
  
 

Standaardformulier voor de bankwaarborg van toepassing in het kader van de 

Energieoverdracht 

Alvorens Energieoverdracht te kunnen toepassen, moet de Aanbieder van Flexibiliteitsdiensten 

(“Flexibility Service Provider”, FSP) Elia voorzien van een bewijs van bankwaarborg voor al de 

Leveringspunten in zijn portfolio die betrokken zijn bij de toepassing van Energieoverdracht, zoals 

voorzien door de beslissing van de CREG tot uitvoering van artikel 19bis, §§ 3 t.e.m. 5, van de wet van 

29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt om Energieoverdracht mogelijk te 

maken, en artikel 7.1 van de Regels voor Energieoverdracht1. Deze twee documenten lijsten de 

modaliteiten op die van toepassing zijn op de bankwaarborg. 

 

(In te vullen en correct te ondertekenen) 

Bedrijfsgegevens van FSP 

Naam FSP  

Adres  Maatschappelijke zetel  

Btw-nummer  

Vertegenwoordigd door  

  

Bankgegevens 

Naam Bank  

Adres  

Referentie bankwaarborg 
(te vermelden in alle 
communicatie) 

 

Geldigheidsperiode van de 
bankwaarborg 

 

 

Onze klant deelt ons mee dat hij een contractuele relatie heeft afgesloten betreffende 
Energieoverdracht met Elia System Operator S.A./N.V., een vennootschap opgericht naar Belgisch 
recht met maatschappelijke zetel te Keizerslaan 20, 1000 Brussel en ondernemingsnummer 
0476.388.378. 

Onze klant dient een bankwaarborg te stellen gerelateerd aan de toepassing van Energieoverdracht 
ten gunste van al de Leveranciers met wie hij een relatie heeft gebaseerd op hetzij een geldige 
overeenkomst met een overdrachtsprijs, hetzij de geldende beslissing van de CREG die het gebruik 
van een standaard overdrachtsprijs toestaat. 

Bijgevolg verbinden wij, [naam van de Bank], zich hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk om een 
bankwaarborg te verstrekken voor een bedrag van [bedrag in letters] euro's en € [bedrag in cijfers], 
verschuldigd onder de voorwaarden vermeld in de beslissing van CREG tot uitvoering van artikel 19bis, 
§§ 3 t.e.m. 5, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt om 
Energieoverdracht mogelijk te maken. 

Deze waarborg is onderworpen aan het Belgisch recht. Om het gebruik van de bankwaarborg 
ontvankelijk en aanvaardbaar te maken, kan de vordering waarvoor een leverancier een beroep doet 
op de bankwaarborg inclusief enig geschil met betrekking tot deze bankwaarborg alleen worden 
voorgelegd aan en worden beslist door de Rechtbank van Koophandel te Brussel of een ad hoc 
arbitrage in overeenstemming met de bepalingen van het Belgisch Gerechtelijk Wetboek. 

 

Voor de FSP,     Voor de Bank, 

 

 

Naam:      Naam: 

Datum:      Datum: 

                                                           
1 De Regels voor Energieoverdracht kunnen geraadpleegd worden op de website van Elia 

http://www.elia.be/nl/producten-en-diensten/evenwicht/energieoverdracht

