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Toegangscontract 

Contractreferentie:[] 

tussen 

Elia System Operator N.V., een vennootschap naar Belgisch recht met het ondernemingsnummer 

0476.388.378 en met maatschappelijke zetel Keizerslaan 20,1000 Brussel, België, rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door [][][]en De heer David Zenner, respectievelijk in de hoedanigheid van []en 

Manager Customer Relations, 

hierna "Elia" genoemd 

en 

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

zetel[][][],[][],[], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [][][] en [][][], respectievelijk in de 

hoedanigheid van [] en [], 

hierna "Toegangshouder" genoemd 

Elia en/of de Toegangshouder kunnen ook elk aangeduid worden als "Partij" of gezamenlijk als 
"Partijen". 
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Wordt voorafgaand uiteengezet: 

- Elia heeft het eigendomsrecht op, of ten minste het gebruiks- of exploitatierecht voor, het 
grootste deel van het Belgische elektriciteitsnet. 

- Elia werd aangeduid als netbeheerder op federaal en gewestelijk niveau. 

- Overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen, wensen de partijen hun contractuele 
rechten en verplichtingen in verband met de Toegang tot het Elia-Net, voor elk Injectie- en/of 
Afnamepunt, vast te leggen in het Contract. 

- De Partijen verbinden er zich toe om te goeder trouw samen te werken in geval van moeilijke 
interpretatie van Artikelen van het Contract, meer in het bijzonder deze die specifiek handelen 
over de aansluitingen van de Netgebruikers, en met name bij het afsluiten van 
aansluitingscontracten op een latere datum. 

Wordt overeengekomen wat volgt: 
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DEEL I: DEFINITIES EN VOORWERP VAN CONTRACT 

Art. 1 Definities en interpretatie 

1.1. Definities 

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

Bijgevolg gelden volgende definities voor doeleinden van het Contract: 

“Actief vermogen”: het elektrisch vermogen dat kan worden omgezet naar andere vormen 
van vermogen, zoals mechanisch, thermisch of akoestisch. De waarde is gelijk aan 
3 U I cosinus(phi), waarbij U en I de effectieve waarden zijn van de fundamentele 
componenten van de spanning (tussen een fase en de aarde) en de stroom (in die fase) en 
waarbij phi het faseverschil voorstelt tussen de fundamentele componenten van de spanning 
en de stroom. 

“(netto) Afgenomen Energie”: de integraal van het (netto) Afgenomen Vermogen in een 
gegeven Toegangspunt voor een gegeven periode. 

“(netto) Afgenomen Vermogen”: het verschil, indien dit positief is, in een gegeven 
Toegangspunt en voor een gegeven kwartier, tussen het vermogen dat wordt afgenomen 
door de met dit Toegangspunt geassocieerde belasting(en) en het vermogen dat wordt 
geïnjecteerd door de met dit Toegangspunt geassocieerde Lokale Productie-eenhe(i)d(en). 
Indien dit verschil negatief is, is het (netto) Afgenomen Vermogen gelijk aan nul. 

“Afname”: de afname van Actief vermogen: 

 op een Afnamepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-net, met 
uitzondering van de Afnamepunten die een Gesloten Distributienet voeden, of 

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

 de Afname-positie op een of meerdere toegangspunten die een Gesloten 
Distributienet voeden, aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-afname 
betreft, of 

 door een Export, of 

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

“Afnamepunt”: de fysieke plaats en het spanningsniveau van elk punt waar het vermogen 
vanuit het Elia-Net wordt afgenomen, en waarvoor Toegang tot het Elia-Net wordt verleend 
aan de Toegangshouder overeenkomstig dit Contract. 

“Afname van de Belasting”: het Actief vermogen dat bij aanwezigheid van Lokale Productie 
wordt afgenomen door een of meerdere belastingen die betrekking hebben op het betrokken 
Toegangspunt, met inbegrip van het verbruik van de productie-eenheid(en) wanneer die/ 
deze niet produceert / produceren. 

“Bankwerkdagen”: de werkdagen in de banksector in België. 

“Bandlevering”: het Actief vermogen per kwartier voor een Afnamepunt dat genomineerd 
wordt door een Toegangsverantwoordelijke en dat bevestigd wordt door de betreffende 
Netgebruiker. De Evenwichtsperimeter van [ARP] wordt aangepast voor alle relevante 
Bandleveringen. De specificaties voor Bandleveringen worden beschreven in het 
Toegangscontract. 

"Beheerder van het Gesloten Distributienet": natuurlijke of rechtspersoon aangeduid door 
de bevoegde overheid als beheerder van het Gesloten Distributienet. 
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“Bijkomend Toegangspunt”: het Toegangspunt tot het Elia-Net waarvan het Ter 
Beschikking Gestelde Vermogen voor Afname en/of Injectie permanent gebruikt wordt in 
normale exploitatie of occasioneel, zonder tijdslimiet, als aanvulling op een 
Hoofdtoegangspunt. 

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

“CDS-Toegangspunt” (of “Toegangspunt CDS”): het toegangspunt tot het Gesloten 
Distributienet van een Gebruiker van dit Gesloten Distributienet, waar op virtuele wijze het 
geheel van zijn fysieke afname(s) en/of injectie(s) van Actief vermogen binnen het Gesloten 
Distributienet kan worden geaggregeerd. 

“Contract”: dit Toegangscontract. 

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

“Distributie Afname-positie”: de energie die op Kwartierbasis door een andere 
distributienetbeheerder dan Elia, behorende tot de Belgische regelzone, wordt toegewezen 
aan de Evenwichtsperimeter van een Toegangsverantwoordelijke; 

“Elektriciteitsdecreten en/of -ordonnantie”: het Vlaams Decreet van 8 mei 2009 
houdende de algemene bepalingen betreffende het energiebeleid, het Decreet van het 
Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 
elektriciteitsmarkt en de Brusselse ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie 
van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zoals aangepast van tijd tot 
tijd. 

“Elektriciteitswet”: de Wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt, zoals aangepast van tijd tot tijd. 

“Elia-Net”: het elektriciteitsnet waarop Elia het eigendomsrecht of tenminste het gebruiks- of 
exploitatierecht heeft, en waarvoor Elia is aangeduid als netbeheerder. 

“Flexibele Toegang”: Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan 
de aansluiting, die conform de standaard vigerende regel moet worden geweigerd door een 
gebrek aan capaciteit omwille van congestie, toch wordt verleend mits aangepaste 
capaciteitstoekenningscriteria en mits de Toegang tot het Elia-net van deze Productie-
eenheid onder normale uitbatingsituatie beperkt kan worden in functie van de reeds aan één 
of meerdere andere Productie-eenheden toegewezen capaciteit of op netelementen 
beschikbare capaciteit. Het aansluitingscontract van de aansluitingsaanvrager legt deze 
capaciteits-toekenningscriteria vast. 

“Gebruiker van het Gesloten Distributienet”: een eindklant of producent die op het net 
van een Gesloten Distributienet is aangesloten en die beschikt over minstens één CDS-
Toegangspunt, ongeacht of hij al dan niet zijn keuze van een leverancier uitoefent. 

“(netto) Geïnjecteerde Energie“: de integraal van het (netto) Geïnjecteerde Vermogen in 
een gegeven Toegangspunt voor een gegeven periode. 

“(netto) Geïnjecteerde Vermogen“: het verschil, indien dit positief is, in een gegeven 
Toegangspunt en voor een gegeven kwartier, tussen het vermogen dat wordt geïnjecteerd 
door de met dit Toegangspunt geassocieerde Lokale Productie-eenhe(i)d(en) en het 
vermogen dat wordt afgenomen door de met dit Toegangspunt geassocieerde belasting(en). 
Indien dit verschil negatief is, is het (netto) Geïnjecteerde Vermogen gelijk aan nul. 

“Gesloten Distributienet”: het Gesloten Distributienet (of, volgens de Elektriciteitswet, de 
Elektriciteitsdecreten en/of –ordonnanties: industrieel gesloten net, professioneel gesloten 
net, gesloten distributienet) is een net dat rechtstreeks op het Elia-Net is aangesloten en dat 
door de bevoegde autoriteiten erkend is als een Gesloten Distributienet. 
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“Hoofdtoegangspunt”: het Toegangspunt tot het Elia-Net met het hoogste Ter Beschikking 
Gestelde Vermogen voor Afname indien er meerdere Toegangspunten op het Elia-net voor 
dezelfde elektrische installaties van een Netgebruiker zijn. Het Ter Beschikking Gestelde 
Vermogen op dat Toegangspunt moet ook groter dan of gelijk zijn aan de Jaarlijkse 
Vermogenspiek van het profiel van die Netgebruiker, waarbij dat profiel bestaat uit de 
synchrone som van de Afnames gemeten in alle Toegangspunten tot het Elia-Net voor 
dezelfde elektrische installaties van die Netgebruiker. 

“Injectie”: de injectie van Actief vermogen: 

 op een Injectiepunt dat rechtstreeks is aangesloten op het Elia-Net, met 
uitzondering van de Injectiepunten die een Gesloten Distributienet voeden, of 

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

 de Injectiepositie op een of meerdere toegangspunten die een Gesloten 
Distributienet voeden aangesloten op het Elia-Net, als het een netto-injectie 
betreft, of 

 door een Import, of 

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

“Injectiepunt”: de fysieke plaats en het spanningsniveau van elk punt waar het vermogen in 
het Elia-Net wordt geïnjecteerd, en waarvoor Toegang tot het Elia-Net wordt verleend aan 
de Toegangshouder overeenkomstig dit Contract. 

“Injectie- en Afnamepunt”: Indien Elia een meting van Afname vaststelt in een 
Toegangspunt, dat gedefinieerd werd als Injectiepunt zal dit punt door Elia, vanaf de dag 
waarop deze meting door Elia geobserveerd wordt, beschouwd worden als een Injectie- en 
Afnamepunt. Hetzelfde geldt indien Elia een meting van Injectie vaststelt in een 
Toegangspunt, dat gedefinieerd werd als Afnamepunt, vanaf de dag waarop deze meting 
geobserveerd wordt, zal dit punt beschouwd worden als Injectie- en Afnamepunt. 

“Jaarpiek van het Vermogen”: de hoogste waarde van het netto Afgenomen of 
Geïnjecteerde Vermogen die wordt gemeten tijdens de laatste twaalf maanden. 

“Jaarpiek van het Vermogen tijdens de Piektariefperiode”: de hoogste waarde van het 
netto Afgenomen Vermogen dat over de laatste twaalf maanden gemeten wordt tijdens de 
kwartieren die deel uitmaken van de piektariefperiode.  

“Leveringspunt”: een punt op een elektriciteitsnet of binnen de elektrische installaties van 
een Netgebruiker vanaf waar een flexibiliteitsdienst of een afschakelbare dienst wordt 
geleverd, dat gekoppeld is aan een telling die Elia in staat stelt om de levering van de dienst 
te controleren en te meten. 

“Lokale Productie”: er is sprake van Lokale Productie indien het Injectiepunt van één of 
meerdere Productie-eenheden identiek is aan het Afnamepunt van een of meerdere 
belastingen en indien de Productie-eenhe(i)d(en) zich op dezelfde geografische site 
bevind(t)(en)als de belasting(en) van de betrokken Netgebruiker. 

“Maandpiek van het Vermogen”: de hoogste waarde van het netto Afgenomen of 
Geïnjecteerde Vermogen die wordt gemeten tijdens de gehele betrokken maand. 

“Nominatie”: Een tabel die een aantal gegevens bevat zoals de kenmerken van een 
Toegang tot het Elia-Net op een bepaalde dag D, met inbegrip van de hoeveelheid Actief 
vermogen per tijdseenheid die door de partij verbonden aan de genoemde Nominatie moet 
geïnjecteerd of afgenomen worden. 

“Netgebruiker”: elke natuurlijke of rechtspersoon die als producent of afnemer of Beheerder 
van het Gesloten Distributienet op het Elia-Net is aangesloten en die, indien hij niet zijn 
eigen Toegangshouder is in de zin van dit Contract, een Toegangshouder heeft aangeduid 
voor zijn Toegangspunt(en). 

“Partijen”: Elia en de Toegangshouder, waarbij naar elk individueel wordt verwezen in dit 
Contract als een “Partij”. 

"Piektariefperiode”: de periode voorgesteld door Elia en vastgelegd door de CREG, in 
toepassing van de Tariefmethodologie, waarin de globale netbelasting op de Elia-Net 
statistisch het hoogst is. 
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“Productie-eenheid“: een fysieke eenheid die een generator bevat die elektriciteit opwekt 
en die geassocieerd is met een Toegangspunt van het Elia-Net. 

“Reactief vermogen”: het elektrische vermogen dat nodig is voor de opbouw van 
magnetische velden (bijvoorbeeld in motoren en transformatoren) of elektrische velden 
(bijvoorbeeld in condensatoren). De waarde is gelijk aan 3 U I sinus(phi), waarbij U en I de 
effectieve waarden zijn van de fundamentele componenten van de spanning (tussen een 
fase en de aarde) en de stroom (in die fase) en waarbij phi het faseverschil voorstelt tussen 
de fundamentele componenten van de spanning en de stroom. 

“Register van Toegangspunten”: register door Elia bijgehouden en zoals aangepast van 
tijd tot tijd dat, onder meer, vermeldt: 

 voor elk Afname- en/of Injectiepunt, de referentie van het Toegangscontract 
waardoor Toegang tot het Elia-Net wordt verleend;  

 voor elk Afname- en/of Injectiepunt, met uitsluiting van de Punten die een 
Gesloten Distributienet voeden dat aangesloten is op het Elia-net, de 
aangeduide Toegangsverantwoordelijke belast met de respectievelijke afname  
en injectie en de aanduiding van de leverancier; en 

 voor elk Toegangspunt dat een Gesloten Distributienet voedt dat aangesloten is 
op het Elia-net, de aangeduide Toegangsverantwoordelijke die belast is met de 
opvolging van de niet-toegekende energie in het Gesloten Distributienet en 

  het Ter Beschikking Gestelde Vermogen op elk Afnamepunt en/of elk 
Injectiepunt. 

“Schade”: behoudens indien anders bepaald in dit Contract, elke schade, kost, verlies (met 
inbegrip van winstderving en/of onderbreking van activiteiten), verplichting, 
aansprakelijkheid, boete, betalingsverplichting en/of invorderingskost, het weze rechtstreeks 
of onrechtstreeks voortvloeiend uit of verband houdend met het schadeverwekkend 
gegeven, ongeacht of deze voorzienbaar dan wel onvoorzienbaar is. 

“Tarief”: een generieke term gebruikt om, geheel of gedeeltelijk, de tarieven aan te duiden, 
die in het kader van dit Contract van toepassing zijn voor de Toegangshouders, waaronder 
ook, in voorkomend geval, voor de aansluiting op het Elia-Net, zoals deze zijn goedgekeurd 
door of, in voorkomend geval, opgelegd door de CREG in overeenstemming met de 
geldende wettelijke bepalingen zoals bepaald in Artikel 15 van onderhavig Contract en 
gepubliceerd voor een regulatoire periode door de CREG. 

“Tariefmethodologie”: methodologie voor het berekenen en vastleggen van de tarifaire 
voorwaarden inzake de aansluiting op en toegang tot het elektriciteitsnetwerk met een 
transmissiefunctie zoals opgesteld door de CREG in toepassing van artikel 12 § 2 van de 
Elektriciteitswet en gepubliceerd op de website van de CREG. 

“Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie”: 
de technische reglementen Plaatselijk Vervoer, lokale of gewestelijke transmissie van 
elektriciteit die van toepassing zijn of zullen worden in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en 
zoals aangepast van tijd tot tijd. 

“Technisch Reglement Transmissie”: het Koninklijk besluit van 19 december 2002, zoals 
aangepast van tijd tot tijd, houdende een technisch reglement voor het beheer van het 
transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe. 

“Technische Reglementen”: het Technisch Reglement Transmissie en de Technische 
Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie. 

“Ter Beschikking Gesteld Vermogen”: het maximaal schijnbaar Afgenomen en/of 
Geïnjecteerde Vermogen dat wordt vastgesteld voor een Toegangspunt in het 
aansluitingscontract van de betrokken Netgebruiker en dat deze Netgebruiker het recht 
verleent om het vermogen af te nemen en/of te injecteren van en/of naar het Elia-Net ten 
belope van dat Ter Beschikking Gestelde Vermogen. 

“Toegang tot het Elia-Net”: het gebruik van het Elia-Net en van de ondersteunende 
diensten m.b.t. injectie en/of afname van elektrische energie. 
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“Toegangsaanvraag”: de toegangsaanvraag ingediend door de Toegangsaanvrager 
overeenkomstig de geldende Technische Reglementen. 

“Toegangsaanvrager”: de Partij die de Toegangsaanvraag indient met het oog op het 
afsluiten van een Toegangscontract; dit kan de Netgebruiker zijn, of enige andere natuurlijke 
persoon of rechtspersoon voor zover deze door de Netgebruiker is aangeduid, en dit binnen 
de beperkingen van de van kracht zijnde wetten en reglementen. 

“Toegangscontract”: het Contract tussen Elia en de Toegangshouder dat de voorwaarden 
bepaalt in verband met het verlenen van Toegang tot het Elia-Net. 

“Toegangshouder”: de Toegangsaanvrager die het Contract afsluit met Elia; dit kan de 
Netgebruiker zijn, of gelijk welke andere natuurlijke of rechtspersoon die de Netgebruiker 
aanwijst binnen de beperkingen van de toepasselijke wetten en reglementen. 

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

“Toegangsverantwoordelijke” of “ARP”: elke natuurlijke of rechtspersoon ingeschreven in 
het register van toegangsverantwoordelijken overeenkomstig het Technisch Reglement 
Transmissie; in de Technische Reglementen Plaatselijk Vervoer, Lokale en Gewestelijke 
Transmissie soms ook nog aangeduid met de term evenwichtsverantwoordelijke. 

“Toegangsverantwoordelijke belast met de afname (van de belasting)”: de 
Toegangsverantwoordelijke aan wie de opvolging van de afname in een Afnamepunt wordt 
toegewezen in het kader van zijn toegangsverantwoordelijkheid en die aangeduid wordt 
volgens de Bijlage 3bis A) of 3ter. 

“Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie (van de Lokale Productie)”: de 
Toegangsverantwoordelijke aan wie de injectie in een Injectiepunt wordt toegewezen in het 
kader van zijn toegangsverantwoordelijkheid en die aangeduid wordt volgens de Bijlage  
3bis B) of 3ter. 

“Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging”: de 
Toegangsverantwoordelijke(n) die belast is(zijn) met de injectie en/of de afname in een 
Toegangspunt, zoals, aangeduid in de Bijlagen 3, 3bis of 3ter, of met één of meerdere 
injectie(s) en/of afname(s) in een Gesloten Distributienet. 

“Toevoegingsaanvraag / Wijzigingsaanvraag van de duur”: respectievelijk de aanvraag 
tot toevoeging / wijziging van de duur van één of meerdere Toegangspunten aan het 
Contract overeenkomstig artikel 9 van het Contract. 

“Tractienet spoor”: elektrische installaties van de spoorweginfrastructuurbeheerder die 
nodig zijn voor de uitbating van het spoorwegnet waarop, in de zin van de Elektriciteitswet, 
de bepalingen van een Gesloten Distributienet dat op het Elia-Net is aangesloten, van 
toepassing zijn. 

“Wet van 2 augustus 2002”: de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties, en zoals aangepast van tijd tot tijd. 

1.2. Aanvullende interpretatieregels 

De titels en hoofdingen in het Contract worden enkel opgenomen voor de eenvoud van 
verwijzing en drukken op geen enkele wijze de bedoeling van Partijen uit. Zij zullen niet in 
overweging worden genomen bij de interpretatie van de bepalingen van het Contract. 

De Bijlagen van het Contract maken integraal deel uit van het Contract. Elke verwijzing naar 
het Contract omvat de Bijlagen, en vice versa. Indien er een interpretatieconflict is tussen 
een Bijlage van dit Contract en één of meerdere bepalingen van dit Contract, zullen de 
bepalingen van dit Contract voorrang hebben. Bij een interpretatieconflict of een afwijking 
tussen het onderhavige Contract en één of meerdere elementen van de Tarieven, zullen 
deze elementen van de Tarieven voorrang hebben. Indien de Toegangshouder praktische 
vragen heeft betreffende de interpretatie van een procedure vermeld in dit contract of in de 
Bijlage daarbij, zal hij deze vraag voorleggen aan Elia. 

De concretisering in het Contract van een specifieke verplichting of bepaling opgenomen in 
de Technische Reglementen, zal op geen enkele wijze worden geacht afbreuk te doen aan 
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de verplichtingen of bepalingen die, krachtens de Technische Reglementen toepassing 
dienen te vinden op de relevante situatie. 

Art. 2 Voorwerp van het Contract 

 Dit Contract regelt de contractuele rechten en verplichtingen van de Partijen met betrekking 
tot de Toegang tot het Elia-Net voor wat betreft Injectie- en/of Afnamepunten rechtstreeks 
aangesloten op het Elia-Net. 

Dit Contract geldt voor alle Toegangspunten waarvoor de Toegangshouder Toegang heeft 
gekregen tot het Elia-Net en die ingeschreven zijn in het Register van Toegangspunten. 

Elke Partij is zich bewust van de onderlinge samenhang die bestaat tussen het 
aansluitingscontract, het contract van Toegangsverantwoordelijke en het Toegangscontract 
die elk ten aanzien van elkaar een noodzakelijk accessorium zijn voor de veiligheid, 
betrouwbaarheid en de efficiëntie van het Elia-Net en die derhalve onmisbaar zijn voor de 
uitvoering van de contractuele relatie. 

Onverminderd Artikel 21.6, indien de Toegangshouder geen Netgebruiker is, erkent de 
Toegangshouder dat hij de uit dit Contract voortvloeiende rechten en verplichtingen met 
betrekking tot de Toegang tot het Elia-Net, die op de Netgebruiker van toepassing zouden 
kunnen zijn, in het bijzonder de gevolgen voor de Netgebruiker in geval van afwezigheid van 
de aanwijzing van een Toegangshouder voor zijn Toegangspunt(en) ter kennis heeft 
gebracht van de Netgebruiker. 

De Partijen zorgen ervoor dat hun contractuele relaties ten aanzien van elkaar steeds 
steunen op het bestaan en de goede uitvoering van de nodige contractuele afspraken met 
de relevante partijen die een aansluitingscontract en/of een contract van 
toegangsverantwoordelijke hebben afgesloten met Elia of een andere netbeheerder binnen 
de Belgische regelzone. 

De Partijen erkennen en aanvaarden uitdrukkelijk dat de bepalingen opgenomen in dit 
Contract en in het bijzonder in artikel 8 en 11 geenszins afbreuk beogen te doen aan de 
verplichtingen van de Toegangshouder, de Toegangsverantwoordelijke of de Netgebruiker 
ten overstaan van zijn medecontractanten krachtens overeenkomsten waarbij Elia geen 
partij is. De betrokken personen regelen deze aangelegenheden onder elkaar tot volledige 
ontlasting van Elia. 
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DEEL II: ALGEMENE VOORWAARDEN 

Art. 3 Bewijs van de financiële solvabiliteit van de Toegangshouder 

Het sluiten van het Contract veronderstelt dat de Toegangshouder het bewijs levert van zijn 
financiële solvabiliteit. 

Het bewijs van de financiële solvabiliteit van de Toegangshouder bij het sluiten van het 
Contract veronderstelt dat de Toegangshouder voldoet aan de bijzondere bepalingen inzake 
financiële waarborgen zoals overeengekomen in het Contract. 

Tijdens de gehele duur van het Contract moet de Toegangshouder, op gemotiveerd verzoek 
van Elia, het bewijs leveren aan Elia van zijn financiële solvabiliteit. 

De financiële solvabiliteit van de Toegangshouder tijdens de uitvoering van het Contract is 
een essentieel bestanddeel van het met Elia afgesloten contract en van de door Elia 
aangegane verbintenissen. 

Art. 4 Facturatie- en betalingsvoorwaarden 

4.1. Facturen 

Facturen worden opgesteld op grond van de technische modaliteiten en de periodiciteit 
bepaald in dit Contract en in Bijlage 15 van het Contract. 

Facturen worden verzonden naar het facturatieadres van de Toegangshouder, zoals dit 
gepreciseerd is in Bijlage 1 van het Contract. Van zodra de Toegangshouder expliciet zijn 
goedkeuring geeft, zal de facturatie plaatsvinden langs elektronische weg gericht aan de e-
mailadressen voor facturatie opgegeven in Bijlage 1 van het Contract. 

4.2. Betalingstermijn 

Facturen moeten, netto zonder korting, door de Toegangshouder aan Elia betaald worden 
binnen de 15 dagen volgend op de ontvangst, die geacht wordt plaats te vinden 3 dagen na 
de verzendingsdatum. 

Bij gebreke van betaling van de volledige of gedeeltelijke factuurbedragen, binnen de 
gestelde termijn van 18 dagen na de verzendingsdatum heeft Elia, van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling, recht op de verwijlinteresten waarvan het percentage wordt 
vastgesteld overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002. De interest zal 
verschuldigd zijn vanaf de 18e dag na verzendingsdatum tot op de datum van algehele 
betaling. 

Bovendien heeft Elia dan, onverminderd haar recht op vergoeding van de gerechtskosten 
overeenkomstig het Gerechtelijk Wetboek, recht op de schadeloosstelling voorzien in artikel 
6 van de Wet van 2 augustus 2002. De hierboven opgenomen bepalingen doen geen 
afbreuk aan de overige rechten van Elia overeenkomstig toepasselijke wetten en 
reglementen en de bepalingen van het Contract. 

4.3. Bezwaar 

Elk bezwaar betreffende een factuur moet, om ontvankelijk te zijn, door de Toegangshouder 
vóór de 18e dag na verzending van de factuur worden geformuleerd per aangetekend 
schrijven gericht aan Elia, waarin de Toegangshouder zo omstandig en gedetailleerd als 
redelijkerwijs mogelijk is de redenen aangeeft die zijn bezwaar verantwoorden. 

Een bezwaar heft geenszins de verplichting op om de factuur te betalen volgens de 
bepalingen van Artikel 4.2. van het Contract, behoudens in geval het bezwaar van de 
Toegangshouder manifest gegrond is. 

Indien de Toegangshouder overeenkomstig deze bepaling een betwiste factuur volledig 
heeft betaald en achteraf blijkt dat het overeenkomstig deze bepaling geformuleerde 
bezwaar gegrond is, heeft de Toegangshouder het recht de in voorkomend geval 
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onverschuldigde betaalde bedragen terug te vorderen overeenkomstig de toepassing 
mutatis mutandis van Artikel 4.2. van het Contract. 
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4.4. Modaliteiten voor het invorderen van eventueel onbetaalde sommen 

Bij gebreke van betaling van de factuur binnen de zeven (7) dagen na de ontvangst door de 
Toegangshouder van een ingebrekestelling per aangetekend schrijven vanwege Elia, die 
geacht wordt plaats te vinden binnen de drie (3) dagen na de verzending ervan, zal Elia, 
onverminderd de toepassing van de voorgaande bepalingen, het recht hebben om beroep te 
doen op de financiële waarborg zoals gepreciseerd in dit Contract. De maatregelen voor het 
invorderen van onbetaalde sommen zullen door Elia op niet-discriminerende en redelijke 
wijze worden toegepast. 

Art. 5 Vertrouwelijkheid en bescherming van commerciële gegevens 

Partijen verbinden zich er toe om de informatie die zij, in het kader van en naar aanleiding 
van dit Contract met elkaar uitwisselen en van elkaar bekomen en die de mededelende 
Partij als vertrouwelijk bestempelt en/of die moet worden beschouwd als vertrouwelijk 
overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen, vertrouwelijk te behandelen en niet 
mee te delen aan derden behoudens wanneer aan minstens één van de volgende 
voorwaarden voldaan is: 

1) indien Elia en/of de Toegangshouder werd opgeroepen om in rechte te 
getuigen of in hun verhouding met de controle-autoriteiten voor de 
elektriciteitsmarkt of andere administratieve overheden; 

2) in het geval van een voorafgaand schriftelijk akkoord van diegene van wie de 
vertrouwelijke informatie uitgaat; 

3) wat betreft Elia, in het kader van contracten en/of regels of in overleg met 
beheerders van andere netten, buitenlandse netbeheerders, entiteiten die 
opgericht zijn in het kader van de samenwerking tussen beheerders van 
Europese netten op pan-Europees of regionaal niveau, en/of entiteiten die 
bepaalde opdrachten van de netbeheerders in onderaanneming uitvoeren, en 
voor zover de bestemmeling van deze informatie er zich toe verbindt aan deze 
informatie dezelfde graad van vertrouwelijkheid te geven als deze gegeven 
door Elia; 

4) indien deze informatie gemakkelijk en gewoonlijk toegankelijk is of voor het 
publiek beschikbaar is; 

5) wanneer de mededeling door Elia en/of de Toegangshouder onmisbaar is voor 
technische of veiligheidsredenen, onder meer aan de onderaannemers en/of 
hun werknemers en/of hun vertegenwoordigers, voor zover deze 
bestemmeling(en) gebonden zijn door regels van vertrouwelijkheid die op 
gepaste wijze de bescherming van de vertrouwelijkheid van de informatie 
waarborgen. 

Partijen aanvaarden dat de vertrouwelijkheid van gegevens niet tussen hen kan worden 
ingeroepen, noch ten aanzien van andere personen, onder meer de Netgebruiker, betrokken 
bij de uitvoering van het Contract. 

Onverminderd de toepasselijke wetten en reglementen blijft deze bepaling in ieder geval 
geldig tot 5 jaar na de beëindiging van het Contract. 

Art. 6 Geschillenbeslechting 

De Toegangshouder verklaart hierbij dat hij door Elia, voorafgaand aan het ondertekenen 
van het Contract, op de hoogte werd gebracht van zijn rechten en onder meer van het feit 
dat de geschillen betreffende de verplichtingen van Elia, met uitzondering van de geschillen 
over de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Contract, mogen worden 
voorgelegd, naargelang zijn keuze, en alnaargelang de toepasselijke federale en 
gewestelijke regelgeving daarin voorziet, aan een door de betrokken regulator 
georganiseerde bemiddeling, geschillenkamer of geschillendienst, de Rechtbank van 
koophandel te Brussel of een ad hoc arbitrage overeenkomstig de bepalingen van het 
Gerechtelijk Wetboek. 
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Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering 
van het Contract of van latere contracten of operaties die er zouden kunnen uit voortvloeien, 
alsook elk ander geschil betreffende of verband houdend met het Contract zal naar keuze 
van de meest gerede Partij worden voorgelegd, tenzij wettelijk anders bepaald: 

 aan de bevoegdheid behorend aan de Rechtbank van koophandel te Brussel, 
of; 

 ter bemiddeling of aan een geschillenkamer of –dienst die georganiseerd wordt 
door de betrokken regulator in overeenstemming met de van kracht zijnde 
wetten en reglementen; of 

 aan een ad hoc arbitrage overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek. 

De Toegangshouder verklaart hierbij ook, voorafgaand aan het ondertekenen van dit 
Contract, door Elia op de hoogte te zijn gebracht van de bepalingen in de toepasselijke 
federale en/of gewestelijke regelgeving in verband met de bemiddeling. 

Gelet op de complexe verhoudingen, aanvaarden Partijen bij deze, teneinde de toepassing 
van de regels inzake samenhang of tussenkomst mogelijk te maken, hetzij om in geval van 
samenhangende geschillen afstand te doen van elk arbitragebeding teneinde in een andere 
gerechtelijke procedure tussen te komen, hetzij, omgekeerd, om afstand te doen van een 
gerechtelijke procedure teneinde deel te nemen aan een meerpartijen arbitrage. In geval 
van verdeeldheid wordt de voorkeur gegeven aan de eerst ingeleide procedure. 

Art. 7 Maatregelen in geval van een noodsituatie en/of overmacht 

7.1. Definities en gevolgen van overmacht en noodsituatie 

De uitvoering van de verplichtingen voorwerp van het Contract, waarvoor overmacht en/of 
een noodsituatie zoals gedefinieerd in de Technische Reglementen of in de zin van het 
Belgisch burgerlijk recht wordt ingeroepen, wordt tijdelijk opgeschort voor de duur van de 
gebeurtenis die aanleiding geeft tot overmacht en/of noodsituatie. 

De Partij die een situatie van overmacht en/of een noodsituatie inroept, zal zo snel mogelijk 
de andere Partij op de hoogte brengen per telefoon en/of e-mail en/of fax van de reden 
waarom zij haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet kan uitvoeren en welke de 
redelijkerwijze voorzienbare termijn van de niet-uitvoering zal zijn. 

De Partij die een situatie van overmacht en/of noodsituatie inroept, stelt niettemin alles in het 
werk om de gevolgen van de niet-uitvoering van zijn verplichtingen t.a.v. de andere Partij, 
het Elia-Net en derden te beperken en zijn verplichtingen opnieuw te vervullen. 

Indien de periode van overmacht en/of noodsituatie een duur heeft van 30 opeenvolgende 
dagen of meer en dat een Partij, als gevolg van de situatie van overmacht en/of 
noodsituatie, niet in staat is om de essentiële verplichtingen van het Contract na te komen, 
mag een Partij het Contract opzeggen met onmiddellijke ingang via een gemotiveerd 
aangetekend schrijven. 

7.2. Maatregelen 

In geval zich een noodsituatie of een meervoudige incidentsituatie, zoals gedefinieerd in de 
Technische Reglementen voordoet of ingeval Elia meent dat een noodsituatie zich 
redelijkerwijze zou kunnen voordoen, kan Elia de nodige maatregelen, eventueel preventief, 
treffen die beschreven staan in de Technische Reglementen, waaronder het hanteren van 
de reddingscode en de heropbouwcode. 

De reddingscode bepaalt de operationele procedures in het kader van een noodsituatie, een 
dreigend tekort of een situatie van veelvuldige incidenten en omvat ook het afschakelplan, 
dat onder meer de procedures en prioriteiten inzake afschakelen van Netgebruikers bepaalt. 

De heropbouwcode bevat de operationele procedures voor de heropbouw van het elektrisch 
systeem. 
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De reddingscode en de heropbouwcode kunnen geconsulteerd worden op vraag van de 
Toegangshouder. Deze codes kunnen op elk moment door Elia worden gewijzigd met 
inachtneming van de wettelijke en reglementaire bepalingen. 

De toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de reddingscode en de 
heropbouwcode en de eventuele latere wijzigingen zijn van toepassing op de Partijen. 

De Toegangshouder verbindt zich ertoe onverwijld alle maatregelen overeenkomstig de 
voorafgaande bepalingen na te leven die hem door Elia per telefoon en/of e-mail en/of fax 
worden meegedeeld teneinde noodsituaties te voorkomen en/of te verhelpen.  

Art. 8 Procedure voor toegang, Identificatie van de Toegangspunten en 
Aanduiding van de Toegangshouder voor een of meerdere 
Toegangspunten 

8.1  Beginselen 

De Toegangspunten hebben een geldigheidsduur die de duur van de aansluiting op het Elia-
Net niet mogen overschrijden. Die geldigheidsduur kan onderbroken of geschorst worden in 
de gevallen beschreven in artikel 16. 

De Netgebruiker kan voor onbepaalde duur zijn eigen Toegangshouder zijn voor zijn 
Toegangspunten. Wanneer de Netgebruiker niet zelf de Toegangshouder is, duidt hij 
uitdrukkelijk enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan om de rechten en 
verplichtingen als Toegangshouder te vervullen voor zijn Toegangspunt(en), voor een 
bepaalde geldigheidsduur en volgens de modaliteiten beschreven in Artikel 8.2.  

Bij uitzondering, indien een Toegangspunt een Gesloten Distributienet, aangesloten op het 
Elia-Net zoals beschreven in Bijlage 14 van dit Contract voedt, en van zodra de 
Netgebruiker van het Gesloten Distributienet zijn eigen leveranciers kiest, kan alleen de 
Beheerder van het Gesloten Distributienet, aangeduid worden als Toegangshouder bij Elia 
voor deze Toegangspunt(en) die een Gesloten Distributienet voeden dat aangesloten is op 
het Elia-Net. 

De identiteit en de persoonlijke gegevens van de Toegangshouder aangeduid in de 
Toegangsaanvraag worden meegedeeld aan Elia en voldoen aan de bepalingen van Bijlage 
1. Bijlage 2 bevat de noodzakelijke informatie voor de aanduiding van een Toegangshouder 
voor één of meerder Toegangspunten alsook de identificaties van één of deze 
Toegangspunten, die moet worden gericht aan de contactpersoon van Elia. 

8.2  Modaliteiten voor de aanduiding van de Toegangshouderverschillend van de 
Netgebruiker  

De aanduiding van een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon als Toegangshouder 
door de Netgebruiker voor het (de) betrokken Toegangspunt(en)gebeurt voor een bepaalde 
duur, die niet korter mag zijn dan drie (3) kalendermaanden. De eerste dag van de 
geldigheid van de aanduiding moet op de eerste dag van een kalendermaand vallen en de 
laatste dag van de geldigheid van die aanduiding op de laatste dag van een kalendermaand 
(ten vroegste de laatste dag van de 3de kalendermaand). 

De aanduiding door de Netgebruiker van de Toegangshouder voor zijn Toegangspunt(en) is 
van kracht op de eerste dag van de maand volgend op de kalendermaand waarin Elia, 
binnen een termijn van maximaal tien (10) kalenderdagen na de indiening van de 
Toegangsaanvraag, het dossier met de vraag voor aanduiding neergelegd door de 
Toegangshouder bij Elia als volledig beschouwt. In het geval waar de Netgebruiker reeds 
Toegangshouder is kan het begin van de geldigheidsduur van deze aanduiding 
teruggebracht worden tot minimaal tien (10) kalenderdagen alleen in het geval indien het 
(de) betrokken Toegangspunt(en) gedekt is/zijn door een CIPU-contract bedraagt de termijn 
minimum dertig (30) kalenderdagen. 

De aanduiding van een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon als Toegangshouder 
moet ondertekend worden door de Netgebruiker en de aangeduide Toegangshouder. De 
Netgebruiker kan de Toegangshouder de toelating verlenen om enkel de Bijlage 2 behoorlijk 
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ingevuld conform de bepalingen van dit Artikel in te dienen bij Elia, door hem de opdracht te 
verlenen die voldoet aan de voorwaarden die vermeld zijn in Bijlage 12 van het Contract. 

Indien de Toegangspunten die de Toegangshouder in Bijlage 2 moet identificeren, 
verschillende Netgebruikers betreffen, moet Bijlage 2 zoveel keer gebruikt worden als er 
verschillende Netgebruikers zijn. 

Art 9. Toevoeging van een Toegangspunt aan dit Contract en aanpassing of 
vernieuwing van de aanduiding van de Toegangshouder voor één of 
meerdere Toegangspunten 

9.1 Toevoeging van Toegangspunten aan het Toegangscontract 

Het (de)Toegangspunt(en)dat (die) wordt (worden) toegevoegd aan het Toegangscontract 
van een Toegangshouder heeft (hebben) een onbepaalde geldigheidsduur, zoals bepaald in 
Artikel 8.1. 

Indien de Netgebruiker zijn eigen Toegangsverantwoordelijke is, dan zal hij dit zijn voor een 
onbepaalde duur voor het (de) Toegangspunt(en) dat (die) wordt (worden) toegevoegd.  

Indien een natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt aangeduid als Toegangshouder, 
gebeurt die aanduiding voor dat (die) Toegangspunt(en) voor een bepaalde duur, die niet 
korter mag zijn dan drie (3) kalendermaanden en de eerste dag van de geldigheid moet op 
de eerste dag van een kalendermaand vallen en de laatste dag van de geldigheid op de 
laatste dag van een kalendermaand, en dit ten vroegste de laatste dag van de 3de 
kalendermaand. 

. 

Een Toegangshouder die één of meerdere Toegangspunten wil toevoegen aan het 
Toegangscontract dient een Toevoegingsaanvraag in bij Elia, die de aanduiding van de 
Toegangshouder materialiseert voor dat (die) bijkomend(e) Toegangspunt(en), mits 
inachtneming van de procedure bepaald in Artikel 8 van dit Contract. 

 

Volgend op de ontvangst van de geldig ingediende Toevoegingsaanvraag van 
Toegangspunten: 

 zal Elia de partij in wier bestaande Toegangscontract deze Toegangspunten 
waren opgenomen voor die wijziging van aanduiding, op de hoogte brengen, 
indien het bestaande Toegangspunten betreft en zal een nieuwe Bijlage 2 
voorstellen in voorkomend geval waarin de nieuwe einddatum van de 
aanduiding is opgenomen; 

 zal Elia het Register van Toegangspunten aanpassen en een bevestiging 
sturen aan de nieuwe Toegangshouder ten laatste binnen de tien (10) 
werkdagen na de datum van de ontvangst van de volledige 
Toevoegingsaanvraag van Toegangspunten. 

9.2 Wijziging van de aanduiding van de Toegangshouder voor een of meerdere 
Toegangspunten 

De aanduiding van de Toegangshouder voor een of meerdere Toegangspunten, met 
inbegrip van de geldigheidsduur van die aanduiding, zoals vastgelegd in Bijlage 2 van dit 
Contract, kan op elk moment gewijzigd worden overeenkomstig de hierna beschreven 
procedure. 

De Toegangshouder dient een Wijzigingsaanvraag voor de aanduiding van de 
Toegangshouder in bij de contactpersoon van Elia door middel van het document voorzien 
in Bijlage 2 van dit Contract in te dienen conform de modaliteiten beschreven in Artikel 8.2. 

Volgend op de ontvangst van de geldig ingediende Wijzigingsaanvraag m.b.t. de aanduiding 
van de Toegangshouder zal Elia het Register van Toegangspunten aanpassen en hiervan 
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een bevestiging sturen aan de Toegangshouder uiterlijk tien (10) werkdagen na de datum 
van ontvangst van de volledige Wijzigingsaanvraag m.b.t. de aanduiding van de 
Toegangshouder. 

De nieuwe einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangshouder kan 
vroeger zijn dan de bestaande einddatum maar moet noodzakelijk betrekking hebben op de 
laatste dag van een kalendermaand. 

Een nieuwe aanduiding van een Toegangshouder beëindigd automatisch de voorgaande 
aanduiding en wordt van kracht volgens de termijnen vastgelegd in Artikel 9.2. 

9.3 Hernieuwing van de aanduiding van de Toegangshouder voor een of meerdere 
Toegangspunten 

Negentig (90) kalenderdagen voor de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van 
een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon als Toegangshouder, zoals bepaald in 
Bijlage 2 (in zoverre de geldigheidsduur van die aanduiding het toelaat) nodigt Elia de 
Netgebruiker via e-mail uit om een Toegangshouder aan te duiden. Elia herinnert hem eraan 
dat de Toegangshouder de Netgebruiker zelf kan zijn of een andere rechtspersoon of 
natuurlijke persoon die hij aanduidt mits inachtneming van de in Artikel 8.2. van dit Contract 
bepaalde procedure. Elia deelt eveneens, ter informatie, een kopie van die uitnodiging via e-
mail mee aan de actueel aangeduide Toegangshouder. 

Uiterlijk vijfenveertig (45) kalenderdagen voor de einddatum van de geldigheid van de 
aanduiding van de Toegangshouder brengt de Toegangshouder gekozen door de 
Netgebruiker Elia op de hoogte over de aanduiding van de Toegangshouder. 

Indien uiterlijk vijfenveertig (45) kalenderdagen voor de einddatum van de geldigheid van de 
aanduiding van de Toegangshouder bepaald in Bijlage 2 nog geen Toegangshouder is 
aangeduid, stelt Elia de Netgebruiker per aangetekend schrijven, met kopie aan de 
momenteel aangeduide Toegangshouder, in kennis van het feit dat de Toegangshouder de 
nodige stappen moet ondernemen om de Toegangshouder te worden voor de bijhorende 
Toegangspunten en voor dewelke geen enkele Toegangshouder werd aangeduid. De 
Netgebruiker moet in dat geval alle voorwaarden en verplichtingen vervullen die bepaald 
worden door het Toegangscontract dat hij dient te ondertekenen en dit uiterlijk twintig (20) 
kalenderdagen voor de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangshouder van zijn Toegangspunt(en). Het stellen van de financiële garantie en de 
aanduiding van een of meerdere Toegangsverantwoordelijke(n) moet(en) gebeuren uiterlijk 
tien (10) kalenderdagen voor de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangshouder voor het (de) betreffende Toegangspunt(en). Bij gebreke zal de 
Netgebruiker niet alleen beschouwd worden als de Toegangshouder voor het (de) 
betreffende Toegangspunt(en) maar ook als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van dit (deze) Toegangspunt(en). 

Indien de Netgebruiker op geldige wijze een Toegangshouder aanduidt voor het (de) 
Toegangspunt(en), uiterlijk eenentwintig (21) kalenderdagen voor de einddatum van de 
geldigheid van de aanduiding van de Toegangshouder wordt de lopende procedure voor de 
aanduiding van de Netgebruiker als zijn eigen Toegangshouder onderbroken. De andere 
rechtspersoon of natuurlijke persoon die wordt aangeduid als Toegangshouder voor dit 
(deze) Toegangspunt(en) onderneemt uiterlijk tien (10) kalenderdagen voor de einddatum 
van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangshouder voor dit (deze) 
Toegangspunt(en) de nodige stappen om alle voorwaarden en verplichtingen te vervullen 
voorzien in zijn Toegangscontract. 

In afwijking van vorige paragraaf, geldt dat indien het (de) Toegangspunt(en) gedekt wordt 
(worden) door een CIPU-contract, de termijn voor de hernieuwing van de aanduiding van de 
Toegangshouder en van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging in die 
Toegangspunten vastgesteld op dertig (30) kalenderdagen voor de einddatum van de 
geldigheid van de aanduiding van de Toegangshouder voor het (de) betreffende 
Toegangspunt(en). Bij gebrek aan aanduiding van een of meer Toegangsverantwoordelijken 
zal de Netgebruiker beschouwd worden als de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging in dit (deze) Toegangspunt(en), zoals bepaald in Artikel 11 van dit Contract, en als 
ondertekenaar van het CIPU-contract. 
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Bij gebrek aan ondertekening van een Toegangscontract voor een of meerdere 
toegangspunten door de betrokken Netgebruiker binnen de voorgeschreven termijn enbij 
gebrek aan naleving de rechten en plichten van dit Contract, en na ingebrekestelling van de 
Netgebruiker door Elia per aangetekend schrijven, kan Elia die Toegangspunten 
afschakelen vanaf de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangshouder voor dit (deze) Toegangspunt(en). De Netgebruiker aanvaardt de gevolgen 
van die afschakeling. 

Een kopie van die ingebrekestelling wordt verzonden aan de betrokkenregulator. 

Elia informeert de betrokken regulator(en) over de afschakeling. 

Art. 10 Aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken 

De Toegangshouder duidt de Toegangsverantwoordelijke(n) aan die wordt (worden) belast 
met de opvolging in het (de) Toegangspunt(en) waarop dit Contract betrekking heeft. 

De aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken die actief zijn binnen de Gesloten 
Distributienetten, met uitzondering van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke 
die belast is met de opvolging van de niet-toegekende energie in het Gesloten Distributienet 
aangesloten op het Elia-Net, wordt niet geregeld door deze procedure maar door Artikel 4.2. 
van Bijlage 14 van dit Contract. Wat de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke 
betreft belast met de opvolging van de niet-toegekende energie in het Gesloten 
Distributienet aangesloten op het Elia-net, is de gehele hierna beschreven procedure 
mutatis mutandis van toepassing. 

De aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging in het (de) 
Toegangspunt(en) gebeurt voor een bepaalde duur die niet korter mag zijn dan drie(3) 
kalendermaanden. De eerste dag van de geldigheid van die aanduiding moet op de eerste 
dag van een kalendermaand vallen en de laatste dag van de geldigheid van die aanduiding 
op de laatste dag van een kalendermaand en dit ten vroegste op de laatste dag van de 3de 
kalendermaand. 

De aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging in het (de) 
Toegangspunt(en) is niet eerder van kracht dan op de eerste dag van de maand volgend op 
de kalendermaand waarin Elia,  binnen een termijn van maximaal tien (10) kalenderdagen 
na de indiening van de Toegangsaanvraag, het dossier met de vraag voor aanduiding, 
neergelegd door de Toegangshouder bij Elia als volledig beschouwt. Het begin van de 
geldigheid van de aanduiding kan worden teruggebracht tot minimum tien (10) 
kalenderdagen en dertig (30) kalenderdagen indien het/ de betrokken Toegangspunt(en) 
gedekt is/zijn door een CIPU-contract, voor zover die aanduiding bevestigd wordt door de 
betrokken Toegangsverantwoordelijke(n).  

De Bijlagen 3 tot 3ter beschrijven de verschillende mogelijkheden om (een) 
Toegangsverantwoordelijke(n) voor een Toegangspunt aan te duiden, waarbij het gebruik 
van de ene mogelijkheid het gebruik van de andere uitsluit. De energieleveranciers met de 
bijbehorende Toegangspunten worden eveneens geïdentificeerd in de Bijlagen 3 tot 3ter: 

De Bijlagen 3 tot 3ter zijn niet van toepassing voor het (de) Toegangspunt(en) die een 
Gesloten Distributienet voeden aangesloten op het Elia-Net van zodra een Gebruiker van 
het Gesloten Distributienet zijn eigen leverancier kiest. In dit geval stopt deze toewijzing 
onmiddellijk bij de inwerkingtreding van Bijlage 14 en in uitvoering van artikel 2.4 van deze 
Bijlage. Hetzelfde geldt voor de Bijlagen 9,10 en 11, zoals verder beschreven. 

De bijlagen 3 tot 3ter zijn van toepassing voor de volgende situaties: 

- Bijlage 3 

Ingeval de Toegangsverantwoordelijke met de Afname en met de Injectie belast is, 
gebeurt zijn aanduiding voor het (de) betrokken Toegangspunt(en) overeenkomstig 
Bijlage 3. 

- Bijlagen 3bis A) en B) 
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Indien een belasting en een Lokale Productie aanwezig zijn in een Toegangspunt, 
gebeurt de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken belast met, 
respectievelijk, de Afname van de belasting en Injectie van de Lokale Productie in 
de elektrische installaties onder het (de) betrokken 
Toegangspunt(en),overeenkomstig de Bijlagen 3bis A) en 3bis B): 

- Bijlage 3bis A) heeft betrekking op de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke die belast is met de Afname van de belasting en de 
identificatie van de overeenkomstige energieleverancier in het bepaalde 
Toegangspunt. 

- Bijlage 3bis B) heeft betrekking op de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke die belast is met de Injectie van de Lokale Productie 
ende identificatie van de overeenkomstige energieleverancier in het bepaalde 
Toegangspunt. 

- Bijlage 3ter 

Indien een belasting en een Lokale Productie aanwezig zijn in een Toegangspunt, 
worden de Toegangsverantwoordelijken die belast zijn met, respectievelijk, de 
(netto) Afgenomen Energie of de (netto) Geïnjecteerde Energie gemeten in het 
Toegangspunt, aangeduid overeenkomstig Bijlage 3ter. 

Wanneer 

- de Netgebruiker zijn eigen Toegangshouder is; of 

- de Toegangshouder, die door de Netgebruiker is aangeduid, (een) 
Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging heeft aangeduid 
die niet zelf de Toegangshouder is (zijn), 

kan de Toegangshouder ervoor kiezen om aan de Toegangsverantwoordelijke(n) belast met 
de opvolging, de toelating te verlenen om alleen de Bijlagen 3 tot 3ter, behoorlijk ingevuld 
conform de bepalingen van dit Artikel, in te dienen bij Elia voor zijn Toegangspunt(en), door 
aan deze Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging in het (de) 
Toegangspunt(en) de opdracht te verlenen die voldoet aan de voorwaarden die vermeld zijn 
in Bijlage 13 van het Contract. 

Voor zover toegelaten door de toepasselijke wetten en reglementen worden de specifieke 
modaliteiten voor de aanduiding in voorkomend geval van andere 
Toegangsverantwoordelijken dan de Toegangsverantwoordelijken die belast zijn met de 
opvolging, de Afname (van de belasting) en/of de Injectie (van de Lokale Productie) en de 
identificatie van de overeenkomstige energieleveranciers in de bepaalde Toegangspunten, 
vermeld in: 

- Bijlage 9 inzake de toekenning, uitgedrukt in procenten, aan de 
evenwichtsperimeters van de Toegangsverantwoordelijken van 
Toegangspunt(en) behorend tot een productiesite; 

- Bijlage 10 inzake de vaste bandlevering 

- Bijlage 11 inzake de flexibele bandlevering 

Indien de Toegangspunten bijbehorend aan de aangeduide Toegangshouder belast met de 
opvolging van het/de Toegangspunt(en), verschillende Netgebruikers hebben, moeten de 
Bijlagen 3 tot 3ter, 9, 10 en 11 zoveel keren gebruikt worden als er verschillende 
Netgebruikers zijn. Elke betrokken Netgebruiker ontvangt van de Toegangshouder een 
kopie van de aanduiding. 

De  uitvoering van de aanduiding, zoals hierboven bedoeld, blijft afhankelijk van de ad hoc 
ondertekening van de contracten en de hierin vastgestelde waarborgen. 

Art 11 Wijziging of hernieuwing van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke(n) 

11.1. Wijziging van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke(n) 
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De aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging in het (de) 
Toegangspunt(en), zoals bepaald in de Bijlagen 3 tot 3ter van het Contract, alsook de 
aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-
toekende energie in het Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net zoals bepaald in 
Bijlage 14bis, kan op elk moment gewijzigd worden door de Toegangshouder, met inbegrip 
van de geldigheidsduur van aanduiding, in overeenstemming met de hieronder beschreven 
procedure. Wat de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke betreft belast met de 
opvolging van de niet-toegekende energie in het Gesloten Distributienet aangesloten op het 
Elia-net, is de gehele hierna beschreven procedure mutatis mutandis van toepassing.  

De wijziging van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken die actief zijn binnen de 
Gesloten Distributienetten, met uitzondering van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-toegekende energie in het 
Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net, wordt niet geregeld door deze 
procedure maar door Artikel 4.2 van Bijlage 14 van dit Contract, met toepassing waarvan de 
Gebruiker van het Gesloten Distributienet zijn Toegangsverantwoordelijke(n) aanduidt. 

Elke Wijzigingsaanvraag van de aanduiding voor een bepaalde duur van de 
Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging moet bij Elia worden ingediend met 
inachtneming van de in Artikel 10 van dit Contract bepaalde procedure. 

De nieuwe einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van het (de) Toegangspunt(en) kan 
vroeger zijn dan de bestaande einddatum maar moet noodzakelijk betrekking hebben op de 
laatste dag van een kalendermaand. 

Elia deelt deze aanduiding mee aan de Netgebruiker, de Toegangshouder en de vroegere 
Toegangsverantwoordelijke(n.  

11.2. Hernieuwing van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke 

De hernieuwing van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke wordt geregeld door 
de hierna beschreven procedure. Wat de hernieuwing van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke betreft die belast is met de opvolging van de niet-toegekende 
energie is in het Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net, is de gehele hierna 
beschreven procedure mutatis mutandis van toepassing 

Negentig (90) kalenderdagen voor de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van 
de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging in het (de) Toegangspunt(en), zoals 
bepaald in Bijlage 3 (in zoverre de geldigheidsduur van die aanduiding het toelaat) nodigt 
Elia de Toegangshouder via e-mail uit om een Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging in het (de) Toegangspunt(en) aan te duiden, met inachtneming van de in Artikel 
10 van dit Contract bepaalde procedure. Elia deelt eveneens, ter informatie, een kopie van 
die uitnodiging via e-mail mee aan de aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging in het (de) Toegangspunt(en) en aan de Netgebruiker, alsook, in voorkomend 
geval, aan de Beheerder van het Gesloten Distributienet indien dit een andere juridische 
entiteit is dan de Toegangshouder, in het kader van de hernieuwing van de aanduiding van 
de Toegangsverantwoordelijke die belast is met de opvolging van de niet-toegekende 
energie in het Gesloten Distributienet dat aangesloten op het Elia-Net. 

Uiterlijk vijfenveertig (45) kalenderdagen voor de einddatum van de geldigheid van de 
aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging in het (de) 
Toegangspunt(en) informeert de Toegangshouder Elia van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke. 

Indien geen enkele Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging in het (de) 
Toegangspunt(en) wordt aangeduid uiterlijk vijfenveertig (45) kalenderdagen voor de in 
Bijlage 3 bepaalde einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke, brengt Elia de Toegangshouder, via aangetekend schrijven, ter 
kennis dat hij de nodige acties moet ondernemen om Toegangsverantwoordelijke te worden 
voor het (de) betrokken Toegangspunt(en) en voor de welke geen enkele 
Toegangsverantwoordelijke aangeduid is. De Toegangshouder moet, in dit geval, een 
contract van Toegangsverantwoordelijke (beschikbaar op de website van Elia op het adres 
www.elia.be) afsluiten en alle voorwaarden en plichten voorzien in contract van de 
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Toegangsverantwoordelijke die hij ten laatste twintig (20) kalenderdagen voor de einddatum 
van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke ondertekend. 
Onder Toegangshouder wordt door Elia verstaan de Toegangshouder die aangeduid is voor 
de periode die verder reikt dan de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging in het (de) Toegangspunt(en) of de 
Netgebruiker bij ontstentenis van Toegangshouder in de zin van Artikel 9.3. Het voorzien in 
de financiële garantie en de aanduiding van de Toegangshouder als 
Toegangsverantwoordelijke, met Bijlage 3, moeten ten laatste tien (10) kalenderdagen voor 
de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke voor 
het (de) Toegangspunt(en) plaatsvinden. 

Indien het (de) Toegangspunt(en) gedekt wordt (worden) door een CIPU-contract, wordt de 
termijn voor de hernieuwing van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast 
met de opvolging in het (de) Toegangspunt(en) vastgesteld op dertig (30) kalenderdagen 
voor de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke 
belast met de opvolging in dat (die) Toegangspunt(en). 

Een kopie van de ingebrekestelling wordt verzonden aan de Netgebruiker, alsook, in 
voorkomend geval, aan de Beheerder van het Gesloten Distributienet indien die een andere 
juridische entiteit is dan de Toegangshouder of de Netgebruiker, daarbij wordt hij herinnerd 
aan het vervolg van de procedure en wordt hij uitgenodigd om de nodige acties te 
ondernemen voor de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke die belast is met de 
opvolging in het (de) Toegangspunt(en). Een kopie van deze ingebrekestelling wordt ook 
verzonden naar de betrokken regulator(en) 

Indien de Toegangshouder zich niet conformeert naar die ingebrekestelling, in afwezigheid 
van een Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van het (de) Toegangspunt(en) 
voor het (de) betrokken Toegangspunt(en) rechtstreeks aangesloten op het Elia-Net, en na 
een nieuwe ingebrekestelling van de Netgebruiker via aangetekend schrijven, kan Elia het 
(de) Toegangspunt(en) afschakelen vanaf de einddatum van de geldigheid van de 
aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke. Een kopie van deze ingebrekestelling wordt 
ook verzonden naar de betrokken regulator.  

De Netgebruiker aanvaardt de gevolgen van die afschakeling. 

Wanneer Elia het (de) betrokken Toegangspunt(en) afschakelt, informeert Elia de betrokken 
regulator daarover. 

In alle gevallen van schorsing en/of beëindiging van het contract van 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van een (de) Toegangspunt(en), 
zonder voorafname te doen aan de vigerende wetten en reglementen, kan de 
Toegangshouder, na geïnformeerd te zijn door Elia, de procedure voor de aanduiding van 
een nieuwe Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van een (de) 
Toegangspunt(en) opstarten conform de procedure bepaald in Artikel 10 van dit Contract.  

In het geval dat de periode van schorsing en/of beëindiging van het contract van 
Toegangsverantwoordelijke niet toelaat de procedure te volgen, zal Elia alle redelijke 
middelen aanwenden opdat de Netgebruiker zo spoedig mogelijk een 
Toegangsverantwoordelijke aanduidt belast met de opvolging van het (de) 
Toegangspunt(en), indien deze hierom vraagt en zonder verplichting tot resultaat. De 
hernieuwing van Toegangsverantwoordelijken die actief zijn binnen een Gesloten 
Distributienet, met uitzondering van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
van de niet-toegekende energie in het Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net, 
alsook de gevolgen van de ontstentenis van die Toegangsverantwoordelijke(n) vanaf de dag 
van het einde van de geldigheid van hun aanstelling, worden niet geregeld door deze 
procedure maar door Artikel 4.4.4 van Bijlage 14 van dit Contract. 
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Art. 12 Duur van het Contract 

Dit Contract treedt in werking op de dag van ondertekening door alle Partijen. 

Dit contract treedt in werking onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een 
financiële garantie zoals beschreven in Artikel 13. 

Behoudens in geval van beëindiging en/of opzegging overeenkomstig Artikel 16 van het 
Contract, geldt het Contract voor een onbepaalde duur. 

Art. 13 Financiële Garanties 

13.1Algemeen 

De Toegangshouder zal aan Elia een financiële garantie bezorgen die, voor de duur van het 
Contract zoals vermeld in dit Artikel, voldoet aan de hierna gepreciseerde voorwaarden. 

De Toegangshouder erkent dat de financiële garantie een essentiële voorwaarde van dit 
Contract is. 

De financiële garantie is een zekerheid voor de tijdige en volledige betaling van alle 
verplichtingen die uit het Contract, en de eventuele schorsing en/of beëindiging daarvan, 
voortvloeien, alsook de verplichtingen overeenkomstig Artikel 16.5 van het Contract. 

De financiële garantie kan de vorm aannemen van een bankgarantie op eerste verzoek, 
uitgegeven door een financiële instelling tegen de voorwaarden vastgelegd in Artikel 13.2, of 
van de betaling van een geldsom tegen de voorwaarden vastgelegd in artikel 13.3. 

Het bedrag gewaarborgd door de financiële garantie is 1/12de van de raming van het jaarlijks 
te betalen Tarief door de Toegangshouder aan Elia zoals berekend overeenkomstig de 
berekeningmodaliteiten aangeduid in Bijlage 6 van het Contract. De garantie dient een duur 
te hebben van minstens één kalenderjaar en dient te worden vernieuwd in voorkomend 
geval zodat de vereiste zekerheid wordt behouden voor de volledige duurtijd van het 
Contract, inclusief de duur van uitvoering van alle financiële verplichtingen die uit het 
Contract voortvloeien. 

Bij elke toevoeging van één of meerdere Toegangspunten aan het Contract zoals bepaald in 
Artikel 9 van het Contract, moet de financiële garantie zijn aangepast op basis van de 
berekeningswijze aangeduid in Bijlage 6 van het Contract. In geval van verwijdering van één 
of meerdere Toegangspunten uit het Contract, kan de Toegangshouder eveneens een 
aanpassing van de financiële garantie bekomen op basis van dezelfde berekeningswijze. 

Bij de opzegging en/of beëindiging van het Contract wegens om het even welke reden, zal 
Elia de financiële garantie aan de Toegangshouder terugbezorgen indien vaststaat dat de 
Toegangshouder aan al zijn verbintenissen voortvloeiende uit het Contract of de opzegging 
en/of beëindiging ervan heeft voldaan. 

 13.2 De bankgarantie 

Het standaardformulier van de bankgarantie op eerste verzoek bevindt zich in de Bijlage 7 
van het Contract. 

De Toegangshouder zal aan Elia ten laatste vijf (5) kalenderdagen vóór het einde van de 
bestaande bankgarantie, ofwel het bewijs bezorgen dat de financiële instelling die de 
bankgarantie heeft uitgegeven, de duur van deze garantie heeft verlengd zonder enige 
wijziging daarvan ofwel een nieuwe bankgarantie bezorgen die voldoet aan de voorwaarden 
van Artikel 13 van het Contract. 

Bij elke hernieuwing en/of aanpassing van de bankgarantie hebben Partijen het recht te 
verzoeken om de bankgarantie aan te passen rekening houdend met de meest recente 
meetgegevens op basis van de berekeningswijze aangeduid in Bijlage 6 van het Contract. 
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De financiële instelling die de garantie uitgeeft dient aan de eisen van de minimumratings te 
voldoen, hetzij ‘BBB’ toegekend door het credit rating bureau Standard & Poors (‘S&P’) of 
‘Baa2’ bij het bureau Moody’s Investor Services (‘Moody’s’). In geval van het verlies van de 
vereiste rating, dient de Toegangshouder aan Elia een nieuwe bankgarantie te bezorgen 
van een financiële instelling die voldoet aan de minimum rating vereisten, binnen de 20 
Bankwerkdagen na het verlies van de minimum rating door de eerste financiële instelling. 

Indien Elia beroep doet op de bankgarantie, zal de Toegangshouder Elia, binnen een 
periode van 15 (vijftien) Bankwerkdagen nadat Elia op de bankgarantie een beroep heeft 
gedaan, ofwel het bewijs bezorgen dat de financiële instelling die de bankgarantie heeft 
uitgegeven het bedrag van deze bankgarantie terug tot op het contractueel vereiste niveau 
heeft aangepast ofwel een nieuwe bankgarantie bezorgen die voldoet aan de voorwaarden 
van artikel 13 van het contract. 

13.3 Garantie onder de vorm van een geldsom 

De Toegangshouder kan de bankgarantie op eerste verzoek vervangen door een betaling 
aan Elia van een geldsom die wordt berekend in overeenstemming met Bijlage 6 van het 
Contract, onder voorbehoud van aanvaarding door Elia van deze garantie onder de vorm 
van een geldsom. 

Dit bedrag zal worden gestort op een rekening van Elia die Elia aan de Toegangshouder zal 
meedelen. Bij elke storting zal de vermelding “garantie” en het contract nummer in de 
mededeling vermeld worden. Dit bedrag zal geen interest opleveren ten gunste van de 
Toegangshouder. 

Deze storting vormt een aanspraak op de bedragen die de Toegangshouder in welk opzicht 
dan ook verschuldigd is aan Elia, en zal minstens gelden als zekerheid en als borg van 
eerste rang ten gunste van Elia, voor de uitvoering van alle verplichtingen die voortvloeien 
uit het Contract, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de betalingen van de Tarieven die 
gelden voor de Toegangshouder.  

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen en begrepen, zonder afbreuk te doen aan wat 
voorafgaat, dat Elia vrij zal kunnen beschikken over alle bedragen die de Toegangshouder 
heeft gestort als waarborg of als garantie, terwijl Elia enkel gehouden is om te zijner tijd een 
equivalent bedrag terug te betalen. 

De bedragen die aan Elia worden gestort als waarborg of als garantie of om eender welke 
andere reden, zullen van rechtswege worden gecompenseerd met de verplichtingen van de 
Toegangshouder die voortvloeien uit het Contract, in de zin van Artikel 13.1 van het 
Contract, en die allemaal nauw met elkaar verbonden zijn, in elkaar grijpen of gekoppeld 
zijn, en waarbij overeengekomen is dat deze compensatie wordt geacht plaats te vinden op 
het moment dat al deze verplichtingen vervuld zijn. 

Elk saldo dat uiteindelijk toekomt aan de Toegangshouder, zal via overschrijving aan de 
Toegangshouder terugbetaald worden op 1 maart van het jaar dat volgt op de afronding van 
alle financiële verplichtingen die voortvloeien uit het Contract, ongeacht de reden en zonder 
dat dit interesten oplevert aan de Toegangshouder, en dit alles onverminderd alle rechten en 
rechtsvorderingen van Elia achteraf. 

Art. 14 Modaliteiten van toepassing op het Ter Beschikking Gestelde 
Vermogen 

Het Ter Beschikking Gestelde Vermogen stemt overeen met het maximaal schijnbaar 
Vermogen (uitgedrukt in kVA) dat door Elia ter beschikking wordt gesteld voor elk 
Toegangspunt dat het Toegangscontract omvat. Het Ter Beschikking Gestelde Vermogen 
kan kleiner dan of gelijk zijn aan de maximale fysieke capaciteit van de 
aansluitingsinstallaties die bestemd zijn voor de Netgebruiker. Het betreft een recht van de 
Netgebruiker om het schijnbare vermogen af te nemen van en/of te injecteren naar het Elia-
Net. 

Dat Ter Beschikking Gestelde Vermogen wordt, per Toegangspunt, vastgesteld in het 
aansluitingscontract gesloten tussen de Netgebruiker en Elia. Bij ontstentenis van een 
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aansluitingscontract gesloten tussen de Netgebruiker en Elia wordt het Ter Beschikking 
Gestelde Vermogen vastgesteld volgens het laatste bestaande aansluitingscontract. Bij 
ontstentenis van uitdrukkelijke vermelding van schijnbaar vermogen in die 
aansluitingscontracten, stemt het Ter Beschikking Gestelde Vermogen overeen met de 
Jaarlijkse Piek van het Afgenomen en/of Geïnjecteerde Vermogen van de afgelopen 3 jaren 
verhoogd met 10 %. 

Het Ter Beschikking Gestelde Vermogen wordt overeengekomen voor een onbepaalde 
duur, waarvan de eerste dag van de geldigheid de eerste dag is van een kalendermaand en 
de laatste dag van de geldigheid de laatste dag is van een kalendermaand. 

Het Ter Beschikking Gestelde Vermogen kan gewijzigd worden op verzoek van de 
Netgebruiker, in overeenstemming met de van kracht zijnde tariefregels en volgens de 
volgende modaliteiten: 

- Elke aanvraag tot verhoging van het Ter Beschikking Gesteld vermogen gebeurt via 
een offerteaanvraag voor een detailstudie die ingediend wordt door de Netgebruiker bij 
Elia in overeenstemming met het aansluitingsproces (of wijziging van een bestaande 
aansluiting) zoals beschreven in de Technische Reglementen die van toepassing zijn. 
De aanvraag tot verhoging van het Ter Beschikking Gestelde Vermogen kan op elk 
moment worden ingediend. De verhoging van het Ter Beschikking Gestelde Vermogen 
krijgt uitwerking op de eerste dag van de kalendermaand volgend op: 

o de ontvangst door Elia van het aanhangsel bij het door de Netgebruiker ondertekende 
aansluitingscontract of, indien nodig, het afsluiten van een nieuw aansluitingscontract; 

o en/of het einde van de werken die eventueel nodig zijn binnen het Elia-Net om de 
verhoging van het Ter Beschikking Gestelde Vermogen mogelijk te maken. 

- Elke aanvraag tot vermindering van het Ter Beschikking Gestelde Vermogen wordt 
toegekend voor zover het Ter Beschikking Gestelde Vermogen niet verhoogd werd in 
de loop van de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan de aanvraag tot 
vermindering. De vermindering van het Ter Beschikking Gestelde Vermogen krijgt 
uitwerking de eerste dag van de kalendermaand die volgt op de ontvangst door Elia van 
het aanhangsel bij het door de Netgebruiker ondertekende aansluitingscontract. 

Zodra een vermindering van het Ter Beschikking Gestelde Vermogen wordt verleend, 
verliest de Netgebruiker elk recht op reservering van het vroegere hogere Ter Beschikking 
Gestelde Vermogen, zelfs indien de installaties van het Elia-Net of die van de aansluiting 
van de Netgebruiker niet veranderd zijn. Elke latere aanvraag tot verhoging van het Ter 
Beschikking Gestelde Vermogen moet schriftelijk gebeuren volgens de in dit Artikel 
beschreven regels. 

Van zodra de Afname of Injectie van de Netgebruiker het Ter Beschikking Gestelde 
Vermogen overschrijdt, wordt een tarief voor de overschrijding van het Ter Beschikking 
Gesteld Vermogen opgenomen in de regularisatiefactuur, volgens de geldende Tarieven. 
Wanneer de Afname of de Injectie van de Netgebruiker regelmatig en/of structureel het Ter 
Beschikking Gestelde Vermogen overschrijdt en indien de overschrijding van het Ter 
Beschikking Gestelde Vermogen een risico inhoudt voor de betrokken elektrische installaties 
los van elk geregeld en/of structureel karakter, kan Elia de in Artikel 16.1.1 beschreven 
schorsingsprocedure in werking stellen en de Toegang tot het Elia-Net schorsen voor het 
(de) betrokken Toegangspunt(en), behalve indien de betrokken Netgebruiker zijn Afnames 
en/of Injecties in tussentijd terugbrengt op het niveau van het Ter Beschikking Gestelde 
Vermogen dat is vastgesteld met toepassing van dit Artikel of indien door Elia een verhoging 
van het Ter Beschikking Gestelde Vermogen wordt toegekend dat minstens overeenstemt 
met de geregistreerde overschrijding. 
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Art. 15 Tarieven 

15.1 Algemeen 

De Tarieven voor de Toegang tot het Elia-Net die gelden voor de Toegangshouder treden in 
werking op de datum die wordt bepaald door de CREG of, bij gebreke daaraan, op de datum 
van hun publicatie door de CREG. 

Indien de CREG nog niet is overgegaan tot de goedkeuring van de Tarieven voor de 
betrokken regulatoire periode dan zijn de meest recent door de CREG goedgekeurde 
Tarieven van toepassing voor de Toegangshouder. 

Indien de CREG het tariefvoorstel met budget of het aangepast tariefvoorstel met budget 
van Elia verwerpt dan zijn de Tarieven die van toepassing zijn deze die volgen uit het 
toepassen van artikel 12 §8 van de Elektriciteitswet. 

De tariefaanpassingen als gevolg van rechterlijke beslissingen of een overeenkomst tussen 
de CREG en Elia zullen van toepassing zijn, in voorkomend geval volgens de modaliteiten 
die hiertoe zullen worden voorzien. 

In het geval dat de Tarieven volledig of gedeeltelijk worden geannuleerd als gevolg van een 
of meer rechterlijke beslissingen, dan gelden tijdelijk, in functie van de omvang van de 
annulatie geheel of gedeeltelijk de meest recent door de CREG vóór de geannuleerde 
Tarieven goedgekeurde Tarieven of, in voorkomend geval, de door de CREG opgelegde 
Tarieven, tot op het ogenblik dat de CREG de nieuwe Tarieven goedkeurt. In dit geval 
worden de nieuwe Tarieven toegepast volgens de modaliteiten die hiertoe zullen worden 
voorzien. 

15.2 Tariefprincipes voor de Toegang tot het Elia-Net 

De tariefprincipes voor de Toegang tot het Elia-Net die van toepassing zijn voor de 
Toegangshouder, worden beschreven in Bijlage 15 van het Contract. Elia zal de 
bijbehorende factu(u)r(en) opstellen op basis van de toepasselijke Tarieven. 

15.3 Tarieven voor aansluiting op het Elia-Net 

In zover de Toegangshouder krachtens het Contract de Toegang tot het Elia-Net verkrijgt 
voor één of meerdere Netgebruikers die nog geen aansluitingscontract overeenkomstig de 
toepasselijke wetten en reglementen hebben gesloten met Elia, betaalt de Toegangshouder 
de Tarieven voor de aansluiting voor rekening van de betrokken Netgebruiker. 

De tariefprincipes die in Artikel 15.1 worden vastgelegd, zijn eveneens van toepassing op de 
Tarieven voor aansluiting, wanneer deze worden betaald door de Toegangshouder. 

15.4 Vrijstellingsbeginsel 

In het geval dat bepaalde Productie-eenheden een tariefvrijstelling kunnen genieten in 
toepassing van een wetgevende of reglementerende tekst, wordt deze vrijstelling toegepast 
op de betrokken termen op basis van de vrijstellingscoëfficiënten die hem worden 
meegedeeld door een wetgevende of regelgevende instantie bevoegd voor de betrokken 
Productie-eenheden. 

15.5 Tarieven voor openbare dienstverplichtingen 

De tarifaire principes bepaald in Artikel 15.1 zijn ook van toepassing op de Tarieven voor 
openbare dienstverplichtingen. Deze tarieven zijn nettobedragen, waaraan BTW moet worden 
toegevoegd. Deze elementen worden beschreven in Bijlage 15 van dit Contract. Deze bedragen 
zijn door de Toegangshouder verschuldigd aan Elia.  
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15.6Toeslagen en andere heffingen ten laste van de Toegangshouder 

Eventuele toeslagen en andere heffingen opgelegd door de bevoegde autoriteiten worden 
toegevoegd aan de van toepassing zijnde tarieven op grond van Artikel 15. Deze toeslagen en 
andere heffingen zijn nettobedragen, waaraan BTW moet worden toegevoegd. Ze worden 
beschreven in Bijlage 15 van dit Contract. Deze bedragen zijn door de Toegangshouder 
verschuldigd aan Elia. 

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van 
het Contract 

16.1 Overbelasting van het Elia-net 

16.1.1 Schorsing en/of beëindiging van de Toegang tot het Elia-net of van het Contract door Elia 
wegens onvoldoende capaciteit en/of niet voldoen aan technische voorschriften 

Onverminderd de overige gevallen van schorsing en/of beëindiging overeenkomstig de 
toepasselijke wetten en reglementen en/of het Contract, kan Elia de Toegang tot het Elia-
Net voor één of meerdere Toegangspunten, zonder dat een voorafgaande rechterlijke 
machtiging vereist is, ten laste van de Toegangshouder schorsen door het louter versturen 
van een gemotiveerd aangetekend schrijven gericht aan de Toegangshouder indien: 

1) conform artikel 173 van het Technisch Reglement Transmissie en de 
dienovereenkomstige bepalingen van de Technische Reglementen Plaatselijk 
Vervoer, Lokale en Gewestelijke Transmissie, Elia vaststelt dat er een gebrek aan 
capaciteit is op het Elia-Net, d.w.z. onder meer in geval van overbelasting van het 
Elia-Net of in geval van mogelijke overbelasting van het net, hierin begrepen het geval 
van de onbeschikbaarheid van het geheel of een deel van de capaciteit om redenen 
van veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het Elia-Net; 

2) de Toegangshouder (of de Netgebruiker voor wie hij optreedt) niet of niet meer 
voldoet aan de technische voorschriften vermeld in de Technische Reglementen zoals 
onder meer bedoeld in Artikel 20 van het Contract of in het Aansluitingscontract, en 
daarbij de veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het Elia-Net acuut in gevaar 
brengt; 

3) de Toegangshouder (of de Netgebruiker voor wie hij optreedt) niet of niet meer 
voldoet aan de technische voorschriften vermeld in de Technische Reglementen zoals 
onder meer bedoeld in Artikel 20 van het Contract of in het Aansluitingscontract, 
daarbij de veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het Elia-Net in gevaar brengt 
en, na ingebrekestelling door Elia, niet binnen de aangegeven redelijke termijn 
hieraan verhelpt; 

4) conform Artikel 14 van dit Contract, indien Elia een overschrijding van het Ter 
Beschikking Gestelde Vermogen vaststelt dat een risico inhoudt voor de betrokken 
elektrische installaties of een risico voor de veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie 
van het Elia-Net. 

De schorsing van de Toegang tot het Elia-Net voor al de Toegangspunten die onder het 
Contract zijn toegekend heeft de schorsing van het gehele Contract tot gevolg. 

Indien aan de situatie die aanleiding heeft gegeven tot de schorsing van de Toegang tot het 
Elia-Net voor één of meerdere Toegangspunten of van het gehele Contract overeenkomstig 
deze bepaling niet is verholpen binnen een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van het 
aangetekend schrijven waarbij de schorsing is ter kennis gebracht aan de Toegangshouder, 
kan Elia het Contract automatisch, zonder dat een voorafgaandelijke rechterlijke machtiging 
vereist is vervroegd beëindigen of de toegang tot een of meerdere Toegangspunten 
schorsen door het louter versturen van een gemotiveerd aangetekend schrijven gericht aan 
de Toegangshouder. De ontvangst van voormeld aangetekend schrijven wordt geacht plaats 
te vinden 3 dagen na de verzendingsdatum. 
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16.1.2 Gehele of gedeeltelijke onderbreking van de Toegang tot het Elia-Net van een Productie-
eenheid 

Elia kan de Toegang tot het Elia-Net van een Productie-eenheid, geheel of gedeeltelijk 
onderbreken in die situaties waarin Elia vaststelt dat het Elia-Net, of een deel ervan, 
overbelast wordt en de veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het Elia-Net, of een 
deel ervan, in gevaar wordt gebracht of kan worden gebracht. Elia gaat over tot de 
onderbreking of beperking van de Toegang tot het Elia-Net van de Productie-eenheid en 
andere Productie-eenheden, 

 overeenkomstig de reglementaire bepalingen en beginselen inzake niet-discriminatie, 
transparantie en objectiviteit; en 

 voor zover de veiligheid, betrouwbaarheid of efficiëntie van het Elia-Net dit toelaten, 
overeenkomstig de bepalingen en principes met betrekking tot de voorrang voor 
Productie-eenheden op basis van hernieuwbare energiebronnen, en indien van 
toepassing, voor kwalitatieve warmtekrachtinstallaties; en 

 rekening houdend met de eventuele kwalificatie van de Toegang als Flexibele 
Toegang. 

De gehele of gedeeltelijke onderbreking van één of meerdere betrokken Toegangspunt(en) 
geschiedt, overeenkomstig de technische modaliteiten bepaald in het aansluitingscontract 
en onverminderd, indien van toepassing, de procedures bepaald in het afgesloten CIPU-
contract, via een louter bevel van Elia aan de Toegangshouder tot afschakeling of afregeling 
en zonder voorafgaande rechterlijke machtiging of voorafgaand aangetekend schrijven. 
Onverminderd de procedures bepaald in het CIPU-contract, bezorgt Elia de 
Toegangshouder op diens schriftelijke vraag een gemotiveerd schriftelijk rapport over de 
oorzaak en duur van de maatregel, conform de bepalingen in het toepasselijke Technisch 
Reglement met betrekking tot deze communicatie. 

De duurtijd van deze onderbreking of beperking staat in functie van de evolutie van de 
belasting op het Elia-Net of het deel ervan, waar de toestand van congestie heerst en in 
functie van de beheersing van het aantal onderbrekingen of beperkingen. De mogelijke 
aanpassingen van de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke of mogelijke vergoeding 
of compensatie voor de niet-geproduceerde energie en/of voor de groene stroom- of WKK 
certificaten die niet worden toegekend voor de niet-geproduceerde energie, in geval van 
gehele of gedeeltelijke onderbreking van de Toegang tot het Elia-Net worden geregeld 
buiten het kader van dit Contract, op basis van de van kracht zijnde wetgeving, eventueel 
gepreciseerd door de bevoegde regulator. 

Het één keer negeren door de Toegangshouder van het bevel van Elia tot onderbreking of 
beperking zonder het bewijs van overmacht te leveren, is onweerlegbaar een schending van 
de verbintenissen van de Toegangshouder waarvoor, onverminderd de bepalingen in 
verband met de aansprakelijkheid uit hoofde van de toepasselijke contracten, Elia de 
maatregelen bedoeld in artikel 16.1.1 van het Contract kan nemen en, indien nodig, de 
beëindiging van het Contract kan vorderen overeenkomstig artikel 16.2 van het Contract. 

Indien, na de ingebrekestelling per aangetekend schrijven betreffende het negeren van het 
bevel van Elia tot onderbreking of beperking, zonder het bewijs van overmacht te leveren, 
de toegangshouder een tweede keer een bevel van Elia tot onderbreking of beperking 
negeert zonder het bewijs van overmacht te leveren, kan Elia van rechtswege het contract 
geheel of gedeeltelijk beëindigen, zonder voorafgaande juridische machtiging, door het 
eenvoudig versturen van een voldoende gemotiveerd aangetekend schrijven, gericht aan de 
Toegangshouder. De ontvangst van deze brief wordt verondersteld te zijn bezorgd drie 
dagen na de datum van verzending. 

De hierboven bedoelde gedeeltelijke beëindiging betekent de beëindiging van het Contract 
met betrekking tot het (de) Toegangspunt(en) waarvoor het onderbreking- of 
beperkingsbevel werd genegeerd door de Toegangshouder. 

Deze mogelijkheid tot onderbreking of beperking van de Toegang tot het Elia-Net voor de 
betrokken Productie-eenheid, ten gunste van dewelke een Flexibele Toegang wordt 
toegekend, is een essentieel onderdeel van dit Contract zonder hetwelk de Toegangshouder 
de Flexibele Toegang tot het Elia-Net geheel zou moeten worden ontzegd. 
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16.2 Beëindiging door beide Partijen van het Contract 

Onverminderd de overige gevallen van schorsing en/of beëindiging overeenkomstig de 
toepasselijke wetten en reglementen en/of het Contract, kan elke Partij het Contract ten 
laste van de andere Partij beëindigen mits voorafgaande rechterlijke machtiging indien: 

1) de andere Partij in gebreke blijft één van haar verbintenissen na te leven; 
2) een belangrijke en nadelige wijziging plaatsvindt in het juridisch statuut, de 

juridische structuur, de activiteiten, het bestuur of de financiële toestand van de 
andere Partij, die redelijkerwijze tot de conclusie voert dat de bepalingen en 
voorwaarden van het Contract door deze Partij niet zullen kunnen worden 
nageleefd. 

Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht voor de Toegangshouder om opnieuw 
toegang te bekomen tot het Elia-Net overeenkomstig artikel 15 van de Elektriciteitswet, 
zodra al de verbintenissen van de Toegangshouder zijn nageleefd en hij opnieuw in staat is 
de verbintenissen van een Toegangshouder na te komen. 

16.3 Opzegging door de Toegangshouder 

Onverminderd de overige gevallen van beëindiging overeenkomstig de geldende wetten of 
reglementen en/of het Contract, kan de Toegangshouder het Contract met een 
opzeggingstermijn van 3 maanden beëindigen door het louter versturen van een 
aangetekend schrijven gericht aan Elia voor zover er ten hoogste op het einde van deze 
opzeggingstermijn van 3 maanden geen Toegangspunten nog langer het voorwerp uitmaken 
van het Contract. 

In geval de Toegangshouder aan het einde van de opzegperiode nog niet al zijn 
contractuele verbintenissen is nagekomen, zal het Contract voor de uitvoering van deze 
verbintenissen blijven verder bestaan tot op het ogenblik dat alle contractuele verplichtingen 
van de Toegangshouder overeenkomstig het Contract geldig zijn nagekomen. 

16.4 Gevolgen van de schorsing en/of beëindiging voor de Toegangshouder 

In alle gevallen van schorsing en/of beëindiging van de Toegang tot het Elia-Net voor één of 
meerdere Toegangspunten en/of van het Contract in haar geheel, die te wijten is aan een 
tekortkoming van de Toegangshouder, zal de Toegangshouder gehouden blijven tot 
voldoening van alle betalingsverplichtingen ontstaan tijdens de duur of naar aanleiding van 
de schorsing en/of beëindiging van Toegang tot het Elia-Net voor één of meerdere 
Toegangspunten en/of van het Contract, en deze betalingsverplichtingen zullen in dat geval 
onmiddellijk opeisbaar worden, niettegenstaande enige andersluidende bepaling. 

In alle andere gevallen van schorsing en/of beëindiging van de Toegang tot het Elia-Net 
voor één of meerdere Toegangspunten en/of van het Contract in haar geheel zal de 
Toegangshouder gehouden blijven tot voldoening van alle betalingsverplichtingen ontstaan 
tijdens de duur of naar aanleiding van de schorsing en/of beëindiging van de Toegang tot 
het Elia-Net voor één of meerdere Toegangspunten en/of van het Contract, volgens de 
toepasselijke termijnen. De Toegangshouder zal zich in voorkomend geval niet op de 
schorsing en/of beëindiging kunnen beroepen om de nakoming van zijn eigen verbintenis op 
te schorten en/of te beëindigen. 

16.5 Overname van de rechten en plichten van de Toegangshouder 

In alle gevallen van schorsing en/of beëindiging van de Toegang tot het Elia-Net voor één of 
meerdere Toegangspunten en/of van het Contract in zijn geheel die te wijten is aan een 
tekortkoming van de Toegangshouder, en voor zover de Toegangshouder niet zelf de 
Netgebruiker is en onverminderd de toepasselijke wetten en reglementen en de 
bovenstaande bepalingen, kan de betrokken Netgebruiker de rechten en plichten van het 
Contract overnemen voor de Toegangspunten die op hem betrekking hebben. Om dit te 
doen, dient de Netgebruiker het Toegangscontract te ondertekenen en alle voorwaarden en 
verplichtingen voorzien in het contract te vervullen, onverminderd in voorkomend geval dat 
de procedure voor de aanduiding van een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon als 
Toegangshouder, conform Artikel 8.2 gelanceerd werd. 
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Zoals bepaald in Artikel 9.3 van dit contract, geldt dat indien de betrokken Netgebruiker de 
rechten en plichten van dit Contract voor de Toegangspunten die op hem betrekking hebben 
niet overneemt, binnen het interval voor de aanwijzing van een nieuwe Toegangshouder kan 
Elia deze Toegangspunten afschakelen nadat Elia de Netgebruiker per aangetekend 
schrijven in gebreke heeft gesteld. Een kopie van de brief van de ingebrekestelling zal aan 
de betrokken regulator bezorgd worden. 

Elia brengt de betrokken regulator op de hoogte van deze afschakeling. 

16.6 Schorsing van (een) Toegangspunt(en) van het Toegangscontract als gevolg van 
de stopzetting van de industriële activiteit 

De Toegangshouder kan de schorsing vragen van het (de) betrokken Toegangspunt(en) van 
het Toegangscontract en van het Toegangsregister met een opzegtermijn van 3 maanden. 
Daartoe dient hij gewoon een aangetekend schrijven te sturen naar Elia. Op het einde van 
deze opzegtermijn doven de rechten en verbintenissen van dit Contract uit, voor zover ze 
betrekking hebben op het (de) betrokken Toegangspunt(en). 

Is de Netgebruiker niet zijn eigen Toegangshouder, dan kan de uitdoving van de rechten 
met betrekking tot het (de) in de vorige paragraaf bedoelde Toegangspunt(en) alleen 
plaatsvinden indien: 

 de betrokken Netgebruiker een aanvraag van buitenspanningstelling van de 
aansluiting in het kader van zijn aansluitingscontract naar Elia heeft verzonden; of 

 indien de Toegangshouder het schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van de betrokken 
Netgebruiker met betrekking tot de schorsing van het (de) Toegangspunt(en) aan 
Elia heeft bezorgd. 

Zijn deze voorwaarden niet vervuld, dan is de aanvraag tot schorsing van het (de) 
Toegangspunt(en) door de Toegangshouder, indien hij niet de betrokken Netgebruiker is, 
nietig. 

Indien de Toegangshouder bij het verstrijken van de opzegtermijn niet al zijn verbintenissen 
is nagekomen met betrekking tot het (de) betrokken Toegangspunt(en), blijft dit Contract, 
voor zover die verbintenissen betrekking hebben op dit (deze) Toegangspunt(en), van kracht 
met het oog op de uitvoering van deze verbintenissen tot op het ogenblik waarop de 
Toegangshouder al zijn contractuele verbintenissen betreffende dit (deze) 
Toegangspunt(en) zal hebben vervuld conform de bepalingen van dit Contract. 

Art. 17 Procedure voor mededeling van meetgegevens in de Toegangspunten 

Elia stelt de meetgegevens ter beschikking overeenkomstig de toepasselijke wetten en 
reglementen, en stelt de gevalideerde meetgegevens ter beschikking minstens op 
maandelijkse basis. 

Indien Elia deze niet-gevalideerde meetgegevens ter beschikking stelt, houden deze echter 
geen enkele garantie in met betrekking tot de volledigheid en juistheid Elia wendt haar 
beschikbare middelen aan om de kwaliteit van de zelf niet-gevalideerde gegevens te 
waarborgen. Elia kan niet aansprakelijk gesteld worden, op welke wijze dan ook, voor 
Schade voortvloeiend of verband houdend met de niet-gevalideerde meetgegevens. 

Partijen kunnen overeenkomen om bijkomende specifieke dienstverleningen inzake 
meetgegevens ter beschikking te stellen. 

Art. 18 Aansprakelijkheid van de Partijen in het kader van het Contract 

De hierna volgende bepalingen zijn van toepassing op alle gevallen waarin de 
aansprakelijkheid van een Partij in het gedrang wordt gebracht, op welke grond dan ook 
(contractueel, buitencontractueel of anderszins); deze bepalingen, gelden voor alle rechten, 
verhaalsmogelijkheden of schadeloosstellingen waarop Partijen aanspraak zouden kunnen 
maken, ongeacht de omstandigheden waarin die zich voordoen. 
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De bedragen in dit Artikel worden jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de 
ondertekening van het Contract, op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen in 
België van de maand voorafgaand aan die van de verjaardag van de ondertekening van het 
Contract (het “nieuwe indexcijfer”). De aangepaste bedragen worden berekend door 
toepassing van de volgende formule: het relevante bedrag vermenigvuldigd met het nieuwe 
indexcijfer en gedeeld door het aanvangsindexcijfer. Het aanvangsindexcijfer is het 
indexcijfer van de consumptiegoederen in België van de maand die voorafgaat aan de 
maand tijdens dewelke het Contract in werking treedt volgens artikel 12 van het Contract. 

18.1 Aansprakelijkheidsbeperking 

Partijen zijn ten aanzien van elkaar enkel en uitsluitend aansprakelijk voor Schade 
veroorzaakt door bedrog, opzettelijke of grove fout begaan door één van de Partijen ten 
opzichte van de andere Partij in het kader van het Contract. 

In geval van grove fout van Elia is haar totale aansprakelijkheid voor de Schade 
voortvloeiend uit deze grove fout beperkt tot het bedrag van maximum 300,00 EUR voor 
elke MWh die wegens die fout niet kon geïnjecteerd en/of afgenomen worden in een 
Toegangspunt voor de duur van de netonderbreking. 

Onverminderd het in de voorafgaande alinea genoemde maximumbedrag van 300,00 EUR 
en behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, is de aansprakelijkheid van Partijen 
voor alle Schade beperkt tot het bedrag van maximum 1 miljoen EUR per schadegeval en 
per jaar, en 5 miljoen EUR per jaar voor het geheel van de vorderingen van de Partijen en 
derden die in hun geheel of hoofdzakelijk gesteund zijn op eenzelfde vastgestelde of 
vermoede oorzaak. 

Met inachtneming van de voorafgaande alinea’s, zullen in voorkomend geval de vorderingen 
van de Partijen en derden naar evenredigheid worden voldaan. 

In geen geval, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout, zal een Partij tegenover 
een andere Partij aansprakelijk zijn voor onrechtstreekse of onvoorzienbare Schade of voor 
immateriële Schade, waaronder maar niet beperkt tot winstderving en/of onderbreking van 
activiteiten. 

18.2 Vrijwaring 

Elke Partij vrijwaart de andere Partij en stelt haar tevens schadeloos voor alle aanspraken of 
vorderingen van derden tot vergoeding van Schade veroorzaakt of verband houdend met de 
niet naleving door de eerst genoemde Partij van de verplichtingen opgelegd door de 
toepasselijke wetten en reglementen en/of het Contract. 

18.3 Verplichting tot Schadebeperking 

Inzake gebeurtenissen of omstandigheden waarvoor een Partij aansprakelijk is, of met 
betrekking tot dewelke deze Partij op welke grond ook gehouden is tot het nemen van 
maatregelen of het inzetten van middelen, zal de andere Partij de gepaste maatregelen 
nemen die in redelijkheid mogen worden verwacht tot beperking van de Schade, rekening 
houdend met de belangen van elk van de Partijen. 

18.4 Kennisgeving van aanspraak op schadevergoeding 

Van zodra een Partij weet heeft van enige aanspraak op schadevergoeding (met inbegrip 
van een aanspraak op schadevergoeding voortvloeiend uit een claim van een andere 
Toegangshouder, Netgebruiker of derde op de Toegangshouder) waarvoor deze mogelijks 
verhaal kan hebben op de andere Partij, zal die Partij de andere Partij daarvan onverwijld in 
kennis stellen. De kennisgeving zal geschieden door middel van een aangetekend schrijven, 
waarin de aard van de aanspraak, het bedrag ervan (indien gekend) en de berekeningswijze 
worden vermeld, dit alles in redelijk detail en met verwijzing naar wettelijke, reglementaire of 
contractuele bepalingen waarop de aanspraak gegrond zou zijn. 
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Art. 19 Verzekeringen 

Elke Partij zal alle nodige verzekeringen afsluiten in verband met haar verplichtingen en 
aansprakelijkheden in het kader van het Contract.  

Elke Partij verbindt zich ertoe de aansprakelijkheidsbeperkingen, in zover voorzien 
krachtens het Contract, uitdrukkelijk te doen aanvaarden en over te nemen door de 
verzekeraar. 

Het bewijs van de verzekeringen zal worden aangetoond via een attest opgesteld door de 
verzekeraar met duidelijke vermelding van de verzekerde waarden en uitsluitingen, en zal 
door elke Partij op verzoek worden overgemaakt aan de andere Partij. 

Art. 20 Verklaringen en garanties van de Toegangshouder 

20.1 Verklaringen en garanties 

De Toegangshouder verklaart en garandeert op datum van ondertekening van het Contract: 

1) Indien de Toegangshouder niet zelf de Netgebruiker is, dat hij door de 
Netgebruiker werd aangeduid als Toegangshouder voor elk Toegangspunt dat 
het voorwerp uitmaakt van het Contract. 

2) Dat de Netgebruiker(s) die hem, in voorkomend geval, hebben aangeduid als 
Toegangshouder, hem heeft (hebben) verklaard, of indien de Toegangshouder 
zelf Netgebruiker is, dat hij verklaart dat zijn (hun) installaties conform zijn met 
de wettelijke en reglementaire vereisten die in voege zijn of zullen zijn. 

In dit verband verbindt de Toegangshouder zich ertoe: 

 op eerste verzoek van Elia, zo spoedig mogelijk voldoende 
gedetailleerde contractuele en/of technische informatie aan Elia te 
verschaffen, omtrent de betreffende Afname- en/of Injectiepunten; en 

 iedere aanpassing aan een Afname- en/of Injectiepunt voorafgaandelijk 
mede te delen aan Elia, die hierover zijn toestemming dient te verlenen. 

3) Dat hij over alle vergunningen beschikt vereist krachtens de Elektriciteitswet en 
de Elektriciteitsdecreten en/of –ordonnantie. 

4) Dat hij voldoet aan alle krachtens de Elektriciteitswet en de 
Elektriciteitsdecreten en/of –ordonnantie toepasselijke verplichtingen. 

5) Dat de naar aanleiding van de indiening en behandeling van de 
Toegangsaanvraag meegedeelde gegevens juist en volledig zijn. 

6) Voor alle Toegangspunten vermeld in Bijlage 2 en die geen Gesloten 
Distributienet voeden, werden een Toegangsverantwoordelijke en, in geval van 
levering van elektriciteit, een overeenkomstige energieleverancier aangeduid in 
de Bijlagen 3, 3bis of 3ter. Wat de Toegangspunten betreft die een Gesloten 
Distributienet voeden dat aangesloten is op het Elia-Net, werd in Bijlage 14bis 
een Toegangsverantwoordelijke aangeduid belast met de opvolging van de 
niet-toegekende energie in het Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-
Net. 

7) Dat hij voldoet aan de in Artikelen 3 en 13 van het Contract bepaalde 
verplichtingen. 

De Toegangshouder verbindt er zich bovendien toe alles te zullen doen en in het werk te 
zullen stellen opdat deze verklaringen juist en volledig zullen blijven en de garanties 
onverkort zullen blijven gelden gedurende de gehele duur van het Contract. 
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20.2 Aanvullende bepalingen inzake verklaringen en garanties 

De Toegangshouder verbindt er zich toe Elia zonder verwijl te verwittigen indien één of 
meerdere van de in het Artikel 20.1 van het Contract beschreven verklaringen en garanties, 
alsook de verklaringen of garanties die desgevallend werden verstrekt bij het indienen van 
de Toegangsaanvraag, niet meer juist of volledig zouden zijn, of wanneer hij vermoedt (of in 
redelijkheid zou moeten vermoeden) dat dit het geval zal worden. Dit geldt zowel met 
betrekking tot de verklaringen en garanties inzake de Toegangshouder zelf als, in het geval 
bedoeld in Artikel 20.3 van het Contract, de verklaringen en garanties van of inzake elke 
Netgebruiker die de Toegangshouder heeft aangeduid. 

De Toegangshouder verbindt er zich toe Elia het bewijs te leveren dat de in artikel 20.1 van 
het Contract verstrekte verklaringen (zowel wat betreft de Toegangshouder zelf of, in 
voorkomend geval en redelijker wijze, elke Netgebruiker die de Toegangshouder heeft 
aangeduid op elk ogenblik juist en volledig zijn), en zulks binnen een redelijke termijn na de 
aanvraag daartoe door Elia. 

20.3 Optreden voor Contractpartijen 

De Toegangshouder bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat, in zover het Contract door hem wordt 
gesloten op grond van de aanduiding door de Netgebruiker(s), de in artikel 20.1 en 20.2 van 
het Contract opgenomen verklaringen, garanties en verbintenissen worden verstrekt en 
aangegaan niet alleen in eigen naam en voor rekening, maar tevens in naam en voor 
rekening van de betrokken Netgebruiker(s). De Toegangshouder verklaart uitdrukkelijk 
hiertoe aangesteld te zijn door (elk van) de Netgebruiker(s). 

Art. 21 Overige bepalingen 

21.1 Wijziging van het Contract 

Onderhavig Toegangscontract kan door Elia gewijzigd worden na goedkeuring van de door 
Elia voorgestelde aanpassingen door de in dit opzicht bevoegde regulator, overeenkomstig 
de bepalingen in het van toepassing zijnde Technisch Reglement. 

Deze aanpassingen zullen worden toegepast voor het geheel van de lopende 
Toegangscontracten en zullen ingaan op dezelfde datum. 

Alle aanpassingen worden van kracht binnen een redelijke termijn die door Elia wordt 
vastgesteld, rekening houdend met de aard van de geplande aanpassingen en de 
imperatieven verbonden aan de betrouwbaarheid, de veiligheid of efficiëntie van het Elia-
Net. Behalve wanneer een andere termijn wordt opgelegd door de regulator(en) die bevoegd 
is (zijn) voor de goedkeuring van de aanpassingen aan het Toegangscontract of wanneer 
die termijn voortvloeit uit de ter zake toepasselijke reglementering. De redelijke termijn 
waarvan hierboven sprake zal niet korter zijn dan veertien (14) kalenderdagen na de datum 
van verzending door Elia van een aangetekende kennisgeving aan de Toegangshouders, 
waarin zij op de hoogte gebracht worden van de aanpassingen van het Toegangscontract. 

21.2 Contactpersonen, handtekening en kennisgeving 

De krachtens het Contract te verrichten kennisgevingen dienen te gebeuren aan de 
betrokken contactpersonen zoals vermeld in Bijlage 5 van het Contract voor wat betreft Elia 
en aan de betrokken contactpersonen zoals vermeld in Bijlage 1 van het Contract voor wat 
betreft de Toegangshouder. 

Aanpassingen aan de gegevens inzake deze contactpersonen moeten minstens vijf (5) 
werkdagen vooraleer de wijziging in werking treedt worden meegedeeld aan de andere 
Partij. 

De geavanceerde elektronische handtekening wordt aanvaard voor de ondertekening van 
het Contract en/of de Bijlages daarvan, mits naleving van de voorwaarden voorzien door de 
wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch 
kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten. 
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21.3 Overdracht van verbintenissen 

Elke Partij verbindt zich ertoe de rechten en plichten voortvloeiend uit het Contract noch 
geheel noch gedeeltelijk over te dragen (met inbegrip van iedere overdracht als gevolg van 
fusie, splitsing of overdracht of inbreng van een algemeenheid of een bedrijfstak (al dan niet 
krachtens de automatische overgangsregels)) aan een derde, zonder de voorafgaande, 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere Partij, die deze toestemming niet 
op onredelijke wijze zal weerhouden of uitstellen, inzonderheid wat betreft een mogelijke 
fusie of splitsing van vennootschappen. 

Het contract, met de eruit voortvloeiende rechten en plichten, kan niettemin vrij worden 
overgedragen aan vennootschappen die als verbonden onderneming van een partij worden 
beschouwd in de zin van artikel 11 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, op 
voorwaarde evenwel dat de overnemer zich ertoe verbindt deze rechten en plichten terug 
aan de overdrager over te dragen (en de overdrager er zich toe verbindt deze overdracht te 
aanvaarden), van zodra de verbondenheid tussen de overdrager en de overnemer ophoudt 
te bestaan. 

21.4 Volledig Contract 

Onverminderd de toepassing van de relevante wetten en reglementen houdt het Contract, 
samen met de Bijlagen, het volledige akkoord in tussen Partijen en omvat alle afspraken die 
tussen Partijen in het kader van het Contract overeengekomen werden. 

De Toegangshouder aanvaardt onherroepelijk en onvoorwaardelijk dat zijn algemene 
aankoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden op geen enkele wijze toepassing 
zullen vinden op de rechten en verplichtingen van de Partijen in verband met de Toegang tot 
het Elia-Net. Deze uitsluiting zal blijven gelden voor de duur van het Contract, 
niettegenstaande latere briefwisseling uitgaand van de Toegangshouder waarbij deze de 
toepasselijkheid van zijn algemene aankoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden 
zou voorop stellen. 

21.5 Scheidbaarheid 

Indien een bepaling van het Contract ongeldig zou zijn dan wel nietig verklaard wordt, zal dit 
de geldigheid van de overige bepalingen niet aantasten. Wanneer dergelijke ongeldigheid of 
nietigheid vastgesteld wordt, zal voor de betrokken bepaling door Elia een nieuwe bepaling 
tot vervanging worden voorgesteld overeenkomstig de toepasselijke wetten en reglementen. 

21.6 Doorwerking 

Wanneer de Toegangshouder een andere rechtspersoon of natuurlijke persoon is en niet de 
Netgebruiker zelf, onverminderd van wat bepaald is in Artikel 20.3 van het Contract, verbindt 
de Toegangshouder zich ertoe de relevante bepalingen van het Artikel 16 van het Contract, 
Artikel 18 van het Contract en het Artikel 21 te laten doorwerken in elk na de ondertekening 
van het Contract af te sluiten contract met zijn Netgebruikers, door opname ervan in zulke 
contracten als onherroepelijk beding van de Netgebruikers ten gunste van Elia. 

De Toegangshouder staat er voor in dat zijn Netgebruikers in hun eventuele betrekkingen 
met Elia deze regels zullen respecteren. Op eenvoudig verzoek van Elia zal hij hiervan het 
bewijs leveren. 

Dezelfde verplichting geldt voor Elia in haar verhouding met haar contractspartijen. Voor wat 
betreft de lopende contracten zijn Partijen gehouden te goeder trouw de inlassing van de 
voornoemde doorwerkingsclausule in deze contracten te onderhandelen bij de aanpassing, 
verlenging of verdaging van het lopende contract. 

21.7 Toepasselijk recht 

Het Contract wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. 
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Opgesteld te Brussel in twee originelen, waarvan iedere betrokken Partij erkent een origineel 
exemplaar ontvangen te hebben. De officiële versie is zowel in het Nederlands als het Frans 
opgesteld zonder dat de ene versie voorrang heeft op de andere; de versie in het Engels is louter 
informatief. 

ELIA SYSTEM OPERATOR N.V., vertegenwoordigd door: 

[][] David Zenner 

[] Manager Customer Relations 

Datum: Datum: 

[][], vertegenwoordigd door: 

[][] [][] 

[] [] 

Datum: Datum: 
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BIJZONDERE VOORWAARDEN 

Bijlage 1: Identiteit en persoonlijke gegevens van de Toegangshouder 

Bijlage 2: ([])Elia Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Toegangshouder,  toevoeging 
van Toegangspunten aan een Toegangscontract 

Bijlage 3: ([]) Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast 
met de afname en de injectie en mededeling van de overeenkomstige 
energieleverancier 

Bijlage 3bis A): ([]) Aanduiding en/of wijziging van aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke 
belast met de afname van de belasting en mededeling van de overeenkomstige 
energieleverancier 

Bijlage 3bis B): [] Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie van de Lokale Productie en 
mededeling van de overeenkomstige energieleverancier 

Bijlage 3ter: [] Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijken belast met de afname of de injectie en mededeling van 
de overeenkomstige energieleverancier 

Bijlage 4: Geschrapt – Zonder voorwerp 

Bijlage 5: Contactpersonen voor Elia 

Bijlage 6: Berekening financiële garantie 

Bijlage 7: Standaardformulier Bankgarantie 

Bijlage 8: Geschrapt – Zonder voorwerp 

Bijlage 9: ([]) Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters van Toegangsverantwoordelijken 
van Toegangspunten behorend tot een productiesite 

Bijlage 10: Vaste bandlevering ref:   Datum: 

Bijlage 11: Flexibele bandlevering ref :   Datum: 

Bijlage 12: Volmacht m.b.t. de Bijlage 2 van het Toegangscontract  verleend door de Netgebruiker  .....    
Datum: 

Bijlage 13: Volmacht m.b.t. de Bijlagen 3 tot 3ter van het Toegangscontract  verleend door de 
Netgebruiker Datum: 

Bijlage 14: Regels tussen Elia en de Beheerder van het op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet voor de organisatie van de toegang van de Gebruikers van het Gesloten 
Distributienet 

Bijlage 14bis: Aanduiding en/of wijziging van de duur van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van niet-toegewezen energie in 
het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet 

Bijlage 14ter: Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters van Toegangsverantwoordelijken 
van het Toegangspunt CDS behorend tot een productie-eenheid die gelegen is in het 
Gesloten Distributienet dat op het Elia-Net is aangesloten 

Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure 

 



Toegangscontract 1/5 [] - [] 
Bijlage 2: [] V1/2016 Ref. Toegangscontract: [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

Paraaf Netgebruiker6: 
 

Bijlage 1: Identiteit en persoonlijke gegevens van de Toegangshouder 

(zie artikel 4.1, artikel 8 en artikel 21.2) 

De ondergetekende Partij: 

Onderneming [][] 

Adres maatschappelijke zetel [] 
[] 
[] 
[][] 
[] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW nr. [] 

Vertegenwoordigd door (naam + 
functie) 

1. [][] 
[] 

2. [][] 
[] 

 

treedt op als Toegangshouder voor elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het 
Toegangscontract met als referentie[], en dit in de hoedanigheid van (aanduiden wat past): 

 Netgebruiker; 

 Beheerder van het Gesloten Distributienet voor het/de Toegangspunt(en) tot het elia-Net 
dat/die het Gesloten Distributienet voedt/voeden, opgesomd in Bijlage 14 van het 
Toegangscontract; 

 Andere. 

 

Facturatiegegevens: 

Facturatieadres1 

Vennootschap: [] 

BTW-nr.: [] 

Ondernemingsnummer: [] 

Adres van de hoofdzetel: [] 

Contactpersoon (die de vennootschap vertegenwoordigt) 

Naam + functie: [][] 

Tel.: [] 

Fax: [] 

E-mail: [] 

                                                     
1 Vennootschap waaraan de factuur moet worden verzonden, kan verschillend zijn van de effectief gefactureerde vennootschap. 



Toegangscontract 2/5 [] - [] 
Bijlage 2: [] V1/2016 Ref. Toegangscontract: [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

Paraaf Netgebruiker6: 
 

Gefactureerde vennootschap2 

Vennootschap: [] 

BTW-nr.: [] 

Ondernemingsnummer: [] 

Adres van de hoofdzetel: [] 

Contactpersoon (die de vennootschap vertegenwoordigt) 

Naam + functie: [][] 

Tel.: [] 

Fax: [] 

E-mail: [] 
 

Gegevens Contactpersonen Toegangshouder: 

Contactpersoon Contractuele Relaties 

Naam [][] 

Adres 

[][] 
[] 
[] 
[][] 
[] 

Tel. [] 
 

Fax [] 

E-mail [] 

Contactpersoon Tellingen en Metering 

Naam [] 

Adres [] 
[] 
[] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 

Facturatie 

Contactpersoon  

Naam [][] 

Tel. [] 

                                                     
2 Effectief gefactureerde vennootschap kan verschillend zijn van de vennootschap waarnaar de factuur moet worden verzonden. 



Toegangscontract 3/5 [] - [] 
Bijlage 2: [] V1/2016 Ref. Toegangscontract: [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

Paraaf Netgebruiker6: 
 

Fax [] 

E-mail [] 

Facturatieadres3  

Maatschappij [] 

Adres 

[] 
[] 
[] 
[][] 
[] 

BTW-nr. [] 

E-mail voor 
electronische facturatie: [] 

 

 Goedkeuring van Toegangshouder om elke factuur met betrekking tot het Contract per 
elektronische post te ontvangen4 

Datum Handtekening Toegangshouder 

                                                     
3 Gebruikt in afwezigheid van elektronische facturatie.  
4 Door dit vakje aan te vinken worden alle facturen met betrekking tot het Contract per elektronische post verzonden aan de betrokken 
onderneming. 



Toegangscontract 4/5 [] - [] 
Bijlage 2: [] V1/2016 Ref. Toegangscontract: [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

Paraaf Netgebruiker6: 
 

Bijlage 2: ([])Elia 
Identificatie en toevoeging van Toegangspunten, aanduiding en/of wijziging van de 

aanduiding van de Toegangshouder 
 

(zie artikel 8 en 9) 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met de referentie []Elia 

De Netgebruiker kan ofwel zichzelf aanduiden als Toegangshouder, ofwel een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon aanduiden 
om die rol te vervullen, overeenkomstig artikel 8 van het Contract. 

Gegevens van de Netgebruiker:  

  

  

  

  

  

Onderneming [][] In te vullen door Elia 

Adres maatschappelijke zetel 

[] 
[] 
[] 
[][] 
[] 

 

Elia 

  Elia 

BTW nr. [] Elia 

Naam, Voornaam [][] In te vullen door de 
Netgebruiker 

Functie [] Netgebruiker 

Tel. [] Netgebruiker 

E-mail [] Netgebruiker 

Postadres [] 
[] 
[] 
[][] 
[] 

Netgebruiker 

 

De betrokken Toegangspunten en de duur van de aanduiding van de Toegangshouder:  

Toegangspunt (EAN-Code) 

Elia 

Toegangspunt (Netgebruiker _ Site) Hoofd- of Aanvullend 
Toegangspunt(indien 
toepasbaar) 

Adres Postcode 

Injection 
en/of 

offtake 

(I, O, I/O) 

Elia 

Contractueel 
infrastructuurniveau(“CIL”) 

(*) 

Elia 

Eerste 
kalendermaand 

van Toegang 

(maand/jaar) 

Vooraf ingevuld 
door 

Laatste 
kalendermaand
van Toegang5 

(maand/jaar) 

Netgebruiker 

Benaming 
en 

Nominaal 
Vermogen 

van alle 
Lokale 

Productie-
eenheden 

Productie-eenheid 
gedekt door een CIPU-

contract: JA-NEEN 

Elia 

 

                                                     
5
 Verplicht in te vullen indien de Toegangshouder een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon is. 



Toegangscontract 5/5 [] - [] 
Bijlage 2: [] V1/2016 Ref. Toegangscontract: [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

Paraaf Netgebruiker6: 
 

Elia 

Aanpasbaar 
door de 

Netgebruiker 

(MW 

Elia) 

[•] [•] [•] 

[•][•][•],[•][•][•]  

[•] [•]   [•] [•] 

 

(*) Infrastructuurniveau 1: in 380/220/150 kV-netten 
 Infrastructuurniveau 2: in 70/36/30 kV-netten 
 Infrastructuurniveau 3: bij de uitgang van de transformaties naar Middenspanning 

 

De Netgebruiker  

duidt zichzelf aan als Toegangshouder; 

duidt de hierna vernoemde Toegangshouder aan als Toegangshouder voor de in de tabel hierboven gepreciseerde tijdsduur. Deze 
laatstgenoemde accepteert om Toegangshouder te zijn voor de Toegangspunten van de Netgebruiker die hieronder worden 
gedefinieerd en voor de duurtijd hierboven bepaald. 

 

Gegevens van de Toegangshouder: 

Vennootschap [][] Netgebruiker 

BTW-nr. [] Toegangshouder 

Adres van de hoofdzetel 

[] 
[] 
[] 
[][] 
[] 

Toegangshouder 

Naam, Voornaam [][] Toegangshouder 

Functie [] Toegangshouder 

Tel. [] Toegangshouder 

E-mail [] Toegangshouder 

Postadres  Toegangshouder 

De Netgebruiker verklaart en aanvaardt kennis te hebben genomen van alle bepalingen van dit Toegangscontract en in het bijzonder 
van de artikelen 8 tot 11, 13 en 16.5 van dit Contract. Hij erkent te hebben begrepen dat, voor de hem betreffende Toegangspunten, de 
wijziging of de schorsing van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke en/of van de Toegangshouder kan leiden tot de 
overdracht van de verplichtingen van de Toegangsverantwoordelijke en/of van de Toegangshouder op de Netgebruiker, en dat in 
voorkomend geval zelfs kan leiden tot de afschakeling van de hem betreffende Toegangspunten in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving. 

Met deze aanduiding verklaart de Toegangshouder zich ertoe te verbinden om aan de Netgebruiker een kopie over te maken van alle 
door de Toegangshouder ingevulde en ondertekende Bijlagen van het Toegangscontract betreffende het (de) Toegangspunt(en) dat 
(die) hem betreft (betreffen). 

Indien zijn aanduiding niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 8 van het Contract voor de Toegangshouder tot het op het Elia-Net 
aangesloten Gesloten Distributienet, verklaart de Toegangshouder te verzaken aan zijn aanduiding als Toegangshouder voor het/de 
Toegangspunt(en) dat/die dit Gesloten Distributienet voedt/voeden, opgenomen in Bijlage 14, zodra een Gebruiker van dit Gesloten 
Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent, en dit zelfs vóór het einde van de duur van zijn aanduiding. 

 

Handtekening Toegangshouder: Handtekening Netgebruiker6: 

 Datum:  Datum: 

                                                     
6Handtekening Netgebruiker behoudens toelating gegeven krachtens de Bijlage 12 



Toegangscontract 1/2 [] - [] 
Bijlage 3: [] V1/2015 Ref. Toegangsgcontract: [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP: 
Paraaf overeenkomstig energieleverancier: 

 

Bijlage 3: ([]) 
Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke 

belast met de afname en de injectie 
en mededeling van de overeenkomstige energieleverancier 

(zie artikels 10, 11 en 20) 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met de referentie [] 

I. Aanduiding/Wijziging van de (duur van de) aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en 
de injectie 

Tabel van de Toegangspunten 

Toegangspunt 
(EAN-Code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 

Eerste maand van 
de aanduiding van 

de Toegangs-
verantwoordelijke 

Laatste maand van 
de aanduiding van 

de Toegangs-
verantwoordelijke 

  (maand/jaar) (maand/jaar) 

[] [] 
[][][],[][] 

/ / 

[] [] 
[][][],[][] 

/ / 

[] [] 
[][][],[][] 

/ / 

 

In geval van ondertekening van Bijlage 9, 10 of 11 moeten de termen “afgenomen energie/geïnjecteerde energie” die in deze 
Bijlagen vernoemd worden, begrepen worden als de (netto) Afgenomen energie en de (netto) Geïnjecteerde energie. 

De Toegangsverantwoordelijke zoals hieronder gedefinieerd, wordt door de Toegangshouder aangeduid als de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie voor 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het bovenvermelde Toegangscontract 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in de bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding. 

(hierboven aanduiden wat past) 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie (hij dient 
hiertoe opgenomen te zijn in het register van Toegangsverantwoordelijken door Elia bijgehouden). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de volgende Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie (deze 
Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het register van Toegangsverantwoordelijken door Elia 
bijgehouden). 

(hierboven aanduiden wat past) 

Gegevens van de vennootschap aangeduid als Toegangsverantwoordelijke belast met de Afname en de Injectie: 

Onderneming [][] 

EIC-Code [] 

Maatschappelijke zetel [] 
[] 
[] 
[][] 
[] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door [][] 



Toegangscontract 2/2 [] - [] 
Bijlage 3: [] V1/2015 Ref. Toegangsgcontract: [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP: 
Paraaf overeenkomstig energieleverancier: 

 

Mededeling van de gegevens van de overeenkomstige energieleverancier: 

De hieronder gedefinieerde leverancier wordt door de Toegangshouder vermeld als de overeenkomstige energieleverancier 
voor elk Toegangspunt waarvan sprake in deze Bijlage. 

 De Toegangshouder is zelf de leverancier; 
 De Toegangshouder deelt de gegevens mee van de volgende leverancier: 

(hierboven aanduiden wat past) 

Eerste maand activiteit van de leverancier (*) Laatste maand activiteit van de leverancier 

(maand/jaar) (maand/jaar) 

/ / 

(*) Zonder uitdrukkelijke vermelding van de periode van activiteiten voor de leverancier, wordt ervan uitgegaan dat de duur 
ervan dezelfde is als de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging in het betrokken 
Toegangspunt. 

Gegevens van de vennootschap die vermeld wordt als leverancier: 

Onderneming [] 

Maatschappelijke zetel 

[] 
[] 
[] 
[][] 
[] 

Ondernemingsnummer [] 

BTW-nr. [] 

Vertegenwoordigd door  

Al wie deze Bijlage invult, is gehouden aan de betrokken Netgebruiker een kopie van deze Bijlage te overhandigen. 

De ondertekening heeft betrekking op de aanduiding of de wijziging van de aanduiding: 

Handtekening Toegangshouder1:  Datum: 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke 
belast met de afname en de injectie: 

 Datum: 

Handtekening overeenkomstige 
energieleverancier: 

 Datum: 

                                                     
1 Paraaf/Handtekening Toegangshouder behoudens toelating gegeven krachtens de bijlage 13 



Toegangscontract 1/3 [] 
0[] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder1: 

Paraaf ARP belast met afname belasting: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

 Bijlage 3bis A: ([]) 
Aanduiding en/of wijziging van aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast 

met de afname van de belasting en mededeling van de overeenkomstige 
energieleverancier 

(zie artikels 10, 11 en 20) 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met de referentie: [] 

1. Aanduiding/Wijziging van (de duur van) de aanduiding van de Toegangs-
verantwoordelijke belast met de afname van de belasting 

Tabel van de Toegangspunten 

Toegangspunt 
(EAN-Code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 

E
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 m
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  (maand/jaar) (maand/jaar) 

    

In geval van ondertekening van Bijlage 9, 10 of 11 moet de term “afgenomen energie” die in 
deze Bijlagen vernoemd wordt, begrepen worden als de afgenomen energie door de 
belasting. 

De Toegangsverantwoordelijke zoals hieronder gedefinieerd, wordt door de 
Toegangshouder aangeduid als de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van 
de belasting voor: 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het bovenvermelde Toegangscontract 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in de bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanstelling. 

(hierboven aanduiden wat past) 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname van de belasting (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken door Elia bijgehouden). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de volgende Toegangsverantwoordelijke belast met 
de afname van de belasting (deze Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn 
in het register van Toegangsverantwoordelijken door Elia bijgehouden). 

(hierboven aanduiden wat past) 



Toegangscontract 2/3 [] 
0[] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder1: 

Paraaf ARP belast met afname belasting: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van de belasting: 

Onderneming [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Mededeling van de gegevens van de overeenkomstige energieleverancier: 

De hieronder gedefinieerde leverancier wordt door de Toegangshouder vermeld als de 
overeenkomstige energieleverancier voor elk Toegangspunt waarvan sprake in deze Bijlage. 

 De Toegangsaanvrager is de leverancier; 

 De Toegangsaanvrager deelt de gegevens van de volgende leverancier mee: 

(hierboven aanduiden wat past) 

Bedrijfsgegevens leverancier: 

Onderneming [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Al wie deze Bijlage invult, is gehouden aan de betrokken Netgebruiker een kopie van deze 
Bijlage te overhandigen. 

 

De hierboven bedoelde aanduidingen worden pas van kracht nadat de contracten ad hoc 
zullen zijn getekend en de daarin bedoelde waarborgen, waarvan deze Bijlage niet afwijkt, 
zullen zijn gesteld. 

De ondertekening heeft betrekking op de aanduiding of de wijziging van de aanduiding: 

(Handtekening Toegangshouder1) 

__________________ Datum: 

                                                     
1 Handtekening Toegangshouder behoudens toelating gegeven krachtens de Bijlage 13 



Toegangscontract 3/3 [] 
0[] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder1: 

Paraaf ARP belast met afname belasting: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van de belasting 

__________________ Datum: 

Handtekening overeenkomstige energieleverancier 

__________________ Datum: 



Toegangscontract 1/3 [] 
0[] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder1: 

Paraaf ARP belast met injectie lokale productie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

 Bijlage 3bis B):[] 
Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke 

belast met de injectie van de Lokale Productie en mededeling van de overeenkomstige 
energieleverancier 

(zie artikels 10, 11 en 20) 

Deze Bijlage maakt volledig deel uit van het Toegangscontract met de referentie [] 

Aanduiding/Wijziging (van de duur) van de aanduiding van de Toegangs-
verantwoordelijke belast met de injectie van de Lokale Productie 

Tabel van de Toegangspunten 

Toegangspunt 
(EAN-Code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 
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  (maand/jaar) (maand/jaar)

    

In geval van ondertekening van Bijlage 9,10 of 11 moet de term “geïnjecteerde energie” die 
in deze bijlagen vernoemd wordt, begrepen worden als de geïnjecteerde energie door de 
Lokale Productie. 

De Toegangsverantwoordelijke zoals hieronder gedefinieerd, wordt door de Toegangs-
houder aangeduid als de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname en de injectie 
voor: 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het bovenvermelde Toegangscontract 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding. 

(hierboven aanduiden wat past) 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
injectie van de Lokale Productie (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken door Elia bijgehouden). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de volgende Toegangsverantwoordelijke belast met 
de injectie van de Lokale Productie (deze Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen 
te zijn in het register van Toegangsverantwoordelijken door Elia bijgehouden). 

(hierboven aanduiden wat past) 



Toegangscontract 2/3 [] 
0[] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder1: 

Paraaf ARP belast met injectie lokale productie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie van de Lokale 
Productie: 

Onderneming [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Mededeling van de gegevens van de overeenkomstige energieleverancier 

De hieronder gedefinieerde leverancier wordt door de Toegangshouder vermeld als de 
overeenkomstige energieleverancier voor elk Toegangspunt waarvan sprake in deze Bijlage. 

 De Toegangsaanvrager is de leverancier; 

 De Toegangsaanvrager deelt de gegevens van de volgende leverancier mee: 

(hierboven aanduiden wat past) 

Bedrijfsgegevens leverancier: 

Onderneming [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Al wie deze Bijlage invult, is gehouden aan de betrokken Netgebruiker een kopie van deze 
Bijlage te overhandigen. 



Toegangscontract 3/3 [] 
0[] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder1: 

Paraaf ARP belast met injectie lokale productie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

De ondertekening heeft betrekking op de aanduiding of de wijziging van de aanduiding: 

(Handtekening Toegangshouder1) 

__________________ Datum: 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie van de Lokale Productie 

__________________ Datum: 

Handtekening overeenkomstige energieleverancier 

__________________ Datum: 

                                                     
1 Handtekening Toegangshouder behoudens toelating gegeven krachtens de Bijlage 13 



 

Toegangscontract 1/5 [] 
Bijlage 3ter: [] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP opvolging (netto) Afgenomen energie: 
Paraaf ARPopvolging (netto) Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bijlage 3ter: [] 
Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijken 

belast met de afname of de injectie en mededeling van de overeenkomstige 
energieleverancier 

(zie artikels 10, 11 en 20) 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met de referentie[]. 

Aanduiding/wijziging (van de duur) van de aanduiding van de Toegangs-
verantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde energie 

Tabel van de Toegangspunten 

Toegangspunt 
(EAN-Code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 
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  (maand/jaar) (maand/jaar) 

    

In geval van de ondertekening van Bijlage 9, 10 of 11 moet de term “afgenomen energie / 
geïnjecteerde energie” zoals vermeld in deze Bijlagen, begrepen worden als zijnde de 
(netto) Afgenomen Energie en de (netto) Geïnjecteerde Energie. 

Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie: 

Onderneming [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deze Toegangsverantwoordelijke is belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde 
Energie. 

Hij wordt aangeduid door de Toegangshouder als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
injectie voor: 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het bovenvermelde Toegangscontract 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding. 

(hierboven aanduiden wat past) 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
injectie (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie 
aan waarvan de gegevens opgenomen zijn in de bovenstaande tabel (deze 
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Bijlage 3ter: [] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP opvolging (netto) Afgenomen energie: 
Paraaf ARPopvolging (netto) Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

(hierboven aanduiden wat past) 

Deze Toegangsverantwoordelijke verklaart met Elia één of meerdere contracten te hebben 
gesloten voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden voor de 
Toegangspunten aangeduid in bovenstaande tabel. 

Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname 

Onderneming [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deze Toegangsverantwoordelijke is belast met de opvolging van de (netto) Afgenomen 
Energie. 

Hij wordt aangeduid door de Toegangshouder als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname voor: 

 elk Toegangspunt dat het voorwerp uitmaakt van het bovenvermelde Toegangscontract 

 elk Toegangspunt met de kenmerken zoals vermeld in bovenstaande tabel 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanduiding. 

(hierboven aanduiden wat past) 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname (hij dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname 
aan waarvan de gegevens opgenomen zijn in de bovenstaande tabel (deze 
Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het register van 
Toegangsverantwoordelijken bijgehouden door Elia). 

(hierboven aanduiden wat past) 

Mededeling van de gegevens van de overeenkomstige energieleverancier 

De hieronder gedefinieerde leverancier wordt door de Toegangshouder vermeld als de 
overeenkomstige energieleverancier voor elk Toegangspunt waarvan sprake in deze Bijlage. 

 De Toegangsaanvrager is de leverancier; 

 De Toegangsaanvrager deelt de gegevens mee van de leverancier waarvan de 
gegevens opgenomen zijn in de onderstaande tabel: 

(hierboven aanduiden wat past) 

Bedrijfsgegevens van de leverancier: 

Onderneming [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 
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Bijlage 3ter: [] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP opvolging (netto) Afgenomen energie: 
Paraaf ARPopvolging (netto) Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Al wie deze Bijlage invult, is gehouden aan de betrokken Netgebruiker een kopie van deze 
Bijlage te overhandigen. 

1. Toekenningen aan de perimeters van evenwicht 

A:  Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van de (netto) Geïnjecteerde Energie 

De hoeveelheid op kwartuurbasis zoals bepaald door de volgende vergelijking wordt 
toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde energie 
voor elk Toegangspunt: 

	 0	;  

waarbij: 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijke 

qh = kwartuur 

I = (netto) Geïnjecteerde Energie op het Toegangspunt in kwestie 

B:  Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van de (netto) Afgenomen Energie 

De hoeveelheid op kwartuurbasis zoals bepaald door de volgende vergelijking wordt 
toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijkheid van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Afgenomen Energie voor 
elk Toegangspunt in kwestie: 

	 0	; ∗	∝  

waarbij: 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van de toegangsverantwoordelijke 

qh = kwartuur 

Pr = (netto) Afgenomen Energie op het Toegangspunt in kwestie  

∝	  (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens het artikel 161 en 
162 van het Technisch Reglement Transmissie) 

De factor X – uitgedrukt in percentage – zal gepubliceerd worden op de internetsite van Elia 
en zal indien nodig aangepast kunnen worden op basis van de gemeten verliezen. 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Afgenomen Energie 
en de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde 
energie moeten de noodzakelijke inlichtingen uitwisselen op deze toegangspunten waarmee 
de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie zijn dagelijkse Nominatie kan 
voorstellen en zijn genomineerd evenwicht kan beheren in real time en waarmee de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname zijn genomineerd evenwicht kan beheren 
in real time. 
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Bijlage 3ter: [] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP opvolging (netto) Afgenomen energie: 
Paraaf ARPopvolging (netto) Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

2. Nominaties 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde 
energie neemt de verplichtingen op zich met betrekking tot de Nominaties voor alle afnames 
en/of injecties van het(de) Toegangspunt(en) in kwestie. De Toegangsverantwoordelijke 
belast met de opvolging van de (netto) Geïnjecteerde energie nomineert in eigen naam en in 
naam en voor rekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de 
(netto) Afgenomen Energie. 

Meer bepaald zijn de Nominaties die overgemaakt moeten worden overeenkomstig het 
contract voor de coördinatie van de inschakeling van productie-eenheden (ingevoerd 
krachtens de artikelen 198 en volgende van het Technisch Reglement Transmissie) de 
Nominaties met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie. 

Op dezelfde wijze moeten de Nominaties met betrekking tot de afname van de belasting 
overgemaakt worden in het kader van bijlage 3ter. 

Het resultaat van de combinatie van de Nominaties met betrekking tot de afname van de 
belasting en met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie zal door Elia berekend 
worden. 

In het kader van de evaluatie van de Nominatie door Elia (zoals beschreven in het contract 
van de Toegangsverantwoordelijke): 

- wanneer dit resultaat een Geïnjecteerd Vermogen is, zal er rekening mee gehouden 
worden voor de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
van de (netto) Geïnjecteerde energie; 

- wanneer dit resultaat een Afgenomen Vermogen is, zal er rekening mee gehouden 
worden voor de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
van de (netto) Afgenomen energie. 

Het resultaat van de combinatie van de Nominaties met betrekking tot de afname van de 
belasting en met betrekking tot de injectie van de Lokale Productie zal ter beschikking 
gesteld worden van de Toegangsverantwoordelijken, ieder voor het deel dat hem 
aanbelangt, en dat nadat de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de 
injectie de Nominatie van het (de) Toegangspunt(en) in kwestie ingediend heeft. 

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) 
Afgenomen energie 

_______________________Datum: 

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de (netto) 
Geïnjecteerde energie 

_______________________Datum: 
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Bijlage 3ter: [] V1/2015 Ref. Toegangscontract:[] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder4: 

Paraaf ARP opvolging (netto) Afgenomen energie: 
Paraaf ARPopvolging (netto) Geïnjecteerde energie: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

(Handtekening van de Toegangshouder1) 

_______________________Datum: 

Handtekening overeenkomstige energieleverancier 

_______________________Datum: 

                                                     
1Handtekening Toegangshouder behoudens toelating gegeven krachtens de bijlage 13 



 

Toegangscontract 1/1 [] 
Bijlage 4: [] V1/2015 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 4: Geschrapt – Zonder voorwerp 
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Bijlage 5: [] V1/2015 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 5: Contactpersonen voor Elia 

(zie Artikel 9, 11 en 21.2) 

Voor ELIA SYSTEM OPERATOR 

Contactpersoon Contractuele Relaties 

Naam Verantwoordelijke Account Manager (KAM) 

Adres Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België 

Tel. + 32 2 546 73 88 (algemeen); Directe lijn: 

Fax + 32 2 546 70 03 (algemeen); Directe lijn 

E-mail Customer Service <cs@elia.be> 

Toegangspunten 

Voor alle vragen betreffende de Toegangspunten, kan u contact opnemen met de account 
manager (KAM). De lijst van account managers per Toegangspunt is beschikbaar op de website 
van Elia. 

Facturatie 

Contactpersoon  

Naam Settlement Services 

Tel. +32 2 546 74 74 

Fax +32 2 546 74 64 

E-mail Settlement.Services@elia.be 

Facturatieadres  

Maatschappij Elia System Operator nv 

Adres Keizerslaan 20, 1000 BRUSSEL, België 

BTW-nr. BE0476388378 

Groenrapportering door leveranciers 

Contactpersoon  

Naam Back-Office 

Tel. +32 2 546 72 36 

E-mail BackOffice@elia.be 

Tellingen en Metering 

Contactpersoon  

Naam Metering Services 

Tel. +32 2 546 70 90 

E-mail Metering.Services@elia.be 
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Bijlage 6: [] V1/2015 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 6: Berekening financiële garantie 

(zie artikel 13.1) 

De berekening van de financiële garantie is het resultaat van de som van de bedragen die 
berekend worden per Toegangspunt opgenomen in het kader van het Contract volgens de 
onderstaande principes. Het bedrag is inclusief BTW. 

Dit bedrag komt overeen met het gemiddelde van de 12 voorgaande maanden van de 
maandfacturen met betrekking tot de Toegang (basis- en regularisatiefacturen). Dit bedrag 
wordt jaarlijks herzien en dit uiterlijk tegen de noodzakelijke hernieuwing van de financiële 
garantie. 

Indien voor een Toegangspunt geen historische Afname- en/of Injectiegegevens bestaan, 
dient het bedrag van de hoger bedoelde financiële garantie bepaald te worden in 
gezamenlijk overleg tussen Elia en de Toegangshouder en/of Toegangsaanvrager. Op basis 
van de meetgegevens kunnen beide Partijen vanaf de eerstvolgende kalendermaand nadien 
een aanpassing van de waarde aanvragen. 
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Bijlage 7: [] V1/2015 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 7: Standaardformulier Bankgarantie 

(zie artikel 13.1) 

Bankgarantie op 1e verzoek uitgegeven door bank [] ten voordele van 

Elia System Operator NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel 
te 1000 Brussel, Keizerslaan 20, met ondernemingsnummer 0476.388.378. 

Onze betalingsgarantiekenmerken <> (te vermelden in al uw correspondentie); 

Onze cliënt [] (naam en adres van de opdrachtgever) deelt ons mee dat hij een 
toegangscontract (referentie [] en (datum van het contract)) met u heeft gesloten i.v.m. de 
Toegang tot het Elia-Net. 

Dat contract voorziet onder meer in de uitgifte van een onherroepelijke bankgarantie 
betaalbaar op eerste verzoek ten belope van € [] (bedrag in letters euro) om de 
betalingsverplichtingen van onze cliënt te verzekeren. 

Bijgevolg garanderen wij, bank [], u onherroepelijk en onvoorwaardelijk de betaling van een 
maximumbedrag € [] (bedrag in letters euro) op uw eerste verzoek en zonder dat wij de 
gegrondheid ervan kunnen en zouden betwisten. 

Deze garantie is vanaf heden van kracht. 

Elk beroep op deze garantie moet, om geldig te zijn: 

Indien de garantie is bestemd voor het buitenland / ten behoeve van de identificatie, dient elk 
verzoek tot betaling te gebeuren via een bank die bevestigt dat de handtekeningen op uw 
opvragingsbrief u rechtsgeldig verbinden. 

 ons uiterlijk op [](vervaldag van de garantie) bereiken, en 

 vergezeld zijn van uw schriftelijke verklaring dat de verplichtingen conform dit 
toegangscontract niet heeft nagekomen en de betaling(en) niet heeft uitgevoerd, 
niettegenstaande dat u, als leverancier, de diensten heeft geleverd volgens het 
contract, 

 vergezeld zijn van een kopij van de onbetaalde factu(u)r(en) en van een kopij van uw 
ingebrekestellingsbrief. 

Zonder beroep conform de voormelde voorwaarden of zonder een door ons goedgekeurde 
garantieverlening wordt deze garantie automatisch nietig en van generlei waarde op de 
eerste kalenderdag volgend op [](vervaldag van de garantie). 

Deze garantie is onderworpen aan het Belgisch recht en alleen de Belgische rechtbanken 
zijn bevoegd om uitspraak te doen over elk geschil m.b.t. deze garantie. 
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Bijlage 8: [] V1/2015 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 8: Geschrapt – Zonder voorwerp 



 

Toegangscontract 1/3 [] 
Bijlage 9: [] V1/2015 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

Paraaf ARP belast met de opvolging: 
Paraaf ARPgedeelde energie: 

 

Bijlage 9: ([]) 
Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters van Toegangsverantwoordelijken 

van Toegangspunten behorend tot een productiesite 

(zie artikel 10, 11 en 20) 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met als referentie: 
[] 

(hierna “Contract”) 

 

Deel I: Informatie van de betrokken partijen 

Onderneming [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

verklaart de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging te zijn, zoals aangegeven 
in Bijlage 3 of 3bis van het Contract, van het(de) hierna gepreciseerde Toegangspunt(en), 
met volgende kenmerken en behorende tot een productie-site. 

Tabel Toegangspunten 

Toegangspunt 
(EAN-code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 

Percentage(s) van 
toepassing op de 
Toegangsverantwoordelijke 
belast met de opvolging 

   

 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van dit(deze) Toegangspunt(en), 
verklaart een contract gesloten te hebben met een andere Toegangsverantwoordelijke met 
als voorwerp de verdeling, op basis van vast(e) percentage(s), van de geïnjecteerde en/of 
afgenomen energie in het(de) bovenvermelde Toegangspunt(en). 

Dit (deze) percentage(s) (hierna “Percentage(s)”) word(t)(en) in rekening genomen bij de 
toekenning van de geïnjecteerde en/of afgenomen energie in de perimeters van 
toegangsverantwoordelijkheid van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
en van de Toegangsverantwoordelijke waarmee hij de energie deelt in deze 
Toegangspunten (hierna “Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie”). 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging en de Toegangsverantwoordelijke 
voor Gedeelde Energie gaan hiermee akkoord. 
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Bijlage 9: [] V1/2015 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

Paraaf ARP belast met de opvolging: 
Paraaf ARPgedeelde energie: 

 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie: 

Onderneming [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deel II: Aanduiding en kenmerken van de Percentage(s) 

De Percentage(s) die in de Tabel Toegangspunten weergegeven zijn, zijn vast voor de duur 
van het Contract behoudens in geval van wijziging. De Percentage(s) kunnen gewijzigd 
worden met ingang van de eerste dag van elke nieuwe kalendermaand, voor zover deze 
kalendermaand valt binnen de duur van het Contract. De aanvraag tot wijziging dient te 
gebeuren door het overmaken van een nieuwe versie van deze Bijlage waarin de gewijzigde 
Percentage(s) aangegeven worden, aan de dienst Customer Service (Back-office) ten 
laatste twee (2) werkdagen voor de eerste dag van de nieuwe kalendermaand. 

Indien meerdere Toegangspunten betrekking hebben op eenzelfde productie-eenheid dan 
dienen de Percentage(s) voor elkeen van de betrokken Toegangspunten gelijk te zijn. 

Deel III: Toekenningen aan de evenwichtsperimeters 

A:  Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging is ertoe gehouden de 
Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie van dit(deze) Toegangspunt(en) 
de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de waarde die zal toegekend 
worden aan zijn perimeter van toegangsverantwoordelijkheid zodat de 
Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie zijn genomineerd evenwicht op 
voldoende wijze in real time kan beheren. 

Het volgende wordt, voor een gegeven kwartuur, aan de perimeter van 
toegangsverantwoordelijkheid van Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging, voor elk betrokken Toegangspunt toegekend: 

∗ ∗	∝ 

met: 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid 

Ku = kwartuur 

P = Percentage gedefinieerd voor Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van het hierboven vermelde Toegangspunt 

AE = afgenomen energie of geïnjecteerde energie van het betrokken 
Toegangspunt 

 = (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens het artikel 
161 en 162 van het Technisch Reglement Transmissie) indien AE een 
afname betreft anders is deze waarde 1. De factor X zal, uitgedrukt in een 
percentage, gepubliceerd worden op de internet site van Elia en kan 
aangepast worden indien nodig op basis van de gemeten verliezen. 



 

Toegangscontract 3/3 [] 
Bijlage 9: [] V1/2015 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Toegangshouder: 

Paraaf ARP belast met de opvolging: 
Paraaf ARPgedeelde energie: 

 

B:  Toekenning aan de perimeter van Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie 

Het volgende wordt, voor een gegeven kwartuur, aan de perimeter van 
toegangsverantwoordelijkheid van Toegangsverantwoordelijke voor de Gedeelde 
Energie, voor elk betrokken Toegangspunt toegekend: 

1 ∗ ∗	∝ 

met: 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid 

Ku = kwartuur 

P = Percentage gedefinieerd voor Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van het hierboven vermelde Toegangspunt 

AE = afgenomen energie of geïnjecteerde energie van het betrokken 
Toegangspunt 

 = (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens het artikel 
161 en 162 van het Technisch Reglement Transmissie) indien AE een 
afname betreft anders is deze waarde 1. De factor X zal, uitgedrukt in een 
percentage, gepubliceerd worden op de internet site van Elia en kan 
aangepast worden indien nodig op basis van de gemeten verliezen. 

Deel IV: Nominaties 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging staat in voor de verplichtingen in 
verband met de Nominaties voor de gehele afname en/of injectie van het(de) betrokken 
Toegangspunt(en). Voor de evaluatie van de Nominaties in het kader van het “Access 
Responsibility Contract” van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging en de 
Toegangsverantwoordelijke voor de Gedeelde Energie, zal Elia echter rekening houden met 
het(de) Percentage(s) als voorzien hierboven. 

Deel V: Aanvang 

Deze Bijlage treedt in werking op [] 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 

__________________________________Datum: 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie 

___________________________________Datum: 



 

Toegangscontract 1/4 [] 
Bijlage 10: [] V1/2015 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Netgebruiker: 

Paraaf ARP vaste bandlevering: 
Paraaf Toegangshouder: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Bijlage 10: Vaste bandlevering ref:Datum: 

(zie artikels 10, 11 en 20) 

Deze Bijlage  maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met als referentie [] en 
beoogt het geval waarin de Netgebruiker voor hetzelfde toegangspunt (waarvoor, 
overeenkomstig voornoemd Toegangscontract, hij zelf optreedt als Toegangshouder of 
waarvoor hij een derde heeft aangeduid als Toegangshouder) 

 leveringscontracten heeft afgesloten met meerdere leveranciers; en 
 waarbij één of meerdere van deze leveringscontracten de levering van een vaste 

hoeveelheid energie (hierna vaste bandlevering) tot voorwerp heeft. 

Deze Bijlage regelt de aanwijzing door de Toegangshouder van de Toegangs-
verantwoordelijke die de bandlevering die hem aanbelangt, toegewezen kreeg in een 
Afnamepunt overeenkomstig deel III b) van deze Bijlage en die hierna 
“Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering” genoemd wordt. 

Deel I: Informatie van de betrokken partijen 

Gegevens van de Netgebruiker 

Naam, Voornaam [] 

Functie [] 

Onderneming [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail:  [] 

verklaart de Netgebruiker te zijn van de Afnamepunten met volgende kenmerken: 

Toegangspunten 
(afnamepunten) 

(EAN-code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 

  

De Netgebruiker verklaart een contract gesloten te hebben met een leverancier voor de 
levering aan de hierboven vermelde afnamepunten van een vaste bandlevering, waarvan de 
kenmerken hierna bepaald worden. 
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Paraaf Elia:  Paraaf Netgebruiker: 

Paraaf ARP vaste bandlevering: 
Paraaf Toegangshouder: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Gegevens van de leverancier: 

Onderneming [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deze vaste bandlevering zal opgenomen worden in de evenwichtsperimeter van de 
toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering volgens de modaliteiten hierna 
bepaald. Deze Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering gaat hiermee 
akkoord. 

Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering] 

Onderneming [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deel II: Kenmerken van een vaste bandlevering 

Het vermogen dat hieronder vermeld wordt als vaste bandlevering is een vermogen dat op 
voorhand bepaald wordt tussen de Netgebruiker en de leverancier van de vaste 
bandlevering en vastligt voor de duurtijd hieronder beschreven. Die duur mag de duur van 
de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de belasting 
niet overschrijden. 

De Netgebruiker bevestigt dat de levering van deze bandlevering gebeurt aan de in deze 
Bijlage vermelde afnamepunten en bevestigt de grootte en de periode van de vaste 
bandlevering zoals hieronder aangegeven. De Netgebruiker waarborgt de juistheid van deze 
gegevens. 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering bevestigt bandlevering ten 
belope van 

[] (de waarde dient uitgedrukt te zijn in MW) 

op te nemen in zijn evenwichtsperimeter en dit volgens de modaliteiten hierna bepaald en 
deze vaste bandlevering geldt voor de periode gaande van: 

[] (datum) vanaf 00:00 (uur) tot en met 

[] (datum) tot 24:00 (uur) 
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Paraaf Elia:  Paraaf Netgebruiker: 

Paraaf ARP vaste bandlevering: 
Paraaf Toegangshouder: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Een vaste bandlevering dient een minimum duurtijd te hebben van 1 kalendermaand. 

Bij wijziging van de vaste bandlevering vóór de einddatum hierboven vermeld, dient er een 
nieuwe versie van dit formulier ondertekend te worden, met de volledige nieuwe vaste 
bandlevering daarin vermeld, en overgemaakt te worden aan de dienst Customer Service en 
dit minstens twee (2) werkdagen voor het begin van de aanpassing met de vermelding van 
“aanpassing van vaste bandlevering” voorzien in ref.: [] met datum[] 

De Netgebruiker bevestigt dat de Nominatie van de Toegangsverantwoordelijke belast met 
de vaste bandlevering, voornoemde vermelde waarde van de vaste bandlevering, inclusief 
de netverliezen1, dient te omvatten. Door de ondertekening van deze Bijlage is de 
Netgebruiker vrijgesteld de Nominatie voor de vaste bandlevering dagelijks te bevestigen/in 
te dienen. 

Deel III: Toekenningen aan de evenwichtsperimeters 

A:  Toekenning van de opvolging van de belasting aan de perimeter van de 
toegangsverantwoordelijke belast met de afname zoals bepaald in Bijlage 3, 3bis of 
3ter van het Contract 

De Netgebruiker of de door hem aangeduide Toegangshouder is ertoe gehouden aan 
de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van dit Afnamepunt (of aan de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie in geval van ondertekening van 
Bijlage 3ter), vanaf en gedurende de aanduiding als Toegangsverantwoordelijke 
belast met de afname (of de injectie in geval van ondertekening van Bijlage 3ter) voor 
voornoemd afnamepunt, de gegevens te verschaffen die hem er toe in staat stellen 
om zijn dagelijkse Nominatie in te dienen. Bij het verschaffen van deze gegevens 
dient rekening gehouden te worden met onderstaande formule met betrekking tot de 
opvolging van de belasting, dewelke niet negatief kan zijn. De opvolging van de 
belasting wordt berekend aan de hand van volgende formule: 

	 	 0	; 	 	  

met: 

OVB = opvolging van de belasting; 
ku = kwartuur; 
AE = afgenomen energie van het betreffende Afnamepunt; 
NBL = aantal vaste bandleveringen in het betreffende Afnamepunt; 
BL = vaste bandlevering. 

Deze opvolging van de belasting vermenigvuldigd met (1+X) (waarbij X een correctie 
is voor de netverliezen volgens het artikel 161 en 162 van het Technisch Reglement 
Transmissie) zal de waarde zijn die opgenomen wordt in de evenwichtsperimeter van 
de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging. De factor X zal, uitgedrukt in 
een percentage, gepubliceerd worden op de internet site van Elia en kan aangepast 
worden indien nodig op basis van de gemeten verliezen. 

B:  Toekenning van de vaste bandlevering aan de perimeter van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering 

Wanneer de afgenomen energie, voor een gegeven kwartuur, in het hierboven 
vermelde afnamepunt hoger of gelijk is dan de waarde van de vaste bandlevering 
zoals hierboven aangegeven, (of de som van de vaste bandleveringen indien er meer 
dan 1 vaste bandlevering is), zal de waarde van de vaste bandlevering zoals 
hierboven aangegeven, vermenigvuldigd met (1+X) opgenomen worden in de 
evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste 
bandlevering. 

                                                     
1 Netverliezen: de energie die verloren gaat in het Elia-Net door het fysisch mechanisme gekend als het Joule-effect. 
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Paraaf Elia:  Paraaf Netgebruiker: 

Paraaf ARP vaste bandlevering: 
Paraaf Toegangshouder: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 

 

Indien de afgenomen energie, voor een gegeven kwartuur, in het betrokken 
afnamepunt lager ligt dan de waarde van de vaste bandlevering zoals hierboven 
aangegeven, (of de som van de vaste bandleveringen indien er meer dan 1 vaste 
bandlevering is), zal: 

- in geval er slechts 1 vaste bandlevering is op het betrokken afnamepunt, de 
afgenomen energie, vermenigvuldigd met (1+X) opgenomen worden in de 
evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste 
bandlevering. 

- in geval van meerdere vaste bandleveringen, de afgenomen energie, 
vermenigvuldigd met (1+X), pro rata van de waarde van de vaste 
bandleveringen voor het betrokken kwartuur, verdeeld worden. Het deel 
toegewezen aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste 
bandlevering opgenomen worden in zijn evenwichtsperimeter. 

Handtekening Netgebruiker 

________________________ Datum: 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering 

________________________ Datum 

Handtekening Toegangshouder (ingeval verschillend van Netgebruiker) 

________________________ Datum 

Handtekening van de overeenkomstige energieleverancier (indien die verschilt van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de vaste bandlevering) 

________________________ Datum 
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Paraaf Elia:  Paraaf Netgebruiker: 

Paraaf ARPflexibele band: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 
Paraaf Toegangshouder: 

 

Bijlage 11: Flexibele bandlevering ref : Datum: 

(zie artikel 10, 11 en 20) 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met als referentie []. 

Zij beoogt het geval waarin een Netgebruiker voor hetzelfde Afnamepunt (waarvoor hijzelf 
volgens het Toegangscontract optreedt als Toegangshouder of waarvoor hij een derde heeft 
aangeduid als Toegangshouder) niet alleen een leveringscontract heeft afgesloten met de 
leverancier, aangeduid in Bijlage 3, 3bis of 3ter van het Toegangscontract, maar ook met 
één of meerdere andere leveranciers die hem de dienst flexibele bandlevering aanbieden. 

Deze Bijlage regelt de aanwijzing door de Toegangshouder van de Toegangs-
verantwoordelijke die de flexibele bandlevering die hem aanbelangt, toegewezen kreeg in 
een Afnamepunt volgens deel III b) van deze Bijlage en die hierna 
“Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band” genoemd wordt. 

Deel I: Informatie van de betrokken partijen 

Gegevens van de Netgebruiker 

Naam, Voornaam [] 

Functie [] 

Onderneming [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail:  [] 

verklaart de Netgebruiker te zijn van de Afnamepunten met volgende kenmerken: 

Toegangspunten 
(afnamepunten) 

(EAN-code) 

Naam Toegangspunt + 
adres van de site 

  

De Netgebruiker verklaart een contract gesloten te hebben met een leverancier voor de 
levering aan, de hierboven vermelde Afnamepunten, van een flexibele band waarvan de 
kenmerken hierna bepaald worden. 

Bedrijfsgegevens van de leverancier: 

Onderneming [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 
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Paraaf Elia:  Paraaf Netgebruiker: 

Paraaf ARPflexibele band: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 
Paraaf Toegangshouder: 

 

Deze flexibele bandlevering zal opgenomen worden in de evenwichtsparameter van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band volgens de hierna bepaalde 
modaliteiten. Deze Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band gaat akkoord 
met het voorgaande. 

Bedrijfsgegevens van de Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band 

Onderneming [•] 

EIC-code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deel II: Kenmerken van de flexibele bandlevering 

Via deze Bijlage mandateert de Netgebruiker de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
flexibele band, die dit mandaat aanvaardt, om bij Elia, in naam van en voor rekening van de 
Netgebruiker, door middel van een dagelijkse Nominatie, de waarden in te dienen van de 
flexibele bandlevering (inclusief de netverliezen1) zoals overeengekomen tussen de 
Netgebruiker en de leverancier en die betrekking hebben op de evenwichtsperimeter van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band. 

Door in zijn naam en in naam en voor rekening van de Netgebruiker de waarden van 
flexibele bandlevering (inclusief de netverliezen) in te dienen, bevestigt en gaat de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band akkoord met de juistheid van deze 
waarden en met het feit dat deze waarden, volgens de hierna volgende bepalingen, 
opgenomen zullen worden in zijn evenwichtsperimeter. 

Door deze Bijlage te ondertekenen, vertrouwt de Netgebruiker de dagelijkse procedure voor 
de bevestiging/indiening van een Nominatie met de waarden van de flexibele bandlevering 
toe aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band. Hij erkent dat de 
waarden die de Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band doorgeeft 
betrouwbaar zijn voor de berekening van de evenwichtsperimeter van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band en voor de berekening van de 
evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname. 

Deel III: Toekenningen aan de evenwichtsperimeters 

A:  Toekenning van de opvolging van de belasting aan de evenwichtsperimeter van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname zoals bepaald in Bijlage 3 of  3bis 
of 3ter van het Contract 

De Netgebruiker of de door hem aangeduide Toegangshouder is ertoe gehouden aan 
de Toegangsverantwoordelijke belast met de afname van dit Afnamepunt (of aan de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie in geval van ondertekening van 
Bijlage 3ter) vanaf en gedurende de aanduiding als Toegangsverantwoordelijke belast 
met de afname (of de injectie in geval van ondertekening van Bijlage 3ter) voor 
voornoemd Afnamepunt 

                                                     
1Netverliezen: de energie die verloren gaat in het Elia-Net door het fysisch mechanisme gekend als het Joule-effect 
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Paraaf ARPflexibele band: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 
Paraaf Toegangshouder: 

 

- de gegevens te verschaffen die hem in staat stellen zijn dagelijkse Nominatie in 
te dienen binnen de termijnen in het Contract tussen de Toegangs-
verantwoordelijke belast met de afname (of de Toegangsverantwoordelijke 
belast met de injectie in geval van ondertekening van Bijlage 3ter) en de 
Netgebruiker of de door hem aangeduide Toegangshouder. 

- de vereiste inlichtingen te verschaffen zodat een of meerdere eventuele 
flexibele bandleveringen in real time geen bijkomende onevenwichten 
veroorzaken in hoofde van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
afname (of van de Toegangsverantwoordelijke belast met de injectie in geval 
van ondertekening van Bijlage 3ter) voor het betreffende Afnamepunt. 

Bij gebreke aan een akkoord tussen de betrokken partijen verbinden de Netgebruiker 
of de door hem aangeduide Toegangshouder zich er tot 1 januari 2009 toe dat het 
gebruik van een flexibele bandlevering volgens deze Bijlage geen aanleiding zal 
geven tot een degradatie van het afnameprofiel van de Afnamepunten waarvoor een 
Toegangsverantwoordelijke belast met de afname aangeduid werd volgens Bijlage 3 
of 3bis van het Contract. 

Bij het verschaffen van deze gegevens dient rekening gehouden te worden met 
onderstaande formule. De opvolging van de belasting, die niet negatief kan zijn, wordt 
berekend aan de hand van deze formule: 

 

	 	 0	; 	 	
1

1
 

met: 

OVB = opvolging van de belasting; 
Ku = kwartuur; 
AE = afgenomen energie van het betreffende Afnamepunt; 
NBL = aantal leveranciers van flexibele bandlevering in het betreffende 

Afnamepunt; 
BL = waarde(n) van de dagelijkse Nominatie(s) die betrekking hebben op de 

flexibele bandlevering (“Nominatie van flexibele band”). 
X = correctie voor de netverliezen volgens artikel 161 en 162 van het 

Technisch Reglement Transmissie. 

Deze opvolging van de belasting vermenigvuldigd met (1+X) zal de waarde zijn die 
opgenomen wordt in de evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke 
belast met de afname. De factor X, uitgedrukt in een percentage, zal gepubliceerd 
worden op de internetsite van Elia en kan aangepast worden indien nodig op basis 
van de gemeten verliezen. 

B:  Toekenning van flexibele bandlevering aan de evenwichtsperimeter van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band 

De Netgebruiker of de door hem aangeduide Toegangshouder is ertoe gehouden de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band van dit Afnamepunt, vanaf en 
gedurende de aanduiding als Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band 
voor voornoemd Afnamepunt, de gegevens te verschaffen die hem in staat stellen zijn 
dagelijkse Nominatie in te dienen. 

Bij het verschaffen van deze gegevens moet rekening gehouden worden met wat 
volgt: 

 Indien de afgenomen energie voor een bepaald Afnamepunt, voor een gegeven 
kwartuur in het betrokken Afnamepunt, en vermenigvuldigd met (1+X) hoger is 
dan of gelijk is aan de waarde van de Nominatie van flexibele band (of van de 
som van de Nominaties van flexibele banden indien er meerdere 
Toegangsverantwoordelijken belast met een flexibele band zijn) zal de waarde 
van de Nominatie van flexibele band opgenomen worden in de 



 

Toegangscontract 4/4 [] 
Bijlage 11: [] V1/2015 [] 
Paraaf Elia:  Paraaf Netgebruiker: 

Paraaf ARPflexibele band: 
Paraaf overeenkomstige energieleverancier: 
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evenwichtsperimeter van Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele 
band. 

 Indien de afgenomen energie voor een bepaald Afnamepunt, voor een gegeven 
kwartuur in het hierboven vermelde Afnamepunt, en vermenigvuldigd met (1+X) 
lager is dan de waarde van de Nominatie van flexibele band (of van de som van 
de Nominaties van flexibele band indien er meerdere 
Toegangsverantwoordelijken belast met flexibele band zijn), dan zal: 

 in geval er slechts 1 Toegangsverantwoordelijke belast is met de flexibele 
band, de afgenomen energie van het betrokken Afnamepunt 
vermenigvuldigd met (1+X) opgenomen worden in de 
evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
flexibele band. 

 in geval er meerdere Toegangsverantwoordelijken belast zijn met 
flexibele bandlevering, de afgenomen energie van het betrokken 
Afnamepunt vermenigvuldigd met (1+X) pro rata hun Nominatie van 
flexibele band voor het betrokken kwartuur verdeeld worden tussen de 
evenwichtsperimeters van de verschillende Toegangsverantwoordelijken 
belast met de flexibele banden. 

Deel IV: Aanvang en duur 

Deze Bijlage treedt in werking op __/__ /____ en geldt voor onbepaalde duur/tot 
__/__ /____. 

Handtekening Netgebruiker 

_______________________ Datum 

Handtekening Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band 

_______________________ Datum 

Handtekening overeenkomstige energieleverancier (indien die verschilt van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de flexibele band) 

_______________________ Datum 

Handtekening Toegangshouder (indien die verschilt van de Netgebruiker) 

________________________ Datum 
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Bijlage 12: Toelating m.b.t. de Bijlage 2([]) van het Toegangscontract  
die door de Netgebruiker kan worden verleendDatum: 

Het contract van _______________ [datum] tussen de vennootschappen: 

Onderneming [•] 

Adres maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nr. [•] 

Naam, Voornaam [•] 

Functie [•] 

Tel. [•] 

Fax [•] 

E-mail [•] 

Netgebruiker (hierna [X] genoemd), 

en 

[], Toegangshouder(hierna [Y] genoemd), 

met referentie ______________________________ stelt de voorwaarden vast met 
betrekking tot het bepalen van de begin- en einddatum van dit contract. 

In dit contract beslist vennootschap [X] om vennootschap [Y]aan te stellen tot 
Toegangshouder. Daartoe sluit [Y] een Toegangscontract met de netbeheerder  
Elia System Operator N.V. (hierna «Elia» genoemd). 

Krachtens deze toelating bevestigt de Netgebruiker [X] de aanduiding van [Y] als 
Toegangshouder en verleent hij aan [Y] de toelating om alleen de noodzakelijke wijzigingen 
aan de Bijlage 2 van het Toegangscontract « Identificatie en toevoeging van 
Toegangspunten, aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de Toegangshouder » 
aan te brengen en uit te voeren, conform de bepalingen van het contract dat zij hebben 
gesloten. 

De Netgebruiker verklaart en aanvaardt hierbij: 

- dat hij er vrij en met perfecte kennis van zaken voor heeft gekozen om aan de 
Toegangshouder de toelating te verlenen om alleen alle noodzakelijke wijzigingen aan 
de Bijlage 2 van het Toegangscontract aan te brengen en uit te voeren; 

- dat hij kennis heeft genomen van alle bepalingen van het Toegangscontract 
(beschikbaar op de website van Elia) en meer bepaald van de artikelen 8, 9, 10, 11 en 
13 van het Toegangscontract; 

- dat, voor de betrokken Toegangspunten, de wijziging van aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke tot gevolg kan hebben dat de verbintenissen van de 
Toegangsverantwoordelijke worden overgedragen op de Netgebruiker en zelfs dat de 
betrokken Toegangspunten worden uitgeschakeld (zie de Bijlagen 3 tot 3ter) conform, 
in voorkomend geval, de toepasbare technische reglementen; 

- dat het de Toegangshouder is die de onderschrijvingen verricht conform de Bijlage 4 
voor de betrokken Toegangspunten; 
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- dat de bandlevering niet kan plaatsvinden zonder het akkoord van de 
Toegangshouder; 

- dat de Toegangshouder toegang heeft tot de gegevens betreffende de vermogens en 
energie in de Toegangspunten die op hen betrekking hebben. 

Deze toelating wordt door [X]verleend in het kader en voor de duur van voornoemd contract 
en is gedurende deze hele periode onherroepelijk. 

In zijn hoedanigheid van Toegangshouder verbindt [Y] er zich ten overstaan van de 
Netgebruiker [X]toe om het origineel van deze toelating aan Elia te bezorgen alvorens over 
te gaan tot het indienen en wijzigen van de Bijlage 2 van het Toegangscontract. 

Deze toelating geeft aan de Toegangshouder in geen geval de mogelijkheid om op welke 
wijze ook een andere toegangshouder aan te duiden. 

Gedaan op __________________ te ___________________ 

__________________ 

[X] 

__________________ 

[Y] 
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Paraaf Toegangshouder: 
 

Bijlage 13: Toelatingm.b.t. de Bijlagen 3 tot 3ter van het Toegangscontract  
die door de Netgebruiker kan worden verleendDatum: 

Deze Bijlage is niet toepasselijk voor het/de Toegangspunt(en) dat/die een op het Elia-Net 
aangesloten Gesloten Distributienet voedt/voeden zodra een Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet de keuze van zijn eigen leverancier uitoefent. 

Het contract van _______________ [datum] tussen de vennootschappen: 

_____________________________________________, Netgebruiker (hierna [X] 
genoemd), 

en 

[], Toegangshouder(hierna [Y] genoemd), 

met referentie ______________________________ stelt de voorwaarden vast met 
betrekking tot het bepalen van de begin- en einddatum van dit contract.  

In overeenstemming met dit contract beslist vennootschap [Y] om vennootschap 
_______________________________ (hierna [Z] genoemd) aan te stellen tot 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging. 

Krachtens deze toelating bevestigt de Netgebruiker [X] de aanduiding van [Z] als 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging en verleent hij aan [Z] de toelating om 
alleen (d.i. zonder de interventie en handtekening van de Toegangshouder) de noodzakelijke 
wijzigingen aan de Bijlagen 3 tot 3ter van het Toegangscontract betreffende de aanduiding 
en/of de wijziging van de duur van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke(n) 
belast met de opvolging aan te brengen en uit te voeren. 

De Netgebruiker verklaart en aanvaardt hierbij: 

- dat hij er vrij en met perfecte kennis van zaken voor heeft gekozen om aan de 
Toegangsverantwoordelijke(n) belast met de opvolging de toelating te verlenen om 
alleen alle noodzakelijke wijzigingen aan de Bijlagen 3 tot 3ter van het 
Toegangscontract aan te brengen en uit te voeren; 

- dat hij kennis heeft genomen van alle bepalingen van het Toegangscontract 
(beschikbaar op de website van Elia) en meer bepaald van de artikelen 8, 9, 10, 11 en 
13 van het Toegangscontract; 

- dat, voor de betrokken Toegangspunten, de wijziging van aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke tot gevolg kan hebben dat de verbintenissen van de 
Toegangsverantwoordelijke worden overgedragen op de Netgebruiker en zelfs dat de 
betrokken Toegangspunten worden uitgeschakeld (zie de Bijlagen 3 tot 3ter) conform, 
in voorkomend geval, de toepasbare technische reglementen; 

- dat het de Toegangshouder is die de inschrijvingen verricht conform de Bijlage 4 voor 
de betrokken Toegangspunten; 

- dat de bandlevering niet kan plaatsvinden zonder het akkoord van de 
Toegangshouder; 

- dat de Toegangshouder toegang heeft tot de gegevens betreffende de vermogens en 
energie in de Toegangspuntendie op hen betrekking hebben. 

 

Deze toelating wordt door [X]verleend in het kader en voor de duur van voornoemd contract 
en is gedurende deze hele periode onherroepelijk. 
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[Z] verbindt zich er ten overstaan van de Netgebruiker [X]toe om het origineel van deze 
toelating aan Elia te bezorgen alvorensover tegaan tot het indienen en wijzigen van de 
Bijlagen 3 tot 3ter van het Toegangscontract. 

Deze toelating geeft aan de Toegangsverantwoordelijke in geen geval de mogelijkheid om 
op welke wijze ook een andere toegangsverantwoordelijke aan te stellen. 

 

[X] verbindt zich ertoe om een kopie van deze Bijlage aan [Y] te bezorgen. 

Gedaan op ____________________ te ________________________ 

__________________ 

[X] 

__________________ 

[Z] 
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Bijlage 14: Regels tussen Elia en de Beheerder van het op het Elia-Net aangesloten 
Gesloten Distributienet voor de organisatie van de 

toegang van de Gebruikers van het Gesloten Distributienet 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met de referentie []. 

Deze Bijlage duidt de Beheerder van het Gesloten Distributienet aan en organiseert de samenwerking 
tussen de Beheerder van het Gesloten Distributienet en Elia en de operationele toegangsmodaliteiten 
voor de Gebruikers van het Gesloten Distributienet. 

De partijen in deze Bijlage zijn 

de Beheerder van het Gesloten Distributienet: 

Maatschappij [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Functie [•] 

Tel. [•] 

Fax [•] 

E-mail [•] 

en 

de Toegangshouder, zoals aangeduid in Bijlage 1 van het Toegangscontract 

en 

Elia System Operator nv, de Beheerder van het Elia-Net (hierna 'Elia' genoemd). 

Artikel 1. Betrokken Gesloten Distributienet 

De Beheerder van het Gesloten Distributienet bezorgt aan Elia, ten laatste bij de ondertekening van 
deze Bijlage, een kopie van de aanduiding(en) of de officiële verklaring(en) van het Gesloten 
Distributienet, in toepassing van de toepasselijke wetgevende of regelgevende teksten, de 
Elektriciteitswet en/of Elektriciteitsdecreten en -ordonnantie. Dit is niet van toepassing op het 
Tractienet spoor. 

 Aanduiding als Gesloten Distributienet op datum van [•] door de autoriteit [•] 

 Officiële verklaring van Gesloten Distributienet op datum van [•] bij de autoriteit [•] 

De Beheerder van het Gesloten Distributienet brengt Elia zo spoedig mogelijk op de hoogte van 
iedere belangrijke wijziging aan of herroeping van zijn aanduiding als Beheerder van het Gesloten 
Distributienet. 
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Naam van het Gesloten Distributienet en volledig adres van de site, waarin het Gesloten Distributienet 
zich bevindt1, zoals gedefinieerd in de hierboven vermelde aanduiding of verklaring: 

Naam van het Gesloten Distributienet Adres van de site van het Gesloten Distributienet 

  

Zelfs indien het Toegangscontract betrekking heeft op meerdere Gesloten Distributienetten voor 
eenzelfde Netgebruiker, beoogt deze Bijlage uitsluitend het Gesloten Distributienet, dat geldt voor de 
hierboven vermelde site. 

Het/de volgende Toegangspunt(en) voed(t)(en) het op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet2: 

Toegangspunt (EAN-Code) Naam Toegangspunt (Netgebruiker _ site) 

  

  

  

Artikel 2. Respectievelijke rollen en verantwoordelijkheden van Elia en van de Beheerder van 
het Gesloten Distributienet 

2.1. De Beheerder van het Gesloten Distributienet beheert op autonome wijze het Gesloten 
Distributienet, in toepassing van de Elektriciteitswet en/of de Elektriciteitsdecreten en -ordonnantie. 
Elia kan in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor de verplichtingen van de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid, efficiëntie en beheer van het 
Gesloten Distributienet. 

2.2. Indien de Beheerder van het Gesloten Distributienet respectievelijk en indien nodig contracten 
afsluit met de Gebruikers van het Gesloten Distributienet, de Toegangsverantwoordelijken, de 
leveranciers die actief zijn in het Gesloten Distributienet en, in voorkomend geval, de 
Toegangshouder, ziet de Beheerder van het Gesloten Distributienet erop toe dat deze contracten 
rekening houden met de verplichtingen die in deze Bijlage worden opgelegd. 

 De Beheerder van het Gesloten Distributienet moet zich, in zijn contracten, beroepen ten opzichte 
van hen op de rechten en plichten die zijn vastgesteld in het Toegangscontract en het 
Aansluitingscontract afgesloten met Elia voor het (de) Toegangspunt(en) van het Gesloten 
Distributienet aangesloten op het Elia net.  

De Beheerder van het Gesloten Distributienet rekent de toegangs- en aansluitingsfacturen van Elia en 
alle toeslagen en belastingen zoals de federale bijdrage door aan alle Gebruikers van het Gesloten 
Distributienet, volgens de tarifaire principes die gelden voor dit Gesloten Distributienet. In geen enkel 
geval kunnen de Beheerder van het Gesloten Distributienet, de Toegangshouder en/of de 
Netgebruiker zich op dit proces beroepen om de betaling van hun facturen aan Elia geheel of 
gedeeltelijk te betwisten. 

                                                     
1Dit is niet van toepassing op het Tractienet spoor. 
2Identificatiecode zoals vermeld in Bijlage 2 van het Toegangscontract. 
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2.3. In toepassing van artikel 18.2 van het Toegangscontract, vrijwaart de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet Elia voor iedere aanspraak of vordering van derden voor Schade voortvloeiend uit een 
fout die werd begaan door de Beheerder van het Gesloten Distributienet of door een derde die in zijn 
naam en voor zijn rekening handelt binnen het kader van de in deze Bijlage vastgestelde taken. 

Indien zich binnen het Gesloten Distributienet in de tel- en/of toewijzingsprocessen en –gegevens een 
gedeeltelijk en/of geheel probleem voordoet, kan Elia in geen geval op welke manier aansprakelijk 
gesteld worden voor enige Schade die werd veroorzaakt aan de Toegangsverantwoordelijken die 
binnen dit Gesloten Distributienet actief zijn. 

Deze Schade kan met name voortvloeien uit foute, minderwaardige of ontbrekende gegevens, 
waardoor Elia verhinderd wordt om facturen naar de Toegangsverantwoordelijken te sturen of betaald 
te worden naar aanleiding van een betwisting van de facturen die aan de Toegangsverantwoordelijken 
gestuurd zijn wegens de fout die werd begaan door de Beheerder van het Gesloten Distributienet. 

2.4. Indien en tot zolang dat bij de ondertekening van deze Bijlage geen enkele Gebruiker van het 
Gesloten Distributienet een eigen leverancier gekozen heeft dan zet Elia stilzwijgend de taken voort 
die ze uitvoerde op het ogenblik vóór de ondertekening van deze Bijlage en wordt de uitvoering van 
de rechten en plichten beschreven in deze Bijlage opgeschort. De Beheerder van het Gesloten 
Distributienet kan te allen tijde hieraan een einde stellen. 

Van zodra een Gebruiker van het Gesloten Distributienet een eigen leverancierskeuze heeft gemaakt, 
verwittigt de Beheerder van het Gesloten Distributienet Elia hiervan onmiddellijk. Binnen de 
korstmogelijke tijd en zoals gedefinieerd in de regelgeving neemt de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet de taken en de verantwoordelijkheden op zoals beschreven in deze Bijlage en het 
Contract. Elia kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige Schade of hinder 
veroorzaakt door het niet naleven van de taken/verantwoordelijkheden van de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet. 

Artikel 3. Telling en telgegevens 

3.1. De Beheerder van het Gesloten Distributienet beheert onafhankelijk van Elia de telling van alle 
Toegangspunten CDS, ongeacht of deze Gebruikers van het Gesloten Distributienet al dan niet actief 
de keuze van een leverancier hebben uitgeoefend. 

Hij is de enige verantwoordelijke voor de juistheid van de telgegevens van de Toegangspunten CDS 
ten overstaan van de Gebruikers van het Gesloten Distributienet, de leveranciers en de 
Toegangsverantwoordelijken die belast zijn met de opvolging van de Toegangspunten CDS. 

Onder meer dankzij de tellingen van de Toegangspunten CDS die in zijn Gesloten Distributienet 
geplaatst zijn met de redundantie die hij zelf bepaalt, kent de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet aan de Evenwichtsverantwoordelijken die binnen zijn Gesloten Distributienet actief zijn 
het geheel van de door de Gebruikers van het Gesloten Distributienet in het Gesloten Distributienet 
afgenomen en/of geïnjecteerde energievolumes toe volgens het mechanisme dat in Artikel 5 van deze 
Bijlage is beschreven, en dit op dusdanige wijze dat de balans van de toewijzing geen niet-
toegewezen energiesaldo vertoont. 

3.2. De Beheerder van het Gesloten Distributienet moet aan de leveranciers en aan de 
Toegangsverantwoordelijken die belast zijn met de opvolging van de Toegangspunten CDS de 
telgegevens meedelen van de Toegangspunten CDS die hen aanbelangen. 

Elia kan echter aan de Beheerder van het Gesloten Distributienet alle telgegevens vragen die nodig 
en nuttig zijn om de verschuldigde bedragen aan en/of door Elia vast te stellen, uit hoofde van 
onderhavig Contract en/of de overige contracten die Elia met de marktspelers heeft afgesloten, in het 
bijzonder voor de Toegangsverantwoordelijken die actief zijn in dit Gesloten Distributienet. In dat geval 
stelt de Beheerder van het Gesloten Distributienet de telgegevens ter beschikking van Elia, volgens 
een door Elia opgedragen frequentie en timing. 
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Elia behoudt zich het recht voor om in het Gesloten Distributienet alle tellingen te (laten) plaatsen die 
nodig zijn voor de facturatie en om de tarieven toe te passen die door de CREG zijn vastgelegd. In die 
gevallen deelt Elia de telling van deze Productie-eenheden en/of belastingen aan de Beheerder van 
het Gesloten Distributienet mee om de toewijzing bedoeld in Artikel 5 van deze Bijlage vast te leggen. 

3.3. Vóór activering van de afschakelbare dienst en/of de flexibiliteitsdienst, beschreven in Artikel 6 
van deze Bijlage, moet het Toegangspunt CDS dat aan Elia de afschakelbare dienst en/of de 
flexibiliteitsdienst levert over een telling beschikken, opgesteld volgens de metingsstandaarden, 
alsook de transmissiestandaarden in het geval van de afschakelbare dienst die specifiek gedefinieerd 
worden voor de te verstrekken dienst. 

Dit geldt ook voor het/de Toegangspunt(en) CDS waarvoor een contract voor de coördinatie van de 
injectie van een productie-eenheid met Elia werd afgesloten. 

Artikel 4. Toegangsverantwoordelijken die actief zijn in het Gesloten Distributienet 

4.1. De Beheerder van het Gesloten Distributienet heeft, zoals voorzien in Artikel 5 van deze Bijlage, 
als opdracht het geheel van de door het Gesloten Distributienet op kwartuurbasis afgenomen en/of 
geïnjecteerde energie te verdelen tussen alle Toegangsverantwoordelijken die in het Gesloten 
Distributienet actief zijn. 

De Toegangshouder van het Gesloten Distributienet die op het Elia-Net is aangesloten moet in dit 
kader, gebruikmakend van Bijlage 14bis, een Toegangsverantwoordelijke aanduiden voor de 
opvolging, in voorkomend geval, van de energie die uitzonderlijk niet in dit Gesloten Distributienet zou 
zijn toegewezen. 

4.2. Wanneer een Gebruiker van het Gesloten Distributienet een leverancier kiest voor een 
Toegangspunt CDS of van leverancier verandert voor dit Toegangspunt CDS, dan moet de Beheerder 
van het Gesloten Distributienet van de Gebruiker van het Gesloten Distributienet de bedrijfsgegevens 
van deze leverancier en van de overeenkomstige Toegangsverantwoordelijke verkrijgen die de 
Gebruiker van het Gesloten Distributienet heeft aangeduid. 

Indien het een Toegangsverantwoordelijke betreft die voor de eerste keer actief is in het Gesloten 
Distributienet, dan deelt de Beheerder van het Gesloten Distributienet aan de contactpersoon voor 
Allocaties, Gegevensuitwisselingen en Controles, bepaald in Bijlage 5 van dit Toegangscontract, de 
naam van deze nieuwe Toegangsverantwoordelijke mee ten minste 5 werkdagen voor zijn eerste 
Positienominatie op het Gesloten Distributienet. De aanvang van activiteit van om het even welke 
Toegangsverantwoordelijke die actief is binnen het Gesloten Distributienet wordt vastgelegd op de 
eerste dag van een kalendermaand. 

Enkel een Toegangsverantwoordelijke die een contract van Toegangsverantwoordelijke met Elia heeft 
afgesloten kan binnen het Gesloten Distributienet actief zijn en voor de opvolging van een of meer 
Toegangspunten CDS instaan. In toepassing van het contract van Toegangsverantwoordelijke 
verruimt Elia de evenwichtsperimeter van de Toegangsverantwoordelijke, zodat zijn perimeter zijn 
positie in het Gesloten Distributienet omvat en de Toegangsverantwoordelijke de Nominaties kan 
uitvoeren voor die positie in het Gesloten Distributienet en, indien nodig, het/de Toegangspunt(en) 
CDS dat/die hij opvolgt. 

4.3. De Beheerder van het Gesloten Distributienet houdt het toegangsregister bij waarin al de 
Toegangspunten CDS van de Gebruikers van zijn Gesloten Distributienet zijn opgenomen, en 
wanneer deze laatsten een leverancier kiezen, de leveranciers en/of Toegangsverantwoordelijke(n) 
belast met de opvolging van dit/deze Toegangspunt(en) CDS. 
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De Beheerder van het Gesloten Distributienet staat autonoom in voor het operationeel en/of 
contractueel beheer van de Gebruikers van zijn Gesloten Distributienet, van de leveranciers die actief 
zijn binnen dit Gesloten Distributienet en hun Toegangsverantwoordelijken (omschakeling van de 
Gebruikers van het Gesloten Distributienet tussen leveranciers, aanduidingsproces en vernieuwing 
van de toegangshouders van de Toegangspunten CDS en hun Toegangsverantwoordelijken, 
aanmaningen, eventuele ontkoppeling van Gebruikers van het Gesloten Distributienet, 
verzoeningsproces…). 

De aanduiding van een Toegangsverantwoordelijke op een Toegangspunt CDS brengt geen enkele 
contractuele relatie mee tussen een Gebruiker van het Gesloten Distributienet en Elia. De enige 
directe contractuele en/of operationele relaties die tussen Elia en bepaalde Gebruikers van het 
Gesloten Distributienet bestaan, zijn bedoeld in Artikelen 3.3 en 6 van deze Bijlage. De Nominatie van 
het energievolume dat overeenstemt met een Toegangspunt CDS impliceert in geen enkel geval dat 
dit Toegangspunt CDS wordt opgenomen in het toegangsregister van Elia. 

4.4. Elia en de Beheerder van het Gesloten Distributienet brengen elkaar op de hoogte zodra zij 
kennis hebben van eender welke moeilijkheid die een binnen het Gesloten Distributienet actieve 
Toegangsverantwoordelijke ondervindt, en die ertoe zou kunnen leiden dat die 
Toegangsverantwoordelijke zijn activiteiten zou stopzetten. 

4.4.1. Wanneer een Toegangsverantwoordelijke zijn contract van Toegangsverantwoordelijke met Elia 
opzegt, treedt deze opzegging in werking volgens de voorwaarden die in Artikel 9.1 van het contract 
van Toegangsverantwoordelijke zijn vastgelegd. 

Tijdens de opzeggingsperiode van drie (3) maanden die in het contract van 
Toegangsverantwoordelijke is voorzien, kent de Beheerder van het Gesloten Distributienet aan deze 
Toegangsverantwoordelijke het energievolume toe van al de Toegangspunten CDS waarvoor deze 
Toegangsverantwoordelijke binnen het Gesloten Distributienet voor de opvolging instaat zolang deze 
niet zijn toegekend aan een of meer andere Toegangsverantwoordelijken die voldoen aan de 
voorwaarden van Artikel 4.2 van deze Bijlage. 

De Beheerder van het Gesloten Distributienet moet Elia zo spoedig mogelijk, en ten laatste aan het 
eind van de opzeggingsperiode van drie (3) maanden die in het contract van 
Toegangsverantwoordelijke is voorzien, op de hoogte brengen dat al de Toegangspunten CDS 
waarvoor deze Toegangsverantwoordelijke voor de opvolging instond, zijn toegekend aan een of meer 
andere Toegangsverantwoordelijken die voldoen aan de voorwaarden van Artikel 4.2 van deze 
Bijlage. 

4.4.2. Wanneer Elia het contract van Toegangsverantwoordelijke van een Toegangsverantwoordelijke 
die actief is binnen het Gesloten Distributienet schorst of stopzet, stelt Elia de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet onverwijld daarvan in kennis in toepassing van Artikel 9.3 van dit contract van 
Toegangsverantwoordelijke. 

Elia overlegt met alle betrokken partijen, waaronder de Beheerder van het Gesloten Distributienet, 
betreffende de aanduiding van een of meer andere Toegangsverantwoordelijken die voldoen aan de 
voorwaarden van Artikel 4.2 van deze Bijlage. De toewijzing die door de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet wordt verstuurd, vermeldt deze toewijzingsverandering vanaf de overeengekomen 
datum. Zo niet is paragraaf 4.4.4 van toepassing. 

4.4.3. De Beheerder van het Gesloten Distributienet stelt Elia in kennis van de stopzetting van de 
activiteiten van een Toegangsverantwoordelijke binnen het Gesloten Distributienet, met de datum van 
de beëindiging van zijn activiteit. Indien de Beheerder van het Gesloten Distributienet na deze datum 
van stopzetting van de activiteit energie blijft leveren aan deze Toegangsverantwoordelijke, is 
paragraaf 4.4.4 van toepassing. 
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4.4.4. Indien geen nieuwe Toegangsverantwoordelijke wordt aangeduid ter vervanging van de 
Toegangsverantwoordelijke die geen contract van Toegangsverantwoordelijke meer heeft, in 
toepassing van paragrafen 4.4.1 of 4.4.2, of die zijn activiteit binnen het Gesloten Distributienet heeft 
stopgezet, in toepassing van paragraaf 4.4.3, is het de Toegangsverantwoordelijke die belast is met 
de opvolging van de niet-toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet die in overeenstemming met Artikel 4.1 van deze Bijlage binnen zijn 
evenwichtsperimeter instaat voor de energie die toegewezen werd aan deze 
Toegangsverantwoordelijke. 

Indien de verstuurde allocatie door de Beheerder van het Gesloten Distributienet niet overeenstemt 
met de toekenningwijziging van de Toegangspunten CDS van één of meerdere 
Toegangsverantwoordelijken die voldoen aan de voorwaarden van Artikel 4.2 van deze Bijlage 
overlegt Elia met de Beheerder van het Gesloten Distributienet, zodra deze onregelmatigheid wordt 
vastgesteld door één van de betrokken partijen, om de eventuele nodige regularisaties in toepassing 
van de UMIG-handleidingen en Artikel 5.3 van deze Bijlage uit te voeren. 

Artikel 5. Allocatieproces door de Beheerder van het Gesloten Distributienet 

5.1. Principes 

De Beheerder van het Gesloten Distributienet is als enige verantwoordelijk voor de correcte waarde, 
de kwaliteit en de correctheid van de allocatie van de door het/de Toegangspunt(en) van zijn Gesloten 
Distributienet afgenomen en/of geïnjecteerde energie, zelfs wanneer de allocatie in zijn naam en voor 
zijn rekening door een derde wordt uitgevoerd. Het feit dat de verantwoordelijkheid van de Beheerder 
van het Gesloten Distributienet ten opzichte van Elia in opspraak komt, ontheft hem niet van zijn 
verplichting om aan Elia de betrokken gegevens over te maken volgens de voorziene frequentie en 
timing. 

De Beheerder van het Gesloten Distributienet stelt de allocatiegegevens ter beschikking van Elia. De 
Beheerder van het Gesloten Distributienet geeft de nodige gegevens ook door aan de leveranciers en 
aan de Toegangsverantwoordelijken die in zijn Gesloten Distributienet actief zijn. 

Het feit dat Elia deze allocatiegegevens in voorkomend geval ook zou meedelen aan de 
Toegangsverantwoordelijken die actief zijn binnen het Gesloten Distributienet, leidt tot geen enkel 
verworven recht voor deze Toegangsverantwoordelijken, en ontheft de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet niet van deze verplichting. 

5.2. Melding van de allocatiegegevens aan Elia door de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet 

De Beheerder van het Gesloten Distributienet bezorgt Elia op kwartuurbasis de waarden van de in zijn 
Gesloten Distributienet geïnjecteerde en/of afgenomen energie, uitgesplitst per 
Toegangsverantwoordelijke die in dit Gesloten Distributienet actief is. 

De allocatie is gesloten, d.w.z. dat deze allocatie al de energievolumes van het Gesloten Distributienet 
moet verdelen, met inbegrip van het energievolume bestaande uit al de afnamen en/of injecties van 
de Gebruikers van het Gesloten Distributienet die geen specifieke leverancier hebben gekozen en de 
verliezen binnen het Gesloten Distributienet. 

Om de Beheerder van het Gesloten Distributienet toe te laten om hun bruto energievolume toe te 
wijzen aan de Toegangsverantwoordelijke(n) die belast is/zijn met de opvolging van hun injectie 
beschikt elke productie-eenheid vanaf 1 MW die zich binnen het Gesloten Distributienet bevindt over 
een specifiek Toegangspunt CDS, indien het geïnstalleerde vermogen in het Gesloten Distributienet 
hoger dan 25 MW is. 
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5.3. Terbeschikkingstelling en controle van de allocatiegegevens 

De Beheerder van het Gesloten Distributienet stelt de voor maand-1 gevalideerde allocatiegegevens 
van zijn Gesloten Distributienet ter beschikking van Elia door middel van standaardbestanden die in 
de UMIG-handleidingen worden beschreven (beschikbaar op www.atrias.be). Deze verzending 
gebeurt maandelijks, volgens de termijnen die bepaald zijn in die documenten. 

Elia gaat na of de allocatie door de Beheerder van het Gesloten Distributienet overeenstemt met de 
afname en/of injectie op het/de Toegangspunt(en) van het Gesloten Distributienet dat op het Elia-Net 
is aangesloten. Elia deelt het resultaat van deze controle mee aan de contactpersoon die in Artikel 7 
van deze Bijlage wordt vermeld. 

Deze controle beperkt geenszins de verantwoordelijkheid van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet om tijdig een correcte gesloten allocatie te verstrekken en contact op te nemen met Elia 
zodra hij tijdens het allocatieproces een mogelijk probleem opspoort. 

Indien zich tijdens de allocatiecontrole of later een verschil voordoet, moet de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet de oorsprong van dit verschil zo spoedig mogelijk opsporen en aan Elia 
melden. 

De Beheerder van het Gesloten Distributienet beoordeelt de belangrijkheid van de fout voor de reeds 
gemelde maand(en) op basis van de criteria die in de UMIG-handleidingen zijn vastgelegd. In 
overeenstemming met de UMIG-regels wordt de fout hetzij gecorrigeerd door een allocatie-rerun, 
hetzij toegewezen aan de Toegangsverantwoordelijke die instaat voor de opvolging van de niet-
toegewezen energie in het Gesloten Distributienet en die wordt aangeduid in overeenstemming met 
Artikel 4.1 van deze Bijlage. 

In het geval van een rerun stelt de Beheerder van het Gesloten Distributienet in overeenstemming met 
de UMIG-handleidingen de nieuwe allocatiegegevens zo spoedig mogelijk ter beschikking van Elia en 
van de markt. 

Indien de verdeling van de energievolumes tussen de Toegangsverantwoordelijken in het kader van 
een gegeven allocatie verandert, is de Beheerder van het Gesloten Distributienet bovendien 
verantwoordelijk om in voorkomend geval deel te nemen aan het verzoeningsproces met de 
leveranciers, zoals in de UMIG-processen is beschreven. 

Artikel 6. Bijzondere voorwaarden voor de CDS-Toegangspunten die een rechtstreekse band 
hebben met Elia 

De bepalingen van dit Artikel zijn alleen van toepassing in het geval van een Gebruiker van het 
Gesloten Distributienet die direct aan Elia afschakelbare diensten, een flexibiliteitsdienst (modulatie 
en/of vermindering van het elektriciteitsverbruik) vooral de strategische reserve zoals georganiseerd 
door artikel 7quater van de Elektriciteitswet wil leveren of diensten die onderworpen zijn aan een 
coördinatiecontract voor de injectie van een productie-eenheid. De mogelijkheid voor de Gebruiker 
van het Elia-Net om Elia de afschakelbare dienst aan te bieden blijft behouden, tegen de voorwaarden 
beschreven in het contract voor levering van de afschakelbare dienst. 

Indien een Gebruiker van het Gesloten Distributienet aan Elia een afschakelbare dienst en/of een 
flexibiliteitsdienst wil aanbieden, of indien een Toegangspunt CDS onderworpen is aan een 
coördinatiecontract voor injectie van een productie-eenheid, dan moet het Toegangspunt CDS dat de 
afschakelbare dienst en/of flexibiliteitsdienst levert van deze Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet, in toepassing van Artikel 4.2 van deze Bijlage, vooraf over een 
Toegangsverantwoordelijke beschikken. 

Elia kan de afschakelbare dienst en/of flexibiliteitsdienst van een Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet ontvangen na ondertekening van het afschakelbaarheidscontract of het contract voor de 
levering van de flexibiliteitsdienst door Elia en de Gebruiker van het Gesloten Distributienet of derde 
die hem vertegenwoordigd en nadat de tellingen zijn aangebracht die noodzakelijk zijn om de 
opvolging van de te leveren dienst te kunnen uitvoeren. In voorkomend geval sluiten Elia en de 
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Beheerder van het Gesloten Distributienet een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de 
operationele modaliteiten voor uitwisseling van de gegevens van de tellingen die noodzakelijk zijn om 
de Gebruiker van het Gesloten Distributienet in staat te stellen om de flexibiliteitsdienst te leveren aan 
Elia. 

Op het ogenblik dat een Gebruiker van het Gesloten Distributienet zich kandidaat stelt om deel te 
nemen aan de aanbesteding betreffende het leveren van afschakelbare diensten en/of 
flexibiliteitsdiensten dan notificeert hij of een derde die hem vertegenwoordigd zijn kandidatuur aan de 
Beheerder van het Gesloten Distributienet hiervan op de hoogte. De Beheerder van het Gesloten 
Distributienet brengt de Gebruiker op de hoogte van de goedkeuring of weigering van de kandidatuur 
van voor de levering van de afschakelbare dienst of flexibiliteitsdienst. Dit gebeurt via aangetekend 
schrijven, en met Elia in kopie, binnen de 21 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het 
aangetekend schrijven.  

Wanneer de Beheerder van het Gesloten Distributienet niet reageert binnen de 21 dagen te rekenen 
vanaf de ontvangst van het aangetekend schrijven, dan veronderstelt Elia dat de kandidatuurstelling 
van de Gebruiker van het Gesloten Distributienet stilzwijgend aanvaard wordt door de Beheerder van 
het Gesloten Distributienet. 

De Beheerder van het Gesloten Distributienet kan zich enkel om een gemotiveerde reden tegen de 
levering van de afschakelbare dienst en/of de flexibiliteitsdienst verzetten in het geval van een 
operationele situatie die de levering van de afschakelbare dienst en/of de flexibiliteitsdienst verhindert, 
zoals de configuratie van zijn Gesloten Distributienet of de mogelijkheid om de belasting naar een 
ander Toegangspunt CDS binnen het Gesloten Distributienet om te schakelen. 

Artikel 7. Administratieve bepalingen 

7.1. De Beheerder van het Gesloten Distributienet beschikt over de volgende EAN-GLN-code: 

[•] 

7.2. Gegevens van de contactpersonen van de Beheerder van het Gesloten Distributienet. 

De gegevens van elke bijkomende contactpersoon voor een van deze informatie-uitwisselingen 
moeten rechtstreeks worden meegedeeld aan de contactpersoon of aan het departement die/dat bij 
Elia verantwoordelijk is voor dit activiteitendomein, zoals gedefinieerd in Bijlage 5 van het 
Toegangscontract. 

Contactpersoon Contractuele Relaties 

Naam [] 

Adres [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 

Contactpersoon voor Allocaties, Gegevensuitwisselingen en Controles 

Naam [] 

Adres [] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 
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Facturatie (indien van toepassing) 

Contactpersoon  

Naam [] 

Adres [•] 

Tel. [] 

Fax [] 

E-mail [] 

Facturatieadres  

Maatschappij [] 

Maatschappelijke zetel [] 

BTW-nr. [] 

Artikel 8. Inwerkingtreding 

Deze Bijlage treedt in werking op [•]. 

Handtekening van de Beheerder van het Gesloten Distributienet 

________________________ Datum 

Handtekening van Elia 

________________________ Datum 

Handtekening van de Toegangshouder (indien verschillend van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet) 

________________________ Datum 
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Bijlage 14bis: Aanduiding en/of wijziging van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van niet-toegewezen energie in 

het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet 

(zie artikels 10, 11 en 20; Bijlage 14) 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met referentie [] 

1. Aanduiding/Wijziging van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met 
de opvolging van niet-toegewezen energie in een op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet 

Naam betrokken CDS + 
Adres van de Site 
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 (maand/jaar) (maand/jaar) 

   

* Indien de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-toegekende energie in het 
Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-net de Toegangshouder is (zie hierna), kan deze 
aanduiding gebeuren voor onbepaalde tijd. 

Indien het Gesloten Distributienet over meerdere Toegangspunten tot het Elia-Net beschikt, worden 
deze in Bijlage 14 opgesomd. De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-
toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet kan niet verschillend 
zijn voor een van deze Toegangspunten. 

De Toegangsverantwoordelijke zoals hieronder gedefinieerd, wordt door de Toegangshouder 
aangeduid als de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-toegewezen 
energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet zoals hierboven gedefinieerd, voor 
al de Toegangspunten die dit Gesloten Distributienet voeden, 

en deze Toegangsverantwoordelijke aanvaardt deze aanstelling. 

 De Toegangshouder duidt zichzelf aan als Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
van de niet-toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet (hij 
dient hiertoe opgenomen te zijn in het register van Toegangsverantwoordelijken dat door Elia 
wordt bijgehouden). 

 De Toegangshouder duidt hiertoe aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging 
van de niet-toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet 
(deze Toegangsverantwoordelijke dient opgenomen te zijn in het door Elia bijgehouden register 
van Toegangsverantwoordelijken): 

(hierboven aanvinken wat past) 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-toegewezen 
energie in het Gesloten Distributienet aangesloten op het Elia-Net: 

Maatschappij [•] 

EIC-Code [•] 

GLN-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 
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BTW-nummer [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

De hierboven bedoelde aanduidingen worden pas van kracht nadat de contracten ad hoc zullen zijn 
getekend en de daarin bedoelde waarborgen, waarvan deze Bijlage niet afwijkt, zullen zijn gesteld. 

De ondertekening heeft betrekking op de aanduiding of de wijziging van de aanduiding: [•] 

Handtekening van de Beheerder van het Gesloten Distributienet, zoals aangeduid in Bijlage 14Error! 
Bookmark not defined. 

__________________ Datum 

Handtekening ToegangshouderError! Bookmark not defined. 

__________________ Datum 

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-toegewezen 
energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet. 

__________________ Datum
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Bijlage 14ter: Procentuele toekenning aan evenwichtsperimeters van 
Toegangsverantwoordelijken van het Toegangspunt CDS behorend tot een productie-
eenheid die gelegen is in het Gesloten Distributienet dat op het Elia-Net is aangesloten 

(zie artikels 8, 11 en 20; Bijlage 14) 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met referentie: [] 

(hierna “Contract”) 

Deel I: Algemene informatie 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van het/de hierna omschreven 
Toegangspunt(en) CDS verklaart te voldoen aan de voorwaarden bepaald in Artikel 4.2 van Bijlage 14 
van het Contract. 

Deze Bijlage is slechts van toepassing voor elke productie-eenheid1 die op een enkel Toegangspunt 
CDS is aangesloten en indien er een contract voor de coördinatie van de injectie van een productie-
eenheid met Elia is afgesloten. 

Betrokken Toegangspunt(en) CDS 

Toegangspunt CDS 
(EAN-code*) 

Naam Toegangspunt CDS + 
Naam van het Gesloten 

Distributienet 

Percentage van toepassing op de 
Toegangsverantwoordelijke 

belast met de opvolging 

   

* EAN-code toegekend door Elia, met uitzondering van de andere CDS-Toegangspunten. 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van dit(deze) Toegangspunt(en) CDS (hierna 
“Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging”) verklaart een contract gesloten te hebben met 
een andere Toegangsverantwoordelijke met als voorwerp de verdeling, op basis van een vast 
percentage (hierna “Percentage”), van de geïnjecteerde energie in het(de) bovenvermelde 
Toegangspunt(en) CDS. 

Dit Percentage wordt in rekening genomen bij de toekenning van de geïnjecteerde energie in de 
perimeters van toegangsverantwoordelijkheid van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging en van de Toegangsverantwoordelijke waarmee hij de energie deelt in dit/deze 
Toegangspunt(en) CDS (hierna “Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie”). 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging en de Toegangsverantwoordelijke voor 
Gedeelde Energie gaan hiermee akkoord. 

Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging: 

Maatschappij [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nummer [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

                                                     
1Iedere machine in de zin van het coördinatiecontract voor de injectie van een productie-eenheid, indien de productie-eenheid uit meerdere 
machines bestaat. 
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Bedrijfsgegevens Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie: 

Maatschappij [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nummer [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 

Deel II: Aanduiding en kenmerken van het Percentage 

Het Percentage dat in de Tabel Toegangspunten weergegeven is, is vast voor de duur van het 
Contract behoudens in geval van wijziging. 

Dit Percentage kan gewijzigd worden met ingang van de eerste dag van elke nieuwe kalendermaand, 
voor zover deze kalendermaand valt binnen de duur van het Contract. 

De aanvraag tot wijziging dient te gebeuren door het overmaken van een nieuwe versie van deze 
Bijlage waarin het gewijzigde Percentage aan Elia2wordt aangegeven ten laatste twee (2) werkdagen 
voor de eerste dag van de nieuwe kalendermaand. 

Deel III: Toekenning aan de evenwichtsperimeters 

A: Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging  

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van dit/deze Toegangspunt(en) CDS moet de 
Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie de nodige informatie verstrekken met betrekking 
tot de waarde die aan zijn perimeter van toegangsverantwoordelijkheid zal worden toegekend zodat 
de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie zijn genomineerd evenwicht op voldoende 
wijze in real time kan beheren. Hij zal hetzelfde doen met de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet, zodat de Beheerder van het Gesloten Distributienet de toekenningen beschreven in 
Bijlage 14 van het Contract op voldoende wijze kan uitvoeren.  

Het volgende wordt, voor een gegeven kwartuur, aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid 
van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging, voor elk betrokken Toegangspunt CDS 
toegekend: 

∗ ∗  

met: 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid  
ku = kwartuur 
P = percentage gedefinieerd voor de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van het 

betrokken Toegangspunt CDS 
GE = geïnjecteerde energie van het betrokken Toegangspunt CDS  
α = (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens artikels 161 en 162 van het 

Technisch Reglement Transmissie) indien AE een afname betreft; anders is deze waarde 1. 
De factor X zal, uitgedrukt in een percentage, gepubliceerd worden op de internet site van Elia 
en kan indien nodig worden aangepast op basis van de gemeten verliezen. 

                                                     
2Aan de contactpersoon of –dienst verantwoordelijk voor dit activiteitengebied bij Elia, zoals bepaald in Bijlage 5 bij dit Contract. 
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B: Toekenning aan de perimeter van de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie  

Het volgende wordt, voor een gegeven kwartuur, aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid 
van de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde energie, voor elk betrokken Toegangspunt CDS 
toegekend: 

1 ∗ ∗  

met: 

Q = waarde toegekend aan de perimeter van toegangsverantwoordelijkheid 
ku = kwartuur 
P = percentage gedefinieerd voor de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van het 

betrokken Toegangspunt CDS 
GE = geïnjecteerde energie van het betrokken Toegangspunt CDS  
α = (1+X) (waarbij X een correctie is voor de netverliezen volgens artikels 161 en 162 van het 

Technisch Reglement Transmissie) indien AE een afname betreft; anders is deze waarde 1. 
De factor X zal, uitgedrukt in een percentage, gepubliceerd worden op de internet site van Elia 
en kan indien nodig worden aangepast op basis van de gemeten verliezen. 

Deel IV: Nominaties 

De Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging staat in voor de verplichtingen in verband met 
de Nominaties voor de gehele injectie van het(de) betrokken Toegangspunt(en) CDS.  

Voor de evaluatie van de Nominaties uitgevoerd door de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging en de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie, zal Elia echter rekening houden 
met het Percentage als voorzien hierboven. 

Deel V: Aanvang 

Deze Bijlage treedt in werking op [•]  

Handtekening van de Beheerder van het Gesloten Distributienet 

________________________ Datum 

Handtekening van de Toegangshouder (indien verschillend van de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet) 

________________________ Datum 

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging  

________________________ Datum 

Handtekening van de Toegangsverantwoordelijke voor Gedeelde Energie 

_________________________ Datum
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Bijlage 15: Tariferingsprincipes en facturatieprocedure 

Deze Bijlage maakt integraal deel uit van het Toegangscontract met referentie: [] 

Deze Bijlage wordt aangenomen en indien nodig gewijzigd bij de goedkeuring van de Tarieven die van 
toepassing zijn voor de toegang tot en aansluiting op het Elia-Net, in uitvoering van Artikel 15 van het 
onderhavig Contract. 

Deel I: Tariferingsprincipes 

De Tarieven die van toepassing zijn voor de Toegangshouderzijn de laatste definitieve Tarieven zoals 
goedgekeurd of opgelegd door de CREG; ze omvatten de hieronder omschreven Tarieven. 

Deze Tarieven, zoals goedgekeurd door de CREG, worden gepubliceerd door de CREG op haar 
website (www.creg.be) en door Elia, ter informatie, op zijn website (www.elia.be). 

1.1 Toegangstarieven voor het Elia-Net 

 De Tarieven voor Toegang tot het Elia-Net omvatten de tarieven voor het beheer en de ontwikkeling 
van de netwerkinfrastructuur, de tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem, de tarieven voor 
de vermogensreserves en voor de black-start en het tarief voor de marktintegratie. 

De tarieven voor het beheer en de ontwikkeling van de netwerkinfrastructuur omvatten de tarieven 
voor de maandpiek, de tarieven voor jaarpiek en de tarieven voor het ter beschikking gestelde 
vermogen. 

De tarieven voor het beheer van het elektrisch systeem omvatten het tarief voor het beheer van het 
elektrisch systeem en het tarief voor de aanvullende afname van reactieve energie. 

1.2 Tarief voor de aansluiting op het Elia-Net 

Dit deel van de Tarieven wordt bedoeld in Artikel 15.3 van het Toegangscontract. 

Het gaat over de Tarieven voor aansluiting op het Elia-Net voor Netgebruikers die rechtstreeks 
aangesloten zijn op het Elia-Net. 

1.3 Tarief voor de openbare dienstverplichtingen 

Dit deel van de Tarieven wordt bedoeld in Artikel 15.5 van het Toegangscontract. Het omvat de kosten 
van de openbare dienstverplichtingen die door de bevoegde overheden aan Elia worden opgelegd. 
Die kosten zijn niet rechtstreeks verbonden met het beheer van het Elia-Net of zijn daar strikt 
genomen niet noodzakelijk voor. 

De tarieven voor de openbare dienstverplichtingen compenseren de netto kosten met inbegrip van de 
beheerskosten en financiële lasten van de openbare dienstverplichtingen die aan de netbeheerder 
worden opgelegd en waarvoor de wet, het decreet of de ordonnantie, of hun uitvoeringsbesluiten, 
geen specifiek compensatiemechanisme heeft voorzien, via een toeslag of andere heffing, in ruil voor 
de prestatie van de netbeheerder. 

1.4 Heffingen en andere toeslagen, en BTW verschuldigd door de Toegangshouder 

Deze heffingen en toeslagen worden bedoeld in Artikel 15.6 van het Toegangscontract en omvatten 
elke heffing, taks, bijdrage van welke aard ook, zoals de retributies voor het gebruik van het publieke 
domein die een overheidsinstantie aan Elia oplegt louter wegens het bestaan van de 
netwerkinfrastructuur op een bepaald grondgebied.  

Deel II: De facturatie 

Elia stuurt aan de Toegangshouder maandelijks in de loop van kalendermaand M een factuur die 
betrekking heeft op de maand volgend op de lopende maand M (dat wil zeggen de maand M+1), de 
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basisfactuur genoemd. Tijdens dezelfde maand stuurt Elia ook een tweede factuur die een 
regularisatie is van de maand voorafgaand aan de lopende kalendermaand M (dat wil zeggen de 
maand M-1), de regularisatiefactuur genoemd. 

2.1 Basisfactuur 

De basisfactuur die wordt verzonden in de loop van de maand M heeft betrekking op de komende 
prestaties van de kalendermaand M+1 en omvat: 

2.1.1.Voor het beheer en de ontwikkeling van de netinfrastructuur: 

a) Voor de Maandpiek van het Vermogen: 

De voorafbetaling wordt berekend op basis van 90 % van de Maandpiek van het Vermogen van 
de kalendermaand M-1 in de Toegangspunten waarvoor de Toegangshouder toegang heeft 
gekregen tot het Elia-Net krachtens het tussen beide partijen gesloten Toegangscontract. Voor 
de eerste twee facturen betreffende de voorafbetalingen voor de Maandpiek van het Vermogen 
zal Elia een schatting van de Maandpiek van het Vermogen per Toegangspunt in aanmerking 
nemen. 

b) Voor de Jaarpiek van het Vermogen: 

De voorafbetaling wordt berekend op basis van 90 % van de Jaarpiek van het Vermogen 
berekend voor de kalendermaand M-1 in de Toegangspunten waarvoor de Toegangshouder 
toegang heeft gekregen tot het Elia-Net krachtens het tussen beide partijen gesloten 
Toegangscontract. Voor de eerste twee facturen betreffende de voorafbetalingen voor de 
Jaarpiek van het Vermogen zal Elia een schatting van de Jaarpiek van het Vermogen per 
Toegangspunt in aanmerking nemen. 

c) Voor het Ter Beschikking Gestelde Vermogen 

De voorafbetaling wordt berekend op basis van 100 % van het Ter Beschikking Gestelde 
Vermogen voor de kalendermaand M+1 in de Toegangspunten waarvoor de Toegangshouder 
toegang heeft gekregen tot het Elia-Net krachtens het Toegangscontract. 

2.1.2. Voor het beheer van het elektrisch systeem 

De voorafbetaling wordt berekend op basis van 90 % van de netto Afgenomen Energie voor de 
kalendermaand M-1 in de Toegangspunten waarvoor de Toegangshouder toegang heeft 
gekregen tot het Elia-Net krachtens het Toegangscontract. Voor de eerste twee facturen 
betreffende de voorafbetalingen voor het beheer van het elektrisch systeem zal Elia een 
maandelijkse schatting van de netto Afgenomen Energie per Toegangspunt in aanmerking 
nemen. 

2.1.3. Voor de compensatie van de onevenwichten: voor de vermogensreserves en voor de black-
start 

De voorafbetaling wordt berekend op basis van 90 % van de netto Afgenomen Energie en/of de 
netto Geïnjecteerde Energie voor de kalendermaand M-1 in de Toegangspunten waarvoor de 
Toegangshouder toegang heeft gekregen tot het Elia-Net krachtens het Toegangscontract. 
Voor de eerste twee facturen betreffende de voorafbetalingen voor de compensatie van 
onevenwichten (voor de vermogensreserves en voor de black-start) zal Elia een maandelijkse 
schatting van de netto Afgenomen Energie en/of de netto Geïnjecteerde Energie per 
Toegangspunt in aanmerking nemen. 

2.1.4. Voor de integratie van de elektriciteitsmarkt 

De voorafbetaling wordt berekend op basis van 90 % van de netto Afgenomen Energie voor 
de kalendermaand M-1 in de Toegangspunten waarvoor de Toegangshouder toegang heeft 
gekregen tot het Elia-Net krachtens het Toegangscontract. Voor de eerste twee facturen 
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betreffende de voorafbetalingen voor de marktintegratie zal Elia een maandelijkse schatting 
van de netto Afgenomen Energie per Toegangspunt in aanmerking nemen. 

De basisfactuur zal verzonden worden na de 20e dag van de kalendermaand M. 

2.2 Regularisatiefactuur 

De regularisatiefactuur die wordt verzonden in de loop van de kalendermaand M heeft betrekking op 
de prestaties van de kalendermaand M-1 en omvat: 

- de afrekening voor de termen in het punt 1.1, verminderd met de voorafbetalingen die berekend 
zijn in de basisfactuur, 

- in voorkomend geval, het Tarief dat van toepassing is in geval van overschrijding van het Ter 
Beschikking Gestelde Vermogen, 

- in voorkomend geval, de term voor overschrijding van Reactief Vermogen, 

- het bedrag van de Tarieven voor openbare dienstverplichtingen en toeslagen. 

De regularisatiefactuur zal verstuurd worden in de loop van de kalendermaand M. 


