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

het op het Elia-Net aangesloten Gesloten Distributienet 
(zie artikels 8, 11 en 20; Bijlage 14) 

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 
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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: 

Maatschappij [•] 

EIC-Code [•] 

Maatschappelijke zetel [•] 

Ondernemingsnummer [•] 

BTW-nummer [•] 

Vertegenwoordigd door [•] 
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2. Hernieuwing van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van de niet-toegewezen energie in het op het Elia-Net aangesloten Gesloten 
Distributienet. 

Negentig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de 
Toegangsverantwoordelijke geïdentificeerd in deze Bijlage (in de mate dat de geldigheidsduur van 
deze aanduiding dit toelaat), deelt Elia de hierna beschreven procedure ter informatie mee aan de 
Toegangshouder, aan de Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-
toegewezen energie in het Gesloten Distributienet en aan de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet, in voorkomend geval1: 

- Ten laatste dertig kalenderdagen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van 
de Toegangsverantwoordelijke brengt de Toegangshouder Elia op de hoogte van de aanduiding 
van een (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke door indiening van een daartoe naar behoren 
ingevulde Bijlage 14bis. 

Elia deelt deze informatie vervolgens mee aan de huidige Toegangsverantwoordelijke en aan 
de Beheerder van het Gesloten Distributienet, in voorkomend geval. 

- Wanneer geen Toegangsverantwoordelijke wordt aangeduid ten laatste tien kalenderdagen 
vóór de einddatum van de geldigheid van de aanduiding van de Toegangsverantwoordelijke, 
maant Elia de betrokken Toegangshouder2 (per mail en/of fax) aan om een contract van 
Toegangsverantwoordelijke te sluiten (waarvan een exemplaar bij de aanmaning wordt 
gevoegd) en om aan de voorwaarden en verplichtingen ervan te voldoen, teneinde te worden 
aangeduid als Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-toegewezen 
energie in het Gesloten Distributienet. De aanmaning zal, voor zover nodig, aangeven dat de 
betrokken Toegangshouder steeds een (nieuwe) Toegangsverantwoordelijke belast met de 
opvolging van de niet-toegewezen energie in het Gesloten Distributienet voor het(de) betrokken 
Toegangspunt(en) mag aanwijzen vóór de einddatum van de geldigheid van de aanwijzing van 
de huidige Toegangsverantwoordelijke belast met de opvolging van de niet-toegewezen energie 
in het Gesloten Distributienet. 

Een kopie van deze aanmaning wordt gericht aan de betrokken regulator en, in voorkomend geval, 
aan de Beheerder van het Gesloten Distributienet. 

Indien de betrokken Toegangshouder geen gevolg geeft aan deze aanmaning, mag Elia het (de) 
Toegangspunt(en) in kwestie uitschakelen vanaf de einddatum van de geldigheid van de aanduiding 
van de Toegangsverantwoordelijke gepreciseerd in deze Bijlage. Elia zal de betrokken regulator op de 
hoogte brengen van deze uitschakeling. 

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

                                                   
1 Vermelding of handtekening van de Beheerder van het Gesloten Distributienet indien deze een andere rechtspersoon is dan 
de Toegangshouder. 
2 Dit is de Toegangshouder die wordt aangewezen in Bijlagen 1 en 2 voor de periode die volgt op de einddatum van de 
geldigheid van de aanwijzing van de Toegangsverantwoordelijke en, bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet zelf. 
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Datum: [•] 

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

Handtekening van de Beheerder van het Gesloten Distributienet, zoals aangeduid in Bijlage 141 

__________________ 

Handtekening Toegangshouder2 

__________________ 

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

_________________


