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INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (hierna “CREG”) onderzoekt 
hierna1 het voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten (hierna “Voorstel 
van Contract”) tussen de netbeheerder, de N.V. Elia System Operator (hierna “ELIA”), en de N.V. 
NORTHWESTER 2 (hierna “Northwester 2”). 

Met toepassing van artikel 14, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 maakt “de 
aankoopverplichting van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd via windenergie, 
zoals omschreven onder 1° (van artikel 14, §1) , op voorstel van de netbeheerder, het voorwerp uit 
van een contract tussen de domeinconcessiehouder en de netbeheerder, dat ter goedkeuring 
voorgelegd wordt” aan de CREG. 

Met toepassing van artikel 14, §2, in fine, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 controleert de 
CREG de verplichtingen van de netbeheerder die uit dit besluit voortvloeien. 

Deze beslissing werd door het directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens de vergadering van 12 
september 2019. 

 

 

  

                                                           

1 Met toepassing van artikel 14, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van 

mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (hierna “het koninklijk 
besluit van 16 juli 2002”) 
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1. WETTELIJK KADER 

1. Artikel 7, § 1, 1ste lid van de elektriciteitswet bepaalt het volgende: 

“Bij een besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, op voorstel van de commissie, kan 
de Koning : 

1° maatregelen van marktorganisatie vaststellen, waaronder de instelling van een door de 
commissie beheerd systeem voor de toekenning van certificaten van oorsprongsgarantie en van 
groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd overeenkomstig artikel 6, evenals het 
opleggen van een verplichting aan de netbeheerder om groenestroomcertificaten afgeleverd 
door de federale en gewestelijke overheden aan te kopen tegen een minimumprijs en te 
verkopen, teneinde de afzet op de markt te verzekeren, tegen een minimumprijs, van een 
minimumvolume elektriciteit geproduceerd met aanwending van hernieuwbare 
energiebronnen. 

[…]" 

2. Artikel 7, §1, van de elektriciteitswet werd uitgevoerd door het koninklijk besluit van 16 juli 2002.  
Dit koninklijk besluit werd laatst gewijzigd door het koninklijk besluit van 11 februari 2019. 

3. Artikel 14, §1, van koninklijk besluit van 16 juli 2002 luidt als volgt: 

“Om de afzet van een minimaal volume groene stroom tegen een minimale prijs, op de markt 
te verzekeren, wordt een systeem van minimumaankoopprijzen voorzien volgens onderstaande 
voorwaarden. 

In het kader van zijn taak van openbare dienstverlening is de netbeheerder is verplicht, van de 
groenestroomproducent die daarom verzoekt, de groenestroomcertificaten aan te kopen die 
zijn afgeleverd krachtens dit besluit en krachtens de elektriciteitsdecreten en -ordonnantie, 
tegen een minimumprijs die bepaald is in functie van de gebruikte productie-technologie, 
namelijk : 

1°  voor offshore windenergie geproduceerd door installaties die het voorwerp uitmaken van 
een in artikel 6 van de wet bedoelde domeinconcessie, waarvan de financial close ten laatste 
op 1 mei 2014 heeft plaatsgevonden : 

a) 107 euro/MWh voor de productie van elektriciteit opgewekt met de eerste 216 MW 
geïnstalleerde capaciteit; 

b) 90 euro/MWh voor de productie van elektriciteit die voortvloeit uit een geïnstalleerde 
capaciteit boven de eerste 216 MW; 

1° bis. voor offshore windenergie geproduceerd door installaties die het voorwerp uitmaken van 
een in artikel 6 van de wet bedoelde domeinconcessie, waarvan de financial close [8 vanaf 2 
mei 2014 tot en met 30 april 2016]8 plaatsvindt, een minimumprijs vastgelegd aan de hand van 
de volgende formule : 

Minimumprijs = LCOE - [elektriciteitsreferentieprijs - correctiefactor] 

waarin : 

- de LCOE gelijk is aan 138 euro/MWh; 

- de correctiefactor is gelijk aan 10 % van de elektriciteitsreferentieprijs; 

1° ter voor offshore windenergie geproduceerd door installaties die het voorwerp uitmaken van 
een in artikel 6 van de wet bedoelde domeinconcessie, waarvan de financial close plaatsvindt 
vanaf 1 mei 2016 tot en met 30 juni 2018, wordt een minimumprijs vastgelegd aan de hand van 
de volgende formule een minimumprijs vastgelegd aan de hand van de volgende formule : 
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minimumprijs = LCOE - [(elektriciteitsreferentieprijs x (1 - correctiefactor) + de waarde van de 
garanties van oorsprong) x (1-netverliesfactor)], 

waarin : 

-  de LCOE gelijk is aan : 

a) 129,80 euro/MWh voor de installaties die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie 
toegekend aan de NV Rentel, voor de eerste keer bij ministerieel besluit van 4 juni 2009, zoals 
bepaald door de commissie bij beslissing (B)160719-CDC-1541 van 19 juli 2016; 

b) 124,00 euro/MWh voor de installaties die het voorwerp uitmaken van een domeinconcessie 
toegekend aan de NV Norther, voor de eerste keer bij ministerieel besluit van 5 oktober 2009, 
zoals bepaald door de commissie bij beslissing (B)160901-CDC-1550 van 1 september 2016; 

c)  

- onverminderd de mogelijkheid om overeenkomstig § 1ter/1 per domeinconcessie een 
aangepaste waarde vast te stellen, de correctiefactor gelijk is aan 0,10; 

- de waarde van de garanties van oorsprong overeenkomt met de werkelijke verkoopprijs 
verkregen door de domeinconcessiehouder voor de garanties van oorsprong die worden 
uitgereikt voor de geproduceerde elektriciteit; 

- de netverliesfactor wordt elke maand door de commissie, voor elke concessie, berekend op 
basis van het verschil tussen de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en de hoeveelheid 
elektriciteit die in het net is geïnjecteerd;]8 

1° quater voor offshore windenergie geproduceerd door installaties die het voorwerp uitmaken 
van een in artikel 6 van de wet bedoelde domeinconcessie, waarvan de financial close 
plaatsvindt vanaf 1 juli 2018, wordt een minimumprijs vastgelegd, onverminderd paragraaf 
1quater en 1quinquies/1 aan de hand van de volgende formule en waarvan het bedrag in geen 
geval negatief mag zijn : 

minimumprijs = LCOE - [(elektriciteitsreferentie-prijs x (1 - correctiefactor) + de waarde van de 
garanties van oorsprong) x (1-netverliesfactor)], 

waarin : 

- de LCOE gelijk is aan 79 euro/MWh; 

- onverminderd de mogelijkheid om, in overeenstemming met paragraaf 1ter/1, de 
correctiefactor per domeinconcessie vast te leggen, de correctiefactor gelijk is aan 0,10; 

- de waarde van de garanties van oorsprong overeenkomt met de huidige door de 
domeinconcessiehouder verkregen verkoopprijs voor de garanties van oorsprong die worden 
uitgereikt voor de geïnjecteerde elektriciteit; 

- de netverliesfactor elke maand door de commissie, voor elke concessie, wordt berekend op 
basis van het verschil tussen de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit en de hoeveelheid 
elektriciteit die in het net is geïnjecteerd;  

Deze aankoopverplichting van groenestroomcertificaten begint bij de inwerkingstelling van de 
productie-installatie voor een periode van tien jaar. In afwijking van het voorgaande, voor 
elektriciteit geproduceerd uit offshore windenergie, geldt de aankoopverplichting van 
groenestroomcertificaten gedurende de volgende periodes : 

1° twintig jaar te rekenen vanaf de inwerkingstelling van de in het tweede lid, 1° en 1° bis 
bedoelde installaties; 

2° negentien jaar te rekenen vanaf de inwerkingstelling van de in het tweede lid, 1° ter bedoelde 
installaties. 
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3° vanaf de ingebruikname van elk van de in het tweede lid, 1° quater bedoelde installaties, tot 
op het moment van het verstrijken van een periode van zeventien jaar na deze ingebruikname 
behoudens de gevallen van overmacht en onvoorzienbare omstandigheden hierna beschreven, 
waarbij die periode in principe eindigt op 31 december 2037 behoudens de gevallen van 
overmacht en onvoorzienbare omstandigheden hierna beschreven. In geval van een situatie van 
overmacht of bij onvoorzienbare omstandigheden waarover de domeinconcessiehouder geen 
controle heeft en waardoor de indienststelling van de installaties vertraging oploopt of de 
productie of injectie van geproduceerde elektriciteit onmogelijk wordt, wordt deze periode door 
de commissie verlengd, in voorkomend geval zelfs tot na 31 december 2037, in verhouding tot 
de duur van de overmachtssituatie, maar zonder dat deze verlenging mag leiden tot een 
overschrijding van het volume elektriciteit waarop de minimumprijs wordt toegepast in 
overeenstemming met paragraaf 1bis. De domeinconcessiehouder maakt de commissie een 
dossier over waarin ze de omstandigheden uiteenzet van de gebeurtenis die deze houder zou 
willen laten erkennen als een geval van overmacht of een onvoorzienbare omstandigheid 
waarover de domeinconcessie-houder geen controle heeft. De commissie neemt hierover een 
beslissing binnen de zes maanden na kennisname van dit dossier. Noch de vertraging bij de 
indienststellling van de installaties van het Modular Offshore Grid, noch de volledige of 
gedeeltelijke onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid, die de commissie heeft 
vastgesteld met toepassing van artikel 14noviesdecies leiden tot een verlenging van de hiervoor 
bepaalde periode. 

De aankoopverplichting van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd via 
offshore windenergie, tegen minimumprijzen zoals bepaald in het tweede lid, 1°, 1° bis  1° ter 
en 1° quater, maakt het voorwerp uit van een contract tussen de domeinconcessiehouder en de 
netbeheerder dat, wanneer het van toepassing is, uitdrukkelijk melding maakt van de 
toepasselijke LCOE en waarbij dat contract voor de installaties bedoeld in paragraaf 1, tweede 
lid, 1° quater, op onafhankelijke en exhaustieve wijze een gedetailleerde beschrijving geeft van 
alle procedures, formules en modaliteiten voor de berekening van de minimale prijs van de 
groenestroomcertificaten, de betaling ervan, de maandelijkse voorafbetaling en de ex post 
regeling waarvan de principes worden vastgelegd in paragraaf 1septies en 1octies. Dit contract 
wordt, op voorstel van de netbeheerder, ter goedkeuring voorgelegd aan de commissie.” 

2. ANTECEDENTEN 

2.1. ALGEMEEN 

4. Op 29 juli 2019 ontving de CREG van Elia, per aangetekend schrijven, een aanvraag tot 
goedkeuring van het voorstel van contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen 
Elia en Northwester 2. Het voorstel van contract wordt in bijlage 1 van deze beslissing toegevoegd. 

5. Ontwerpbeslissing (B)1977 over de vraag tot goedkeuring van het voorstel van contract voor het 
aankopen van groenestroomcertificaten tussen Elia System Operator NV en Northwester 2 NV werd 
goedgekeurd door de CREG tijdens het directiecomité van 23 augustus 2019. 
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2.2. RAADPLEGING 

6. Overeenkomstig artikel 33, §1, van het huishoudelijk reglement van het directiecomité moet de 
CREG2 alvorens het een beslissing neemt, een openbare raadpleging organiseren, onverminderd de 
uitzonderingen bedoeld in afdeling 3 van dit hoofdstuk. Een openbare raadpleging gebeurt door het 
lanceren van de raadpleging op de website van de CREG. 

7. Artikel 41 van het huishoudelijk reglement van het Directiecomité bepaalt echter dat het 
Directiecomité kan beslissen om een niet-openbare raadpleging te organiseren indien de beslissing 
slechts rechtsgevolgen zal hebben voor één persoon of een beperkt aantal identificeerbare personen 
door de raadpleging te beperken tot deze personen. 

Het directiecomité stelde vast dat dit van toepassing was op de ontwerpbeslissing: aangezien het 
Directiecomité het Voorstel van Contract goedkeurt, heeft de ontwerpbeslissing strikt gezien enkel 
rechtsgevolgen voor de contractpartijen, namelijk Elia en Northwester 2. 

Het directiecomité merkte in casu bovendien op dat de keuze voor een raadpleging beperkt tot ELIA 
en Northwester 2 werd verantwoord door het feit dat de ontwerpbeslissing enkel onderzocht of het 
Voorstel van Contract in overeenstemming was met de elektriciteitswet en het koninklijk besluit van 
16 juli 2002. 

8. Daarom besliste het directiecomité, met toepassing van artikel 41 van het huishoudelijk 
reglement, om een raadpleging over de ontwerpbeslissing te organiseren die beperkt was tot Elia en 
Northwester 2. 

9. Via  de brieven  van 28 augustus 2019 en 4 september 2019 hebben Northwester 2 en Elia laten 
weten geen opmerkingen te hebben bij de ontwerpbeslissing. 

3. ANALYSE VAN HET VOORSTEL VAN CONTRACT 

10. De CREG analyseert hierna het Voorstel van Contract, zoals ingediend op 29 juli 2019. De CREG 
vestigt de aandacht van Elia en Northwester 2 op de noodzaak om elke toekomstige wijziging of 
toevoeging aan het Voorstel van Contract opnieuw voor te leggen ter goedkeuring aan de CREG.  

3.1. VERPLICHTING TOT AANKOOP VAN DE 
GROENESTROOMCERTIFICATEN 

11. De CREG merkt op dat in voetnoot bij artikel 4.2 van het voorstel van contract wordt vermeld 
dat bijgaand voorstel van modaliteiten dient afgestemd te zijn op het beheer van de databank en in 
functie daarvan kan aangepast worden. De CREG onderschrijft het nut van deze voorziene flexibiliteit.  

De CREG is van mening dat de netbeheerder, in samenspraak met de CREG en met het akkoord van 

Northwester 2, een wijziging van artikel 4 van het contract aan de CREG ter goedkeuring moet 

                                                           

2 Huishoudelijk reglement van het Directiecomité van de CREG, gepubliceerd op 14 december 2015 in het Belgisch Staatsblad 
en gewijzigd op 12 januari 2017 
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voorleggen indien dit noodzakelijk zou blijken ten gevolge een eventuele aanpassing van de databank 

voor groenestroomcertificaten. 

12. De voorwaarde in artikel 4.2.1 dat de groenestroomcertificaten op het moment van de 
overdracht nog 6 maanden geldig zijn, is een voorwaarde die het koninklijk besluit van 16 juli 2002 
strikt genomen niet aan de aankoopverplichting van Elia verbindt.  

Indien zou worden aangenomen dat Elia verplicht is groenestroomcertificaten aan te kopen, waarvan 

de geldingsduur de dag nadien verstrijkt, hetgeen volgt uit een strikt letterlijke interpretatie van artikel 

14 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002, dan zou Elia niet meer in de mogelijkheid zijn om deze 

aangekochte groenestroomcertificaten te verkopen op de markt (die er momenteel weliswaar nog niet 

is). Op die manier zou de verplichting voor de netbeheerder om de aangekochte certificaten op 

regelmatige tijdstippen op de markt te brengen om de kosten verbonden aan de aankoopverplichting 

te recupereren haar voorwerp verliezen en zou de totale kost voor Elia systematisch in het tarief voor 

de openbare dienstverplichting voor de financiering van groenestroomcertificaten worden 

opgenomen. Dit is volgens de CREG niet de bedoeling geweest van de wetgever. 

Hierbij kan nog worden opgemerkt dat Northwester 2, gelet op het ontbreken van een indexatie van 

de LCOE, geen incentive heeft om meerdere jaren te wachten alvorens de groenestroomcertificaten 

aan Elia te verkopen.  

Om voormelde redenen, is de CREG van mening dat de vereiste dat een groenestroomcertificaat na 

het moment van de overdracht nog enige tijd geldig blijft mogelijke discussies omtrent rechtsmisbruik 

uitsluit. De voorgestelde termijn van 6 maanden is dus aanvaardbaar. 

13. De voorwaarde vervat in artikel 4.2.3 dat de groenestroomcertificaten (waarvoor de 
minimumprijs wordt betaald) worden overgedragen aan de netbeheerder binnen de 90 dagen na de 
maand van toekenning, is eveneens een voorwaarde die het koninklijk besluit van 16 juli 2002 strikt 
genomen niet aan de aankoopverplichting van Elia verbindt. Omwille van de redenen aangehaald in 
paragraaf 12 is de CREG van mening dat deze vereiste mogelijke discussies omtrent machtsmisbruik 
uitsluit en dus aanvaardbaar is. 

3.2. BETALINGSPRINCIPES 

14. De CREG merkt op dat in artikel 5.1.2 wordt vermeld dat Northwester 2 maandelijks één 
geaggregeerde berekening van de voorschotten bezorgt aan de netbeheerder, alsook een 
geactualiseerd overzicht van alle reeds gefactureerde voorschotten.  

Conform artikel 14, §1 septies en §1novies, berekent de CREG de maandelijkse voorschotten en maakt 
zij elke beslissing en berekening over aan zowel de netbeheerder als aan Northwester 2. De 
uitwisseling van rapporten tussen Elia en Northwester 2 is mogelijk voor de CREG, maar deze dienen 
louter ter informatiestrekking. Zoals vastgelegd in het koninklijk besluit van 16 juli 2002 is het de 
wettelijke verplichting van de CREG om alle voorschotten, bijkomende voorschotten en afrekeningen 
te berekenen en zijn Northwester 2 en Elia verplicht hier uitvoering aan te geven.  

15. In artikel 5.1.5 wordt vastgelegd dat Northwester 2 het verslag van de CREG betreffende de 
afrekening van de vijf eerste exploitatiejaren overmaakt aan Elia. De CREG merkt op dat dit overbodig 
is aangezien zij elke beslissing, berekening, afrekening en verslag overmaakt aan zowel de 
netbeheerder als aan het betrokken offshore park.  

Zoals hiervoor aangehaald is elke uitwisseling van rapporten tussen Elia en Northwester 2 mogelijk, op 
voorwaarde dat dit louter ter informatieverstrekking is.  
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3.3. INFORMATIE-UITWISSELING 

17. In artikel 6.1. van het Voorstel van Contract wordt de telling van de geproduceerde elektriciteit 
door de offshore windmolens beschreven. In de tweede alinea wordt “de netto geproduceerde 
energie” gedefinieerd als volgt : 

“De netto geproduceerde Offshore windenergie is de door de Offshore Productie-installaties 
geproduceerde energie verminderd met de daarvan door de functionele installaties van de 
Offshore Productie-installaties verbruikte energie en wordt gemeten vóór eventuele 
transformatie.” 

Principieel kan de CREG zich hiermee akkoord verklaren, want deze meetopstelling laat toe de 
nettoproductie rechtstreeks te meten zonder de noodzaak aan bijkomende berekeningen. Wel merkt 
de CREG op dat deze meting, overeenkomstig artikel 7, §2, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 
dient te gebeuren door middel van een elektriciteitsmeter afgescheiden van de rest van de installatie 
en dat het erkend organisme, bij het opmaken van het certificaat van oorsprongsgarantie naast de 
noodzakelijke validering van de meting in samenwerking met de CREG en certificatie van de 
meettoestellen, ook de nodige verzegelingen dient aan te brengen om een betrouwbare bepaling van 
de netto productie te garanderen. 

3.4. BIJLAGE 2 

20. Bijlage 2 heeft als titel “Beschrijving groenestroommetingsmethodiek” en bevat een brief van 
de CREG (dd. 19/07/2019) waarin ze zich akkoord verklaart met het voorstel “ Beschrijving van de 
meetmethodologie voor de groenestroommeting van de elektriciteitsproductie voor de windmolens 
van het Northwester 2 park (dd. 14/01/2019), met dien verstande dat de voorgestelde methode ook 
gevalideerd wordt door de erkende keuringsinstelling die instaat voor het afleveren van de certificaten 
van oorsprongsgarantie.   

De brief van de CREG geeft geen beschrijving weer van de groenestroommetingsmethodiek, maar 
bevat enkel een principiële goedkeuring van het voorstel van de groenestroommetingsmethodiek. Dit 
voorstel, dat door Northwester 2 werd opgesteld, bevindt zich niet in bijlage aan het contract. De titel 
van de bijlage 2 is bijgevolg ongelukkig verwoord. Dit is echter geen beletsel op de goedkeuring van 
het Voorstel van Contract. 

De CREG benadrukt nogmaals dat haar brief van 19 juli 2019 geen automatische toekenning van 
groenestroomcertificaten met zich meebrengt. In ieder geval kan de uitreiking van 
groenestroomcertificaten pas gebeuren na goedkeuring van de aanvraag tot toekenning van 
groenestroomcertificaten overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk besluit van 16 juli 2002. Bij het 
indienen van deze aanvraag is voor elke windmolen een certificaat van oorsprongsgarantie vereist, 
waarbij de kenmerken van de individuele elementen die van belang zijn voor de bepaling van de netto 
productie van groene stroom worden gevalideerd of gecertifieerd.  
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4. CONCLUSIE 

Gelet op artikel 14, §1, vierde lid, van het koninklijk besluit van 16 juli 2002, 

Gelet op het verzoek vanwege Elia tot goedkeuring van het geparafeerd voorstel van contract, 
ontvangen op 29 juli 2019; 

Gelet op het akkoord van Northwester 2 met de inhoud van het voorstel van contract, 

Gelet op de analyse door de CREG van het voorstel van contract, 

Beslist de CREG het Voorstel van Contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten tussen Elia 
en Northwester 2 goed te keuren; 

Beslist de CREG dat de netbeheerder, in samenspraak met de CREG en met het akkoord van 
Northwester 2, een wijziging van artikel 4 van het contract aan de CREG ter goedkeuring moet 
voorleggen indien dit noodzakelijk zou blijken ingevolge de ontwikkeling van de databank voor 
groenestroomcertificaten door de CREG in overeenstemming met het koninklijk besluit van 16 juli 
2002, zoals uiteengezet in paragraaf 11 van deze beslissing. 

 

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

 

 

 

 

 

Andreas TIREZ Laurent JACQUET Koen LOCQUET 
Directeur Directeur Wnd. Voorzitter van het Directiecomité 
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BIJLAGE 1 

Voorstel van Contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten 

tussen  Elia en Northwester 2 

 



elia

Contract voor het aankopen van groenestroomcertificaten

TUSSEN:

Elia System Operator N.V.

een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel,
Keizerslaan 20, met het ondernemingsnummer B.T.W. - BE - 0476.388.378 - RPR
Brussel,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Patrick De Leener en de heer Chris
Peeters, respectievelijk in hun hoedanigheid van Chief Officer Customers, Market &
System en Chief Executive Officer

hierna “ELIA” genoemd

EN

Northwester 2 N.V.,

een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te met het
ondernemingsnummer B.T.W. -BE - 0834.020.549,

rechtsgeldig vertegenwoordigd door Parkwind N.V., CEO rechtsgeldig
vertegenwoordigd door Peter Caluwaerts en Eric Antoons.

hierna de "Contractant" genoemd;

ELIA en/of de Contractant kunnen ook elk aangeduid worden als "Partij" of gezamenlijk als ''Partijen"
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WORDT VOORAFGAANDELIJK HET VOLGENDE UITEENGEZET:

ELIA werd aangeduid als netbeheerder op federaal en gewestelijk niveau.

Contractant is de houder van een Domeinconcessie (zoals hierna gedefinieerd).

Artikel 7 van de Elektriciteitswet en artikel 14 van het K.B. van 16 juli 2002 (zoals hierna gedefinieerd)
voorzien in een openbare dienstverplichting onder de vorm van een aankoopverplichting voor de
netbeheerder van Groenestroomcertificaten (zoals hierna gedefinieerd) tegen een minimumprijs die
bepaald wordt in functie van de gebruikte productietechnologie en vastgelegd wordt door de CREG.
ELIA voert deze verplichtingen reeds meerdere jaren uit voor bepaaide productietechnologieen in
uitvoering van het van toepassing zijnde en in voornoemd artikel 14 vastgelegde vergoedingsregime.
De Contractant verwijst naar het K.B. van 17 augustus 2018, tot wijziging van voormeld K.B. van 16 juli
2002, waarbij de LCOE wordt vastgelegd op 79,00 EUR voor de volledige periode van de
aankoopverplichting door de netbeheerder van de Groenestroomcertificaten uitgereikt voor de
elektriciteit geproduceerd door de installaties in de Domeinconcessie van de Contractant. De
Contractant verwijst verder naar beslissing (B)1788 van de CREG van 26 juli 2018 die het bedrag
bedoeld in artikel 7, § 2, lid 4, van de Elektriciteitswet vastlegt op 12,67 EUR/MWh.

Onderhavig Contract houdt eveneens rekening met de artikelen 14quaterdecies tot en met
14viciessemel van het K.B. van 16 juli 2002, zoals ingevoegd bij K.B. van 11 februari 2019 houdende
wijziging van het K.B. van 16 juli 2002. De Contractant heeft verklaard vernomen te hebben van de
Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie dat het Case-team van de
Europese Commissie per email van 28 September 2018 (Bijlage 4) aan de FOD Economie bevestigd
heeft dat de bepalingen van dit K.B. van 11 februari 2019 geen steun uitmaken en geen aanleiding
geven tot een verplichte notificatie in het kader van de Verordening 2015/1589.

Middels onderhavig Contract wensen Partijen de door voornoemd artikel 14 voorgeschreven
aankoopverplichting te regelen en uit te voeren.

Het Contract bepaalt hiertoe de respectieve rechten en plichten van de Partijen.

De Partijen verbinden er zich toe om te goeder trouw samen te werken in geval van onduidelijkheden
in de interpretatie van de artikelen van het Contract.
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EN WORDT DIENVOLGENS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

Artikel 1 Definities

Behoudens een verdere specificatie met oog op de toepassing voor doeleinden van dit Contract, zonder
daarbij evenwel de bepalingen van openbare orde te miskennen, worden de begrippen gedefinieerd in
de Elektriciteitswet en/of de verschillende toepasselijke Technische Reglementen (zoals hieronder
gedefinieerd) ook voor doeleinden van dit Contract begrepen in de zin van deze wettelijke of
reglementaire definities.

Voor de toepassing van onderhavig Contract gelden de volgende definities:

“Aansluitingscontract”: het contract gesloten of af te sluiten tussen Contractant, in zijn
hoedanigheid van netgebruiker en ELIA dat de wederzijdse rechten en plichten bepaalt met
betrekking tot de aansluiting van de Offshore Productie-installaties op het ELIA-Net, met inbegrip
van de relevante technische specificaties;

“Aansluitingspunt”: de fysieke plaats en het spanningsniveau van het punt waar de aansluiting is
verbonden met het ELIA-Net en die het ELIA-Net scheidt van de installaties waarvan de
uitschakeling slechts gevolgen heeft voor de Contractant aangesloten op dat punt; het
Aansluitingspunt bevindt zich op de “offshore switchyard” dat deel uitmaakt van het “Modular
Offshore Grid”;

“Bijlage”: elk document dat als bijlage aan dit Contract is gevoegd en er integraal deel van uitmaakt;
“Contract”: onderhavig contract tussen ELIA en de Contractant;

“Contract van toegangsverantwoordelijke”: het Contract tussen ELIA en de
toegangsverantwoordelijke dat de rechten en verplichtingen van ELIA en de
toegangsverantwoordelijke bepaalt met betrekking tot het evenwicht op het ELIA-Net, en dit
overeenkomstig het Technisch Reglement Transmissie en het Technisch Reglement Plaatselijk
Vervoer; het Contract van toegangsverantwoordelijke viseert tevens de overeenkomst van
evenwichtsverantwoordelijke die wordt bedoeld in deze Technische Reglementen van zodra deze
in werking treedt;

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

“Domeinconcessie”: de domeinconcessie voor de bouw en exploitatie van het Windmolenpark,
initieel afgeleverd aan de tijdelijke handelsvennootschap Mermaid bij ministerieel besluit van 20 juli
2012 overeenkomstig artikel 6 van de Elektriciteitswet en de bepalingen van het K.B. van 20
december 2000, in de mate dat zij partieel werd overgedragen aan de Contractant, zoals geakteerd
bij ministerieel besluit van 12 mei 2015;

“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 Asset N.V. het eigendomsrecht of tenminste het
gebruiks- of exploitatierecht heeft, en waarvoor ELIA is aangeduid als netbeheerder;

“Groenestroomcertificaat”: een immaterieel goed dat aantoont dat een producent een
aangegeven hoeveelheid groene stroom heeft opgewekt binnen een bepaalde tijdsduur; het wordt
afgeleverd voor een hoeveelheid groene stroom die overeenkomt met een MWh;

“K.B. van 12 maart 2002”: Koninklijk Besluit van 12 maart 2002 betreffende de nadere regels voor
het leggen van elektriciteitskabels die in de territoriale zee of het nationaal grondgebied
binnenkomen of die geplaatst of gebruikt worden inkhet kader van de exploratie van het continentaal
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plat, de exploitatie van de minerale rijkdommen en andere niet-levende rijkdommen daarvan of van
de werkzaamheden van kunstmatige eilanden, installaties of inrichtingen die onder Belgische
rechtsmacht vallen, zoals aangepast van tijd tot tijd;

“K.B. van 16 juli 2002”: Koninklijk Besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van
mechanismen ter bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, zoals
aangepast van tijd tot tijd;

“K.B. van 20 december 2000”: Koninklijk Besluit van 20 december 2000 betreffende de
voorwaarden en de procedure voor de toekenning van domeinconcessies voor de bouw en de
exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit water, stromen of winden, in
zeegebieden waarin Belgie rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal
zeerecht, zoals aangepast van tijd tot tijd;

“Minimumprijs”: de minimumprijs uitgedrukt per Groenestroomcertificaat, zoals bepaald door de
CREG op grond van het K.B. van 16 juli 2002 op basis van een LCOE van 79 EUR/MWh die is
vastgelegd in artikel 14, §1, lid 2, 1°quater van het K.B. van 16 juli 2002, met toepassing van artikel
14 §1quinquies/1 of artikel 14 §1octies, lid 3 van het K.B. van 16 juli 2002, en, in voorkomend geval,
met uitzondering van artikel 14 §1octies, lid 3 van het K.B. van 16 juli 2002, verhoogd met een
bedrag ter dekking van de totale kosten van de financiering van de onderzeese kabel voorzien in
artikel 14, §1quatervan het K.B. van 16 juli 2002;

“Offshore Productiecapaciteit”: totaal gei'nstalleerde capaciteit van de in werking gestelde
Offshore Productie-installaties, uitgedrukt in MW;

“Offshore Productiecapaciteit +17 jaar”: totaal geinstalleerde capaciteit van Offshore Productie-
installaties die, onverminderd het bepaalde in artikel 4, langer in dienst zijn dan het eerste van de
volgende momenten, m.n. (i) de eerste dag van het 18de jaar na de datum van inwerkingstelling van
de betrokken Offshore Productie-installatie of (ii) 1 januari 2038, zowel (i) als (ii) aan te passen
rekening houdend met eventuele verlengingen wegens overmacht en/of onvoorziene
omstandigheden overeenkomstig artikel 14, § 1, lid 3, 3° van het K.B. van 16 juli 2002, uitgedrukt
in MW;

“Offshore Productiecapaciteit -17 jaar”: totaal geinstalleerde capaciteit van Offshore Productie-
installaties die, onverminderd het bepaalde in artikel 4, in dienst zijn tot het eerste van de volgende
momenten, m.n. (i) de laatste dag van het 17de jaar na de datum van inwerkingstelling van de
betrokken Offshore Productie-installatie of (ii) 31 december 2037, zowel (i) als (ii) aan te passen
rekening houdend met eventuele verlengingen wegens overmacht en/of onvoorziene
omstandigheden overeenkomstig artikel 14, § 1, lid 3, 3° van het K.B. van 16 juli 2002, uitgedrukt
in MW;

“Offshore Productie-installatie(s)”: een, het geheel of een deel van de 23 windmolens met een
nominaal eenheidsvermogen van 9,525 MW, die het Windmolenpark uitmaken en waarvoor de
Contractant bij ministerieel besluit van 12 mei 2015, of mogelijke latere wijzigingsbesluiten, een
machtiging en vergunning heeft ontvangen met het oog op respectievelijk de bouw en de exploitatie
van deze windmolens, overeenkomstig de bijlagen gevoegd bij dat besluit;

“Offshore windenergie”: de opgewekte energie, uitgedrukt in MWh, geproduceerd door de
Offshore Productiecapaciteit;

“Procedure”: de regels met betrekking tot de aanbieding van de Groenestroomcertificaten met het
oog op hun aankoop door ELIA, die door ELIA, na raadpleging van de houders van een
domeinconcessie voor de bouw en exploitatie van een windmolenpark op zee, wordt vastgesteld,
en in voorkomend geval, gewijzigd in functie van de door de CREG vastgelegde procedure voor
toekenning van Groenestroomcertificaten en de procedure voor overdracht van
Groenestroomcertificaten; de Procedure mag de Contractant niet financieel bezwaren en zal
gepubliceerd worden op de website van ELIA: www.elia.be;
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"Project”: het project van de Contractant met betrekking tot de aanleg en uitbouw van het
Windmolenpark;

“Technische Reglementen”: het Technisch Reglement Transmissie en het Technisch Reglement
Plaatselijk Vervoer;

“Technisch Reglement Plaatselijk Vervoer”: het technisch reglement plaatselijk vervoer van
elektriciteit Vlaams Gewest, vastgesteld door de VREG op 21 juni 2013, en door de Vlaamse
Regering goedgekeurd op 28 juni 2013, zoals aangepast van tijd tot tijd;

“Technisch Reglement Transmissie”: het Koninklijk Besluit van 19 december 2002 dan wel 22april 2019 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van
elektriciteit en de toegang ertoe, zoals aangepast van tijd tot tijd;

“Toegangscontract”: het Contract tussen ELIA en de Contractant, in zijn hoedanigheid van
netgebruiker, of de door hem aangeduide toegangshouder, dat de voorwaarden bepaalt in verband
met het verlenen van toegang tot het ELIA-Net;

"Verordening (EU) 2015/1589”: Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot
vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie;

“Wet van 2 augustus 2002”: Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de
betalingsachterstand bij handelstransacties zoals aangepast van tijd tot tijd;

“Windenergie windmolencapaciteit -17 jaar”: de met de Offshore Productiecapaciteit -17 jaar
opgewekte energie, zoals geteld en berekend overeenkomstig artikel 6, uitgedrukt in MWh voor de
bepaling door de CREG van het aantal Groenestroomcertificaten aan de Minimumprijs;
overeenkomstig artikel 14 §1bis van het K.B. van 16 juli 2002 is de Windenergie
windmolencapaciteit -17 jaar beperkt tot het maximumvolume geproduceerde elektriciteit dat voor
de Domeinconcessie is vastgelegd bij besluit van de minister bevoegd voor energie na overleg in
de ministerraad en dat overeenstemt met de productie van alle Offshore Productie-installaties van
de Domeinconcessie tijdens 63.000 vollasturen, met dien verstande dat de productie waarvoor de
Minimumprijs van het Groenestroomcertificaat op 0 euro is vastgelegd met toepassing van artikel
14 §1quinquies/1 van het K.B. van 16 juli 2002 niet in dit volume is opgenomen;

“Windenergie windmolencapaciteit +17 jaar”: de met de Offshore Productiecapaciteit +17 jaar
opgewekte energie, zoals geteld en berekend overeenkomstig artikel 6, uitgedrukt in MWh, die niet
in aanmerking komen voor de aankoopverplichting van Groenestroomcertificaten door ELIA;

“Windmolenpark”: het windmolenpark van de Contractant in de zeegebieden waarin Belgie zijn
rechtsmacht kan uitoefenen overeenkomstig het internationaal zeerecht, op de [... ], dat het
voorwerp uitmaakt van de Domeinconcessie;
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Artikel 2 Voorwerp van het Contract

Het Contract, dat overeenkomstig artikel 14 van het K.B. van 16 juli 2002 werd goedgekeurd door de
CREG, heeft tot doel de voorwaarden vast te stellen waartegen ELIA, in haar hoedanigheid van
netbeheerder, in het kader van haar reglementaire openbare dienstverplichtingen, de
Groenestroomcertificaten van de netto geproduceerde Offshore windenergie, verbruikt door de
Contractant of ge'mjecteerd in het ELIA-Net, of overgebracht door middel van directe lijnen, aankoopt.

Voor zoveel als nodig erkennen de Partijen dat hun wederzijdse rechten en verplichtingen inzake de
verwezenlijking en het beheer van de Aansluiting op het ELIA-Net volledig onderworpen zijn, enerzijds,
aan de toepasselijke wetten en reglementen, inzonderheid de Technische Reglementen, het AREI, het
ARAB en de tariefmethodologie en, anderzijds, aan het tussen de Partijen af te sluiten
Aansluitingscontract. Het Contract doet evenmin afbreuk aan het af te sluiten Toegangscontract en
Contract van toegangsverantwoordelijke.

Artikel 3 Contractueie documenten

3.1 De constitutieve bestanddelen van het Contract zijn:

• het Contract; en
• de Bijlagen;

Eventuele interpretatiemoeilijkheden of tegenspraak tussen de constitutieve bestanddelen van het
Contract worden geregeld in artikel 12.4.2.

3.2
algemene voorwaarden, onder meer zowel hun aankoop- als verkoopvoorwaarden, op geen enkele
wijze toepassing zullen vinden op de rechten en verplichtingen van de Partijen in verband met het
Contract en doen middels het sluiten van dit Contract afstand van deze voorwaarden.

Onverminderd de gereguleerde contracten vermeld in artikel 2, aanvaarden de Partijen dat hun

Artikel 4 Verplichting tot aankoop van de Groenestroomcertificaten

4.1 Principe

ELIA heeft de reglementaire verplichting de Groenestroomcertificaten van de Contractant aan te kopen,
voor zover deze Groenestroomcertificaten geregistreerd zijn in de databank van de CREG, zoals
voorzien in het K.B. van 16 juli 2002, (of in het medium dat deze databank later zou vervangen), en
voor zover de Contractant ELIA om deze aankoop verzoekt. Deze aankoopverplichting is bovendien
onderworpen aan de voorwaarden opgenomen in dit Contract. Deze voorwaarden beogen onder meer
te bepalen welke Groenestroomcertificaten in aanmerking komen om aangeboden te worden ter
aankoop door ELIA aan de Minimumprijs

4.2 Modaliteiten1

4.2.1. De procedure van de CREG in verband met de overdracht van de gegevens van
Groenestroomcertificaten uit de databank dient, onverminderd artikel 13 van het K.B. van 16 juli 2002,
nageleefd te worden, derwijze dat kan worden voorzien in de mededeling van voldoende gegevens aan
ELIA, teneinde ELIA toe te laten vast te stellen of zij overeenkomstig artikel 14quinquiesdecies, §1, lid
2 van het K.B. van 16 juli 2002, dat voorziet in de eventuele aftrek van het aantal dagen waarvoor een
schadevergoeding verschuldigd is van de duur van de verplichting tot aankoop van
Groenestroomcertificaten, nog door deze verplichting tot aankoop gebonden is en of een aangeboden

1 Bijgaand voorstel van modaliteiten dient afgestemd te zijn op het beheer van de databank en kan in functie
daarvan aangepast worden.
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Groenestroomcertificaat (i) enkel is toegekend voor Windenergie windmolencapaciteit -17 jaar, met
uitsluiting van Windenergie windmolencapaciteit +17 jaar, (ii) niet reeds eerder geldig werd aangeboden
aan ELIA, en (iii) op het moment van de overdracht nog 6 maanden geldig is. De meegedeelde
gegevens dienen correct te zijn. Hiertoe zal de Contractant onder meer het identificatienummer van de
databank en de datum van toekenning van het Groenestroomcertificaat aan ELIA meedelen.

Om tot een overdracht te komen aan ELIA, dient de Contractant hiertoe aan de CREG een opdracht te
geven tot overdracht aan ELIA. Ingeval deze overdracht een bevestiging van ELIA behoeft, zal deze
tot de nodige bevestiging overgaan.

Indien een Groenestroomcertificaat niet aan deze voorwaarden voldoet, zal ELIA de Contractant daar,
overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 12.1.1 zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 15
kalenderdagen na ontvangst van het Groenestroomcertificaat van op de hoogte stellen, met eventueel
de vraag om ontbrekende informatie te bezorgen.

4.2.2. De Procedure mag de Contractant niet financieel bezwaren.

4.2.3. De Contractant draagt elk geldig en in aanmerking komend Groenestroomcertificaat toegekend
voor Windenergie windmolencapaciteit -17 jaar a rato waarvan reeds een voorschot werd betaald en
waarvoor (i) ofwel de CREG de Minimumprijs bepaalt, (ii) ofwel overeenkomstig artikel 14 §1 octies van
het K.B. van 16 juli 2002 de Minimumprijs op 0 euro is vastgelegd over aan Elia en geeft hierbij aan of
het een Groenestroomcertificaat in de zin van (i) of (ii) betreft. Voor wat betreft het
Groenestroomcertificaat in de zin van (i), dient de Contractant deze binnen de 90 dagen na de maand
waarin het betrokken Groenestroomcertificaat wordt toegekend, over te dragen aan ELIA.

Onverminderd artikel 4.2.3 lid 1, is de uiterste termijn, in het kader van de afrekening van het volume
voor de vijf eerste exploitatiejaren, voor het overdragen door de Contractant aan Elia van het, in het
overeenkomstig artikel 14 §1octies, lid 3 van het K.B. van 16 juli 2002 bedoelde en door de CREG
opgemaakte verslag, bepaalde aantal Groenestroomcertificaten, waarvoor de Minimumprijs
overeenkomstig datzelfde lid op 0 is vastgelegd, de laatste dag van de derde maand volgend op het
vervallen van de ondersteuningsperiode van de laatste Offshore Productie-installatie die in gebruik is
genomen. De certificaten die aan 0 EUR worden overgedragen in het kader van de afrekening bedoeld
in artikel 14, §1 octies, derde lid van dat K.B., hoeven niette voldoen aan de voorwaarde zoals vervat
onder punt (i) van artikel 4.2.1.

Artikel 5 Betalingsprincipes

Vergoeding5.1

5.1.1 De Minimumprijs zoals bepaald door de CREG en gepubliceerd op haar website in
uitvoering van en in overeenstemming met artikel 14 §1sexies van het K.B. van 16 juli 2002 is
de enige en volledige vergoeding waarop de Contractant recht heeft voor een door de
Contractant aangeboden en door ELIA aangekocht Groenestroomcertificaat en voor de
hoeveelheid elektriciteit die verondersteld wordt te zijn geproduceerd overeenkomstig artikel
14vicies, §3 van het K.B. van 16 juli 2002, onverminderd de toepassing van de maandelijkse
voorafbetaling, zowel van de voorschotten als de bijkomende voorschotten, en de ex post
afrekening waarvan de principes respectievelijk worden vastgelegd in artikel 14 §1septies en
§1octies van het K.B. van 16 juli 2002, en onverminderd, in voorkomend geval, de eventuele
aftrek van het aantal dagen waarvoor een schadevergoeding verschuldigd is, van de duur van
de verplichting tot aankoop van Groenestroomcertificaten overeenkomstig artikel
14quinquiesdecies, §1, lid 2 van het K.B. van 16 juli 2002.

5.1.2 Na vastlegging door de CREG van het bedrag van het maandelijkse voorschot per
Offshore Productie-installatie op basis van de veronderstelde elektriciteitsproductie, dat geldig is
tot de volgende voorschotbepaling voor die specifieke Offshore Productie-installatie van de
Domeinconcessie, zal de Contractant maandelijks een geaggregeerde berekening bezorgen aan
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ELIA, die de door de CREG vastgelegde voorschotten toepast op het geheel van de relevante
Offshore Productie-installaties, en tezelfdertijd op basis van deze voor de betrokken maand
geaggregeerde berekening het voorschot factureren aan ELIA. De door de Contractant
geaggregeerde berekening bevat ook een geactualiseerd overzicht van alle reeds gefactureerde
voorschotten alsmede verkochte Groenestroomcertificaten. Op voorwaarde dat deze berekening
met inbegrip van de onderliggende beslissingen van de CREG en de daarop gebaseerde factuur
uiterlijk 10 werkdagen voor het begin van de maand aan ELIA ter kennis werden gebracht, stort
ELIA het maandelijkse voorschot op de eerste werkdag van elke maand. Elia heeft steeds het
recht om de betaling afhankelijk te stellen van een controle van de conformiteit van de factuur
met de onderliggende berekening van de CREG en om met het oog daarop deze conformiteit
met de CREG af te toetsen.

5.1.3 Gedurende de eerste vijf jaren na de indienststelling van elke Offshore Productie-
installatie, heeft de Contractant recht op het in artikel 14 §1septies, lid 3 van het K.B. van 16 juli
2002 bedoeld bijkomend voorschot en zal de Contractant daartoe, uiterlijk op de vijftiende van
de derde maand na het einde van elk kalenderjaar en, na het laatste volledige kalenderjaar,
uiterlijk op de vijftiende van de derde maand na de maand waarin de vijfde verjaardag van de
indienststelling van de laatst in dienst gestelde Offshore Productie-installatie plaatsvindt, telkens
het op basis van de geaggregeerde werkelijke productie van het geheel van de (nog) betrokken
Offshore Productie-installaties in dat kalenderjaar en, na het laatste volledige kalenderjaar, tot
aan de vijfde verjaardag van de indienststelling van de laatste Offshore Productie-installatie, door
de CREG vastgestelde en aan de Partijen meegedeelde bijkomende voorschot voor het geheel
van de (nog) betrokken Offshore Productie-installaties in dat kalenderjaar en, na het laatste
volledige kalenderjaar, tot aan de vijfde verjaardag van de indienststelling van de laatste Offshore
Productie-installatie factureren aan Elia. Elia stort deze bijkomende voorschotten ten laatste op
het einde van de derde maand na ofwel het einde van het betrokken kalenderjaar ofwel de maand
waarin de vijfde verjaardag van de indienststelling van de laatste Offshore Productie-installatie
plaatsvindt, op voorwaarde dat de Contractant de geaggregeerde berekening en de ermee
gepaard gaande factuur uiterlijk tien werkdagen voor het verval van deze termijn aan Elia heeft
overgemaakt. In voorkomend geval, geeft ELIA gevolg aan de maatregelen genomen door de
CREG in het kader van artikel 14noviesdecies van het KB van 16 juli 2002 en houdt zij rekening
met de in deze maatregel voorziene modaliteiten.

ELIA dient in voorkomend geval de betaling van de voorschotten op te schorten, ingevolge
kennisgeving door de CREG van haar beslissing tot opschorting van de betaling van de
voorschotten, overeenkomstig artikel 14 §1septies, laatste lid van het K.B. van 16 juli 2002. De
betalingen van de voorschotten zullen door ELIA slechts hervat worden na de kennisgeving door
de CREG van haar oordeel dat de Contractant heeft aangetoond dat hij opnieuw de voorwaarden
voor de toekenning van Groenestroomcertificaten naleeft.

5.1.4 Ten laatste dertig dagen na de melding door de CREG aan de Contractant en aan ELIA
van het bedrag van de financiele regeling, dat na elk exploitatiejaar van elke Offshore Productie-
installatie vastgelegd is door de CREG op basis van de afrekeningen die de CREG
overeenkomstig artikel 14 §1octies van het K.B. van 16 juli 2002, in voorkomend geval rekening
houdend met de onbeschikbaarheden bedoeld in artikel 14vicies, §2, 1ste lid van het K.B. van
16 juli 2002, heeft gemaakt met betrekking tot het volume en de prijs, en dat naargelang het
geval, moet gestort worden door de ene door de CREG aangeduide Partij aan de andere Partij,
voert eerstgenoemde Partij de storting uit, onverminderd artikel 5.1.5. Deze storting is
onderworpen aan het voorleggen door de Contractant aan Elia uiterlijk tien werkdagen voor
voormelde termijn van dertig dagen van, al naargelang het geval, een creditnota of een factuur.

5.1.5 In afwijking van artikel 5.1.4 stelt de Contractant, voor de vijf eerste exploitatiejaren op
het einde van het vijfde exploitatiejaar van de laatste in dienst gestelde Offshore-Productie-
installatie, binnen de tien werkdagen ELIA in kennis van het verslag met de afrekening
betreffende het volume en de afrekening betreffende de prijs en de gebeurlijk bijkomend gestorte
voorschotten, dat hem, overeenkomstig artikel 14 §1octies lid 3 van het K.B. van 16 juli 2002,
ten laatste zes maanden na het einde van het vijfde exploitatiejaar van de laatste in dienst
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elia
gestelde Offshore Productie-installatie voor het geheel van de Offshore Productie-installaties
door de CREG werd meegedeeld, of zo snel mogelijk, in geval van laattijdige mededeling.
Tegelijkertijd met de kennisgeving van het verslag met de afrekening betreffende de prijs, stuurt
de Contractant aan Elia, al naargelang het geval, een creditnota of een factuur.

Indien uit de afrekening betreffende het volume blijkt dat alle Offshore Productie-installaties die
deel uitmaken van de Domeinconcessie, tijdens de eerste vijf exploitatiejaren, minder hebben
geproduceerd dan wat was verondersteld, dan maakt de Contractant het door de CREG in het
in het eerste lid van dit artikel 5.1.5 bedoelde verslag, bepaalde aantal Groenestroomcertificaten
aan ELIA over, overeenkomstig artikel 4.2.3., alinea 2, in overeenstemming met een
elektriciteitsvolume dat overeenstemt met het verschil tussen de veronderstelde en de werkelijke
productie. In afwijking van artikel 14, § 1, tweede lid, 1° quatervan het K.B. van 16 juli 2002 wordt
de Minimumprijs voor deze Groenestroomcertificaten teruggebracht op 0 euro.

Als de Contractant niet voldoende Groenestroomcertificaten heeft voorgelegd, dan stort de
Contractant ELIA een bedrag voor de financiele regeling dat overeenstemt met het aantal
ontbrekende Groenestroomcertificaten vermenigvuldigd met 79,00 EUR, in voorkomend geval,
rekening houdend met de beslissing van de CREG ten laatste de laatste dag van de derde maand
na het einde van de ondersteuningsperiode tot vastlegging van het bedrag dat aan de
netbeheerder moet worden gestort. Deze regeling gebeurt ten laatste dertig dagen na de
kennisgeving door de CREG aan de Contractant en aan ELIA en maakt het voorwerp uit van een
creditnota die uiterlijk 10 werkdagen voor deze regeling moet verstuurd worden aan Elia.

Overeenkomstig voornoemd verslag van de CREG, betaalt de Contractant in voorkomend geval,
op basis van de afrekening betreffende de prijs welke reeds het voorwerp heeft uit gemaakt van
een creditnota overeenkomstig lid 1 van dit artikel 5.1.5, het bedrag van de financiele regeling
en dit ten laatste op de laatste dag van de negende maand na het einde van de
ondersteuningsperiode van de laatste Offshore Productie-installatie die deel uitmaakt van de
domeinconcessie die in dienst werd gesteld.

5.1.6 Bij het einde van de eerste vijf exploitatiejaren maken de Partijen onderling een
eindafrekening op van de overeenkomstig artikel 4.2.3 lid 1 overgedragen
Groenestroomcertificaten, die ze zullen meedelen aan de CREG met het gezamenlijk verzoek
om rekening te houden met het aantal reeds overgedragen Groenestroomcertificaten bij haar
afrekening betreffende het volume.

Onverminderd de vorige alinea, maken de Partijen, na elke overdracht van
Groenestroomcertificaten, onderling een tussentijdse afrekening op van de aldus reeds
overgedragen Groenestroomcertificaten, en, in voorkomend geval, een eindafrekening voor het
volume na het verlopen van de ondersteuningsperiode, die ze zullen meedelen aan de CREG
met het gezamenlijk verzoek om rekening te houden met het aantal reeds overeenkomstig artikel
4.2.3 lid 1 overgedragen Groenestroomcertificaten bij de berekening van het bedrag van de
financiele regeling, dat overeenstemt met het aantal eventueel ontbrekende
Groenestroomcertificaten vermenigvuldigd met 79,00 EUR, zoals bedoeld in artikel 14, §1octies
3de lid van het K.B. van 16 juli 2002.

5.1.7 Overeenkomstig artikel 14viciessemel van het K.B. van 16 juli 2002, zal de Contractant
binnen de zes maanden na de inwerkingtreding van het K.B. van 11 februari 2019 houdende
wijziging van het K.B. van 16 juli 2002 de CREG en ELIA in kennis stellen indien hij ervoor kiest
om, in de gevallen van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid, onder de toepassing
te vallen van het schadevergoedingsregime gebaseerd op fout. Bij gebreke aan tijdige
kennisgeving zal het schadevergoedingsregime gebaseerd op fout niet van toepassing zijn.
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5.2 Betalingsmodaliteiten

5.2.1 In het geval een partij verzuimt de krachtens artikel 5.1 verschuldigde bedragen, welke
het voorwerp uitmaken van een factuur of een creditnota, voor de uiterste datum van betaling
overeenkomstig dit Contract en het K.B. van 16 juli 2002 te betalen, is van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een intrest voor laattijdige betaling verschuldigd aan een intrestvoet bepaald
overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 en is deze intrest verschuldigd vanaf
dergelijke uiterste datum van betaling tot de betaling volledig werd uitgevoerd.

5.2.2 Elke factuur of creditnota dient genotificeerd te worden aan ELIA overeenkomstig artikel
5.1 en vermeldt de uiterste datum van betaling overeenkomstig artikel 5.1 van dit Contract en het
K.B van 16 juli 2002.

5.2.3 Bij gebreke aan in artikel 5.1 voorziene modaliteiten, m.i.v. termijn, voor de facturatie
voor de Contractant, dient de Contractant 30 kalenderdagen voor de uiterste dag van betaling
voorzien in artikel 5.1 aan Elia een factuur te bezorgen. Hetzelfde geldt voor het versturen van
een credit nota door de Contractant.

5.2.4 Bij gebreke van een tijdige notificatie van een factuur, wordt de betalingstermijn verlengd
met het aantal dagen vertraging in de notificatie van de factuur, welke notificatie plaatsvindt op
de datum waarop de factuur, aankomt bij ELIA.

5.2.5 De factuur moet bezorgd worden aan de Contractpersonen voor de boekhouding,
vermeld in Bijlage 1.

5.2.6 Elke factuur of creditnota vermeldt de verschuldigde of te vorderen BTW. Voor de factuur
of creditnota die betrekking heeft op de afrekening van de CREG betreffende de prijs, zoals
bedoeld in artikel 5.1.5, wordt de BTW binnen de 120 kalender dagen na de notificatie van deze
factuur of creditnota, betaald door de Contractant aan Elia of Elia aan de Contractant,
onverminderd de betalingstermijnen voor het verschuldigd basisbedrag, waarvoor de
betalingstermijnen zoals vastgelegd in artikel 5.1 gelden.

De partijen komen overeen dat indien de bevoegde administrate een standpunt zou innemen
met betrekking tot het toe te passen BTW-regime, bijvoorbeeld inzake het opstellen van een
creditnota of factuur met betrekking tot de afrekening bettreffende de prijs, waardoor de
neutraliteit van de BTW op de partijen zou geschonden worden, dit contract, waar nodig,
aangepast zal worden om de neutraliteit voor beide partijen te herstellen.

Artikel 6 Informatie-uitwisseling

6.1 Telling van de Offshore windenergie

Zowel de netto geproduceerde Offshore windenergie verbruikt door de Contractant, als de netto
geproduceerde Offshore windenergie geinjecteerd in het ELIA-Net of in een of meer distributienetten,
of overgebracht door middel van directe lijnen, komen in aanmerking voor Groenestroomcertificaten.

De netto geproduceerde Offshore windenergie is de door de Offshore Productie-installaties
geproduceerde energie verminderd met de daarvan door de functionele installaties van de Offshore
Productie-installaties verbruikte energie en wordt gemeten voor eventuele transformatie.

De functionele installaties zijn principieel opgelijst in Bijlage 2; zij zullen op initiatief van de Contractant
nader door de Partijen worden bepaald in functie van de gekozen Offshore Productie-installatie. Het
definitief vastleggen van de functionele installaties, die een deel van de geproduceerde elektriciteit
verbruiken, en de gebeurlijke goedkeuring daarvan door de CREG dienen te gebeuren alvorens de
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Contractant aan de CREG de opdracht kan geven om het Groenestroomcertificaat aan te bieden voor
overdracht aan ELIA, overeenkomstig artikel 4.2.1.

De betrouwbaarheid en juistheid van alle meetgegevens en meetinstrumenten maken hetvoorwerp uit
van een voor het geheel van het Windmolenpark representatief exemplaar van een in artikel 4 van het
K.B. van 16 juli 2002 bedoeld certificaat van oorsprongsgarantie, dat onverwijld wordt meegedeeld aan
ELIA.

Waar de aankoopverplichting van ELIA begint bij de inwerkingstelling van elke afzonderlijke Offshore
Productie-installatie, dienen de tellingen te kunnen worden geassocieerd met de Windenergie
windmolencapaciteit -17 jaar en de Windenergie windmolencapaciteit +17 jaar.

De kwaliteit en echtheid van de afzonderlijke tellingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het
verbruik van de functionele installaties, de associatie van de tellingen met de Windenergie
windmolencapaciteit -17 jaar en de Windenergie windmolencapaciteit +17 jaar en de gegevens in de
Bijlage 2, blijken uit het voor het geheel van het Windmolenpark representatief exemplaar van een in
artikel 4 van het K.B. van 16 juli 2002 bedoelde certificaat van oorsprongsgarantie, blijkens hetwelk het
meetprincipe door een onafhankelijk erkend organisme is gevalideerd.

De Contractant stelt deze overeenkomstig vorige paragraaf gecertificeerde tellingsgegevens binnen de
5 werkdagen na de maand waarin de Offshore windenergie werd opgewekt, via een rechtstreekse
elektronische communicatie, ter beschikking van CREG en ELIA. Beiden registreren de productie op
basis van die gegevens.

ELIA maakt de netto meetgegevens overeenkomstig de effectief in het ELIA-Net geinjecteerde Offshore
windenergie over aan de CREG, ter validatie van de door de Contractant aangeleverde
tellingsgegevens. Deze validatie wordt door CREG uitgevoerd met het oog op de aflevering door de
CREG van de Groenestroomcertificaten aan de Contractant, op diens aanvraag.

De door de Contractant aangeleverde tellingsgegevens doen geen afbreuk aan en komen niet in de
plaats van de tellingen voor de facturatie van de effectief in het ELIA-Net geinjecteerde Offshore
windenergie of aan de metingen die nodig zijn voor de doeleinden van het evenwicht, de veiligheid,
betrouwbaarheid en efficients van het ELIA-Net.

6.2 Planning van het Project

De Contractant stelt ELIA in kennis van het verloop van de uitbouw van het Project, alsmede de
geplande en de uitgevoerde inwerkingstellingen van alle Offshore Productie-installaties en deze van de
laatste Offshore Productie-installatie in het bijzonder.

De Contractant zal ELIA in kennis stellen van de mogelijke opschorting en/of de definitieve stopzetting
van de uitbouw van het Project, alsmede van mogelijke vertragingen bij de uitbouw van het Project, en
het mogelijk inroepen van overmachtssituaties en/of onvoorziene omstandigheden, bedoeld in artikel
14, §1, lid 3, 3° van het K.B. van 16 juli 2002 en in artikel 10.6 van dit Contract.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid

Partijen verbinden er zich toe de vertrouwelijkheid in stand te houden van de vertrouwelijke7.1
informaties, zoals hierna bepaald, waarvan ze kennis hebben of waartoe zij toegang hebben in het
kader of naar aanleiding van het Contract. Contractant verklaart kennis te hebben genomen van de
bijzondere vertrouwelijkheidsverplichtingen van ELIA, hierbij inbegrepen de wettelijke verplichtingen als
netbeheerder
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7.2 Wordt beschouwd als vertrouwelijke informatie (hierna ''Vertrouwelijke Informatie”):
• elke informatie die door ELIA aan de Contractant wordt overgemaakt; en
• elke informatie die de Contractant aan ELIA overmaakt;

behoudens:

indien de informatie reeds gekend is door de Contractant op het ogenblik van haar verspreiding
en, voordien, niet rechtstreeks of onrechtstreeks verkregen is van ELIA of van een derde die deze
informatie gekregen zou hebben mits het eerbiedigen van een vertrouwelijkheidsverplichting;
indien deze informatie gemakkelijk en gewoonlijk toegankelijk is of voor het publiek beschikbaar

1°

2°
is;

3° indien de informatie moet worden meegedeeld om in rechte te getuigen of in hun verhouding met
de reguleringsinstanties voor de elektriciteitsmarkt of andere bevoegde administratieve
overheden;
in het geval van een voorafgaand schriftelijk akkoord van de Partij waarvan de informatie uitgaat;
wat betreft alleen 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 gebonden is aan een vertrouwelijkheidsverplichting van dezelfde graad als deze
waaraan ELIA onderworpen is,
wanneer de mededeling door een Partij redelijkerwijze nodig is om technische, economische of
veiligheidsredenen, onder meer aan hun (huidige of toekomstige bona fide) (onder)aannemers,
financiers, verzekeraars, consultants, adviseurs en/of hun werknemers en/of hun
vertegenwoordigers, voor zover deze bestemmeling(en) van de informatie gebonden zijn door
regels van vertrouwelijkheid die op gepaste wijze de bescherming van de vertrouwelijkheid van
de informatie waarborgen, of
indien de informatie de technische en operationele gegevens (o.a. type, energiebron, totaal
ge'installeerd vermogen, totaal beschikbaar vermogen en totaal aangekondigd vermogen volgens
programma productiecapaciteit in een tijdshorizon van 10 weken, 1 week en 1 dag) betreffende
de Offshore Productie-installaties, onder geaggregeerde vorm betreft, die, gelet op het belang
ervan voor de veiligheid, betrouwbaarheid en efficients van het net, beschikbaar moet zijn voor
de markt.

4°
5°

6°

7°

7.3
Informatie vertrouwelijk te houden en ze niet te verspreiden, onder welke vorm ook.

Onder voorbehoud van het voorgaande, verbindt elke Partij zich ertoe om deze Vertrouwelijke

7.4
wordt opgelegd aan en nauwgezet wordt nageleefd door haar werknemers, alsmede elke persoon die,
zonder tewerkgesteld te zijn bij een der Partijen maar onder haar verantwoordelijkheid werkt, geldig in
het bezit kan worden gesteld van de Vertrouwelijke Informatie.

Elke Partij zal alle noodzakelijke maatregelen nemen opdat deze vertrouwelijkheidsverbintenis

7.5
zij zijn meegedeeld aan de andere Partij.

ledere Partij behoudt de volledige eigendom over zijn Vertrouwelijke Informatie, ook wanneer

7.6
grove fout in hoofde van de Partij die aldus haar verbintenis schendt.

Elke schending van onderhavige vertrouwelijkheidsverbintenis zal beschouwd worden als een

7.7
door ELIA wordt overgemaakt, tot vijf (5) jaar na de beeindiging van iedere licentie houdende
aanduiding van ELIA als netbeheerder, en, voor wat betreft de Vertrouwelijke Informatie die door de
Contractant wordt overgemaakt, tot vijf (5) jaar na het einde van het Contract.

Onderhavig artikel zal van toepassing blijven, voor wat betreft de Vertrouwelijke Informatie die
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Artikel 8 Aansprakelijkheid

De ene Partij stelt de andere Partij schadeloos voor elke inbreuk op dit Contract, op de uitvoering ervan
of op verklaringen eronder gemaakt, welke een aansprakelijkheid met zich brengt, van elk verlies of
schade alsook elk rechtsgeding en kosten van welke aard ook, die eventueel opgelopen worden door
deze andere Partij.

Voor zover ELIA geen inbreuk heeft gepleegd op artikel 7 van dit Contract, is ELIA niet aansprakelijk
voor welke schade dan ook, daarbij inbegrepen directe en indirecte schade, zoals verlies van goodwill,
businessmogelijkheden, inkomsten- en winstderving of enige andere aanspraak, procedure of kost
voortspruitende uit of gerelateerd aan het gebruik of de interpretatie van de al dan niet beschikbare
informatie in het kader van de in dit Contract geregelde opkoopverplichting, met uitzondering van (i) de
Minimumprijs verschuldigd voor Groenestroomcertificaten die in aanmerking komen voor de
aankoopplicht van ELIA, en die door de Contractant aan ELIA zijn aangeboden (bv. in geval van een
vergissing i.v.m. de kwalificatie van de opgewekte energie als Windenergie windmolencapaciteit -17
jaar, respectievelijk Windenergie windmolencapaciteit +17 jaar),
(ii) de voorschotten op deze Minimumprijs, miv. de bijkomende voorschotten bedoeld in artikel 14, §
Isepties van het K.B. van 16 juli 2002 en (iii) betalingen in het kader van artikel 14, § locties van het
K.B. van 16 juli 2002 en (iv) de gebeurlijke nalatigheidsinteresten.

Onderhavig Contract doet geen afbreuk aan de toepassing de artikelen 14quaterdecies tot en met
14viciessemel van het K.B. van 16 juli 2002.

Artikel 9 Duurvan het Contract

9.1
eindigt 18 jaar na de inwerkingstelling van de laatste inwerking gestelde Offshore Productie-installatie,
te vermeerderen met enige verlenging van de ondersteuningstermijn, waartoe de CREG beslist, in
geval van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 14, §1, lid 3, 3° van
het K.B. van 16 juni 2002 en, wat overmacht betreft, in artikel 10.6 van dit Contract. De inwerkingstelling
van een Offshore Productie-installatie wordt vastgelegd in het Aansluitingscontract.

Het Contract wordt afgesloten voor een termijn die ingaat bij ondertekening van dit Contract en

9.2
aantal dagen waarvoor een schadevergoeding verschuldigd is, van de duur van de verplichting tot
aankoop van Groenestroomcertificaten overeenkomstig artikel 14quinquiesdecies, §1, lid 2 van het K.B.
van 16 juli 2002, vanaf de ingebruikname van elk van de Offshore Productie-installaties, tot op het
moment van het verstrijken van een periode van maximaal 17 jaar na deze ingebruikname behoudens
de overeenkomstig artikel 14, §1, lid 3, 3° van het K.B. van 16 juli 2002 door de CREG erkende gevallen
van overmacht en onvoorzienbare omstandigheden en behoudens de toepassing van artikel 10, waarbij
die periode eindigt op 31 december 2037 behoudens de overeenkomstig artikel 14, §1, lid 3, 3° van het
K.B. van 16 juli 2002 door de CREG erkende gevallen van overmacht en onvoorzienbare
omstandigheden en behoudens de toepassing van artikel 10. In voorkomend geval, stelt de Contractant
ELIA zo spoedig mogelijk in kennis van elke beslissing van de CREG tot erkenning van de overmacht
of onvoorzienbare omstandigheden en tot verlenging van de periode.

De aankoopverplichting geldt, onverminderd, in voorkomend geval, de eventuele aftrek van het

9.3
niet meer dienen in te staan voor de uitvoering ervan, indien de aanduiding van ELIA als netbeheerder
opfederaal niveau beeindigd is.

In afwijking van het artikel 9.1, zal ELIA niet meer gebonden zijn door het Contract en zal zij

m
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Artikel 10 Overmacht

10.1 De uitvoering van de verplichtingen die het voorwerp zijn van het Contract, waarvoor
overmacht, zoals hierna bepaald, wordt ingeroepen, wordt tijdelijk opgeschort voor de duur van de
gebeurtenis die aanleiding geeft tot de overmacht.

10.2 Onder overmacht (hierna “Overmacht”) dient te worden begrepen alle redelijkerwijs niet te
voorziene voorvallen, voorgekomen na de afsluiting van het Contract en niet te wijten aan een tout van
een van de Partijen, die de uitvoering van het Contract tijdelijk, of definitief, onmogelijk of niet conform
met de geldende regelgeving maken. Situaties van Overmacht zijn onder meer, voor zover ze
beantwoorden aan voornoemde voorwaarden:

r natuurrampen, voortvloeiende uit aardbevingen, overstromingen, 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 onmogelijkheid voor ELIA haar verplichtingen overeenkomstig het Contract na te
leven, door een collectief geschil dat aanleiding geeft tot een eenzijdige maatregel van de
werknemers (of groepen van werknemers) of elk ander arbeidsgeschil;

5° brand, explosie, sabotage, terroristische daden, daden van vandalisme, schade veroorzaakt door
criminele daden, criminele dwang en bedreigingen van dezelfde aard;

al dan niet verklaarde staat van oorlog, een oorlogsdreiging, een invasie, een gewapend conflict,
blokkade, revolutie of opstand; of

6°

een beslissing of maatregel van om het even weike bevoegde overheid.7°

De Partij die een situatie van Overmacht inroept, zal zo snel mogelijk de andere Partij schriftelijk10.3
op de hoogte brengen van het bestaan van de overmachtssituatie, van de reden waarom zij haar
verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren en weike de redelijkerwijze voorzienbare termijn
van de niet-uitvoering zal zijn.

De Partij die een situatie van Overmacht inroept, stelt niettemin al het redelijkerwijs mogelijke10.4
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 situatie van Overmacht definitief is (i.e. indien zij langer duurt dan een jaar) en een10.5
Partij, als gevolg van de situatie van Overmacht, niet in staat is om de essentiele verplichtingen van het
Contract na te komen, dan zullen de Partijen overleg plegen met het oog op het vinden van een
oplossing.

Artikel 10.1 tot en met 10.5 doet geen afbreuk aan de mogelijke toepassing van artikel 14, §1,10.6
lid 3, 3° van het K.B. van 16 juli 2002, met het oog op de erkenning, op vraag van de Contractant, van
overmachtssituaties en onvoorziene omstandigheden door de CREG.
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Artikel 11 Overdracht van het Contract

11.1
noch gedeeltelijk over te dragen 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, met dien verstande dat de derde aan wie de Contractant de overdracht wenst te
bewerkstellingen, zich voorafgaandelijk ten opzichte van ELIA schriftelijk engageert alle verplichtingen
in hoofde van de Contractant onder dit Contract nauwgezet na te leven, en onverminderd de bepalingen
van de artikelen 11.2 en 11.3 hierna. Niettemin kan ELIA het Contract, met de eruit voortvloeiende
rechten en plichten, vrij overdragen aan een dochteronderneming van ELIA, die wordt geviseerd in
artikel 9bis, lid 1 van de Elektriciteitswet of de aangeduide transmissienetbeheerder met ingang van de
datum waarop die aanduiding in werking treedt. ELIA brengt in voorkomend geval de Contractant
binnen de kortst mogelijke termijn op de hoogte van deze overdracht.

Elke Partij verbindt zich ertoe de rechten en plichten voortvloeiend uit het Contract noch geheel

De Contractant is gerechtigd zijn rechten onder dit Contract met zekerheden te bezwaren. De11.2
Contractant licht ELIA daartoe op voorhand in.

De Contractant is ook gerechtigd, zonder de voorafgaande goedkeuring door ELIA, dit Contract
aan een derde over te dragen, op voorwaarde dat (i) de Contractant voorafgaandelijk aantoont dat deze
derde eveneens de Domeinconcessie, en alle andere administratieve en andere vergunningen inzake
het Project overneemt en/of anderszins daarvan titularis wordt en (ii) de derde zich voorafgaandelijk
ten opzichte van ELIA schriftelijk engageert alle verplichtingen in hoofde van de Contractant onder dit
Contract nauwgezet na te leven. In geval van overdracht zal de Contractant hoofdelijk aansprakelijk
zijn met deze derde partij voor alle verplichtingen van de Contractant uit hoofde van mogelijke
correcties, uit te voeren binnen de eerste 6 maanden na de overdracht, met betrekking tot de bedragen
die ten onrechte zouden zijn betaald door Elia aan de Contractant.

11.3

11.4
geheel noch gedeeltelijk overdragen aan de houder van een andere domeinconcessie bedoeld in artikel
6, §1 van de Elektriciteitswet, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van
ELIA en van de terzake bevoegde overheden.

Alleszins mag de Contractant de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het Contract noch

Artikel 12 Diverse bepalingen

Kennisgeving en contactpersonen12.1

12.1.1 De krachtens het Contract te verrichten kennisgevingen moeten schriftelijk, per brief, of e-mail
gebeuren, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

12.1.2 De kennisgevingen met betrekking tot contractbreuk, beeindiging van het Contract, contractuele
fout, schorsing van het Contract en/of betwisting van facturen moeten evenwel per aangetekende brief
met ontvangstbewijs gebeuren.

12.1.3 ledere kennisgeving moet gericht worden aan de contactpersonen vermeld in Bijlage 1

12.1.4 Elke wijziging door een Partij van de contactgegevens zoals vermeld in Bijlage 1 moet per
aangetekende brief worden meegedeeld aan de andere Partij. In voorkomend geval zal de wijziging in
het kader van dit Contract bindend zijn voor de andere Partij vanaf de derde werkdag volgend op het
versturen van de aangetekende brief.
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12.2 Scheidbaarheid

De nietigheid of ongeldigheid van een of meer bepalingen van het Contract bei'nvloedt de geldigheidvan de andere bepalingen niet. Elke bepaling die nietig of ongeldig verklaard is, zal als niet geschrevenworden beschouwd, zonder echter de andere bepalingen te bei'nvloeden, die, wat hen betreft, vantoepassing blijven, tenzij dat de nietig of ongeldig verklaarde bepaling(en) van wezenlijk belang is (zijn)voor het voorwerp van het Contract. Partijen zullen overleg plegen op vraag van de meest gerede Partijteneinde nieuwe bepalingen in de plaats te zetten van deze die nietig of ongeldig verklaard zijn.

12.3 Afstand van recht

Indien een van de Partijen, op eender welk ogenblik tijdens de uitvoering van het Contract, niet eist datde andere Partij al haar verplichtingen volledig uitvoert, zoals bepaald in het Contract, kan dit niet debetekenis hebben van, noch geinterpreteerd worden als een verzaking of afstand door de Partij, die deandere Partij niet de uitvoering oplegt van al de verplichtingen bepaald in het Contract, aan de gepasteuitvoering van de verplichtingen van de andere Partij. De Partij die van de andere Partij niet de gepasteuitvoering van al haar verplichtingen eist, zoals bepaald in het Contract, kan deze op elk moment tijdensde uitvoering van het Contract opnieuw opeisen.

12.4 Interpretatie

12.4.1 De titels en hoofdingen in het Contract zijn enkel opgenomen voor de eenvoud van verwijzingen drukken op geen enkele wijze de bedoeling van Partijen uit. Zij zullen niet in overweging wordengenomen bij de interpretatie van de bepalingen van het Contract.
12.4.2 In geval van interpretatiemoeilijkheid of tegenspraak tussen de bestanddelen van het Contract,zoals bedoeld in artikel 3, heeft ieder document voorrang op het volgende in de volgorde waarin zij inartikel 3 opgesomd worden.

12.5 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.5.1 Het Contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

12.5.2 Elk geschil betreffende het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van hetContract, alsook elk ander geschil betreffende of verband houdend met het Contract, behoort tot deexclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Brussel.
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Opgesteld te Brussel, op
Partlj erkent een origineel exemplaar ontvangen te hebben.

, in zoveel exemplaren als er Partijen zijn, waarvan iedere

Voor ELIA,
(Handtekening voorafgegaan door handgeschreven tekst “gelezen en goedgekeurd”)

Naam: Patrick De Leener
Titel: Chief Officer Customers,

Market & System

Naam: Chris Peeters
Titel: Chief Executive Officer

Voor de Contractant,
(Handtekening voorafgegaan door handgeschreven tekst “gelezen en goedgekeurd”)

Naam: Peter Caluwaerts
Titel: Project Director

Naam: EricAntoons
Titel: Co-CEO
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Bijlagen:

1. Contactgegevens Contractant en ELIA
2. Beschrijving groenestroommetingsmethodiek
3. Zonder voorwerp
4. Email FOD (F Vanvuchelen)
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Bijlage 2: Beschrijving groenestroommetingsmethodiek

C R E G
Cornu***1« voof do ReQyKrHno van d* lefctridt«tt #o bet Gas

NORTHWFSTFR ? NV
Ohr Peter Ca>uwaert$
Dhf Eric Antoons
Sint Maarrenstraat S
3000 ILUVLN

Aangetekend met ontvangstbewijs

Ifwwwwrt
2C;«Q1U ft»?1>WM1(

MwtfcntA*lAttMrf
I3.D7.2Gi3

One teiwqt.

2019/T225
A^yiDW/WGC

Groenestroommeting van Northwester 2

Geachte beren.
We hebber het document met de beschnjvmg van de meetmethodok>g»e voor do
groenestroommeting van de elektriciteitsprodoctie voor de windmoiens van he:Northwester 2 park
(document gedateerd 14/01/2019) goed ontvangen

W*j stei*en vast dat de meting getoeurt op de iaagspanmngszijde v66r transforroatie (dus op de ptaats
van toekenning van de groenestroomcertifeaten zoafs vocrzien in artikel 7, §2, van bet komnkljk
besluit van 16 juti 2002 betreffende de instelkng van mechanismen voor de bevordenng van
elektridteit opgewekt uit hernievwbare energiebronnen) De voorgestetde energiemerer van
Ur»dts&6yr type R50 beantwoordt aan de vereiste nauwkeurigheidsklasse Verder stellen we vast dat
er nu lS' waarden zoilen uitgelezen worden wat tegemoet komt aan de wens van de CREG
geformoteerd in haar brief van 22 maart 2012 (Ret 20120322047)-
Wsj kunnen om dan ook akkoord verklaren met de principes beschreven in yw voorsteJ, met dien
verstande dat de voorgestetde metbode.inzonderheid watbetrefl de mogeMjkheid tot verzegeiingvan
net meetsysteem, ook gevakdeerd wordt door de erkeode keurmgsmstelHng die instaat voor bet
afleveren van de certrftcaten van oorsprongsgarantie

t«G 26 3*.10»0 torn* y ~F < U iw *MWBR- ww«&«***
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Wij benadrukkon dat cfit akkoord zicb beperkt tot de prncpes Descha*vcn in uw document van
meetmethode. eo dus nog geen autornatische toekenn<ng van groenestroorrKertifrtaten met tich
meebrengt. Ovcieenkomstig artikpt 10 van het kormkfijk beslurt van 16 juk 2002, dient de CflEG
immers eerst nog wnprtntfpebehissing te nemen over de v^aag of de aanvrager aan de voorwaarden
voor toekemvng van GSC beartwoordt Het effectief toekennen van groenestroomcertificater zaI
daama gebeuren overeenkomstig artikel 11van het konmkkjk besJuit van 16 juk 2002

Wrj wensen u goede ontvangst niervan en tekenen irmkJdets.

Hoogachtend.

i

AnChem .1KU
Directeur
Technische jerking van de markten

2J2
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NC*TIWSTTR3 Methodologie meting groenestroom NW2

1. Inleidmg

Artikpl 4 van bet K8 van 16 ]uli 2002 betreffende de »nstelling van mechamsmen voor de bevordermg
van etektr*ute*t opgewekt uit hernteuwbare energiebronnen bepaalt dal bet certifkaat van
oorsprongsgarantie meet vermelden wdke technotagie gebrvikt wordt voor de berekerang van de
product!© van groene stroom.

Oit document beschrijft de wljze waarop de metingen van Net opgewekt elektrisch vermogen ten
behoove van do groenestroomcertihcaten voor bet Wwdmolenpark Northwester 2 sullen worden
uitgevoerd,

AandeCR£G wordt de goedkeuringgevraagd van dtt algemeen prloclpe voor bet meten van degroene*

stroom products In een later stadium zai dit verder uitgewertt worden met de wlndturbine
leverancler zodal een certiflcaat van oorsprongsgarantie voor iedere Indtviduele productie-mstaliatie
kan worden bekomen aangeleverd door een erkend keurtngsinstelling-

1.1 Project over?ichc

Northwester 2 is getegen ten noordwesten van de Btighbank en beslaat bet midelijk deel van de
oorspronkeHjke domeinconcessie toegekendaan Mermaid bij mmisterieei bestuit £8-2011-0019*A van
20 jufe 2012.Op 8 oktober 2012 Nebbende THV enNorthwester 2 eengezaroeniijke aanvraagingediend
voor een overdracht van een deel van de domemconcessie toegekend aan de THV Mermaid aan
Northwester 2.
81] rmnisterteel be$iu*t £8*2011-0019-8 van 12 met 2015 wenden de modahteiten van de yitvoehng
vande gedeeltelijke overdracht vande domeinconcessie vastgetegd aan Northwester 2 voor de bouw
en espioitatie van instattaties voor de products van elektnclteit uit wind »n de zeegebieden geiegen
boven de Blighbank.

4
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NORTtWEsTiin Methodofogie meting groenestroom NW2

1.2. Details van de domeinconcessie

Met wmdmoienparfc zai gebouwd worden op circa 50 kro van de kust.
I

i
« KT* M - NANM

* 00 ftatMT « 5

I Mt* rfc* p*tr>rn <#p /#/ wsnr

Oe ove*dracht van de domemconcessie omhelst net gedeelte zuidelijk van de TAT14 telecom kabel
plus een locate noordefcjk van de TAT14 telecom kabel, zeals weergegeven op de onderstaande

kaart ®n label:
• . iffluv / {Jrtaif i4W de f#»rrotr,rtytr NftV/

UTMiontai WOSS4(m)Contour
points lasting Northing

482842 5722837I
5
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5722913
5726400
5728414
5 /28898

482720
480733
483325
485X02

Additional *one radius * 75m
485355

II
III
IV
V

5729826VI
f Ptrnneitn Hmttiw*

1 3. Onderdelen

Het Northwester 2 project»1 bestaanuit de vofgende onderdelen:

23 Vestas V164 - 9 5 MW windturfolnes (totaal verroogen 219 MW)
1Offshore High Voltage Station (OMVS)

• 6 interne parkkabels (33 kV)
1export kabel (220 fcV) verbonden aan bet OSY

2. Meetmethode
? A . Certificaat van oorsprongsgarantie

Gelet op artikel 4 §1van Net Konmklijk BesJurt van 16 juti 2002 rat iedere productie mstaUatie van

groene stroom eencertifkaat van oorsprongsgaranhe moeten bekomen ;

Afdeling It - Oorsprongsgarantte von groene stroom geproduceerd door de mstaflaties
bedoeld inottlkel 6 van de wet.

Art 4.

§ l ten products installot# van elektriciteit roots bedoeld inortikeI $ vandewet ral enkel
beschoowd warden ofs prodwcfiemsto/tobevan groene stroom indien hoar een cert /ftcoat
van oorsprongsgorontie, afgeteverd door een erktndt keunagsmtelHng, toegekend werd
§ 2 Het certifkaat von oorsproogsgarantte toont oondot deeffectkf geproduceerde
elektriciteit groene stroom is en dot de geproduceerde hoeveelheid berekend wordt volgens
de geldende mtttnormen.Het vermeldt mmstens het votgende •

• de bron(nen) met oonwending von dewelke de elektriciteit geproduceerd
wordt;

• de technobgie gebrmkx voor de productie;

• de technology gebrmkt voor de berekenmg von de prxxtuctte,

• het nettfroatwikkelbaar vermogen von de instoUatie;

• eventuele tegemoetkomlngen of subsidies toegekend voor de constructte of
de werking van de productie Instaflatie,of voor eicktrierteitsproductfe door
dere productte•MstoUotie,

• de voorziene datum van indlensttredtng von de mstoilette;

• de productiepfoats.
6
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Art. 5 flke aonvroog voor een ceriiftcoot van oorsprongsgorantie wordt geodresseerd oan
een behocrhjk erkende mstdting overeenkomstig artikel 3 van dit bestult.
In geval van w/jiiqfng van dt mettinstrumenten of van elk element opgenomen in het
cervfKoot van oorsprongsgorantie, mefdt de houder van bet certifkaat dit oan ten erkende
keuringsinstelling binnen de vrjfticn daqen. Dezt taotste 10I; m voorkomend gevaf, een meuw

ctrtifKoat opmoken.

Na de opstart van de productte-installatie irt een aanvraag worden ingedtend voor het bekomen van
het CertHxaat van Oorsprongsgarantte bij een door de CRtG erkende keuringsirwteHing. Voor het
effect »ef aanvragen van de geproduceerde GroenestroooKertifkaten zal dit Certifkaat van
Oorsprongsgarantie worden overgemaakt aan de CRtG

2.2. Meetmethode

Geiet op artikei 7 § 2 van het Konmklrjk Sesluit van 16 job 2002 wordt de meetmethode beschreven;

Afdeling Ut. * Voorwoarden voor het toekennen van groenestroomcerttfieoten opgewekt door
de instaUaties bedoekS in anikel 6 van de wet

Art 7.
§ l Groenestroomcertifkaten worden door de commissie toegekend oan producenten die
houder ii/n van een concern* bedoekt in ortikel 6 van de wet evenah van een certiftcoat van

oonprongsoarontie bedoekt in ortikel 4 van dit besluit
§ 2 De groenestroooKertificoten worden toegekend op hosts von rowel de nettoproductie
van grotne stroom verbrwkt door de producent ah de netto prodocve von qroene stroom
geleverd oan het ironsmHsic- of dtstribvtienet, of overgebracht door middel von direct*
fijnen. De netto geproduceerde elektfkitert is de geproduteerde elektnateit, voor eventuete
transformatie vermmderd met de elektnateit nodig voor de funetionele installcUes von de
product*-instaHatie
De netbeheerder regtstreert de productie van groene stroom op basis von de meetbore
gegevens die hem cnaandelljks ter beschikkmg ign qesteld door de producent De producent
van qroene stroom meet deze productie meten door middet von een etektrKiteitsmeter
afgeschetden van de rest van de instailobe. Maoadthjks moakt de netbeheerder deze
meetqeqevens per productiesite over aan de commas*?

§ 3. fen groenestroomcertifkaot wordt ofgeleverd voor een hoevtelheid geproduceerde
groene stroom die overeenkomt met een MWh
§ 4. Ah een hoeveefhekS von minder dan ffn MWh overbU/ft, mogen de overhtijvende kWh
worden overgedragen naor het votgende kwartaal, bepaatd overeenkomstig ortikef 11 van dit
besiuit.

I 3 Nauwkeurigheid van de meetapparatuur

7

Paraaf ELIA: Paraaf Contractant: 25/05/2019

Confidentieel werkdocument, slechts bindend in de mate dat het wordt goedgekeurd
door de CREG en ondertekend door beide Partijen 29/51



e a

NORTIWSTER1 Methodologie meting groenestroom NW2
>

In overeermemming met het KB van 16 juli 2002,dwfnen de aauwkeurigheid van de transformatoren
en meetmrfchtingen minstens een nauwfceurigbeidtkfasse tp hebben overeenkomstf, bijgevoegde
tabel:

Spanrwn«40*v»jv

waarop d«
meetkvkhtinf (s
aanccstoteti

Maxknaal
toaftstane
totaatfout
voJUst

Minfamaal vtrttota
n»uwk*vri§h«<dski*s** van d#

onderdetaft Inda meetKvkhttaf
AdnsJuttmgv

vcfmofan

Acifaf ; fteactief
Pf* l I Pf*0

Whr VArh‘

mttar
TP T1

meter;

*0,5^% MVA H$ i 2,25 0,2 0,2 0.2 2
»

2.25 0,2 0.5i* 1MVA tot 5 MVA HS 0,75 0,2 2
J
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3 Opbouw van het windpark

11 Wndturbme

In bijlage 1 worde *»<?n tecfcnhche besehrijvmg weergegeven van de Vestas V164 - 9.5 MW offshore
windturbine

3.2 Netdiansluilmg

Alte turbines worden met eikaar verbonden via 33 kV interne kabels en zutlen aange&toten worden op

de 220 kv export kabel via het Offshore High Voltage Substation (OHVS). Op het OHVS lutlen ats

belangrijkste componenten een 33 kV schakeJmatenaaf, een enkele 220/33 kV transformator en een
220 kV schakefmatenaal worden geinsttUeerd.

*40ntHWE3TER2
Vrtrxi rmm

JJx Vt«4 > 9UJM

S' D
* <40*

L —Of"r •O

euA - wooOH Ŝ .
OSY

hguur i i htf /'Chr so* fk&mvhr nfttXtMtiH*
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NORTHWESTER? Methodologie meting groenestroom NW2

4 Meetprincipe
4 1 Plaats van de meetinricntmg

Het meetsysteem zal m elke windturbine worden gefnstalteerd op de laagspanmngsztjde van de
hoogspannmgstransformator, Het meetsysteem meet dc eleklhcifeit gegenereerd door de
wlndturblne generator mm de etektrkitert geconsumeerd door de windtvrbine voor de hulpftmcties
van de instaltatie Hierdoor wordt de netto geprodueeerde eiektriciteft gemeten overeenkomstig
artikel 7§2 vanbet K8 van 16 jut» 2002.

4.2 Meetknng componenten

In elke wmdturbine bestaat bet meeUysteem utt de voigende componenten:

- Twee sets van stroomtransformators (CPs) gemstaileerd aan de faagspanmngszifde van de
hoogspanntngstransformator (CT van bet type ftltr of gebjkaardig type GTSO 250 Ratio
5000A/5A 5VA Class 0.2S)
Ten groene stroom meterkast waarblj twee groene stroom tellers worden getmtalleerd in de
toren met spanningstransformators (VTs),meet units / energiemeters (wh- en VArh- teller)-
een complete set van onder meer zekeringen, stroomvoorziening, battebjen, kabels en
communkatiemodule (ftbernet) voor u»tfeesmogeHjkheden en datacollectie (VT van het type
Moratel of gelykaardig type LE-03 375,28/5774 V Burden. 2VA Gass 0.2)
IP adres voor remote verbinding en NTP server vooc ttjdssyncbronisatie
fcletwerkverbindlngskabels voor de vertamellng van blstorlscbe data
AJte LV aansluitmgspunten ixdlen verzegek* worden

10
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4 3, Meelktmgover /icht en samenbouw

De st'oomuansformatoren bevinden rich in de transformator ru*mte op de laagspanntngs/ijde van de
boogspanningstransformator Oc spanningstransformators en de groerw* stroom tetters bevinden zich
in de groene stroom meter kast en zijn beveMigd tegen niet-geautoriseerde toegang De?e kasr is
gepUatst »n de gonde* van de turbine op een goed rkhtbare en eenvoudig beretkbare locatte Alte
taagspanmngsconnectie punten zullen verzegeid warden

4 , 4, Uitiezmg van het meetmstrument

Data voortvtoe*end uit het groene stroom meetsysteem in elke turbine wordt vertameltf door
Undts+Gyr software geiostafteerd op de Server Ouster in de VOB Serverkast, /oats gefitustreerd m
ftguur Figuur 4 Data coilectte Meetsysteem

<w#

«Mi# !
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<«*#*« **»*
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y " ^ \ 111i 811\
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!s
» WiUVwftli

H
j
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i**t#*‘U««*
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1

fiqfaor <f Dura <v«fi t*

Zowel in het intern gebeugen ats via het Scada systeem rutten de data worden opgesiagen at$ 15mm
data.

H
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i

5 Bijlagen
Document MVOW:Green Power Measurement System

Aigemene documentary meetjnstrjment landis&Gyr 1850
5 1
5.2.
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ricctricity Meters
Gnd metering

Electricity Meter

Landis+Gyr E850 i

ZMQ2QQ

Increased revenue through
high accuracy and tailored

grid functions
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Landls+Gyr E850 (ZMG2C01 is our latest high precision meter
for all gnd metering applications that provides increased cost-
effectiveness and process efficiency in the metering of large
energy quantities.
Withits excellentmeasuring capabilities, exceptionalprecision,

and reliability, you are equipped for both simple and complex
metering applications. Additionally, this meter provides a
future oriented communication protocol while offering
complete compatibility with pre-insiaMud meteringequipment.

No one can tell what the market will require tomorrow.
A precision meter with tailored functionalities and independent
communication channels for future demandshelps to increase
your revenue.

Highas*. Goct/acy under all operational conditions
Ffe* ota software configurator* fGr every aopl cation
Tfireo mdooendent communication Channels tor different users

ôwer quality values for grid application roeds

Application
Generat or, transmission, substation gnu connected UtC corcumers
Class C ?S / C.5S active. 0.5 / 1 reactive
For all networks, voltages and currents

Intcrfaces/Communicatlon
Lip to eight transmuting contacts anc three independent
corr.miinicapon channels. DIMS protocol
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Innovation for greater competitiveness
A high-precision meter for production and transmission applications, as weft as the facilities of
major consumers. These meters deliver precision, long-term stability and reftabiSiy.We provide a
metering system with the highest resolution and measunng dynamics, and a profile memory with
short capture periods.Our meter sets new standards delivering functionality that meets the highest
demands for high-precision metering.
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HNfWsbtt**nr?njwroaournaprccewrKi
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{Configuration Seler.toble Communication
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Additional registers allow you to provide a large selection of measure
quantities adding value to your service. Diagnostic values with
threshold registers allow for a comprehensrve analysis of the supply.
Operational irregularities are also detected, stored, aivd transmitted.
Enhanced operating and installation support simplifies the Installation
and service.

Our meter provides important functions for measurement in high
voltage networks. These include alarms and operating messages for
network monitoring and additional power supply for remote meter
reading when the measuring circuit voltage is off.

Additional Functionality
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Landis

Manage energy better

Landis+Gyr is the leaping global provde* of «n!eg?ated energy management
products tailored to energy company needs and unique in its ablty to deliver
trueend-to-endadvanced metering solutions Today,the Company offers the
broadest portfolio of products and services tn the electricity metering industry,
and »s pawtg dM way for the next generation of smart grid.
Landis*Gyr,an independent growth platform of the Toshiba Corporation
(TKY6502} and 40% owned by the innovationNetwork Corporation of Japan,
operates in 30countries across five continents, and employs 5,000 people with
the sole mission of helping the world manage energy better,

More informationis available at wwwJandfegyr.com

Lendis+Gyr inshort

« 5000 employees worldwide
• Operations on alt five continent*
* Broadest portfolio of products andservices «n the industry

• 25 years of smart metering experience

1000 AMM systems delivered

• 300 mt&on energy meters produced
S Largest relevant engmeermgcapacity m theindustry

65 years of deoct load management experience
15 rr&ion load management receivers produced
ISO certified for quality and enrwronmental processes

* World leader in integrated energy management solutions

* CorvvntUtd to improved energy efficiency and environmental conservation
So&d and established partner network

Landis+Gyr AG

Theilerartr* t
6301 Zug
Switzerland

Tel. *41 41 m 6000
Fax +41 41 935 8601
intodHarKLsgyr.com
WWW l.l'kij'.t /yr 4M4

f trmitw **9m «t e**%#M <»»«W*£ '

*#9 ***4m*~**r* *t&m* *» and it §*M A**auS
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/1/1 1/
MHI VESTAS OFFSHORE WIND

NORTHWESTER 2 OFFSHORE WIND FARM

Annex 4.1A-2.3D Green Power Measurement System
Date 2018.01.31

TURBINE SUPPLY AGREEMENT

NW2 WTG 006

Initial of Contractor Initial of Employer
Page 1of 1 ftW* •
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Green Power Measurement System
Northwester 2
Date 2018.01.31

MNt Voslac OffeNy* WNA/3 (XiMp* 4 8200 AarK*N 0annw» •
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MISInformation
Date 2018.01,31
Created by MARAS

Technical specification
Approved by LMN

Create date 2018.01 31

i
Green Power Measurement System

Northwester 2
S idVt't «

'“I I

System Description
The Green Power Measurement System in each WTG consists of;

Complete set of current transformers (CTs) installed on the LV side at the MV transformer.
A Green Power Panel/1 VM cabinet installed in the tower with voltage transformers (VTs),metering
units/eneigy meters (wh- and VArh- counter) complete with fuses,power supply and batteries,
cables etc and communication interface for Ethernet and remote readable module implemented in
the meter and hardware for data collection.

- rP address foe remote connection and NTP server for time synchronisation will I* implemented,

- Network connection (cables) for collection ofhistorical data will be provided,

- All the LV connection points will be scaled.

Power measurement is based onr
• Current transformer manufacturer Rifcr or similar type GTSO 250 Ratio 5000A/5A 5VA

Class 0.2S**
• Voltage transformers manufacturer Notate! or similar type LF-03 375,28/57.74 V

Burden: 2VA Class 0.2* *
• Metering unit/Energy meter manufacturer Landis Gyr or similar H650 Series (ZM1)402AT/Cf)

Reading 0.1«lA - class 0 2s4*

ft Final details of CTs. VTs and meter have to be clarified during details design phase.

The current transformers (CTs) shall be installed on the LV side at the MV transformer inside the
transformer room.
The voltage transformers (VTs) and metering unit/cnergy meter shall be installed inside the Green Power
Panel/I VM cabinet and is secured from unauthorised access,

The Green Power Pancl/LVM - shall be installed in an accessible and visible location in the WTG.

The Green Power Measurement System in each WTG shall be delivered with supplier certificates (including
information of accuracy/deviation) for current transformers, voltage transformers and meteringunit/cncrgy
meter. The certificates will be issued to for the Employer prior to toad out of the subject WTG at the
Assembly Yard.

The Contractor t$ responsible fnr the certification of the Green Power Measurement System according to the
applicable Laws.
The Employer is responsible for obtaining the approval of the (ireen Power Measurement System according
to the applicable laws.

The Contractor shall,provide the necessary assistance and information required for the Employer to obtain
approval in accordance with the Belgian Royal Decree of 16 hay 2002.

Page 3 of 4
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Technical specification
Approved by: LMN
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Created date: 2018 0131

DMS information
Date 2018 01.31

•*»-***»*. iw.v.

Created by MARAS

Green Rower Measurement System
Northwester 2

i
i

s

Data Collection and Reporting
Data from the Green Power Measurement System in each WIG is collected by Landia-Kiyr Client software
installed on the Server Cluster in the VOB Server Cabinet as sitown below.
The landis'Kiyr software is used for administration, validation and reporting ofmeter data and can also be
connected to an HRP system foe exporting data
Integration ofdata collection from the Green Power Measurement System by I.Hindis « Gyr equipment shall
be clarified in detail (reporting etc.) under design phase. Contractor shall provide and install ihc hardware
and software for the data collection for the Green Power Measurement System

•;

Principle overview drawing
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The l ûidis+Gyr Energy meters kig and store following data from measurements with 15 minutes interval
synchronized with GPS timestamp as minimum:

Active power (import and export).kWh
Reactive power (import and export).kVArh

Additional measurements can be configured for data collection as example:
• Current, A
• Voltage,kV
• Frequency,Hz

Page 4 of 4
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Bijlage 3: Zonder voorwerp
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Bijlage 4: Email FOD (F Vanvuchelen)
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