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Algemeen 
De raadpleging die de CREG had gelanceerd had enkel betrekking op artikel 4, 5, 6, 8, 12 en 13 van het voorstel van standaardcapaciteitscontract; enkel antwoorden van 
maximaal 15.000 karakters, spaties inbegrepen, konden worden aanvaard. 
 

De CREG heeft antwoorden ontvangen van slechts één respondent, namelijk FEBEG, die, ondanks het hierboven vermelde verzoek van de CREG, ook opmerkingen gegeven 
heeft over artikelen 3, 7 en 14. Omdat de opmerkingen over deze bepalingen beperkt zijn en verband houden met de artikelen die voorwerp uitmaken van de raadpleging 
heeft de CREG ervoor gekozen om ze te beantwoorden. 
De opmerkingen van FEBEG voldoen aan de lengtebeperking (15.000 karakters). 
De opmerkingen van FEBEG werden hieronder opgenomen. Voor de goede orde, “CP” staat voor “Capacity Provider(s)”. 

Onderwerp Inhoud van de opmerking van FEBEG Antwoord van de CREG 
Vertaling van het 
contract 

The NL text (clearly translated from the FR one), is containing vast amounts of 
serious errors, unclarities and inconsistent wordings (especially in Art 7, several 
terms are used interchangeably and creates unclarities on what is actually 
meant). As both FR and NL versions are supposed to be leading, the translation 
should be done diligently.  

De CREG deelt het standpunt van FEBEG en heeft trouwens in 
haar beslissing  de goedkeuring van het voorstel onderworpen 
aan een noodzakelijke grondige revisie door Elia. De CREG 
heeft Elia in het bijzonder gevraagd om dezelfde termen en 
concepten  als in de Werkingsregels te gebruiken.   

Financiering van het 
CRM 

The latest changes proposed by Elia are largely unbalanced (in particular, the 
fact that CP would only be remunerated pro-rata in case of insufficient funds is 
unacceptable). 

In het Gewijzigd Voorstel van Standaardcontract heeft Elia 
wijzigingen aangebracht naar aanleiding van het verzoek van 
de CREG om de bepalingen met betrekking tot het verband 
tussen de financiering van Elia in het kader van het CRM en de 
betaling van de Maandelijkse Vergoeding weg te laten of te 
wijzigen. De CREG vindt dat de wijzigingen die Elia heeft 
aangebracht toereikend zijn en eveneens voldoen aan de 
bezorgdheden van FEBEG. 

 « Dans la mesure des moyens financiers mis à disposition d’Elia […] Elia 
s’acquitte du paiement de rémunération […]» This statement expresses Elia’s 
concern in relation to the funding of the CRM. It seems the payments (and the 
timing thereof) are never guaranteed by Elia nor the State as Elia has no 
payment obligations towards a CP duly performing its availability responsibilities 
(clause 4.4). Elia might not pay due to e.g. internal liquidity issues, even though 
CP have financial obligations towards 3rd parties (external debt providers, O&M 
operators…). This is unreasonable and hinders the economic viability. Therefore, 
a payment guarantee from the State providing comfort on payments obligation 
is absolutely necessary to ensure bankability. Furthermore, in case of a default 

Aangezien de door Elia voorgestelde bepalingen geschrapt zijn 
(zie het antwoord van de CREG hierboven) en gezien het 
financieringsmechanisme van het CRM, dient Elia in elk geval 
de capaciteitsvergoeding te betalen. De CREG vindt bijgevolg 
dat het verzoek van FEBEG overbodig is geworden.  
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of Elia, the CP should be entitled to terminate the contract and claim a 
termination payment towards Elia/State to cover its equity and debt providers 
investment. 

Afsluiten van het 
contract 

(3.1). It is unclear why a set of several CMUs below 5 MW would fall under one 
same contract. FEBEG wonders if that could have collateral consequences in the 
CRM processes.  
 
 
Is « Gecontracteerde Capaciteit » the same as in the Functioning Rules [FR] 
(“capaciteit van een Eenheid…”)? The grouping of Linked Capacities under one 
contract seems logical, but this logic should also apply in the FR a.o. for the 
availability monitoring (as already requested by FEBEG for the availability tests - 
remark also valid for clause 4.1.) 

De CREG heeft Elia gevraagd om artikel 3.1 en 4.1 van het 
standaardcontract te wijzigen door de mogelijkheid om de 
CMU’s erin te groeperen waarvan de globale gecontracteerde 
capaciteit niet hoger is dan 5 MW te schrappen. 
 
Aangezien de opmerking betrekking heeft op de 
Werkingsregels beantwoordt de CREG deze opmerking niet in 
het kader van deze openbare raadpleging. 

 (3.2). The CP cannot invoke behavior of the users of the network for whom he 
constitutes a CMU in order to escape penalties. We ask to add that this provision 
is valid "without prejudice to Elia's responsibilities": it would not be appropriate 
to create doubt with respect to the latter via a (private) contract. 

In haar ontwerpbeslissing heeft de CREG aan Elia gevraagd om 
te verduidelijken dat de onmogelijkheid om zich te beroepen 
op het gedrag van de netgebruikers geen afbreuk doet aan de 
verplichtingen van Elia.  Elia heeft deze wijziging aangebracht 
in haar Gewijzigd Voorstel van Standaardcontract. 

 (3.5). FEBEG wonders if this clause is necessary since a renunciation letter has 
been provided by the CRM Actors for the concerned CMUs in the 
prequalification. 

Het gaat om een vereiste bepaald door het koninklijk besluit 
van 21 mei 2021 tot vaststelling van de 
ontvankelijkheidscriteria bedoeld in artikel 7undecies, § 8, 
eerste lid, 1° en 2°, van de wet van 29 april 1999 betreffende 
de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wat betreft de 
voorwaarden waaronder de capaciteitshouders die genieten 
of genoten hebben van steunmaatregelen het recht hebben 
tot deelname aan de prekwalificatieprocedure en wat betreft 
de minimumdrempel in MW. In overeenstemming met dit 
koninklijk besluit moet dit formulier als bijlage bij het 
capaciteitscontract worden opgenomen. 

Vergoeding (5.1.3). FEBEG supports the introduction of the advance payment (definitive ex 
ante invoice).  
• We understand that the definitive ex ante invoice be sent to Elia at the 
latest 2WD before the concerned month, but it should be clearly mentioned in 
the contract. Also the timing for the communication by Elia to the CP of the 
reduction of the remuneration “before the ex ante invoicing” should be 
explicitly mentioned eg. “at the latest 10WD before the concerned month”.  

De CREG erkent dat het standaardcontract duidelijker zou zijn 
als het expliciet de uiterste datum voor de indiening van de 
factuur ex ante zou vermelden zodat de Maandelijkse 
Vergoeding in de loop van de betreffende maand kan worden 
betaald. Op vraag van de CREG heeft Elia dit element 
ingevoegd in het Gewijzigd Voorstel van Standaardcontract.  
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• In the calculation of the advance payment, it would be clearer to state 
that the Capacity Remuneration should be divided by the number of days of the 
Delivery Period containing the concerned month, instead of the current 
formulation.  

Bovendien wordt de procedure voor de vermindering van de 
capaciteitsvergoeding georganiseerd door deel 9.6.4 van de 
Werkingsregels. Als de vermindering van de 
capaciteitsvergoeding niet correct is toegepast in de factuur ex 
ante zal die door Elia betwist worden volgens de regels 
voorzien door het capaciteitscontract.  
 
Tot slot heeft de CREG aan Elia gevraagd om dezelfde 
factureringsformule ex ante te gebruiken als voor de 
maandelijkse afrekening ex post.  In dit kader wordt rekening 
gehouden met het aantal uren van de maand die voorwerp 
uitmaakt van de facturatie.   

 (5.1.5) The following definitions in relation with the formula of the monthly 
remuneration should be adapted:  
• “Aantal uren van de desbetreffende leveringsperiode”: het aantal uren tijdens 
de Leveringsperiode in maand M”  

• “Nombre d’heures de la période de fourniture est le nombre d’heures sur la 
période de fourniture sur le mois M considéré”: number of hours in the Delivery 
Period containing the month in question.  

De CREG gaat akkoord met de opmerking van FEBEG en heeft 
Elia gevraagd om haar voorstel van standaard  
capaciteitscontract bijgevolg aan te passen. Het Gewijzigd 
Voorstel van Standaardcontract bevat deze aanpassing. 
 
 

Facturering en betaling (6.3.3) No specific duty to notify the CP of its default to pay its penalties is 
provided before the (performance) bond can be called upon. Given the far-
reaching implications of calling upon the (performance) bond, this right should 
be conditional upon having duly sent a notice of default. 

De CREG gaat akkoord met het standpunt van FEBEG en heeft 
Elia, in haar beslissing, gevraagd om in het standaardcontract 
uitdrukkelijk te vermelden dat de betalingsherinnering die Elia 
krachtens § 671 van de Werkingsregels moet verzenden, de 
vorm van een ingebrekestelling moet aannemen. 

 (6.3.5) FEBEG cannot accept that, in case of insufficient funds at Elia side, CP are 
paid pro-rata of the available amounts until the regularization. FEBEG refers to 
its comments on Art 0. Moreover, appropriate late payment interest should 
apply on any amount due. 

Dit aspect betreft de financiering van het CRM en is afgestemd 
op de opmerking van FEBEG en de antwoorden van de CREG 
die hierboven al uiteengezet zijn.  

Aansprakelijkheid FEBEG would welcome a clearer elaboration of  
1. the cascade of responsibilities with the applicable penalties and caps  

2. the relationships between (general) liability and penalties  

3. direct liability (between Elia and the CP), holding harmless obligations  

4. obligations vis-à-vis 3rd parties.  
 

Aangezien artikel 7 geen voorwerp van de openbare 
raadpleging uitmaakt wordt er niet geantwoord op de 
opmerkingen van FEBEG.  
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It is indeed important for the CP to be able to clearly assess their risk exposure 
to provide clear information to investors and to be able to push through the 
liability regime to other contractors if required. 

 -Art 7.2.1 Elia and capacity holder are only liable for direct damages 
‘rechtstreekse schade’ due to gross negligence. (There is no mention of ‘zware 
fout’). Following, ‘rechtstreekse schade’ is not mentioned, only ‘directe schade’. 
Is this also a translation mistake? 

Volgens de CREG is de tekst van de (Nederlandse) versie van 
het standaardcapaciteitscontract niet afgestemd op de 
(Nederlandse) tekst van de Werkingsregels. De CREG verwijst 
eveneens naar het hierboven uiteengezette antwoord met 
betrekking tot de Nederlandse versie van het 
standaardcontract. 

 -Art 7.2.3. Introduces a cap for Elia for liability in case of a ‘zware fout’. What 
about ‘grove nalatigheid’. Translation mistake or simply forgotten? 

Volgens de CREG is de tekst van de (Nederlandse) versie van 
het standaardcapaciteitscontract niet afgestemd op de 
(Nederlandse) tekst van de Werkingsregels. De CREG verwijst 
eveneens naar het hierboven uiteengezette antwoord met 
betrekking tot de vertaling van het contract. 

Overmacht (8.2) FEBEG considers that delays due to appeals on permits applications may 
not be explicitly removed from the scope of Force Majeure. We propose to 
remove this provision and to leave the decision if an event may qualify under 
the force majeure clause to the judiciary (insofar as not amicably settled).  
FEBEG remains unsettled by the difference in treatment between CP as 
compared to Elia: whereas the CP is faced with important risks 
(penalties/contract reduction), Elia faces a simple contract delay. Postponing 
the contract is unfair as it has a significant financial impact on the profitability 
of CP, additional costs and interest on debt must be paid during construction. 

In haar beslissing heeft de CREG aan Elia gevraagd om het 
laatste lid van artikel 8.2 te schrappen. 
Voor het overige komen de opmerkingen van FEBEG erop neer 
dat er aan de CREG gevraagd wordt om het door de 
Werkingsregels voorziene mechanisme in vraag te stellen, wat 
wettelijk gezien niet mogelijk is. 

 (8.5) We ask that it is explicitly mentioned that it is only the party that notified 
the Force Majeure who can terminate the contract. Additionally, we ask an 
increase of the delay to 365 days. The occurrence of Force Majeure should 
provide an automatic extension of time during duration of the pre-delivery 
period and a postponement of the capacity contract by the duration of the force 
majeure event (market standard time relief clause) and additional costs 
resulting from a Force Majeure event should be recovered/claimed through an 
adjustment in CRM remuneration to ensure bankability ( market standard cost 
relief clause). Finally, termination of the contract by Elia following a Force 
Majeure event continuing after 180 (365) days without an appropriate 
compensation is not acceptable. In this situation and if termination is triggered, 
lenders and equity investors alike will require their outstanding debt equity 
investment to be fully repaid as per market standards. 

Los van de mogelijkheid voor het capaciteitscontract om af te 
wijken van de gevallen van overmacht die vermeld worden in 
de Werkingsregels, neemt het contract enkel de bepalingen 
van de Werkingsregels ter zake over. De opmerking van Febeg 
heeft dus betrekking op de Werkingsregels en kan dus niet 
behandeld worden in het kader van het capaciteitscontract. 
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Herziening en wijziging 
van het contract en het 
standaard 
capaciteitscontract 

(12.4) This clause foresees no adjustment of the CRM remuneration in case of a 
change in law having a serious and permanent economic and financial impact 
on the CP. This is unacceptable: a change in law is by definition beyond the 
control of the CP and having a significant and lasting impact on the CP. It can put 
at jeopardy the economic and financial viability of the project and, therefore, 
security of supply. Without a remuneration adjustment the project will not be 
able to respect its payments obligation towards 3rd parties and would default 
as a result. This is a huge bankability risk. 
The question arises why a fee should not be subject to a change, if this change 
does not entail a discriminatory advantage vis-à-vis other market players - an 
adjustment of a fee may be required in certain circumstances in application of 
the non-discrimination principle, in particular when (other) CP are not in the 
same situation, and an amendment cannot be made to a ' restoration' of the 
equality that is envisaged from the ratio legis of the law.  
- by analogy with public procurement law, it can be pointed out that in 
competitive procedures (such as auctioning), the performance of the contract is 
usually subject to an imprevision clause. Art 38/9 of the KB Uitvoering would 
apply, which, in the event of a very significant disadvantage, also allows the 
compensation to be revised (notwithstanding the fixed-rate nature of 
government contracts in principle).  
- insofar a CRM would not qualify as “public”, reference can be made to the B2B 
law which entered into force on 1/12/2020: the capacity supplier is in a position 
of economic dependence with regard to Elia (cf. art. I.6, 4° WER). In those 
circumstances, the prohibition of discrimination may require adjustments (if one 
capacity supplier finds itself in different circumstances than others – cf. the first 
bullet). Support for this can be found in Art IV.2.1, §2, 4° (abuse resulting from 
the “application vis-à-vis economic partners of unequal conditions for 
equivalent performance, thereby harming them in competition”). Also the 
general prohibition, contained in Art VI.91/3 WER, needs to be retained: “every 
clause of an agreement concluded between companies that, alone or in 
conjunction with one or more other clauses, causes an apparent imbalance 
between the rights and obligations of the parties” is unlawful.  
Pursuant Art 12.4 of the Contract, it is possible for “the most diligent Party” to 
terminate the Contract in accordance with the procedure set out in Art 13 if no 
agreement has been reached within 30WD of the first meeting on the revision 
of individual elements of the Contract. However, Art 13, contains only unilateral 

Krachtens de Elektriciteitswet en de Werkingsregels die het 
“pay-as-bid-mechanisme” voorzien is het niet mogelijk om de 
Maandelijkse Vergoeding contractueel te wijzigen. Bijgevolg is 
de enige mogelijke oplossing volgens de CREG, indien een 
wijziging van het contract (in sommige gevallen die duidelijk in 
het capaciteitscontract zijn vastgelegd) ernstige en blijvende 
economische schade berokkent waardoor het contract niet 
verder kan worden uitgevoerd, de beëindiging van het 
contract volgens de modaliteiten voorzien in het 
capaciteitscontract (zie goedkeuringsbeslissing van de CREG).  
De wet betreffende overheidsopdrachten is niet van 
toepassing en de B2B-wetgeving lijkt in casu niet relevant. 
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suspension and termination options for Elia. It seems appropriate to drop the 
reference to Art 13 in Art 12.4. 
 

 (12.4) In case no agreement is found within 30 days for revision of the Contract, 
the latter can be terminated. The consequence of such termination is lacking. 
We assume that in case of termination a compensation to the CP for the 
invested capacity shall be paid. The modalities hereof are lacking. 

In geval van beëindiging van het capaciteitscontract zal er geen 
compensatie zijn tenzij een fout van de andere partij kan 
worden aangetoond. 

 (12.5) It is mentioned that Elia or CREG have the right to reduce the 
Remuneration of Capacity (EUR/MW/y). This is inconsistent with the FR where 
Elia can only reduce the monthly remuneration (in EUR) in case of escalation 
procedure. 

De CREG begrijpt het standpunt van FEBEG en heeft in haar 
goedkeuringsbeslissing vermeld dat de Werkingsregels Elia 
niet toelaten om de Capaciteitsvergoeding te verminderen, 
maar wel om de Maandelijkse Vergoeding te verminderen. 
 

 (12.6) The paragraph explains the consequences of infrastructure delay for the 
CP which are also set out in the chapter 8.5 of the CRM FR. FEBEG is concerned 
about the incoherency in the FR between §365 where it is specified that the 
section applies to any delay identified from the signature of the contract until 
the start of the delivery period and §366 where Elia refers to the tcontrol1 as 
the only identification moment for infrastructure works delays.  
§366 needs to be adapted and the reference to tcontrol1 removed, else there is 
no consequence for the CP – meaning no postponement of the capacity contract 
– in case of identification of the (infrastructure) delay occurs at tcontrol2 for 
instance. In that respect, Art 12.6 of the capacity contract is in line with §365.  

Volgens de CREG kan de vertraging in de infrastructuurwerken 
te allen tijde worden meegedeeld tijdens de 
preleveringsperiode. In dit opzicht is het contract correct 
opgesteld.  

 In addition, FEBEG recommends aligning Art 12.6 with §363 & 364 of the FR: (1) 
it could be another network manager than Elia having infrastructure delay and 
(2) the Infrastructure works need to be identified during the prequalification 
procedure (and not only at the start) in the framework of the technical 
agreement. 

De CREG is het eens met het standpunt van FEBEG en merkt in 
haar goedkeuringsbeslissing op dat ze vindt dat de vaststelling 
van een vertraging in de infrastructuurwerkzaamheden - en de 
gevolgen ervan voor het contract - kan gebeuren tijdens de 
hele preleveringsperiode en niet enkel in tcontrole1. Bovendien 
vermeldt de CREG eveneens, in haar goedkeuringsbeslissing, 
dat deze bepaling gewijzigd moet worden om alle vertragingen 
voor alle types infrastructuurwerken te bestrijken, en daarbij 
moet vermeden worden dat wat reeds door de Werkingsregels 
voorzien is, wordt herhaald. 

 (12.7) FEBEG welcomes the improvements related to early termination. Even 
though FEBEG believes that risks incurred due to delays in permitting should not 
be incurred by the CP, FEBEG would welcome further clarification on the 

De CREG bevestigt het standpunt van FEBEG dat bepaalde 
clausules uit de Werkingsregels op onvolmaakte wijze zijn 
opgesteld, in het bijzonder met betrekking tot het bedrag van 
de penaliteit die, volgens de Werkingsregels, afhangt van de 



7 
 

consequences if a permit would be delayed or finally not be obtained due to 
reasons outside the CP’s will.  
We understand that in case of absence of permit at Tcontrol1 a penalty of 
5.000€/ missing MW is due and that the CP has the option, at every Tcontrol1, 
to terminate his contract without any further obligations. We also understand 
that the CP (expecting a positive outcome) could decide to wait. If at the second 
Tcontrol1 the permit is still not granted a second penalty of 5.000€/missing MW 
is due and the CP could decide to terminate its contract or to wait further. It is 
nevertheless unclear what happens if the permit is revoked, annulled, 
suspended, or otherwise affected in terms of its execution after Tcontrol1.  
Full clarity of the consequences and applicable penalties in case of announced 
missing capacity Tcontrol1 is an absolute must.  
We ask to clarify the provisions governing this situation, so that CP may correctly 
assess their risks. 
In addition, FEBEG asks to align the assessment of Elia regarding “alles in het 
werk [stellen] om de Mijlpaal Vergunningen te halen” - with §349 of the already 
approved FR in which the ‘reasonability’ criterion is used. 

vraag of de capaciteitsleverancier "alle redelijke inspanningen" 
heeft geleverd om de mijlpaal vergunningen te bereiken 
terwijl het voorstel van standaardcapaciteitscontract bepaalt 
dat de leverancier "alles in het werk” moet hebben gesteld. De 
CREG vraagt Elia bijgevolg om uit artikel 12.7 alle bepalingen 
te schrappen die reeds vervat zijn in de Werkingsregels. 
Wat de opmerking over de intrekking, nietigverklaring of 
opschorting van een vergunning na tcontrôle 1, betreft, dient er 
opgemerkt te worden dat de mijlpaal vergunningen in 
dergelijk geval niet is bereikt in de zin van de Werkingsregels. 
Ter herinnering, de Werkingsregels definiëren de mijlpaal 
vergunningen als volgt (onderlijnd door de CREG): “Een 
belangrijke mijlpaal die is bereikt wanneer alle vereiste 
vergunningen voor de bouw van het project verkregen zijn 
afgeleverd in laatste administratieve aanleg, definitief en 
uitvoerbaar zijn en niet meer kunnen worden aangevochten 
voor de Raad van State of de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen”. Bijgevolg kan een vergunning die, 
nadat ze is toegekend, nog het voorwerp uitmaakt van een 
intrekking, nietigverklaring of opschorting, per definitie, niet 
definitief of uitvoerbaar zijn, zodat de mijlpaal vergunningen, 
volgens deze hypothese, als niet bereikt mag worden 
beschouwd.  
Als de mijlpaal vergunningen daarentegen is bereikt op tcontrôle 

1, kan de vergunning vervolgens niet meer worden ingetrokken 
of nietig verklaard. 

Herziening en wijziging 
van het contract en het 
standaardcapaciteitsco
ntract (overmacht) 

Art 12.7 is allowing penalties for situations which are out of the capacity holder’s 
control. It is highly unreasonable to penalize CP for an unpredictable process of 
which it has no say or control in. In case the capacity holder can demonstrate 
that it has done all in its power to attain the permit, the penalty should be 0 to 
end the contract.  

Deze bepaling is voorzien door de Werkingsregels en wordt 
dus niet besproken in het kader van deze raadpleging. 

Schorsing en 
vroegtijdige 
beëindiging 

(13.2)/(13.3) Consistency between the prequalification file and CMU should be 
performed during the pre-delivery monitoring. The ground for suspension of the 
contract after the pre-delivery monitoring in case of inconsistency in the 
prequalification file would be catastrophic: penalties will be triggered and on 
top the CP will not receive its CRM remuneration. 

De CREG is het eens met FEBEG. De CREG stelt, in haar 
goedkeuringsbeslissing, vast dat de draagwijdte van artikelen 
13.2 en 13.3 niet duidelijk is in het licht van de Werkingsregels 
en vraagt Elia dan ook om het verband tussen deze twee 
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bepalingen te verduidelijken of om ze uit het contract te 
schrappen.  

 (13.4) According to clause 13.4, Elia can unilaterally terminate the contract in 
case of insolvency or bankruptcy of the CP. FEBEG cannot accept this: (i) if the 
default is a consequence of Elia not making the remuneration payments as 
planned and on time. Furthermore, CP should also have the option to terminate 
the contract in case of a default from Elia (ii) if a CP is funded by Lenders based 
on CRM revenues, these will normally have a pledge on the assets in case of 
insolvency or bankruptcy. Following such pledge, the CRM contract should be 
transferred to the Lenders as per Art 14. 

Uit deze bepaling blijkt dat het contract niet automatisch 
wordt beëindigd in geval van een insolventieprocedure of 
faillissement van de capaciteitsleverancier. Bij een 
faillissement komt er over het algemeen een curator tussen.  
Bovendien is Elia volgens de wet verplicht om de vergoeding 
via een door de wet voorziene financiering te betalen. 
Bijgevolg zal Elia het contract niet kunnen beëindigen voor 
verzuim van haar verplichting om de vergoeding te betalen.  
In het geval van zakelijke zekerheden  die de 
capaciteitsleverancier heeft gesteld ten voordele van een 
schuldeiser (zoals een bank) is het in feite niet uitgesloten dat 
de eigendom van de CMU aan de bank wordt overgedragen. 
Een bank kan het capaciteitscontract echter alleen verkrijgen 
(en het contract kan dus alleen aan een derde of de bank 
worden overgedragen) als de bank ook voldoet aan de andere 
voorwaarden van de Werkingsregels en de contractuele 
voorwaarden (zo moet de bank onder andere CRM-kandidaat 
zijn/worden). 

Overdracht van het 
contract 

(14.2) CP must have the flexibility to be able to transfer their CRM contract to 
non CRM candidates such as 3rd party investors etc. 

Zoals hierboven uiteengezet sluit artikel 14.2 de 
veronderstelling van een overdracht van het 
capaciteitscontract binnen de voorziene voorwaarden niet uit.  

 


