wat past) 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
injectie (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
injectie aan waarvan de gegevens opgenomen zijn in de bovenstaande tabel (deze 
Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

(hierboven aanduiden wat past) 

 
Deze Toegangsverantwoordelijke verklaart met Elia één of meerdere contracten te hebben 
gesloten voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden voor de 
Toegangspunten aangeduid in bovenstaande tabel. 

 
2. Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname  

 

Onderneming [] 

EIC-Code [] 

Maatschappelijke zetel []  

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 

Deze Toegangsverantwoordelijke is belast met de opvolging van de Afgenomen Energie. 

Hij wordt aangeduid door de Toegangshouder als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname voor 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het Toegangscontract met als 

referentie: [] 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding.  

(hierboven aanduiden wat past) 

 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname aan waarvan de gegevens opgenomen zijn in de bovenstaande tabel (deze 
Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

(hierboven aanduiden wat past) 



 

Toegangscontract 

Bijlage 3ter - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP opvolging Afgenomen energie: 
Paraaf ARP opvolging Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

  

Aanduiding van de overeenkomstige energieleverancier  

De hieronder gedefinieerde leverancier wordt door de Toegangshouder aangeduid als de 
overeenkomstige energieleverancier voor elk Toegangspunt waarvan sprake in deze Bijlage.  

 

 De Toegangsaanvrager duidt zichzelf aan als leverancier; 

 De Toegangsaanvrager duidt hiertoe de leverancier aan waarvan de gegevens 
opgenomen zijn in de onderstaande tabel: 

(hierboven aanduiden wat past) 

 

Bedrijfsgegevens van de leverancier: 

Onderneming [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 

Al wie deze Bijlage invult, is gehouden aan de betrokken Netgebruiker een kopie van deze 
Bijlage te overhandigen.  

 

2. Hernieuwing van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname en van de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie 

Negentig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijken geïdentificeerd in deze Bijlage (in de mate dat de 
geldigheidsduur van deze aanduiding dit toelaat), deelt Elia de hierna beschreven procedure 
ter informatie mee aan de Toegangshouder, aan de Toegangsverantwoordelijken en aan de 
Netgebruiker:  

 
- Ten laatste dertig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de 

aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken brengt de Toegangshouder Elia op 
de hoogte van de aanduiding van één (twee) (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke(n) 
door indiening van een daartoe naar behoren ingevulde Bijlage van type 3, 3bis of  
3ter.  

 
Elia deelt deze informatie vervolgens mee aan de Netgebruiker en aan de huidige 
Toegangsverantwoordelijken.  

 
-  Wanneer geen Toegangsverantwoordelijken wordt aangewezen ten laatste tien 

kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanwijzing van de 
Toegangsverantwoordelijken, maant Elia de betrokken toegangshouder

1
 (per e-mail 

of fax) aan om een contract van Toegangsverantwoordelijke te sluiten (waarvan een 
exemplaar bij de aanmaning wordt gevoegd) en om aan de voorwaarden en 
verplichtingen ervan te voldoen. De aanmaning zal, voor zover nodig, aangeven dat 
de betrokken toegangshouder

2
 steeds een (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke voor 

                                                      
1
 Dit is de toegangshouder die wordt aangewezen voor de periode die volgt op de einddatum van de 

geldigheid van de aanwijzing van de Toegangsverantwoordelijke of de leverancier en, bij gebrek aan 
dergelijke aanwijzing, de Netgebruiker zelf. 
2
 Idem. 



 

Toegangscontract 

Bijlage 3ter - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP opvolging Afgenomen energie: 
Paraaf ARP opvolging Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

  

de betrokken Toegangspunten mag aanwijzen vóór de einddatum van de geldigheid 
van de aanwijzing van de huidige Toegangsverantwoordelijke. 

Een kopie van deze aanmaning wordt gericht aan de betrokken regulator en, in 
voorkomend geval, aan de Netgebruiker.  

 

Indien de toegangshouder
3
, of de Netgebruiker, geen gevolg geeft aan deze 

aanmaning, mag Elia het (de) Toegangspunt(en) in kwestie uitschakelen vanaf de 
einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken 
gepreciseerd in de Bijlage in kwestie. Elia zal de betrokken regulator op de hoogte 
brengen van deze uitschakeling.  

 
De hierboven bedoelde aanduidingen worden pas van kracht nadat de contracten ad hoc 
zullen zijn getekend en de daarin bedoelde waarborgen, waarvan deze Bijlage niet afwijkt, 
zullen zijn gesteld. 

 
3. Toekenningen aan de perimeters van evenwicht 

 
A:  Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 

opvolging van de Geïnjecteerde Energie  

De hoeveelheid op kwartuurbasis zoals bepaald door de volgende vergelijking wordt 
toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Geïnjecteerde energie voor elk 
Toegangspunt:  

Qqh = Max [0 ;Iqh] 

 

waarbij: 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijkheid  

qh = kwartuur 

I = Energie geïnjecteerd op het Toegangspunt in kwestie 

 

B:  Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van de Afgenomen Energie  

 

De hoeveelheid op kwartuurbasis zoals bepaald door de volgende vergelijking wordt 
toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijkheid van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Afgenomen Energie voor elk 
Toegangspunt in kwestie:  

 

Qqh = Max [0 ; Prqh *  ] 
 

waarbij: 

 

Q =  waarde toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijkheid  

qh = kwartuur 

                                                      
3
 Idem. 



 

Toegangscontract 

Bijlage 3ter - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP opvolging Afgenomen energie: 
Paraaf ARP opvolging Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

  

Pr = Afgenomen Energie op het Toegangspunt in kwestie   = (1+X) (waarbij X een correctie 
is voor de netverliezen overeenkomstig de artikelen 161 en 162 van het Technisch 
Reglement Transmissie)  

De factor X – uitgedrukt in percentage – zal gepubliceerd worden op de internetsite van Elia 
en zal indien nodig aangepast kunnen worden op basis van de gemeten verliezen. 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Afgenomen Energie en de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Geïnjecteerde energie moeten 
de noodzakelijke inlichtingen uitwisselen op deze toegangspunten waarmee de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie zijn dagelijkse Nominatie kan voorstellen 
en zijn genomineerd evenwicht kan beheren in real time en waarmee de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname zijn genomineerd evenwicht kan beheren 
in real time. 

 
4. Nominaties 

 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de Geïnjecteerde energie 
neemt de verplichtingen op zich met betrekking tot de Nominaties voor alle afnames en/of 
injecties van het(de) Toegangspunt(en) in kwestie. De Toegangsverantwoordelijke belast 
met de opvolging van de Geïnjecteerde energie nomineert in eigen naam en in naam en 
voor rekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de 
Afgenomen Energie.  

Meer bepaald zijn de Nominaties die overgemaakt moeten worden overeenkomstig het 
contract voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden (ingevoerd 
krachtens de artikelen 198 en volgende van het Technisch Reglement Transmissie) de 
Nominaties met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie.  

Op dezelfde wijze moeten de Nominaties met betrekking tot de afname van de belasting 
overgemaakt worden in het kader van bijlage 3ter.  

Het resultaat van de combinatie van de Nominaties met betrekking tot de afname van de 
belasting en met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie zal door Elia berekend 
worden.  
In het kader van de evaluatie van de Nominatie door Elia (zoals beschreven in het contract 
van de Toegangsverantwoordelijke): 

- wanneer dit resultaat een Geïnjecteerd Vermogen is, zal er rekening mee gehouden 
worden voor de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
van de Geïnjecteerde energie; 

- wanneer dit resultaat een Afgenomen Vermogen is, zal er rekening mee gehouden 
worden voor de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
van de Afgenomen energie. 

Het resultaat van de combinatie van de Nominaties met betrekking tot de afname van de 
belasting en met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie zal ter beschikking 
gesteld worden van de Toegangsverantwoordelijken, ieder voor het deel dat hem 
aanbelangt, en dat nadat de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de 
injectie de Nominatie van het (de) Toegangspunt(en) in kwestie ingediend heeft.  

 



 

Toegangscontract 

Bijlage 3ter - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder
4
: 

Paraaf ARP opvolging Afgenomen energie: 
Paraaf ARP opvolging Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

  

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de 
Afgenomen energie 

 

_______________________ Datum: 

 

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de 
Geïnjecteerde energie 

 

_______________________ Datum: 

 
Handtekening van de Toegangshouder

4
 

 
_______________________ Datum: 

 

Handtekening overeenkomstige energieleverancier  

 

_______________________ Datum: 

 

                                                      
4
 Handtekening Toegangshouder behoudens toelating gegeven krachtens de bijlage 13 



 

Toegangscontract 

Bijlage 4 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 4: Praktische modaliteiten voor onderschrijving 

(zie artikel 14.1) 
 

De onderschrijvingen worden op elektronische wijze ingediend door de Toegangshouder. De 
onderschrijvingen mogen het Aansluitingsvermogen van het Toegangspunt overeenkomstig 
het toepasselijk contract niet overschrijden en de einddatum van de onderschrijvingen dient 
te vallen binnen de duurtijd van het Contract.  

De Toegangshouder heeft hierbij de keuze tussen 2 communicatieplatforms: 

 een “Business to Customer” (B2C) interface dewelke hem toelaat om 
onderschrijvingen in te dienen en te consulteren via de internet site van Elia; 

 een “Business to Business” (B2B) interface dewelke toelaat XML berichten uit 
te wisselen tussen het informatica-systeem van Elia en van de 
Toegangshouder. 

Teneinde toegang te verkrijgen tot de toepassingen B2B en B2C, dient de Toegangshouder 
in het bezit te zijn van een user ID en van een paswoord dat Elia hem zal geven. De 
aanvraag van een user ID en Paswoord gebeurt als volgt: 

 ofwel via de mailbox van de dienst Customer Service: cs@elia.be; 

 ofwel door het contacteren van de dienst Customer Service: 
Tel.:+32 2 546 74 88 – Fax: +32 2 546 70 03. 

Binnen de 5 werkdagen volgend op de ontvangst van de aanvraag zal een UserID en een 
paswoord worden toegekend. 

De verschillende onderschrijvingen (jaaronderschrijvingen, maandonderschrijvingen; 
onderschrijvingen voor toegang voor afname gedekt door Lokale Productie) hebben een van 
de volgende statuten: 

 een onderschrijving die ingediend wordt, en dit verplicht voor de 19
e
 dag van een 

kalendermaand om 24u00 voorafgaand aan de kalendermaand waarbinnen de 
onderschrijving begint, krijgt het statuut Registered indien deze in het systeem werd 
geregistreerd en indien deze het aansluitingsvermogen van het Toegangspunt 
overeenkomstig het toepasselijk contract niet overschrijdt; 

 de Toegangshouder kan deze onderschrijving aanpassen of opheffen tot op de 19
e
 

dag van de kalendermaand om 24u00 voorafgaand aan de kalendermaand 
waarbinnen de onderschrijving begint. In geval de Toegangshouder een reeds gedane 
onderschrijving opheft, krijgt dit het statuut Removed;  

 een aanvraag tot vermeerdering of vermindering van een jaaronderschrijving die 
verplicht ingediend wordt voor de 19de dag om 24h00 van een kalendermaand die de 
kalendermaand waarin de onderschrijving begint twee maanden voorafgaat, krijgt het 
statuut Registered indien de aanvraag in het systeem geregistreerd werd en indien ze 
het aansluitingsvermogen van het Toegangspunt overeenkomstig het toepasselijk 
contract niet overschrijdt;  

 op de 20
e
 van de kalendermaand voorafgaand aan de kalendermaand waarbinnen de 

onderschrijving begint, neemt de onderschrijving het statuut Effective aan.  

 

Via de internetsite van Elia kan de Toegangshouder zijn onderschrijvingen op elk ogenblik 
visualiseren voor al de Toegangspunten die het voorwerp uitmaken van het Contract. 

 



 

Toegangscontract 

Bijlage 5 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

 

Bijlage 5: Contactpersonen voor Elia 

(zie Artikel 10, Artikel 11 en Artikel 21.2) 
 

Voor ELIA SYSTEM OPERATOR 

Contactpersoon Contractuele Relaties 

Naam Valéry Stembert 

Adres Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België 

Tel. + 32 2 546 73 88 

Fax + 32 2 546 70 03 

E-mail Valery.Stembert@elia.be 

Contactpersoon Onderschrijvingen 

Naam Valéry Stembert 

Adres Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België 

Tel. + 32 2 546 73 88 

Fax + 32 2 546 70 03 

E-mail Valery.Stembert@elia.be 

Toegangspunten 

Voor specifieke vragen betreffende de toegangspunten, kan u contact opnemen met de account 
manager die vermeld staat bij het toegangspunt op de lijst van toegangspunten op de website 
van Elia. 

Facturatie 

Contactpersoon  

Naam Settlement Services 

Tel. +32 2 546 74 74 

Fax +32 2 546 74 64 

E-mail Settlement.Services@elia.be 

Facturatieadres  

Maatschappij Elia System Operator nv 

Adres Keizerslaan 20, 1000 BRUSSEL, België 

BTW-nr. BE 476.388.378 

Groenrapportering door leveranciers 

Contactpersoon  

Naam Back-Office 

Tel. +32 2 546 72 36 

E-mail BackOffice@elia.be 

 



 

Toegangscontract 

Bijlage 6 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 6: Berekening Bankgarantie 

(zie artikel 13.1 en 13.2) 
 

De berekening van de bankgarantie is het resultaat van de som van de bedragen die 
berekend worden per Toegangspunt opgenomen in het kader van het Contract volgens de 
onderstaande principes. Het bedrag is inclusief BTW. 

Dit bedrag houdt rekening met een term voor vermogensonderschrijving en een term met 
betrekking tot het systeembeheer en de ondersteunende diensten. 

 
1) de term met betrekking tot het onderschreven vermogen wordt bepaald op 

basis van de waarde (in kW uitgedrukt) van het 11
e
 hoogste gemeten 

piekvermogen (1/4hr) van de 12 maanden die voorafgaan aan de 
Toegangsaanvraag. Deze term wordt vermenigvuldigd met het Tarief voor een 
jaaronderschrijving gelinkt aan het contractueel spanningsniveau van het 
betrokken Toegangspunt en vervolgens wordt hiervan 1/12

e
 deel genomen. De 

10 hoogste piekvermogens (1/4 hr) worden beschouwd als zijnde niet 
representatief voor het afgenomen vermogen in het Toegangspunt.  

 
2) de term met betrekking tot het systeembeheer en de ondersteunende diensten 

komt overeen met een 1/12
e
 deel van de Energie afgenomen en/of geïnjecteerd 

in de loop van de 12 maanden die voorafgaan aan de Toegangsaanvraag. 
Deze waarden wordt vermenigvuldigd met het Tarief voor systeembeheer en 
het Tarief voor ondersteunende diensten gelinkt aan het contractueel 
spanningsniveau en de regio waarbinnen het betrokken Toegangspunt zich 
bevindt. 

 

Indien voor een Toegangspunt geen historische afname- en/of injectiegegevens bestaan, 
dienen de hierboven bedoelde waarden bepaald te worden in gezamenlijk overleg tussen 
Elia en de Toegangshouder en/of Toegangsaanvrager. Op basis van de meetgegevens 
kunnen beide Partijen vanaf de eerstvolgende kalendermaand nadien een aanpassing van 
de waarde aanvragen en verkrijgen volgens de hierboven beschreven 
berekeningsmethodiek. 

 
 



 

Toegangscontract 

Bijlage 7 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 7: Standaardformulier Bankgarantie 

(zie artikel 13.1) 
 

Bankgarantie op 1
e
 verzoek uitgegeven door bank [] ten voordele van  

Elia System Operator NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel 
te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met ondernemingsnummer 0476.388.378. 

Onze betalingsgarantiekenmerken < > (te vermelden in al uw correspondentie); 

Onze cliënt [] (naam en adres van de opdrachtgever) deelt ons mee dat hij een 

toegangscontract (referentie [] en (datum van het contract)) met u heeft gesloten i.v.m. de 
toegang tot het Elia-Net. 

Dat contract voorziet ondermeer in de uitgifte van een onherroepelijke bankgarantie 

betaalbaar op eerste verzoek ten belope van € [] (bedrag in letters euro) om de 
betalingsverplichtingen van onze cliënt te verzekeren. 

Bijgevolg garanderen wij, bank [], u onherroepelijk en onvoorwaardelijk de betaling van een 

maximumbedrag € [] (bedrag in letters euro) op uw eerste verzoek en zonder dat wij de 
gegrondheid ervan kunnen en zouden betwisten. 

Deze garantie is vanaf heden van kracht. 

Elk beroep op deze garantie moet, om geldig te zijn: 

 
Indien de garantie is bestemd voor het buitenland / ten behoeve van de identificatie, dient elk 
verzoek tot betaling te gebeuren via een bank die bevestigt dat de handtekeningen op uw 
opvragingsbrief u rechtsgeldig verbinden. 

 ons uiterlijk op [] (vervaldag van de garantie) bereiken, en  

 vergezeld zijn van uw schriftelijke verklaring dat de verplichtingen conform dit 
toegangscontract niet heeft nagekomen en de betaling(en) niet heeft 
uitgevoerd, niettegenstaande dat u, als leverancier, de diensten heeft geleverd 
volgens het contract, 

 vergezeld zijn van een kopij van de onbetaalde factu(u)r(en) en van een kopij 
van uw ingebrekestellingsbrief. 

 
Zonder beroep conform de voormelde voorwaarden of zonder een door ons goedgekeurde 
garantieverlening wordt deze garantie automatisch nietig en van generlei waarde op de 

eerste kalenderdag volgend op [] (vervaldag van de garantie). 

Deze garantie is onderworpen aan het Belgisch recht en alleen de Belgische rechtbanken 
zijn bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil m.b.t. deze garantie. 

 



 

Toegangscontract 

Bijlage 8 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 8: Gefactureerde bedragen voor Aansluitingen 

(zie artikel 15.2) 
 



 

Toegangscontract 

Bijlage 9 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 9: Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters van 
Toegangsverantwoordelijken van 

Toegangspunten behorend tot een productie-site 

(zie artikel 8, 11 en 20) 
 
 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met als referentie: 

 

[]____________________ 

 (hierna “Contract”) 

 
Deze Bijlage is niet toepasselijk voor het/de Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net 
aangesloten Gesloten Distributienet voedt/voeden zodra een Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent. 

 
 

Deel I: Informatie van de betrokken partijen 
 

Onderneming [] 

(EIC-Code) [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 
verklaart de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging te zijn, zoals aangegeven 
in Bijlage 3 of 3bis van het Contract, van het(de) hierna gepreciseerde Toegangspunt(en), 
met volgende kenmerken en behorende tot een productie-site. 

 

Tabel Toegangspunten 

Toegangspunt 
(EAN-code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 

Percentage(s) van toepassing op de 
Toegangsverantwoordelijke belast met 

de opvolging 

   

 

 
De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van dit(deze) Toegangspunt(en), 
verklaart een contract gesloten te hebben met een andere Toegangsverantwoordelijke met 
als voorwerp de verdeling, op basis van vast(e) percentage(s), van de geïnjecteerde en/of 
afgenomen energie in het(de) bovenvermelde Toegangspunt(en).  

Dit (deze) percentage(s) (hierna “Percentage(s)”) word(t)(en) in rekening genomen bij de 
toekenning van de geïnjecteerde en/of afgenomen energie in de perimeters van 
toegangsverantwoordelijkheid van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
en van de Toegangsverantwoordelijke waarmee hij de energie deelt in deze 
Toegangspunten (hierna “Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie”).  

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging en de Toegangsverantwoordelijke 
voor Gedeelde Energie gaan hiermee akkoord. 

  



 

Toegangscontract 

Bijlage 9 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie: 

Onderneming [] 

(EIC-Code) [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 
 

Deel II: Aanduiding en kenmerken van de Percentage(s) 
 

De Percentage(s) die in de Tabel Toegangspunten weergegeven zijn, zijn vast voor de duur 
van het Contract behoudens in geval van wijziging. De Percentage(s) kunnen gewijzigd 
worden met ingang van de eerste dag van elke nieuwe kalendermaand, voor zover deze 
kalendermaand valt binnen de duur van het Contract. De aanvraag tot wijziging dient te 
gebeuren door het overmaken van een nieuwe versie van deze Bijlage waarin de gewijzigde 
Percentage(s) aangegeven worden, aan de dienst Customer Service (Back-office) ten 
laatste twee (2) werkdagen voor de eerste dag van de nieuwe kalendermaand.  

Indien meerdere Toegangspunten betrekking hebben op eenzelfde productie-eenheid dan 
dienen de Percentage(s) voor elkeen van de betrokken Toegangspunten gelijk te zijn. 

 
 

Deel III: Toekenningen aan de evenwichtsperimeters 
 

A:  Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging  

 
De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging is ertoe gehouden de 
Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie van dit(deze) 
Toegangspunt(en) de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de 
waarde die zal toegekend worden aan zijn perimeter van 
toegangsverantwoordelijkheid zodat de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde 
Energie zijn genomineerd evenwicht op voldoende wijze in real time kan beheren.  

 
Het volgende wordt, voor een gegeven kwartuur, aan de perimeter van 
toegangsverantwoordelijkheid van Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging, voor elk betrokken Toegangspunt toegekend: 
 

** kuku AEPQ   

met: 
 
Q =  waarde toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid  
Ku = kwartuur 
P = Percentage gedefinieerd voor Toegangsverantwoordelijke belast met de 

opvolging van het hierboven vermelde Toegangspunt  
AE = afgenomen energie of geïnjecteerde energie van het betrokken 

Toegangspunt  

 = (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens het artikel 161 
en 162 van het Technisch Reglement Transmissie) indien AE een afname 
betreft anders is deze waarde 1. De factor X zal, uitgedrukt in een 
percentage, gepubliceerd worden op de internet site van Elia en kan 
aangepast worden indien nodig op basis van de gemeten verliezen. 

 



 

Toegangscontract 

Bijlage 9 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

B:  Toekenning aan de perimeter van Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde 
Energie 

 
Het volgende wordt, voor een gegeven kwartuur, aan de perimeter van 
toegangsverantwoordelijkheid van Toegangsverantwoordelijke voor de Gedeelde 
Energie, voor elk betrokken Toegangspunt toegekend: 
 

  **1 kuku AEPQ   

met: 
 
Q= waarde toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid  
ku= kwartuur 
P=  Percentage gedefinieerd voor Toegangsverantwoordelijke belast met de 

opvolging van het hierboven vermelde Toegangspunt  
AE= afgenomen energie of geïnjecteerde energie van het betrokken 

Toegangspunt  

 = (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens het artikel 161 
en 162 van het Technisch Reglement Transmissie) indien AE een afname 
betreft anders is deze waarde 1. De factor X zal, uitgedrukt in een 
percentage, gepubliceerd worden op de internet site van Elia en kan 
aangepast worden indien nodig op basis van de gemeten verliezen. 

 
 

Deel IV: Nominaties 
 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging staat in voor de verplichtingen in 
verband met de Nominaties voor de gehele afname en/of injectie van het(de) betrokken 
Toegangspunt(en). Voor de evaluatie van de Nominaties in het kader van het “Access 
Responsibility Contract” van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging en de 
Toegangsverantwoordelijke voor de Gedeelde Energie, zal Elia echter rekening houden met 
het(de) Percentage(s) als voorzien hierboven. 

 



 

Toegangscontract 

Bijlage 9 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Deel V: Aanvang 
 

Deze Bijlage treedt in werking op [] 

 

 

 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging  

 

 

 

__________________________________ Datum: 

 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie 

 

 

 

___________________________________ Datum: 

 

 



 

Toegangscontract 

Bijlage 10 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 10:  Vaste bandlevering ref:     Datum: 

(zie artikels 8, 11 en 20) 
 

Deze Bijlage maakt onverkort deel uit van het Toegangscontract met als referentie [] en 
beoogt het geval waarin de Netgebruiker voor hetzelfde toegangspunt (waarvoor, 
overeenkomstig voornoemd Toegangscontract, hij zelf optreedt als Toegangshouder of 
waarvoor hij een derde heeft aangeduid als Toegangshouder)  

 leveringscontracten heeft afgesloten met meerdere leveranciers; en 

 waarbij één of meerdere van deze leveringscontracten de levering van een 
vaste hoeveelheid energie (hierna vaste bandlevering) tot voorwerp heeft. 

 
Deze Bijlage is niet toepasselijk voor het/de Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net 
aangesloten Gesloten Distributienet voedt/voeden zodra een Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent.  

 
Deze Bijlage regelt de aanwijzing door de Toegangshouder van de Toegangs-
verantwoordelijke die de bandlevering die hem aanbelangt, toegewezen kreeg in een 
Afnamepunt overeenkomstig deel III b) van deze Bijlage en die hierna 
“Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering” genoemd wordt.  

 
 

Deel I: Informatie van de betrokken partijen 
 

Gegevens van de Netgebruiker 

 

Naam, Voornaam [] 

Functie [] 

Onderneming [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 

 

verklaart de Netgebruiker te zijn van de Afnamepunten met volgende kenmerken: 

 

Toegangspunten 
(afnamepunten) 

(EAN-code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 

  

 
 

 
De Netgebruiker verklaart een contract gesloten te hebben met een leverancier voor de 
levering aan de hierboven vermelde afnamepunten van een vaste bandlevering, waarvan de 
kenmerken hierna bepaald worden. 



 

Toegangscontract 

Bijlage 10 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Gegevens van de leverancier:  

Onderneming [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 

Deze vaste bandlevering zal opgenomen worden in de evenwichtsperimeter van de 
toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering volgens de modaliteiten hierna 
bepaald. Deze Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering gaat hiermee 
akkoord. 

 
Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering]  

Onderneming [] 

(EIC-Code) [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 
 

Deel II: Kenmerken van een vaste bandlevering 
 

Het vermogen dat hieronder vermeld wordt als vaste bandlevering is een vermogen dat op 
voorhand bepaald wordt tussen de Netgebruiker en de leverancier van de vaste 
bandlevering en vastligt voor de duurtijd hieronder beschreven. De Netgebruiker bevestigt 
dat de levering van deze bandlevering gebeurt aan de in deze Bijlage vermelde 
afnamepunten en bevestigt de grootte en de periode van de vaste bandlevering zoals 
hieronder aangegeven. De Netgebruiker waarborgt de juistheid van deze gegevens.  

De Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering bevestigt bandlevering ten 
belope van 

 

[] (de waarde dient uitgedrukt te zijn in MW) 

 

op te nemen in zijn evenwichtsperimeter en dit volgens de modaliteiten hierna bepaald en 
deze vaste bandlevering geldt voor de periode gaande van: 

 

 [] (datum) vanaf 00:00 (uur) tot en met  

 [] (datum) tot 24:00 (uur) 

  



 

Toegangscontract 

Bijlage 10 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Een vaste bandlevering dient een minimum duurtijd te hebben van 1 kalendermaand. 

Bij wijziging van de vaste bandlevering vóór de einddatum hierboven vermeld, dient er een 
nieuwe versie van dit formulier ondertekend te worden, met de volledige nieuwe vaste 
bandlevering daarin vermeld, en overgemaakt te worden aan de dienst Customer Service en 
dit minstens 2 werkdagen voor het begin van de aanpassing met de vermelding van 

“aanpassing van vaste bandlevering” voorzien in ref.: [] met datum[] 

De Netgebruiker bevestigt dat de Nominatie van de Toegangsverantwoordelijke belast met 
de vaste bandlevering, voornoemde vermelde waarde van de vaste bandlevering, inclusief 
de netverliezen

1
, dient te omvatten. Door de ondertekening van deze Bijlage is de 

Netgebruiker vrijgesteld de Nominatie voor de vaste bandlevering dagelijks te bevestigen/in 
te dienen.  

 
Deel III: Toekenningen aan de evenwichtsperimeters 
 
A:  Toekenning van de opvolging van de belasting aan de perimeter van de  

toegangsverantwoordelijke belast met de afname zoals bepaald in Bijlage 3, 3bis 
of 3ter van het Contract 

 
De Netgebruiker of de door hem aangeduide Toegangshouder is ertoe gehouden 
aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van dit Afnamepunt (of 
aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie in geval van 
ondertekening van Bijlage 3ter), vanaf en gedurende de aanduiding als 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname (of de injectie in geval van 
ondertekening van Bijlage 3ter) voor voornoemd afnamepunt, de gegevens te 
verschaffen die hem er toe in staat stellen om zijn dagelijkse Nominatie in te 
dienen. Bij het verschaffen van deze gegevens dient rekening gehouden te worden 
met onderstaande formule met betrekking tot de opvolging van de belasting, 
dewelke niet negatief kan zijn. De opvolging van de belasting wordt berekend aan 
de hand van volgende formule: 
 









 

NBLi

i

kukuku BLAEMAXOVB    ;  0  

met: 
 
OVB = opvolging van de belasting; 
Ku =  kwartuur; 
AE =  afgenomen energie van het betreffende Afnamepunt;  
NBL =  aantal vaste bandleveringen in het betreffende Afnamepunt; 
BL =  vaste bandlevering. 
 
Deze opvolging van de belasting vermenigvuldigd met (1+X) (waarbij X een 
correctie is voor de netverliezen volgens het artikel 161 en 162 van het Technisch 
Reglement Transmissie) zal de waarde zijn die opgenomen wordt in de 
evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging. 
De factor X zal, uitgedrukt in een percentage, gepubliceerd worden op de internet 
site van Elia en kan aangepast worden indien nodig op basis van de gemeten 
verliezen. 
 

  

                                                      
1
 Netverliezen: de energie die verloren gaat in het Elia-Net door het fysisch mechanisme gekend als 

het Joule-effect. 



 

Toegangscontract 

Bijlage 10 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

B:  Toekenning van de vaste bandlevering aan de perimeter van de  
Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering 

 
Wanneer de afgenomen energie, voor een gegeven kwartuur, in het hierboven 
vermelde afnamepunt hoger of gelijk is dan de waarde van de vaste bandlevering 
zoals hierboven aangegeven, (of de som van de vaste bandleveringen indien er 
meer dan 1 vaste bandlevering is), zal de waarde van de vaste bandlevering zoals 
hierboven aangegeven, vermenigvuldigd met (1+X) opgenomen worden in de 
evenwichtsperimeter van  de Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste 
bandlevering. 
 
Indien de afgenomen energie, voor een gegeven kwartuur, in het betrokken 
afnamepunt lager ligt dan de waarde van de vaste bandlevering zoals hierboven 
aangegeven, (of de som van de vaste bandleveringen indien er meer dan 1 vaste 
bandlevering is), zal: 

 in geval er slechts 1 vaste bandlevering is op het betrokken afnamepunt, 
de afgenomen energie, vermenigvuldigd met (1+X) opgenomen worden 
in de evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met 
de vaste bandlevering. 

 in geval van meerdere vaste bandleveringen, de afgenomen energie, 
vermenigvuldigd met (1+X), pro rata van de waarde van de vaste 
bandleveringen voor het betrokken kwartuur, verdeeld worden. Het deel 
toegewezen aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste 
bandlevering opgenomen worden in zijn evenwichtsperimeter. 

 

  



 

Toegangscontract 

Bijlage 10 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Handtekening Netgebruiker 

 

 

 

_______________________ Datum: 

 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering 

 

 

 

_______________________ Datum 

 

Handtekening Toegangshouder (ingeval verschillend van Netgebruiker) 

 

 

 

________________________ Datum 

 

Handtekening van de overeenkomstige energieleverancier (indien die verschilt van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering) 

 

 

 

_______________________ Datum 

 

 

 



 

Toegangscontract 

Bijlage 11 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 
Paraaf Netgebruiker: 
Paraaf ARP belast met flexibele band: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier:  

  

Bijlage 11 : Flexibele bandlevering ref :    Datum: 

(zie artikel 8, 11 en 20)  
 

Deze Bijlage maakt onverkort deel uit van het Toegangscontract met als referentie []  

Zij beoogt het geval waarin een Netgebruiker voor hetzelfde Afnamepunt (waarvoor hijzelf 
volgens het Toegangscontract optreedt als Toegangshouder of waarvoor hij een derde heeft 
aangeduid als Toegangshouder) niet alleen een leveringscontract heeft afgesloten met de 
leverancier, aangeduid in Bijlage 3, 3bis of 3ter van het Toegangscontract, maar ook met 
één of meerdere andere leveranciers die hem de dienst flexibele bandlevering  aanbieden.  

Deze Bijlage is niet toepasselijk voor het/de Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net 
aangesloten Gesloten Distributienet voedt/voeden zodra een Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent. 

Deze Bijlage regelt de aanwijzing door de Toegangshouder van de 
Toegangsverantwoordelijke die de flexibele bandlevering die hem aanbelangt, toegewezen 
kreeg in een Afnamepunt volgens deel III b) van deze Bijlage en die hierna 
“Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band” genoemd wordt.  

 
 Deel I: informatie van de betrokken partijen 

 
Gegevens van de Netgebruiker 

Naam, Voornaam [] 

Functie [] 

Onderneming [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 

 

verklaart de Netgebruiker te zijn van de Afnamepunten met volgende kenmerken: 

Toegangspunten 
(afnamepunten) 

(EAN-code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 

  

 
 

De Netgebruiker verklaart een contract gesloten te hebben met een leverancier voor de 
levering aan, de hierboven vermelde Afnamepunten, van een flexibele band waarvan de 
kenmerken hierna bepaald worden.  

Bedrijfsgegevens van de leverancier :  

Onderneming [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr  [] 

Vertegenwoordigd door [] 



 

Toegangscontract 

Bijlage 11 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 
Paraaf Netgebruiker: 
Paraaf ARP belast met flexibele band: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier:  

  

Deze flexibele bandlevering zal opgenomen worden in de evenwichtsparameter van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band volgens de hierna bepaalde 
modaliteiten. Deze Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band gaat akkoord 
met het voorgaande.  

 
Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band  

Onderneming [] 

(EIC-code) [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr  [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 

 
Deel II: Kenmerken van de flexibele bandlevering  

 
Via deze Bijlage mandateert de Netgebruiker de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
flexibele band, die dit mandaat aanvaardt, om bij Elia, in naam van en voor rekening van de 
Netgebruiker, door middel van een dagelijkse Nominatie, de waarden in te dienen van de 
flexibele bandlevering (inclusief de netverliezen

1
) zoals overeengekomen tussen de 

Netgebruiker en de leverancier en die betrekking hebben op de evenwichtsperimeter van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band  

 
Door in zijn naam en in naam en voor rekening van de Netgebruiker de waarden van 
flexibele bandlevering (inclusief de netverliezen) in te dienen, bevestigt  en gaat de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band akkoord met de juistheid van deze 
waarden en met het feit dat deze waarden, volgens de hierna volgende bepalingen, 
opgenomen zullen worden in zijn evenwichtsperimeter.  

 
Door deze Bijlage te ondertekenen, vertrouwt de Netgebruiker de dagelijkse procedure voor 
de bevestiging/indiening van een Nominatie met de waarden van de flexibele bandlevering 
toe aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band. Hij erkent dat de 
waarden die de Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band doorgeeft 
betrouwbaar zijn voor de berekening van de evenwichtsperimeter van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band en voor de berekening van de 
evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname.  

 
  

                                                      
1
 Netverliezen: de energie die verloren gaat in het Elia-Net door het fysisch mechanisme gekend als 

het Joule-effect 
 



 

Toegangscontract 

Bijlage 11 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 
Paraaf Netgebruiker: 
Paraaf ARP belast met flexibele band: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier:  

  

Deel III: Toekenningen aan de evenwichtsperimeters 
 

A: Toekenning van de opvolging van de belasting aan de evenwichtsperimeter van de  
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname zoals bepaald in Bijlage 3, 
3bis of 3ter van het Contract 
 
De Netgebruiker of de door hem aangeduide Toegangshouder is ertoe gehouden 
aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van dit Afnamepunt (of 
aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie in geval van 
ondertekening van Bijlage 3ter) vanaf en gedurende de aanduiding als 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname (of de injectie in geval van 
ondertekening van Bijlage 3ter) voor voornoemd Afnamepunt 

 de gegevens te verschaffen die hem in staat stellen zijn dagelijkse 
Nominatie in te dienen binnen de termijnen in het Contract tussen de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname (of de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie in geval van 
ondertekening van Bijlage 3ter) en de Netgebruiker of de door hem 
aangeduide Toegangshouder.  

 de vereiste inlichtingen te verschaffen zodat een of meerdere eventuele 
flexibele bandleveringen in real time geen bijkomende onevenwichten 
veroorzaken in hoofde van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname (of van de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie in 
geval van ondertekening van Bijlage 3ter) voor het betreffende 
Afnamepunt.  

 
Bij het verschaffen van deze gegevens dient rekening gehouden te worden met 
onderstaande formule.  









 

NBLi

i

kukuku BLAEMAXOVB    ;  0  

 
Bij gebreke aan een akkoord tussen de betrokken partijen verbinden de 
Netgebruiker of de door hem aangeduide Toegangshouder zich er tot 1 januari 
2009 toe dat het gebruik van een flexibele bandlevering volgens deze Bijlage geen 
aanleiding zal geven tot een degradatie van het afnameprofiel van de 
Afnamepunten waarvoor een Toegangsverantwoordelijke belast met de afname 
aangeduid werd volgens Bijlage 3 of 3bis van het Contract.  
 
 
De opvolging van de belasting, die niet negatief kan zijn, wordt berekend aan de 
hand van volgende formule: 
 









 

NBLi

i

kukuku BLAEMAXOVB    ;  0  

met: 
 
OVB = opvolging van de belasting; 
Ku =  kwartuur; 
AE =  afgenomen energie van het betreffende Afnamepunt;  
NBL = aantal leveranciers van flexibele bandlevering in het betreffende 

Afnamepunt; 
BL = waarde(n) van de dagelijkse Nominatie(s) die betrekking hebben op 

de flexibele bandlevering (“Nominatie van flexibele band”).  
X = correctie voor de netverliezen volgens artikel 161 en 162 van het 

Technisch Reglement Transmissie.  
 



 

Toegangscontract 

Bijlage 11 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 

 V2/2012 [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 
Paraaf Netgebruiker: 
Paraaf ARP belast met flexibele band: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier:  

  

Deze opvolging van de belasting vermenigvuldigd met (1+X) zal de waarde zijn die 
opgenomen wordt in de evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke 
belast met de afname. De factor X, uitgedrukt in een percentage, zal gepubliceerd 
worden op de internetsite van Elia en kan aangepast worden indien nodig op basis 
van de gemeten verliezen. 

 
 

B:  Toekenning van flexibele bandlevering aan de evenwichtsperimeter van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band 

 
De Netgebruiker of de door hem aangeduide Toegangshouder is ertoe gehouden 
de Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band van dit Afnamepunt, 
vanaf en gedurende de aanduiding als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
flexibele band voor voornoemd Afnamepunt, de gegevens te verschaffen die hem 
in staat stellen zijn dagelijkse Nominatie in te dienen.  
 
Bij het verschaffen van deze gegevens moet rekening gehouden worden met wat 
volgt:  
 

 Indien de afgenomen energie voor een bepaald Afnamepunt, voor een 
gegeven kwartuur in het betrokken Afnamepunt, en vermenigvuldigd met 
(1+X) hoger is dan of gelijk is aan de waarde van de Nominatie van 
flexibele band (of van de som van de Nominaties van flexibele banden 
indien er meerdere Toegangsverantwoordelijken belast met een flexibele 
band zijn) zal de waarde van de Nominatie van flexibele band 
opgenomen worden in de evenwichtsperimeter van 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band. 

 

 Indien de afgenomen energie voor een bepaald Afnamepunt, voor een 
gegeven kwartuur  in het hierboven vermelde Afnamepunt, en 
vermenigvuldigd met (1+X) lager is dan de waarde van de Nominatie van 
flexibele band (of van de som van de Nominaties van flexibele band 
indien er meerdere Toegangsverantwoordelijken belast met flexibele 
band zijn), dan zal :   

 

 in geval er slechts 1 Toegangsverantwoordelijke belast is met 
de flexibele band, de afgenomen energie van het betrokken 
Afnamepunt vermenigvuldigt met (1+X) opgenomen worden in 
de evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke 
belast met de flexibele band.  

 

 in geval er meerdere Toegangsverantwoordelijken belast zijn 
met flexibele bandlevering, de afgenomen energie van het 
betrokken Afnamepunt vermenigvuldigt met (1+X) pro rata hun 
Nominatie van flexibele band voor het betrokken kwartuur 
verdeeld worden tussen de evenwichtsperimeters van de 
verschillende Toegangsverantwoordelijken belast met de 
flexibele banden. 
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Bijlage 11 - [] 
[]/[] Contractreferentie: [] 
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Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 
Paraaf Netgebruiker: 
Paraaf ARP belast met flexibele band: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier:  

  

 
Deel IV: Aanvang en duur 
 

Deze Bijlage treedt in werking op     /    /    en geldt voor onbepaalde duur/tot    /   /    .  

 

 
 
 

Handtekening Netgebruiker 

 

 

 

_______________________ 

 
Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band  

 

 

 

_______________________ 

 
Handtekening overeenkomstige energieleverancier (indien die verschilt van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band)  

 

 

 

_______________________ 

 
Handtekening Toegangshouder (indien die verschilt van de Netgebruiker) 

 

 

 

________________________ 

 
 



 

Toegangscontract []/[] Contractreferentie: [] 

Bijlage 12 - [] 
 
Paraaf Elia: 

V2/2012 [] 

[] - [] 
 
Paraaf Toegangshouder: 
 
Paraaf Netgebruiker: 

 

Bijlage 12: Toelating m.b.t. de Bijlage 2  ([]) van het Toegangscontract die door 
de Netgebruiker kan worden verleend         Datum: 

 
Het contract van _______________ [datum] tussen de vennootschappen: 
 
 

Onderneming  

Adres 
maatschappelijke zetel 

 

Ondernemingsnummer  

BTW nr.  

Naam, Voornaam  

Functie  

Tel.  

Fax  

E-mail  

 
Netgebruiker (hierna [X] genoemd), 
 
 
en 
 
 

[], Toegangshouder  (hierna [Y] genoemd),  
 
 
met referentie ______________________________ stelt de voorwaarden vast met betrekking 
tot het bepalen van de begin- en einddatum van dit contract. 
 
In dit contract beslist vennootschap [X] om vennootschap [Y] aan te stellen tot 
Toegangshouder. Daartoe sluit [Y] een Toegangscontract met de netbeheerder  
Elia System Operator N.V. (hierna «Elia» genoemd). 
 
Krachtens deze toelating bevestigt de Netgebruiker [X] de aanduiding van [Y] als 
Toegangshouder en verleent hij aan [Y] de toelating om alleen de noodzakelijke wijzigingen 
aan de Bijlage 2 van het Toegangscontract «Aanduiding van de Toegangshouder, identificatie 
van de Toegangspunten, toevoeging van Toegangspunten aan een Toegangscontract 
(Switching-formulier), wijziging van de geldigheidsduur van Toegangspunten» aan te brengen 
en uit te voeren, conform de bepalingen van het contract dat zij hebben gesloten. 
 
De Netgebruiker verklaart en aanvaardt hierbij: 
 

- dat hij er vrij en met perfecte kennis van zaken voor heeft gekozen om aan de 
Toegangshouder de toelating te verlenen om alleen alle noodzakelijke wijzigingen aan 
de Bijlage 2 van het Toegangscontract aan te brengen en uit te voeren; 

- dat hij kennis heeft genomen van alle bepalingen van het Toegangscontract 
(beschikbaar op de website van Elia) en meer bepaald van de artikelen 8, 9, 10, 11 en 
13 van het Toegangscontract; 



 

Toegangscontract []/[] Contractreferentie: [] 

Bijlage 12 - [] 
 
Paraaf Elia: 

V2/2012 [] 

[] - [] 
 
Paraaf Toegangshouder: 
 
Paraaf Netgebruiker: 

 

- dat, voor de betrokken Toegangspunten, de wijziging van aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke tot gevolg kan hebben dat de verbintenissen van de 
Toegangsverantwoordelijke worden overgedragen op de Netgebruiker en zelfs dat de 
betrokken Toegangspunten worden uitgeschakeld (zie de Bijlagen 3 tot 3ter) conform, in 
voorkomend geval, de toepasbare technische reglementen; 

- dat het de Toegangshouder is die de onderschrijvingen verricht conform de Bijlage 4 
voor de betrokken Toegangspunten; 

- dat de bandlevering niet kan plaatsvinden zonder het akkoord van de Toegangshouder; 
- dat de Toegangshouder toegang heeft tot de gegevens betreffende de vermogens en 

energie in de Toegangspunten die op hen betrekking hebben. 
 

Deze toelating wordt door [X] verleend in het kader en voor de duur van voornoemd contract 
en is gedurende deze hele periode onherroepelijk. 
 
In zijn hoedanigheid van Toegangshouder verbindt [Y] er zich ten overstaan van de 
Netgebruiker [X] toe om het origineel van deze toelating aan Elia te bezorgen alvorens over te 
gaan tot het indienen en wijzigen van de Bijlage 2 van het Toegangscontract. 
 
Deze toelating geeft aan de Toegangshouder in geen geval de mogelijkheid om op welke 
wijze ook een andere toegangshouder aan te duiden. 
 
Gedaan op __________________ te ___________________. 

 

 
 

__________________ 
[X] 

 
 
 

__________________ 
[Y] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

Toegangscontract []/[] Contractreferentie:: [] 

Bijlage 13 - [] 
 
Paraaf Elia:  

V2/2012 [] - [] 
 
Paraaf Netgebruiker: 
 
Paraaf ARP belast met opvolging: 

 

Bijlage 13: Toelating m.b.t. de Bijlagen 3 tot 3ter van het Toegangscontract die 
door de Netgebruiker kan worden verleend         Datum: 

 
Deze Bijlage is niet toepasselijk voor het/de Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net 
aangesloten Gesloten Distributienet voedt/voeden zodra een Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent. 
 
 
Het contract van _______________ [datum] tussen de vennootschappen: 
 
 
_____________________________________________, Netgebruiker (hierna [X] genoemd),  
 
 
en  
 
 

[], Toegangshouder  (hierna [Y] genoemd), 
 
 
met referentie ______________________________ stelt de voorwaarden vast met betrekking 
tot het bepalen van de begin- en einddatum van dit contract. In overeenstemming met dit 
contract beslist vennootschap [Y] om vennootschap _______________________________ 
(hierna [Z] genoemd) aan te stellen tot Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging. 
 
Krachtens deze toelating bevestigt de Netgebruiker [X] de aanduiding van [Z] als 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging en verleent hij aan [Z] de toelating om 
alleen (d.i. zonder de interventie en handtekening van de Toegangshouder) de noodzakelijke 
wijzigingen aan de Bijlagen 3 tot 3ter van het Toegangscontract betreffende de aanduiding 
en/of de wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke(n) belast 
met de opvolging aan te brengen en uit te voeren. 
 
De Netgebruiker verklaart en aanvaardt hierbij: 
 

- dat hij er vrij en met perfecte kennis van zaken voor heeft gekozen om aan de 
Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging de toelating te verlenen om 
alleen alle noodzakelijke wijzigingen aan de Bijlagen 3 tot 3ter van het Toegangscontract 
aan te brengen en uit te voeren; 

- dat hij kennis heeft genomen van alle bepalingen van het Toegangscontract 
(beschikbaar op de website van Elia) en meer bepaald van de artikelen 8, 9, 10, 11 en 
13 van het Toegangscontract; 

- dat, voor de betrokken Toegangspunten, de wijziging van aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke tot gevolg kan hebben dat de verbintenissen van de 
Toegangsverantwoordelijke worden overgedragen op de Netgebruiker en zelfs dat de 
betrokken Toegangspunten worden uitgeschakeld (zie de Bijlagen 3 tot 3ter) conform, in 
voorkomend geval, de toepasbare technische reglementen; 

- dat het de Toegangshouder is die de inschrijvingen verricht conform de Bijlage 4 voor de 
betrokken Toegangspunten; 

- dat de bandlevering niet kan plaatsvinden zonder het akkoord van de Toegangshouder; 
- dat de Toegangshouder toegang heeft tot de gegevens betreffende de vermogens en 

energie in de Toegangspunten die op hen betrekking hebben. 
 

Deze toelating wordt door [X] verleend in het kader en voor de duur van voornoemd contract 
en is gedurende deze hele periode onherroepelijk. 
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Bijlage 13 - [] 
 
Paraaf Elia:  

V2/2012 [] - [] 
 
Paraaf Netgebruiker: 
 
Paraaf ARP belast met opvolging: 

 

[Z] verbindt zich er ten overstaan van de Netgebruiker [X] toe om het origineel van deze 
toelating aan Elia te bezorgen alvorens over te gaan tot het indienen en wijzigen van de 
Bijlagen 3 tot 3ter van het Toegangscontract. 
 
Deze toelating geeft aan de Toegangsverantwoordelijke in geen geval de mogelijkheid om op 
welke wijze ook een andere toegangsverantwoordelijke aan te stellen. 
 
[X] verbindt zich ertoe om een kopie van deze Bijlage aan [Y] te bezorgen. 
 
Gedaan op ____________________ te ________________________. 
 
 
 
 
__________________ 
[X] 

 
 
 

__________________ 
[Z] 
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Paraaf Elia:……………………………………… 

V1/2012 [] - [] 
  

Paraaf van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet: ……………………………… 

 

Bijlage 14: Regels tussen Elia en de Beheerder van het op het Elia-Net 
aangesloten Gesloten Distributienet voor de organisatie van de toegang van de 

Gebruikers van het Gesloten Distributienet 

 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met de referentie []. 

Deze Bijlage duidt de Beheerder van het Gesloten Distributienet aan en organiseert de samenwerking 
tussen de Beheerder van het Gesloten Distributienet en Elia en de operationele toegangsmodaliteiten 
voor de Gebruikers van het Gesloten Distributienet. 

De partijen in deze Bijlage zijn 

de Beheerder van het Gesloten Distributienet: 

Maatschappij   

Maatschappelijke zetel  

Ondernemingsnummer  

Vertegenwoordigd door  

Functie  

Tel.  

Fax  

E-mail  

 
en  

de Toegangshouder, zoals aangeduid in Bijlage 1 van het Toegangscontract 
 
en 
 
Elia System Operator nv, de Beheerder van het Elia-Net (hierna 'Elia' genoemd). 
 
 
Artikel 1. Betrokken Gesloten Distributienet 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet bezorgt aan Elia, ten laatste bij de ondertekening van 
deze Bijlage, een kopie van de aanduiding(en) of de officiële verklaring(en) van het Gesloten 
Distributienet, in toepassing van de toepasselijke wetgevende of regelgevende teksten, de 
Elektriciteitswet en/of Elektriciteitsdecreten en -ordonnantie. Dit is niet van toepassing op het 
Tractienet spoor. 
 

 Aanduiding als Gesloten Distributienet op datum van [] door de autoriteit [] 

 Officiële verklaring van Gesloten Distributienet op datum van [] bij de autoriteit [] 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet brengt Elia zo spoedig mogelijk op de hoogte van 
iedere belangrijke wijziging aan of herroeping van zijn aanduiding als Beheerder van het Gesloten 
Distributienet. 
 
Naam van het Gesloten Distributienet en volledig adres van de site, waarin het Gesloten Distributienet 
zich bevindt (

1
), zoals gedefinieerd in de hierboven vermelde aanduiding of verklaring: 

 
 
 
 
 
 

                                                      
1
 Dit is niet van toepassing op het Tractienet spoor. 

Naam van het Gesloten 
Distributienet 

Adres van de site van het Gesloten Distributienet 
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Paraaf Elia:……………………………………… 

V1/2012 [] - [] 
  

Paraaf van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet: ……………………………… 

 

 
 
Zelfs indien het Toegangscontract betrekking heeft op meerdere Gesloten Distributienetten voor 
eenzelfde Netgebruiker, beoogt deze Bijlage uitsluitend het Gesloten Distributienet, dat geldt voor de 
hierboven vermelde site. 
 
Het/de volgende Toegangspunt(en) voed(t)(en) het op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet (

2
): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel 2. Respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden van Elia en van de Beheerder van 
het Gesloten Distributienet 
 
2.1. De Beheerder van het Gesloten Distributienet beheert op autonome wijze het Gesloten 
Distributienet, in toepassing van de Elektriciteitswet en/of de Elektriciteitsdecreten en -ordonnantie. 
Elia kan in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor de verplichtingen van de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en beheer van het 
Gesloten Distributienet.  
 
 
2.2. Indien de Beheerder van het Gesloten Distributienet respectievelijk en indien nodig contracten 
afsluit met de Gebruikers van het Gesloten Distributienet, de Toegangsverantwoordelijken, de 
leveranciers die actief zijn in het Gesloten Distributienet en, in voorkomend geval, de 
Toegangshouder, ziet de Beheerder van het Gesloten Distributienet erop toe dat deze contracten 
rekening houden met de verplichtingen die in deze Bijlage worden opgelegd. 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet moet in zijn contracten voorzien, tegenover hen 
beroepen op de rechten en plichten die in de Toegangs- en Aansluitingscontracten met Elia zijn 
vastgelegd voor het/de Toegangspunt(en) tot het Gesloten Distributienet die/dat op het Elia-Net is/zijn 
aangesloten. 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet rekent de toegangs- en aansluitingsfacturen van Elia en 
alle toeslagen en belastingen zoals de federale bijdrage door aan alle Gebruikers van het Gesloten 
Distributienet, volgens de tarifaire principes die gelden voor dit Gesloten Distributienet. In geen enkel 
geval kunnen de Beheerder van het Gesloten Distributienet, de Toegangshouder en/of de 
Netgebruiker zich op dit proces beroepen om de betaling van hun facturen aan Elia geheel of 
gedeeltelijk te betwisten. 

 
 
2.3. In toepassing van artikel 18.2 van het Toegangscontract, vrijwaart de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet Elia voor iedere aanspraak of vordering van derden voor Schade voortvloeiend uit een 
fout die werd begaan door de Beheerder van het Gesloten Distributienet of door een derde die in zijn 
naam en voor zijn rekening handelt binnen het kader van de in deze Bijlage vastgestelde taken. 
 
Indien zich binnen het Gesloten Distributienet in de tel- en/of toewijzingsprocessen en –gegevens een 
gedeeltelijk en/of geheel probleem voordoet, kan Elia in geen geval op welke manier aansprakelijk 
gesteld worden voor enige Schade die werd veroorzaakt aan de Toegangsverantwoordelijken die 
binnen dit Gesloten Distributienet actief zijn. 
 

                                                      
2
  Identificatiecode zoals vermeld in Bijlage 2 van het Toegangscontract. 

Toegangspunt (EAN-Code) Naam Toegangspunt (Netgebruiker _ site) 
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Paraaf van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet: ……………………………… 

 

Deze Schade kan met name voortvloeien uit foute, minderwaardige of ontbrekende gegevens, 
waardoor Elia verhinderd wordt om facturen naar de Toegangsverantwoordelijken te sturen of betaald 
te worden naar aanleiding van een betwisting van de facturen die aan de Toegangsverantwoordelijken 
gestuurd zijn wegens de fout die werd begaan door de Beheerder van het Gesloten Distributienet. 

2.4.Indien en tot zolang dat bij de ondertekening van deze Bijlage geen enkele Gebruiker van het 
Gesloten Distributienet een eigen leverancier gekozen heeft dan zet Elia stilzwijgend de taken voort 
die ze uitvoerde op het ogenblik vóór de ondertekening van deze Bijlage en wordt de uitvoering van 
de rechten en plichten beschreven in deze Bijlage opgeschort. De Beheerder van het Gesloten 
Distributienet kan te allen tijde hieraan een einde stellen. 
Van zodra een Gebruiker van het Gesloten Distributienet een eigen leverancierskeuze heeft gemaakt, 
verwittigt de Beheerder van het Gesloten Distributienet Elia hiervan onmiddellijk. Binnen de 
korstmogelijke tijd en zoals gedefinieerd in de regelgeving neemt de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet de taken en de verantwoordelijkheden op zoals beschreven in deze Bijlage en het 
Contract. Elia kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige Schade of hinder 
veroorzaakt door het niet naleven van de taken/verantwoordelijkheden van de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet. 

 
Artikel 3. Telling en telgegevens 
 
3.1. De Beheerder van het Gesloten Distributienet beheert onafhankelijk van Elia de telling van alle 
Toegangspunten CDS, ongeacht of deze Gebruikers van het Gesloten Distributienet al dan niet actief 
de keuze van een leverancier hebben uitgeoefend.  
 
Hij is de enige verantwoordelijke voor de juistheid van de telgegevens van de Toegangspunten CDS 
ten overstaan van de Gebruikers van het Gesloten Distributienet, de leveranciers en de 
Toegangsverantwoordelijken die belast zijn met de opvolging van de Toegangspunten CDS. 
 
Onder meer dankzij de tellingen van de Toegangspunten CDS die in zijn Gesloten Distributienet 
geplaatst zijn met de redundantie die hij zelf bepaalt, kent de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet aan de Evenwichtsverantwoordelijken die binnen zijn Gesloten Distributienet actief zijn 
het geheel van de door de Gebruikers van het Gesloten Distributienet in het Gesloten Distributienet 
afgenomen en/of geïnjecteerde energievolumes toe volgens het mechanisme dat in Artikel 5 van deze 
Bijlage is beschreven, en dit op dusdanige wijze dat de balans van de toewijzing geen niet-
toegewezen energiesaldo vertoont. 
 
 
3.2. De Beheerder van het Gesloten Distributienet moet aan de leveranciers en aan de 
Toegangsverantwoordelijken die belast zijn met de opvolging van de Toegangspunten CDS de 
telgegevens meedelen van de Toegangspunten CDS die hen aanbelangen. 
 
Elia kan echter aan de Beheerder van het Gesloten Distributienet alle telgegevens vragen die nodig 
en nuttig zijn om de verschuldigde bedragen aan en/of door Elia vast te stellen, uit hoofde van 
onderhavig Contract en/of de overige contracten die Elia met de marktspelers heeft afgesloten, in het 
bijzonder voor de Toegangsverantwoordelijken die actief zijn in dit Gesloten Distributienet. In dat geval 
stelt de Beheerder van het Gesloten Distributienet de telgegevens ter beschikking van Elia, volgens 
een door Elia opgedragen frequentie en timing. 
 
Elia behoudt zich het recht voor om in het Gesloten Distributienet alle tellingen te (laten) plaatsen die 
nodig zijn voor de facturatie en om de tarieven toe te passen die door de CREG zijn vastgelegd. In die 
gevallen deelt Elia de telling van deze eenheden en/of belastingen aan de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet mee om de toewijzing bedoeld in Artikel 5 van deze Bijlage vast te leggen. 
 
 
3.3. Vóór activering van de afschakelbare dienst, beschreven in Artikel 6 van deze Bijlage, moet het 
Toegangspunt CDS dat aan Elia de afschakelbare dienst levert over een individuele telling 
beschikken, opgesteld volgens de metings- en transmissiestandaarden die Elia in het 
afschakelbaarheidscontract heeft vastgelegd. 
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Dit geldt ook voor het/de Toegangspunt(en) CDS waarvoor een contract voor de coördinatie van de 
injectie van een productie-eenheid met Elia werd afgesloten. 
 
 
Artikel 4. Toegangsverantwoordelijken die actief zijn in het Gesloten Distributienet 
  
4.1. De Beheerder van het Gesloten Distributienet heeft, zoals voorzien in Artikel 5 van deze Bijlage, 
als opdracht het geheel van de door het Gesloten Distributienet op kwartuurbasis afgenomen en/of 
geïnjecteerde energie te verdelen tussen alle Toegangsverantwoordelijken die in het Gesloten 
Distributienet actief zijn. 
 
De Toegangshouder van het Gesloten Distributienet die op het Elia-Net is aangesloten moet in dit 
kader, gebruikmakend van Bijlage 14bis, een Toegangsverantwoordelijke aanduiden voor de 
opvolging, in voorkomend geval, van de energie die uitzonderlijk niet in dit Gesloten Distributienet zou 
zijn toegewezen. 
 
 
4.2. Wanneer een Gebruiker van het Gesloten Distributienet een leverancier kiest voor een 
Toegangspunt CDS of van leverancier verandert voor dit Toegangspunt CDS, dan moet de Beheerder 
van het Gesloten Distributienet van de Gebruiker van het Gesloten Distributienet de bedrijfsgegevens 
van deze leverancier en van de overeenkomstige Toegangsverantwoordelijke verkrijgen. 
 
Indien het een Toegangsverantwoordelijke betreft die voor de eerste keer actief is in het Gesloten 
Distributienet, dan deelt de Beheerder van het Gesloten Distributienet aan Elia de naam van deze 
nieuwe Toegangsverantwoordelijke mee ten minste 5 werkdagen voor zijn eerste Positienominatie op 
het Gesloten Distributienet. De aanvang van activiteit van om het even welke 
Toegangsverantwoordelijke die actief is binnen het Gesloten Distributienet wordt vastgelegd op de 
eerste dag van een kalendermaand. 
 
Beheerder van het Gesloten Distributienet verzekert zich ervan dat enkel een 
Toegangsverantwoordelijke die een contract van Toegangsverantwoordelijke met Elia heeft afgesloten 
binnen het Gesloten Distributienet actief kan zijn en voor de opvolging van een of meer 
Toegangspunten CDS instaat. In toepassing van het contract van Toegangsverantwoordelijke verruimt 
Elia de evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke, zodat zijn perimeter zijn positie in het 
Gesloten Distributienet omvat en de Toegangsverantwoordelijke de Nominaties kan uitvoeren voor 
het/de Toegangspunt(en) CDS dat/die hij opvolgt. 
 
 
4.3. De Beheerder van het Gesloten Distributienet houdt het toegangsregister bij waarin al de 
Toegangspunten CDS van de Gebruikers van zijn Gesloten Distributienet zijn opgenomen, en 
wanneer deze laatsten een leverancier kiezen, de leveranciers en/of Toegangsverantwoordelijke(n) 
belast met de opvolging van dit/deze Toegangspunt(en) CDS. 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet staat autonoom in voor het operationeel en/of 
contractueel beheer van de Gebruikers van zijn Gesloten Distributienet, van de leveranciers die actief 
zijn binnen dit Gesloten Distributienet en hun Toegangsverantwoordelijken (omschakeling van de 
Gebruikers van het Gesloten Distributienet tussen leveranciers, aanduidingsproces en vernieuwing 
van de toegangshouders van de Toegangspunten CDS en hun Toegangsverantwoordelijken, 
aanmaningen, eventuele ontkoppeling van Gebruikers van het Gesloten Distributienet, 
verzoeningsproces…).  
 
De aanduiding van een Toegangsverantwoordelijke op een Toegangspunt CDS brengt geen enkele 
contractuele relatie mee tussen een Gebruiker van het Gesloten Distributienet en Elia. De enige 
directe contractuele en/of operationele relaties die tussen Elia en bepaalde Gebruikers van het 
Gesloten Distributienet bestaan, zijn bedoeld in Artikelen 3.3 en 6 van deze Bijlage. De Nominatie van 
het energievolume dat overeenstemt met een Toegangspunt CDS impliceert in geen enkel geval dat 
dit Toegangspunt CDS wordt opgenomen in het toegangsregister van Elia.  
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4.4. Elia en de Beheerder van het Gesloten Distributienet brengen elkaar op de hoogte zodra zij 
kennis hebben van eender welke moeilijkheid die een binnen het Gesloten Distributienet actieve 
Toegangsverantwoordelijke ondervindt, en die ertoe zou kunnen leiden dat die 
Toegangsverantwoordelijke zijn activiteiten zou stopzetten. 
 
4.4.1. Wanneer een Toegangsverantwoordelijke zijn contract van Toegangsverantwoordelijke met Elia 
opzegt, treedt deze opzegging in werking volgens de voorwaarden die in Artikel 9.1 van het contract 
van Toegangsverantwoordelijke zijn vastgelegd. 
 
Tijdens de opzeggingsperiode van drie (3) maanden die in het contract van 
Toegangsverantwoordelijke is voorzien, kent de Beheerder van het Gesloten Distributienet aan deze 
Toegangsverantwoordelijke het energievolume toe van al de Toegangspunten CDS waarvoor deze 
Toegangsverantwoordelijke binnen het Gesloten Distributienet voor de opvolging instaat zolang deze 
niet zijn toegekend aan een of meer andere Toegangsverantwoordelijken die voldoen aan de 
voorwaarden van Artikel 4.2 van deze Bijlage. 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet moet Elia zo spoedig mogelijk, en ten laatste aan het 
eind van de opzeggingsperiode van drie (3) maanden die in het contract van 
Toegangsverantwoordelijke is voorzien, op de hoogte brengen dat al de Toegangspunten CDS 
waarvoor deze Toegangsverantwoordelijke voor de opvolging instond, zijn toegekend aan een of meer 
andere Toegangsverantwoordelijken die voldoen aan de voorwaarden van Artikel 4.2 van deze 
Bijlage.  
 
4.4.2. Wanneer Elia het contract van Toegangsverantwoordelijke van een Toegangsverantwoordelijke 
die actief is binnen het Gesloten Distributienet schorst of stopzet, stelt Elia de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet onverwijld daarvan in kennis in toepassing van Artikel 9.4 van dit contract van 
Toegangsverantwoordelijke. 
 
Elia overlegt met alle betrokken partijen, waaronder de Beheerder van het Gesloten Distributienet, 
betreffende de aanduiding van een of meer andere Toegangsverantwoordelijken die voldoen aan de 
voorwaarden van Artikel 4.2 van deze Bijlage. De toewijzing die door de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet wordt verstuurd, vermeldt deze toewijzingsverandering vanaf de overeengekomen 
datum. Zo niet is paragraaf 4.4.4 van toepassing. 
 
4.4.3. De Beheerder van het Gesloten Distributienet kan Elia in kennis stellen van de stopzetting van 
de activiteiten van een Toegangsverantwoordelijke binnen het Gesloten Distributienet, met de datum 
van de beëindiging van zijn activiteit. Indien de Beheerder van het Gesloten Distributienet na deze 
datum van stopzetting van de activiteit energie blijft leveren aan deze Toegangsverantwoordelijke, is 
paragraaf 4.4.4 van toepassing. 
 
4.4.4. Indien geen nieuwe Toegangsverantwoordelijke wordt aangeduid ter vervanging van de 
Toegangsverantwoordelijke die geen contract van Toegangsverantwoordelijke meer heeft, in 
toepassing van paragrafen 4.4.1 of 4.4.2, of die zijn activiteit binnen het Gesloten Distributienet heeft 
stopgezet, in toepassing van paragraaf 4.4.3, is het de Toegangsverantwoordelijke die belast is met 
de opvolging van de niet-toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet die in overeenstemming met Artikel 4.1 van deze Bijlage instaat voor de binnen zijn 
evenwichtsperimeter toegewezen energie. 
 
Indien de verstuurde allocatie door de Beheerder van het Gesloten Distributienet niet overeenstemt 
met de toekenningwijziging van de Toegangspunten CDS van één of meerdere 
Toegangsverantwoordelijken die voldoen aan de voorwaarden van Artikel 4.2 van deze Bijlage 
overlegt Elia met de Beheerder van het Gesloten Distributienet, zodra deze onregelmatigheid wordt 
vastgesteld door één van de betrokken partijen, om de eventuele nodige regularisaties in toepassing 
van de UMIG-processen en Artikel 5.3 van deze Bijlage uit te voeren. 
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Artikel 5. Allocatieproces door de Beheerder van het Gesloten Distributienet 
 
5.1. Principes 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet is als enige verantwoordelijk voor de correcte waarde, 
de kwaliteit en de correctheid van de allocatie van de door het/de Toegangspunt(en) van zijn Gesloten 
Distributienet afgenomen en/of geïnjecteerde energie, zelfs wanneer de allocatie in zijn naam en voor 
zijn rekening door een derde wordt uitgevoerd. Het feit dat de verantwoordelijkheid van de Beheerder 
van het Gesloten Distributienet ten opzichte van Elia in opspraak komt, ontheft hem niet van zijn 
verplichting om aan Elia de betrokken gegevens over te maken volgens de voorziene frequentie en 
timing. 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet stelt de allocatiegegevens ter beschikking van Elia. De 
Beheerder van het Gesloten Distributienet geeft de nodige gegevens ook door aan de leveranciers en 
aan de Toegangsverantwoordelijken die in zijn Gesloten Distributienet actief zijn. 
 
Het feit dat Elia deze allocatiegegevens in voorkomend geval ook zou meedelen aan de 
Toegangsverantwoordelijken die actief zijn binnen het Gesloten Distributienet, leidt tot geen enkel 
verworven recht voor deze Toegangsverantwoordelijken, en ontheft de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet niet van deze verplichting. 
 
 
5.2. Melding van de allocatiegegevens aan Elia door de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet  
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet bezorgt Elia op kwartuurbasis de waarden van de in zijn 
Gesloten Distributienet geïnjecteerde en/of afgenomen energie, uitgesplitst per 
Toegangsverantwoordelijke die in dit Gesloten Distributienet actief is. 
 
De allocatie is gesloten, d.w.z. dat deze allocatie al de energievolumes van het Gesloten Distributienet 
moet verdelen, met inbegrip van het energievolume bestaande uit al de afnamen en/of injecties van 
de Gebruikers van het Gesloten Distributienet die geen specifieke leverancier hebben gekozen en de 
verliezen binnen het Gesloten Distributienet. 
 
Om de Beheerder van het Gesloten Distributienet toe te laten om hun bruto energievolume toe te 
wijzen aan de Toegangsverantwoordelijke(n) die belast is/zijn met de opvolging van hun injectie 
beschikt elke productie-eenheid vanaf 1 MW die zich binnen het Gesloten Distributienet bevindt over 
een specifiek Toegangspunt CDS, indien het geïnstalleerde vermogen in het Gesloten Distributienet 
hoger dan 25 MW is. 
 
 
5.3. Terbeschikkingstelling en controle van de allocatiegegevens 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet stelt de voor maand-1 gevalideerde allocatiegegevens 
van zijn Gesloten Distributienet ter beschikking van Elia door middel van standaardbestanden die in 
de UMIG-documenten worden beschreven (beschikbaar op http://www.umix.info of www.atrias.be). 
Deze verzending gebeurt maandelijks, ten laatste op de maand + 15 werkdagen. 
 
Elia gaat na of de allocatie door de Beheerder van het Gesloten Distributienet overeenstemt met de 
afname en/of injectie op het/de Toegangspunt(en) van het Gesloten Distributienet dat op het Elia-Net 
is aangesloten. Elia deelt het resultaat van deze controle mee aan de contactpersoon die in Artikel 7 
van deze Bijlage wordt vermeld. 
 
Deze controle beperkt geenszins de verantwoordelijkheid van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet om tijdig een correcte gesloten allocatie te verstrekken en contact op te nemen met Elia 
zodra hij tijdens het allocatieproces een mogelijk probleem opspoort. 
 
Indien zich tijdens de allocatiecontrole of later een verschil voordoet, moet de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet de oorsprong van dit verschil zo spoedig mogelijk opsporen en aan Elia 
melden. 
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De Beheerder van het Gesloten Distributienet beoordeelt de belangrijkheid van de fout voor de reeds 
gemelde maand(en) op basis van de criteria die in de UMIG-documenten zijn vastgelegd. In 
overeenstemming met de UMIG-regels wordt de fout hetzij gecorrigeerd door een allocatie-rerun, 
hetzij toegewezen aan de Toegangsverantwoordelijke die instaat voor de opvolging van de niet-
toegewezen energie in het Gesloten Distributienet en die wordt aangeduid in overeenstemming met 
Artikel 4.1 van deze Bijlage. 
 
In het geval van een rerun stelt de Beheerder van het Gesloten Distributienet in overeenstemming met 
de UMIG-regels de nieuwe allocatiegegevens zo spoedig mogelijk ter beschikking van Elia en van de 
markt. 
 
Indien de verdeling van de energievolumes tussen de Toegangsverantwoordelijken in het kader van 
een gegeven allocatie verandert, is de Beheerder van het Gesloten Distributienet bovendien 
verantwoordelijk om in voorkomend geval deel te nemen aan het verzoeningsproces met de 
leveranciers, zoals in de UMIG-processen is beschreven. 
 
 
 
Artikel 6. Bijzondere voorwaarden voor afschakelbare belastingen en productie-eenheden 
onderworpen aan coördinatiecontracten voor de injectie van een productie-eenheid 
 

De bepalingen van dit Artikel zijn alleen van toepassing in het geval van een Gebruiker van het 
Gesloten Distributienet die direct aan Elia afschakelbare diensten wil leveren of diensten die 
onderworpen zijn aan een coördinatiecontract voor de injectie van een productie-eenheid. De 
mogelijkheid voor de Gebruiker van het Elia-Net om Elia de afschakelbare dienst aan te bieden blijft 
behouden, tegen de voorwaarden beschreven in het contract voor levering van de afschakelbare 
dienst. 
 
Indien een Gebruiker van het Gesloten Distributienet aan Elia afschakelbare dienst wil aanbieden, of 
indien een Toegangspunt CDS onderworpen is aan een coördinatiecontract voor injectie van een 
productie-eenheid, dan moet het Toegangspunt CDS van deze Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet, in toepassing van Artikel 4.2 van deze Bijlage, vooraf over een 
Toegangsverantwoordelijke beschikken. 
 
Elia kan de afschakelbare dienst van een Gebruiker van het Gesloten Distributienet ontvangen na 
ondertekening van het afschakelbaarheidscontract door Elia en de Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet en nadat de vereiste tellingen zijn aangebracht, zoals beschreven in Artikel 3.3 van deze 
Bijlage. 
 
Op het ogenblik dat een Gebruiker van het Gesloten Distributienet zich kandidaat stelt om deel te 
nemen aan de aanbesteding betreffende het leveren van afschakelbare diensten dan brengt Elia de 
Beheerder van het Gesloten Distributienet hiervan op de hoogte. De Beheerder van het Gesloten 
Distributienet brengt, via een aangetekend schrijven, Elia en de Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet die de afschakelbare dienst wenst te leveren op de hoogte of hij de kandidatuurstelling 
aanvaardt of weigert en dit binnen de 21 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend 
schrijven. Wanneer de Beheerder van het Gesloten Distributienet niet reageert binnen de 21 dagen te 
rekenen vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven, dan veronderstelt Elia dat de 
kandidatuurstelling van de Gebruiker van het Gesloten Distributienet stilzwijgend aanvaard wordt door 
de Beheerder van het Gesloten Distributienet. 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet kan zich enkel om een gemotiveerde reden tegen de 
levering van de afschakelbare dienst verzetten in het geval van een operationele situatie die de 
levering van de afschakelbare dienst verhindert, zoals de configuratie van zijn Gesloten Distributienet 
of de mogelijkheid om de belasting naar een ander Toegangspunt CDS binnen het Gesloten 
Distributienet om te schakelen. 
 
 
 
 

 
 



 

Toegangscontract 8/9 Contractreferentie: [] 
Bijlage 14 
 
Paraaf Elia:……………………………………… 

V1/2012 [] - [] 
  

Paraaf van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet: ……………………………… 

 

Artikel 7. Administratieve bepalingen 
 

7.1. De Beheerder van het Gesloten Distributienet beschikt over de volgende EAN-GLN-code: [] 
 
 
7.2. Gegevens van de contactpersonen van de Beheerder van het Gesloten Distributienet.  
 
De gegevens van elke bijkomende contactpersoon voor een van deze informatie-uitwisselingen 
moeten rechtstreeks worden meegedeeld aan de contactpersoon of aan het departement die/dat bij 
Elia verantwoordelijk is voor dit activiteitendomein, zoals gedefinieerd in Bijlage 5 van het 
Toegangscontract. 
 

Contactpersoon voor Contractuele Relaties 

Naam [] 

Adres [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 

Contactpersoon voor Allocaties, Gegevensuitwisselingen en Controles 

Naam [] 

Adres [] 

Tel. [] 

Fax []  

E-mail [] 

Facturatie (indien van toepassing) 

Contactpersoon  

Naam [] 

Adres (*) [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 

Facturatieadres  

Maatschappij []  

Adres [] 

BTW-nummer [] 

 
(*) Indien geen adres wordt vermeld, is het adres hetzelfde als het facturatieadres. 
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Artikel 8. Inwerkingtreding 
 

Deze Bijlage treedt in werking op []. 
 
 

Handtekening van de Beheerder van het Gesloten Distributienet 

 

___________________ 

 
 
 
 
Handtekening van Elia 
 
 
________________________ 

 
 
 
 
Handtekening van de Toegangshouder (indien verschillend van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet) 
 

________________________ 

 



Toegangscontract van 1 maart 2008 

Bijlage 14bis - [] 
[]/[] Referentie van het contract: [] 

  [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder:
 

Paraaf Beheerder van het Gesloten Distributienet: 
Paraaf ARP: 

  

Bijlage 14bis: Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding 
van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van niet-

toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet  

(zie artikels 8, 11 en 20; Bijlage 14) 
  

Dit document maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met referentie [] 
 

1. Aanduiding/Wijziging van de aanduiding (
1
) van de Toegangsverantwoordelijke belast 

met de opvolging van niet-toegewezen energie in een op het Elia-Net aangesloten 
Gesloten Distributienet  

Naam betrokken CDS + 
Adres van de Site 
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 (maand/jaar) (maand/jaar) 

 

Indien het Gesloten Distributienet over meerdere Toegangspunten tot het Elia-Net beschikt, 
worden deze in Bijlage 14 opgesomd. De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
van de niet-toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet kan 
niet verschillend zijn voor een van deze Toegangspunten.  

De Toegangsverantwoordelijke zoals hieronder gedefinieerd, wordt door de Toegangshouder 
aangeduid als de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-toegewezen 
energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet zoals hierboven gedefinieerd, 
voor al de Toegangspunten die dit Gesloten Distributienet voeden, 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanstelling.  

 
  De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 

opvolging van de niet-toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken dat door Elia wordt bijgehouden). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van de niet-toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet (deze Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het door Elia 
bijgehouden register van Toegangsverantwoordelijken): 

(hierboven aanvinken wat past) 

 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke: 

                                                      
1
 Schrappen wat niet past. 



Toegangscontract van 1 maart 2008 

Bijlage 14bis - [] 
[]/[] Referentie van het contract: [] 

  [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder:
 

Paraaf Beheerder van het Gesloten Distributienet: 
Paraaf ARP: 

  

Maatschappij [] 

EIC-Code [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nummer [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 

 
2. Hernieuwing van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van de niet-toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet. 

Negentig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke geïdentificeerd in deze Bijlage (in de mate dat de geldigheidsduur 
van deze aanduiding dit toelaat), deelt Elia de hierna beschreven procedure ter informatie mee 
aan de Toegangshouder, aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de 
niet-toegewezen energie in het Gesloten Distributienet en aan de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet, in voorkomend geval (

2
):  

- Ten laatste dertig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding 
van de Toegangsverantwoordelijke brengt de Toegangshouder Elia op de hoogte van de 
aanduiding van een (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke door indiening van een daartoe 
naar behoren ingevulde Bijlage 14bis. 

Elia deelt deze informatie vervolgens mee aan de huidige Toegangsverantwoordelijke en aan 
de Beheerder van het Gesloten Distributienet, in voorkomend geval.  

- Wanneer geen Toegangsverantwoordelijke wordt aangeduid ten laatste tien kalenderdagen 
vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke, 
maant Elia de betrokken Toegangshouder (

3
) (per mail en/of fax) aan om een contract van 

Toegangsverantwoordelijke te sluiten (waarvan een exemplaar bij de aanmaning wordt 
gevoegd) en om aan de voorwaarden en verplichtingen ervan te voldoen, teneinde te worden 
aangeduid als Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-toegewezen 
energie in het Gesloten Distributienet. De aanmaning zal, voor zover nodig, aangeven dat de 
betrokken Toegangshouder steeds een (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van de niet-toegewezen energie in het Gesloten Distributienet voor het(de) 
betrokken Toegangspunt(en) mag aanwijzen vóór de einddatum van de geldigheid van de 
aanwijzing van de huidige Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-
toegewezen energie in het Gesloten Distributienet. 

Een kopie van deze aanmaning wordt gericht aan de betrokken regulator en, in voorkomend 
geval, aan de Beheerder van het Gesloten Distributienet.  

Indien de betrokken Toegangshouder geen gevolg geeft aan deze aanmaning, mag Elia het (de) 
Toegangspunt(en) in kwestie uitschakelen vanaf de einddatum van de geldigheid van de 

                                                      
2 
 Vermelding of handtekening van de Beheerder van het Gesloten Distributienet indien deze een andere rechtspersoon is 

dan de Toegangshouder. 
³ Dit is de Toegangshouder die wordt aangewezen in Bijlagen 1 en 2 voor de periode die volgt op de einddatum van de 
geldigheid van de aanwijzing van de Toegangsverantwoordelijke en, bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, de Beheerder 
van het Gesloten Distributienet zelf. 



Toegangscontract van 1 maart 2008 

Bijlage 14bis - [] 
[]/[] Referentie van het contract: [] 

  [] 
 

Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder:
 

Paraaf Beheerder van het Gesloten Distributienet: 
Paraaf ARP: 

  

aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke gepreciseerd in deze Bijlage. Elia zal de 
betrokken regulator op de hoogte brengen van deze uitschakeling. 

De hierboven bedoelde aanduidingen worden pas van kracht nadat de contracten ad hoc zullen 
zijn getekend en de daarin bedoelde waarborgen, waarvan deze Bijlage niet afwijkt, zullen zijn 
gesteld. 

 

Datum: [] 

De ondertekening heeft betrekking op de aanduiding of de wijziging van de aanduiding: [] 

 

 
Handtekening van de Beheerder van het Gesloten Distributienet, zoals aangeduid in Bijlage 14 
(
2
) 

__________________ 

 
 
Handtekening Toegangshouder (

3
) 

__________________ 

 
 
Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-
toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet. 

__________________ 

 



Toegangscontract 1/4 Referte van het contract: [] 
Bijlage 14ter 
 
Paraaf Elia:……………………………………… 

V1/2012 Paraaf Toegangshouder:
 

Paraaf Beheerder van het Gesloten 
Distributienet: 
Paraaf ARP belast met de opvolging: 
Paraaf ARP voor Gedeelde energie: 

 

Bijlage 14ter: Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters van 
Toegangsverantwoordelijken van het Toegangspunt CDS behorend tot een 
productie-eenheid die gelegen is in het Gesloten Distributienet dat op het 

Elia-Net is aangesloten 

(zie artikels 8, 11 en 20; Bijlage 14) 
 

 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met referentie:  [] 

(hierna “Contract”) 

 
Deel I: Algemene informatie 
 
De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van het/de hierna omschreven 
Toegangspunt(en) CDS verklaart te voldoen aan de voorwaarden bepaald in Artikel 4.2 van 
Bijlage 14 van het Contract.  

Deze Bijlage is slechts van toepassing voor elke productie-eenheid (
1
) die op een enkel 

Toegangspunt CDS is aangesloten en indien er een contract voor de coördinatie van de injectie 
van een productie-eenheid met Elia is afgesloten. 
 

Betrokken Toegangspunt(en) CDS 

Toegangspunt CDS 
(EAN-code) 

Naam Toegangspunt CDS 
+ 

Naam van het Gesloten 
Distributienet 

Percentage van toepassing op de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de 

opvolging 

   

   

 
De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van dit(deze) Toegangspunt(en) CDS 
(hierna “Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging”) verklaart een contract gesloten te 
hebben met een andere Toegangsverantwoordelijke met als voorwerp de verdeling, op basis van 
een vast percentage (hierna “Percentage”), van de geïnjecteerde energie in het(de) 
bovenvermelde Toegangspunt(en) CDS.   

Dit Percentage wordt in rekening genomen bij de toekenning van de geïnjecteerde energie in de 
perimeters van toegangsverantwoordelijkheid van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging en van de Toegangsverantwoordelijke waarmee hij de energie deelt in dit/deze 
Toegangspunt(en) CDS (hierna “Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie”).   

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging en de Toegangsverantwoordelijke voor 
Gedeelde Energie gaan hiermee akkoord.  

 
Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging: 

Onderneming [] 

EIC-Code [] 

Maatschappelijke zetel [] 

                                                      
1
  Iedere machine in de zin van het coördinatiecontract voor de injectie van een productie-eenheid, indien de 

productie-eenheid uit meerdere machines bestaat. 



Toegangscontract 2/4 Referte van het contract: [] 
Bijlage 14ter 
 
Paraaf Elia:……………………………………… 

V1/2012 Paraaf Toegangshouder:
 

Paraaf Beheerder van het Gesloten 
Distributienet: 
Paraaf ARP belast met de opvolging: 
Paraaf ARP voor Gedeelde energie: 

 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nummer [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie: 

Onderneming [] 

EIC-Code [] 

Maatschappelijke zetel [] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nummer [] 

Vertegenwoordigd door [] 

 
 
Deel II: Aanduiding en kenmerken van het Percentage 
 
Het Percentage dat in de Tabel Toegangspunten weergegeven is, is vast voor de duur van het 
Contract behoudens in geval van wijziging.  

Dit Percentage kan gewijzigd worden met ingang van de eerste dag van elke nieuwe 
kalendermaand, voor zover deze kalendermaand valt binnen de duur van het Contract.   

De aanvraag tot wijziging dient te gebeuren door het overmaken van een nieuwe versie van deze 
Bijlage waarin het gewijzigde Percentage aan Elia (

2
) wordt aangegeven ten laatste twee (2) 

werkdagen voor de eerste dag van de nieuwe kalendermaand. 

 
 
Deel III: Toekenning aan de evenwichtsperimeters 
 
A:  Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging  

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van dit/deze Toegangspunt(en) CDS is 
ertoe gehouden de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie de nodige informatie te 
verstrekken met betrekking tot de waarde die aan zijn perimeter van 
toegangsverantwoordelijkheid zal worden toegekend zodat de Toegangsverantwoordelijke voor 
Gedeelde Energie zijn genomineerd evenwicht op voldoende wijze in real time kan beheren. Hij 
zal hetzelfde doen met de Beheerder van het Gesloten Distributienet, zodat de Beheerder van 
het Gesloten Distributienet de toekenningen beschreven in Bijlage 14 van het Contract op 
voldoende wijze kan uitvoeren.  
 
Het volgende wordt, voor een gegeven kwartuur, aan de perimeter van 
toegangsverantwoordelijkheid van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging, voor 
elk betrokken Toegangspunt CDS toegekend: 
 

** kuku GEPQ   

met: 
 

                                                      
2
  Aan de contactpersoon of –dienst verantwoordelijk voor dit activiteitengebied bij Elia, zoals bepaald in 

Bijlage 5 bij dit Contract. 



Toegangscontract 3/4 Referte van het contract: [] 
Bijlage 14ter 
 
Paraaf Elia:……………………………………… 

V1/2012 Paraaf Toegangshouder:
 

Paraaf Beheerder van het Gesloten 
Distributienet: 
Paraaf ARP belast met de opvolging: 
Paraaf ARP voor Gedeelde energie: 

 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid  
Ku = kwartuur 
P = percentage gedefinieerd voor de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
van het betrokken Toegangspunt CDS  
GE = geïnjecteerde energie van het betrokken Toegangspunt CDS  

 = (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens artikels 161 en 162 van het 
Technisch Reglement Transmissie) indien AE een afname betreft; anders is deze waarde 
1. De factor X zal, uitgedrukt in een percentage, gepubliceerd worden op de internet site 
van Elia en kan indien nodig worden aangepast op basis van de gemeten verliezen. 

 
 
B:  Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie  

Het volgende wordt, voor een gegeven kwartuur, aan de perimeter van 
toegangsverantwoordelijkheid van de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde energie, voor 
elk betrokken Toegangspunt CDS toegekend: 
 

  **1 kuku GEPQ   

met: 
 
Q = waarde toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid 
Ku = kwartuur 
P = percentage gedefinieerd voor de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 

van het betrokken Toegangspunt CDS 
GE = geïnjecteerde energie van het betrokken Toegangspunt CDS  

 = (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens artikels 161 en 162 van het 
Technisch Reglement Transmissie) indien AE een afname betreft; anders is deze waarde 
1. De factor X zal, uitgedrukt in een percentage, gepubliceerd worden op de internet site 
van Elia en kan indien nodig worden aangepast op basis van de gemeten verliezen. 

 
 
Deel IV: Nominaties 
 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging staat in voor de verplichtingen in verband 
met de Nominaties voor de gehele injectie van het(de) betrokken Toegangspunt(en) CDS.  

Voor de evaluatie van de Nominaties uitgevoerd door de Toegangsverantwoordelijke belast met 
de opvolging en de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie, zal Elia echter rekening 
houden met het Percentage als voorzien hierboven. 

 
 
Deel V: Aanvang 
 

Deze Bijlage treedt in werking op []  

 
 

Handtekening van de Beheerder van het Gesloten Distributienet 

________________________ 

 
 
 



Toegangscontract 4/4 Referte van het contract: [] 
Bijlage 14ter 
 
Paraaf Elia:……………………………………… 

V1/2012 Paraaf Toegangshouder:
 

Paraaf Beheerder van het Gesloten 
Distributienet: 
Paraaf ARP belast met de opvolging: 
Paraaf ARP voor Gedeelde energie: 

 

Handtekening van de Toegangshouder (indien verschillend van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet) 
 
________________________ 

 

 

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging  

_______________________ 

 

 
Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie 

_______________________ 



 
 
Meer gedetailleerde informatie met betrekking tot de voorbereidende akten en opmerkingen 
van de partijen die ermee samenhangen, vindt u hier: 

Samenvatting opmerkingen users-group 

http://www.elia.be/nl/over-elia/users-group/belgian-grid/agenda 
 

 

http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1217_Samenvatting_opmerkingen_users.pdf
http://www.creg.info/pdf/Beslissingen/B1217_Samenvatting_opmerkingen_users.pdf
http://www.elia.be/nl/over-elia/users-group/belgian-grid/agenda

