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Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

Contract voor levering van diensten in verband 
met tellingen, metingen en 

gegevensuitwisseling door Elia  

Contractreferentie: Contract_Ref 

 

Tussen: 

Elia Transmission Belgium nv, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke 

zetel op het adres Keizerslaan 20, 1000 Brussel, België, ingeschreven in het Rechtspersonenregister 

(Brussel) onder nummer 0731.852.231 wettelijk vertegenwoordigd door "de heer/mevrouw"  

"Voornaam en Naam KAM" in zijn/haar  hoedanigheid van Key Account Manager en de heer David 

Zenner in zijn hoedanigheid van Manager Customer Relations, 

hierna genoemd ‘Elia’ ; 

en 

"Officiële bedrijfsnaam klant & juridische vorm" , een vennootschap naar "Toepasselijk recht"  recht 

met ondernemingsnummer Ondernemingsnummer  en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd 

te "Adres maatschappelijke zetel" , 

wettelijk vertegenwoordigd door _______________________________________________  in 

zijn/haar hoedanigheid van _______________________________________________  en 

_______________________________________________  in zijn/haar hoedanigheid van 

_______________________________________________ , 

hierna genoemd ‘de Klant’; 

Elia en/of de Klant kunnen afzonderlijk ook de ‘Partij’ of samen de ‘Partijen’ worden genoemd. 
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DE PARTIJEN KOMEN OVEREEN WAT VOLGT: 

 

 

Overwegende dat: 
 
 Elia in België werd aangeduid als netbeheerder op federaal en gewestelijk niveau. Elia beschikt over 

bewezen ervaring op het gebied van het beheer van de meters, de terbeschikkingstelling van de 
metergegevens en de aggregatie en de communicatie van deze gegevens;  

 

 de Klant een beroep wenst te doen op Elia voor de uitvoering, in zijn naam en voor zijn rekening, 
van activiteiten (hierna genoemd ‘de Diensten’) in verband met het beheer van de tellers, de 
verwerking en/of terbeschikkingstelling van gegevens of bepaalde activiteiten in verband met het 
beheer van zijn toegangsregister. De Diensten geboden door Elia worden beschreven in onderhavig 
contract voor de levering van diensten (hierna genoemd ‘het Contract’).  

 
 

ARTIKEL 1. VOORWERP VAN HET CONTRACT 
 
1.1. Type diensten gedekt door het Contract 

 
Het Contract preciseert de rechten en verplichtingen van de Partijen die vereist zijn om de Diensten uit 
te voeren die Elia aanbiedt aan de Klant, meer bepaald:  

- de Diensten beschreven in Bijlage 1 voor de terbeschikkingstelling van niet-geaggregeerde gegevens 
zoals belastingcurves of andere gegevens die de Klant nodig heeft, aan de frequentie(s) van 
terbeschikkingstelling die door de Klant bepaald worden in Bijlage 1; en/of 

- de Diensten beschreven in Bijlagen 2 en 2bis voor de terbeschikkingstelling van geaggregeerde 
gegevens, aan de frequentie(s) van terbeschikkingstelling die door de Klant bepaald worden in 
Bijlage 2; en/of 

- de Diensten beschreven in Bijlage 3 voor de terbeschikkingstelling in naam en voor rekening van de 
Klant van al dan niet geaggregeerde gegevens aan de marktspelers aangeduid in Bijlage 3, aan de 
frequentie(s) van terbeschikkingstelling bepaald in Bijlage 3; en/of 

- de Diensten voor rapportering beschreven in Bijlage 3; en/of 

- de Diensten beschreven in Bijlage 4 voor de toewijzing van EAN-codes voor rekening van de Klant; 

voor zover Elia beschikt over de gegevens en/of de installaties die nodig zijn voor de standaard die Elia 
toelaat om de Diensten te leveren in de verschillende vormen bepaald in het Contract.  
 
1.2. Bestanddelen van het Contract 
 
De bestanddelen van het Contract zijn: 

 Het Contract zelf met zijn Bijlagen; 

 De algemene voorwaarden voor de diensten aangeboden aan derden (versie 2014.01) die door Elia 
aan de Klant bezorgd worden ( en beschikbaar op www.elia.be). 

 
De algemene voorwaarden van Elia zijn van toepassing ongeacht eventuele tegenstrijdige of 
bijkomende bepalingen vermeld op de bestelbon of op enig ander document opgesteld door de Klant. 
De Klant aanvaardt dat zijn algemene voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot zijn aankoop- of 
verkoopvoorwaarden, in geen geval van toepassing zijn op de rechten en plichten van de Partijen die 
voortvloeien uit het Contract en doet derhalve door ondertekening van het Contract afstand van deze 
voorwaarden. 
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Eventuele interpretatieproblemen of tegenstrijdigheden in de bestanddelen van het Contract worden 
behandeld in artikel 1.2 van de Algemene voorwaarden van Elia. 

 
ARTIKEL 2. DEFINITIES 
 
De verschillende termen die worden gebruikt in het Contract, al dan niet geschreven met hoofdletters, 
moeten begrepen worden in de zin van de begrippen die worden gedefinieerd in de Elektriciteitswet, 
de decreten en/of ordonnanties betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en/of de 
verschillende toepasselijke Technische Reglementen, de UMIG-regels en de contracten afgesloten 
tussen Elia en de Klant. 
 

ARTIKEL 3. BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN 
 
3.1. Terbeschikkingstelling van Niet-geaggregeerde Gegevens 
 
De terbeschikkingstelling van niet-geaggregeerde gegevens aan de Klant gebeurt onder de voorwaarden 
beschreven in Bijlage 1 en hieronder.  
 
De Diensten voor de terbeschikkingstelling van niet-geaggregeerde gegevens omvatten de acquisitie 
van de gegevens en signalen van de meetapparatuur vermeld in Bijlage 1, de eventuele validatie en de 
terbeschikkingstelling van deze gegevens met verschillende frequentie (maandelijks, dagelijks, ‘near 
real time’ of ‘real time’).  
 
Het validatieniveau van de gegevens hangt af van het type meetapparatuur, van de frequentie van de 
terbeschikkingstelling van de gegevens en van de betreffende periode, zoals vermeld in Bijlage 1.  
 
De frequentie van de terbeschikkingstelling, specifiek ‘near real time’ en ‘real time’, kan enkel 
aangeboden worden als de technologie vereist voor de gegevenstransmissie beschikbaar is bij de Klant.  
 
Deze Dienst kan daarnaast ook enkel aangeboden worden als Elia beschikt over de installaties waarmee 
de acquisitie van de gegevens aan de gevraagde frequentie mogelijk is volgens de standaardformaten 
en communicatieprotocollen gebruikt door Elia, die op verzoek beschikbaar zullen worden gesteld aan 
de Klant.  
 
3.2. Terbeschikkingstelling van Geaggregeerde Gegevens 
 
De terbeschikkingstelling van geaggregeerde gegevens aan de Klant gebeurt onder de voorwaarden 
beschreven in Bijlage 2 en hieronder.  
 
De Diensten voor de terbeschikkingstelling van geaggregeerde gegevens aan de Klant omvatten de 
aggregatie van de gegevens en de terbeschikkingstelling van geaggregeerde gegevens met verschillende 
frequenties (maandelijks, dagelijks of ‘near real time’).  
Deze Diensten zijn beschikbaar voor de aggregaties gedefinieerd in een contract, goedgekeurd door de 
bevoegde regulator(en). Het gaat specifiek over aggregaties van toegangspunten, leveringspunten 
achter het toegangspunt op het Elia net, interconnectiepunten, ...  Deze aggregaties worden in Bijlage 
2 “klassieke aggregaties” genoemd. 
 
Deze Diensten zijn ook beschikbaar voor toegangs- en leveringspunten binnen een gesloten 
distributienet (al dan niet in combinatie met de uitvoering van de Diensten beschreven in Bijlagen 3 en 
4) of voor elke andere aggregatie naargelang de behoeften van de Klant. Deze aggregaties, die in de 
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Bijlagen ‘specifieke aggregaties’ genoemd worden, zullen uitgevoerd worden op basis van de 
vergelijkingen bepaald door de Klant zoals beschreven in Bijlage 2bis. 
 
Het validatieniveau van de gegevens hangt af van het validatieniveau van de betreffende acquisities, 
zoals vermeld in Bijlage 2.  
 
De frequentie van de terbeschikkingstelling, specifiek ‘near real time’, kan enkel aangeboden worden 
als de technologie vereist voor de gegevenstransmissie beschikbaar is bij de Klant. 
 
Deze Dienst kan daarnaast ook enkel aangeboden worden als Elia beschikt over de installaties of 
systemen waarmee de verkregen gegevens aan de gevraagde frequentie beschikbaar kunnen gesteld 
worden volgens de formaten en communicatieprotocollen gebruikt door Elia, die op verzoek 
meegedeeld zullen worden aan de Klant.  
 
3.3. Terbeschikkingstelling van al dan niet Geaggregeerde Gegevens aan de Marktspelers Aangeduid 
door de Klant 

 
3.3.1. Voorafgaande voorwaarden voor de uitvoering van de Diensten 
 
Deze diensten zijn enkel van toepassing voor de beheerders van gesloten distributienetten in het kader 
van de uitvoering van hun reglementaire verplichtingen. 

 
Alvorens beroep te kunnen doen op deze Diensten moet de Klant die de hoedanigheid heeft van 
beheerder van een gesloten distributienet bijlagen 14 en 14bis van het met Elia afgesloten 
toegangscontract hebben getekend. Het feit onderhavig Contract te sluiten doet niets af aan de 
inachtneming door de Klant van alle bepalingen en verplichtingen die het voorwerp zijn van het 
toegangscontract en meer bepaald van bijlage 14 van het toegangscontract.  

 
3.3.2. Betreffende Diensten 
 
De Diensten voor de terbeschikkingstelling van al dan niet geaggregeerde gegevens aan de marktspelers 
aangeduid door de Klant worden geleverd aan de voorwaarden beschreven in Bijlage 3 en hieronder.  
 
Deze Diensten betreffen de overdracht door Elia, in naam en voor rekening van de Klant, van de al dan 
niet geaggregeerde telgegevens in verband met de (virtuele of reële) toegangs- en leveringspunten aan 
de toegangsverantwoordelijken, de leveranciers en de gebruikers van het gesloten distributienet 
waarvan de Klant de beheerder is en zoals geïdentificeerd door de Klant in Bijlage 3.  
Uitzonderlijk kan Elia deze gegevens aan de gebruikers van het gesloten distributienet leveren, maar 
enkel indien hun toegangspunten reële toegangspunten zijn verbonden met een unieke gebruiker van 
het gesloten distributienet.  
 
Om redenen van verificatie geeft Elia de gegevens van de (virtuele of reële) toegangs- en 
leveringspunten die ter beschikking gesteld worden van de marktspelers ook opnieuw door aan de 
Klant, binnen dezelfde termijnen als toegepast voor de betreffende marktspelers.  
 
Tot slot integreert Elia de gegevens van deze (virtuele of reële) toegangs- en leveringspunten in de 
globale evenwichtsperimeter van de betreffende toegangsverantwoordelijken vermeld in Bijlage 3.  
 
De Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de Diensten bedoeld in Bijlage 3 niet de levering door Elia aan de 
Klant van tellingen, belastingcurves of andere gegevens die de gebruikers van diens gesloten 
distributienet nodig hebben als voorwerp hebben, noch de aggregatie van deze gegevens, noch de 
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toewijzing van EAN-codes aan de Klant. Deze andere activiteiten zijn het voorwerp van andere Diensten 
geleverd onder het onderhavige Contract en worden beschreven in de Bijlagen 1, 2 en 4.  

 
3.3.3. Verplichtingen van de Klant 
 
Als de Klant beheerder van een gesloten distributienet is, is hij in die hoedanigheid verantwoordelijk 
voor de correcte waarde en de validatie van de telgegevens wanneer die aan Elia doorgegeven worden 
voor de terbeschikkingstelling ervan, in naam en voor rekening van de Klant, aan de marktspelers 
aangeduid door de Klant, ter uitvoering van de Diensten beschreven in Bijlage 1. De Klant is eveneens 
verantwoordelijk voor de totstandbrenging, het beheer, het onderhoud en de controle van de 
meetinstallaties die deel uitmaken van het gesloten distributienet waarvan hij de beheerder is, evenals 
van de systemen voor gegevensbeheer die worden gebruikt om de telgegevens aan Elia mee te delen 
en met Elia uit te wisselen. De eventuele kosten van het verzamelen, valideren en meedelen van de 
telgegevens zijn volledig ten laste van de Klant. 

 
Om Elia toe te laten de gegevens door te geven aan de marktspelers, aangeduid door de Klant in Bijlage 
3, moeten de gegevens van de (virtuele of reële) toegangs- en leveringspunten door de Klant aan Elia 
geleverd worden binnen de termijnen vereist door de marktprocessen, zoals beschreven in het 
document “Metering data exchanges for CDS Operator”, dat geraadpleegd kan worden op de website 
van Elia (www.elia.be). 
 
Volgens de toepasselijke reglementering en de regels vermeld in Bijlage 14 van het Toegangscontract 
blijft de Klant de exclusieve verantwoordelijkheid dragen voor de correcte waarde, de kwaliteit en de 
juistheid van de toewijzing van de afgenomen en/of geïnjecteerde energie aan de toegangspunten in 
zijn gesloten distributienet, ook nadat Elia in zijn naam en voor zijn rekening EAN-codes aan deze 
toegangspunten heeft toegewezen en de gegevens heeft geaggregeerd. 
 
De gegevens van de (virtuele of reële) toegangs- en leveringspunten kunnen door Elia geaggregeerd 
worden ter uitvoering van de Diensten vermeld in Bijlage 2 van onderhavig Contract. In dat geval, 
wanneer de Diensten voor terbeschikkingstelling van de geaggregeerde gegevens tot doel hebben om 
de door het gesloten distributienet afgenomen en/of geïnjecteerde kwartierenergie te verdelen tussen 
de toegangsverantwoordelijken actief in dat gesloten distributienet, moet de Klant de 
berekeningsformule, om alle afgenomen en/of geïnjecteerde kwartierenergie te verdelen tussen de 
toegangsverantwoordelijken actief in het gesloten distributienet dat de Klant beheert, bepalen en aan 
Elia meedelen. Deze aggregatie kan ook uitgevoerd worden op het niveau van de reële of virtuele 
toegangs- en leveringspunten van het gesloten distributienet zoals meegedeeld door de Klant en 
vermeld in Bijlage 3. 
 
Overeenkomstig artikel 5 van onderhavig Contract informeert de Klant de betreffende marktspelers, 
meer specifiek de toegangsverantwoordelijken, leveranciers en gebruikers van zijn gesloten 
distributienet vermeld in Bijlage 3, over de ondertekening van onderhavig Contract en over de levering 
door Elia van de Diensten beschreven in Bijlage 3 in verband met het beheer van de gegevens vermeld 
in zijn toegangsregister. Dit moet voorafgaand aan de effectieve start van de levering van deze Diensten 
door Elia gebeuren. 
 
Zo snel mogelijk en ten laatste 15 werkdagen vóór het begin van de maand in de loop waarvan de 
levering van deze Diensten zal aanvangen deelt de Klant de in Bijlage 3 beschreven gegevens nodig voor 
het leveren van de diensten voor elk (virtueel of reëel) toegangs- en leveringspunt van het gesloten 
distributienet mee aan Elia.  
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De Klant deelt elke verandering zo spoedig mogelijk mee aan Elia en dit ten laatste 15 werkdagen vóór 
het begin van de maand waarin de effectieve verandering plaatsvindt. De Klant gebruikt hiervoor het 
model beschreven in Bijlage 3. 

 
3.4. Terbeschikkingstelling van Specifieke Rapporten 
 
De dienst voor de terbeschikkingstelling van specifieke rapporten aan een of meerdere regulatoren in 
naam en voor rekening van de Klant die een gesloten distributienetwerk beheert gebeurt aan de 
voorwaarden beschreven in Bijlage 3 en hieronder. De Klant die een gesloten distributienetwerk 
beheert duidt een contactpersoon aan bij wie Elia de nodige informatie kan inwinnen voor de efficiënte 
levering van deze Dienst voor de terbeschikkingstelling van specifieke rapporten.  
 
Deze Dienst is beperkt tot de communicatie van deze rapporten in naam en voor rekening van de Klant, 
zonder dat Elia enige verantwoordelijkheid draagt voor de eventuele technische opvolging van de 
rapporten bij de betreffende regulator(en). 
 
Deze Dienst is enkel toegankelijk voor de Klant indien die ook de Diensten voor de terbeschikkingstelling 
van al dan niet geaggregeerde gegevens aan de marktspelers aangeduid door de Klant bestelt. 
 
3.5. Toewijzing van EAN-codes voor rekening van de Klant 
 
De dienst voor de toewijzing van EAN-codes voor rekening van de Klant gebeurt aan de voorwaarden 
beschreven in Bijlage 4 en hieronder.  
 
Deze toewijzing van codes kan gebeuren voor een telling vermeld in Bijlage 1, een specifieke aggregatie 
vermeld in Bijlage 2, een (virtueel of reëel, al dan niet geaggregeerd) toegangspunt of leveringspunt in 
een gesloten distributienet waarvan de Klant de beheerder is.  
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ARTIKEL 4. MODALITEITEN VOOR DE COMMUNICATIE EN DE GEGEVENSUITWISSELINGEN TUSSEN DE PARTIJEN 
 
De Klant is verantwoordelijk voor de totstandbrenging, het beheer, het onderhoud en de controle van 
de systemen voor de uitwisseling van gegevens die worden gebruikt om met Elia te communiceren in 
het kader van onderhavig Contract. De eventuele kosten in verband met het verzamelen en meedelen 
van gegevens in het kader van de uitvoering van het Contract zijn volledig ten laste van de Klant. 
 
De tests die noodzakelijk zijn voor de invoering van de voorwaarden inzake de mededeling en 
uitwisseling van gegevens tussen de Klant en Elia moeten vóór het effectieve begin van de levering van 
de Diensten door de Partijen georganiseerd worden. Specifiek worden de operationele modaliteiten 
van de testen voor de Dienst voor terbeschikkingstelling van al dan niet geaggregeerde gegevens aan 
de marktspelers aangeduid door de Klant in onderling overleg bepaald en beschreven in het document 
‘Metering data exchanges for CDS Operator’ op de website van Elia (www.elia.be). 
 
Elk van de Partijen draagt zelf de eventuele kosten die voortvloeien uit de communicatietests. 
 
Elia en de Klant overleggen met elkaar om passende operationele oplossingen te vinden voor het geval 
waar de resultaten van de tests problemen aan het licht brengen met betrekking tot de uitgewisselde 

gegevens. 

 
ARTIKEL 5. BEHEER VAN DE GEGEVENS 
 
5.1. Communicatie van de gegevens van derden 
 
Als de Diensten die Elia aan de Klant levert, zoals voor de communicatie van gegevens, gerealiseerd 
worden op basis van tellers die aan een of meer derden toebehoren, vooral de gebruikers van een 
gesloten distributienet, en gegevens betreffen die van deze derde(n) komen of door Elia ter beschikking  
gesteld worden aan deze derde(n), moet de Klant aan Elia de expliciete goedkeuring van de betreffende 
derde(n) voorleggen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de modelgoedkeuring voor de 
terbeschikkingstelling van bovenvermelde gegevens aan de Klant die opgenomen is in  
Bijlage 8. De Klant dient het behoorlijk ondertekende origineel van deze toestemming voor te leggen 
aan Elia vóór de ondertekening van onderhavig Contract. Indien de derde partij zijn toestemming zou 
intrekken, dan zal Elia stoppen met het leveren van de Diensten op basis van de tellers die het voorwerp 
uitmaken van deze intrekking, op de laatste dag van de maand na de aanzegging van de intrekking. Als 
alle Diensten geleverd door Elia verleend worden op basis van tellers die het voorwerp uitmaken van 
de intrekking, dan zal dit Contract automatisch een einde nemen.  
 
Eventuele mededeling van de gegevens van derden aan Elia impliceert in geen geval dat het eigendom 
van die gegevens aan Elia wordt overgedragen. 
 
5.2. Vertrouwelijkheid van de gegevens 
 
De communicatie van de gegevens vindt plaats met inachtneming van de vereiste verplichting inzake 
vertrouwelijkheid betreffende de gegevens van de betrokken derde, ten laste van de Partijen. Daarnaast 
aanvaarden de Partijen en garandeert de Klant dat de betreffende derden aanvaarden om de 
vertrouwelijkheid van deze gegevens niet in te roepen tegenover de Partijen, noch tegenover de 
betreffende derde en diens leverancier en Toegangsverantwoordelijke(n). 
 
Elke Partij verbindt zich ertoe de gegevens die zij van de andere Partij ontvangt in verband met dit 
Contract vertrouwelijk te behandelen en niet vrij te geven aan derden, op voorwaarde dat de Partij die 
de gegevens vrijgeeft aangeeft dat het om vertrouwelijke gegevens gaat, met inbegrip van, maar niet 
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beperkt tot, technische en commerciële informatie en documentatie, software, processen, knowhow 
en andere informatie die niet publiek toegankelijk is, behalve in een van de volgende situaties: 
1° indien Elia en/of de Klant de betreffende informatie moeten indienen bij een rechtbank of een 

administratieve overheid; 
2° in geval van voorafgaand schriftelijk akkoord van de Partij die de vertrouwelijke informatie vrijgeeft; 
3° indien deze informatie gemakkelijk of normaal toegankelijk is of indien ze voor het publiek 

beschikbaar is; 
4° wanneer de mededeling ervan door Elia en/of de Klant noodzakelijk is om technische of om 

veiligheidsredenen, onder andere voor onderaannemers en/of hun werknemers en/of hun 
vertegenwoordigers, voor zover deze bestemmeling(en) gebonden is (zijn) door 
vertrouwelijkheidsregels die de vertrouwelijkheid van de informatie op passende wijze verzekeren; 

5° wat betreft Elia, in overleg met beheerders van andere netten of in het kader van contracten en/of 
regels met de buitenlandse netbeheerders en voor zover de bestemmeling van deze informatie er 
zich toe verbindt aan deze informatie dezelfde graad van vertrouwelijkheid te geven als deze 
gegeven door Elia. 

 
Onder voorbehoud van de toepasselijke wetten en reglementen blijft dit Artikel van kracht gedurende 
een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging van onderhavig Contract. Onder hetzelfde voorbehoud 
blijft de overdrager van het Contract gehouden door de bepalingen van dit artikel gedurende een 
periode van vijf (5) jaar na de overdracht van dit Contract. 
 
5.3. Toevoeging en/of weglatingen van gegevens betreffende de Diensten 
 
Op schriftelijk verzoek van de Klant kunnen de gegevens aangeduid in een Bijlage op elk ogenblik 
gewijzigd worden. De Klant zal bij Elia een schriftelijke aanvraag indienen tot toevoeging en/of weglating 
van gegevens, door de tabel opgenomen in deze Bijlage te wijzigen.  
 
Elke aanvraag tot wijziging van gegevens door de Klant zal gebeuren door het versturen van een e-mail 
met de nieuwe Bijlage aan de contactpersoon van Elia die instaat voor de contractuele relaties, van wie 
de naam en de contactgegevens opgenomen zijn in Bijlage 7 bij dit Contract. De Klant deelt elke 
verandering zo spoedig mogelijk mee aan Elia en dit ten laatste 15 werkdagen vóór het begin van de 
maand waarin de effectieve verandering plaatsvindt. 
 
Ten gevolge van de aanvraag zal Elia de betreffende Bijlage aanpassen en twee (2) nieuwe originele 
exemplaren sturen aan de Klant voor ondertekening binnen de 10 werkdagen na de ontvangst van de 
aanvraag. De Klant zal één behoorlijk ondertekend origineel per kerende terugsturen. De 
toevoegingen/weglatingen van gegevens worden effectief bij het begin van de maand die volgt op de 
ontvangst door Elia van de nieuwe Bijlage, behoorlijk ondertekend door de Klant.  
 
5.4. Hiërarchie van de gegevens 
 
De Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de telgegevens verzameld door Elia op de teller, bepaald in het 
aansluitingscontract tussen Elia en de Klant of met betrekking tot de betreffende toegangspunten op 
het Elia net, beschouwd worden als de algemene en unieke referentie voor de facturatie van de 
toegangstarieven door Elia aan de Klant of aan de betreffende derden, alsook zoals georganiseerd in 
het toegangscontract dat in voorkomend geval afgesloten is tussen de Partijen of met betrekking tot de 
betreffende toegangspunten. De Klant kan zich hier in geen geval tegen verzetten op basis van de 
gegevens die hij aan Elia zou meedelen in het kader van dit Contract. 
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ARTIKEL 6. PRIJS VAN DE DIENSTEN 
 
De prijs van de Diensten en/of de berekeningswijzen van de Diensten worden beschreven in de Bijlagen 
bij het Contract. 
De activatiekosten voor de betreffende Diensten moeten betaald worden bij het opzetten van de Dienst 
maar niet bij de toevoeging of de schrapping van een toegangspunt in de betreffende Bijlage. 
 
De prijzen voor de Diensten vermeld in de Bijlagen zijn exclusief taksen. Het betreft nettobedragen, te 
vermeerderen met de BTW, alsook met eventuele bijkomende lasten en belastingen voorzien bij wet of 
verordening die nog niet inbegrepen zouden zijn in deze bedragen.  
 
De prijzen die vermeld zijn in de Bijlagen bij het Contract worden jaarlijks herzien op basis van de 
volgende formule die kostenparameters bevat waarvan de Partijen aanvaarden dat zij de reële kosten 
vertegenwoordigen die Elia draagt bij het verlenen van deze Diensten:  
 
R' = R x [0,2 + 0,8 (Cpi'/Cpi)] 
waarbij:  
- R' = de herziene prijs 
- R = het basisbedrag zoals vermeld in de Bijlage bij het Contract  
- Cpi' = waarde van de index van de consumptieprijzen van de maand december die voorafgaat aan 

de facturatiemaand  
-  Cpi = waarde van de index van de consumptieprijzen van de maand december 2016 
 

ARTIKEL 7. FACTURATIE – BETALINGSVOORWAARDEN – BETWISTINGEN  
 
7.1. Facturatieprincipes  
 
De Diensten die Elia aan de Klant levert worden op trimestriële basis gefactureerd. Aan het eind van elk 
trimester stuurt Elia een factuur aan de Klant voor het afgelopen trimester. 
 
Elia zal elke factuur aan de Klant sturen op basis van de facturatiegegevens vermeld in Bijlage 7. 
 
7.2. Betaalmethodes en termijnen  

 
De facturen moeten door de Klant aan Elia betaald worden, netto en zonder korting, binnen de dertig 
(30) dagen volgend op ontvangst, die geacht wordt plaats te vinden drie (3) dagen na de 
verzendingsdatum van de factuur. 
Bij gebrek aan betaling binnen de overeengekomen termijn zal Elia van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling de verwijlinteresten kunnen eisen die bepaald worden in artikel 5 van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De 
interesten lopen vanaf de 1ste dag die volgt op de voorziene betalingsdatum tot de datum van volledige 
betaling. 
 
Bij gebrek aan betaling binnen de overeengekomen termijn heeft Elia bovendien, zonder afbreuk te 
doen aan zijn recht om de terugbetaling te eisen van de gerechtskosten, overeenkomstig het 
gerechtelijk wetboek, recht op een forfaitaire schadeloosstelling om de kosten van het administratieve 
verhaal te dekken, gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €125,00 en een 
maximum van €5.000,00. De bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de overige rechten die 
Elia geniet conform de toepasselijke wetten en reglementen en conform de bepalingen van het 
Contract. 
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7.3. Betwisting  
 
Om ontvankelijk te zijn moet elke betwisting betreffende de betaling van een factuur voor een Dienst 
zo snel mogelijk en uiterlijk op de voorziene vervaldatum van de bewuste factuur schriftelijk naar Elia 
worden verstuurd. In dit document moet de Klant de redenen van betwisting zo omstandig en 
gedetailleerd mogelijk beschrijven.  
 
Een betwisting ontslaat de Klant in geen geval van de verplichting om de factuur te betalen, tenzij de 
betwisting van de Klant duidelijk gegrond is (bv. in geval van een materiële fout in het verschuldigde 
bedrag).  
 
Indien de Klant een betwiste factuur volledig heeft betaald en nadien blijkt dat de betwisting die 
geformuleerd werd gegrond is, heeft de Klant het recht, in voorkomend geval, de onterecht betaalde 
bedragen terug te vorderen.  
 
7.4. Voorwaarden voor het invorderen van eventuele onbetaalde bedragen 

 
Bij gebrek aan betaling van de factuur binnen de zeven (7) dagen die volgen op de datum van ontvangst 
van een ingebrekestelling die Elia aangetekend naar de Klant verstuurt, en onverminderd de toepassing 
van de bovenstaande bepalingen, kan Elia de nodige juridische stappen zetten om de onbetaalde 
bedragen in te vorderen. 
 

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID 
 
Behoudens wanneer onderhavig Contract, of een wetsbepaling, uitdrukkelijk anders voorziet, zijn alle 
verbintenissen aangegaan door Elia in uitvoering van dit Contract middelenverbintenissen.  
 
Elia is enkel aansprakelijk tegenover de Klant voor directe aantoonbare schade die het gevolg is van 
bedrog, fraude of een zware fout begaan bij de uitvoering van dit Contract. 
 
Behoudens in geval van bedrog, zal Elia nooit aansprakelijk zijn tegenover de Klant voor indirecte of 
onvoorzienbare schade of voor immateriële schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot 
winstderving, het verlies van inkomsten, het verlies van gegevens, verhoging van de algemene kosten, 
kosten van derden of de onderbreking van activiteiten. Dit dekt ook alle aantoonbare kosten die Elia in 
voorkomend geval zou moeten betalen aan derden als gevolg van het zich voordoen van deze nadelige 
situaties. 
 
De totale aansprakelijkheid van Elia voor alle schade in de loop van een jaar uit hoofde van dit Contract 
zal beperkt zijn tot een bedrag dat gelijkwaardig is aan de nettoprijs op jaarbasis van de Diensten 
geleverd in het kader van dit Contract, voor het geheel van de vorderingen van de Klant en alle derden. 
De vorderingen van de Klant en derden zullen in voorkomend geval pro rata betaald worden. 
 
De Klant zal voor de duur van onderhavig Contract alles in het werk stellen om eventuele schade 
veroorzaakt door hem te voorkomen en, in voorkomend geval, te beperken. In geval van een incident 
of een gebeurtenis die van die aard is om de aansprakelijkheid van de Klant met zich mee te brengen, 
zullen de Partijen overeenkomen om alle gepaste maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hen 
verwacht kunnen worden om de schade voor Elia te beperken. 
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ARTIKEL 9. VERZEKERINGEN  
 
De Partijen verbinden zich ertoe de verzekeringen af te sluiten die noodzakelijk zijn tot dekking van hun 
verplichtingen en hun aansprakelijkheid in het kader van onderhavig Contract en meer bepaald van 
Artikel 8. Op verzoek van de meest gerede Partij moet de andere Partij, binnen een termijn van tien (10) 
dagen vanaf het verzoek daartoe, een door haar verzekeraar opgesteld attest voorleggen met duidelijke 
vermelding van de verzekerde waarden en van de uitsluitingen, evenals een bewijs van betaling van de 
premies. 
 
In geval van opzegging van deze verzekeringspolissen en wanneer de verzekerde Partij nalaat de 
vereiste maatregelen te nemen om deze polissen te vernieuwen of te vervangen, kan de andere Partij 
dergelijke polissen afsluiten op kosten van de in gebreke blijvende Partij.  
 
Het bedrag van de verzekeringen per schadegeval, evenals de niet gedekte risico’s, kan in geen geval 
worden beschouwd als een beperking van de aansprakelijkheid van de Partij die voor de schade 
aansprakelijk is, in het geval waarin het bedrag van de schade hoger is dan het bedrag van de 
verzekeringsdekking of waarin het risico niet gedekt is, onverminderd Artikel 8.  
 

ARTIKEL 10. MEDEDELINGEN EN KENNISGEVINGEN TUSSEN DE PARTIJEN  
 
Behoudens andersluidende bepaling, dient elke mededeling in het raam van het Contract schriftelijk te 
gebeuren (brief of e-mail) en gericht te worden aan de contactpersoon voor de contractuele relaties 
vermeld in Bijlage 7 bij het Contract, met een kopie aan de contactpersoon voor Metering zoals vermeld 
in deze Bijlage. 
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ARTIKEL 11. BIJKOMENDE BEPALINGEN 
 
11.1. Wijzigingen aan het Contract 
 
Elke wijziging of elk amendement aan het Contract moet ondertekend worden door behoorlijk 
gemachtigde vertegenwoordigers van de Partijen. De Bijlagen, die integraal deel uitmaken van dit 
Contract, kunnen niet gewijzigd worden zonder onderling akkoord en enkel volgens de procedures die 
voor elk geval beschreven worden. 
 
11.2. Overdraagbaarheid van het Contract 
 
Elke Partij verbindt zich ertoe de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het Contract niet volledig 
of gedeeltelijk over te dragen aan een derde – met inbegrip van overdracht als gevolg van een fusie, 
splitsing, een inbreng van algemeenheid of een bedrijfstak (ongeacht of de overdracht heeft 
plaatsgehad conform de regels van overdracht van rechtswege) – zonder het uitdrukkelijk en schriftelijk 
voorafgaand akkoord van de andere Partij. De andere Partij kan dit akkoord niet weigeren of uitstellen 
zonder gegronde reden. 
De overdracht van het Contract ontslaat de overdrager niet van de verplichting tot vertrouwelijkheid 
opgenomen in Artikel 5.2. Hij blijft gehouden door deze verplichting gedurende een periode van vijf (5) 
jaar na de overdracht.  
 

11.3. Deelbaarheid van het contract 
 
Indien één of meer bepalingen van het Contract nietig, onwettig of niet uitvoerbaar worden verklaard, 
doet deze nietigheid geen afbreuk aan de geldigheid, de wettelijkheid of de uitvoerbaarheid van de 
overige bepalingen. Wanneer een dergelijke ongeldigheid, onwettelijkheid of niet-uitvoerbaarheid 
daadwerkelijk afbreuk doet aan de rechten van een van de Partijen, verbinden beide Partijen zich ertoe 
de nodige inspanningen te leveren om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een 
wettelijke en geldige vervangende bepaling die dezelfde economische gevolgen heeft.  
 
11.4. Relaties te goeder trouw 
 
De Partijen verbinden zich ertoe, voor de duur van dit Contract, elkaar zo snel mogelijk op de hoogte te 
brengen van elke gebeurtenis of elke inlichting, in verband waarmee de Partij die er kennis van heeft 
redelijkerwijze moet beschouwen dat het om een gebeurtenis of een inlichting gaat die een ongunstige 
weerslag kan hebben op de uitvoering van de verplichtingen ten laste van de andere Partij. 
 

ARTIKEL 12. VIGEREND RECHT - GESCHILLENREGELING  
 
Dit Contract wordt beheerst door het Belgische recht.  
 
Elk geschil dat betrekking heeft op het sluiten, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de 
beëindiging van het Contract, alsook elk geschil betreffende of verband houdende met het Contract, 
behoort zonder enige uitzondering tot de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van 
het gerechtelijk arrondissement Brussel, met uitsluiting van alle andere gerechtelijke en administratieve 
instanties.  
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ARTIKEL 13. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN HET CONTRACT 
 
Dit Contract wordt afgesloten voor onbepaalde duur en vanaf de ondertekening van het Contract door 
beide Partijen.  
 
Elke Partij kan op elk ogenblik het Contract vroegtijdig, eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst 
opzeggen, zonder opgave van redenen en zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld 
dan deze waarin dit Contract uitdrukkelijk voorziet. De opzegging van het Contract heeft uitwerking 
negentig (90) dagen nadat de Partij die het Contract opzegt per aangetekend schrijven met 
ontvangstbewijs kennis heeft gegeven van haar voornemen om op te zeggen.  
 
Niettegenstaande wat voorafgaat kan elke Partij het Contract onmiddellijk, eenzijdig en zonder 
gerechtelijke tussenkomst ontbinden indien ze kan aantonen dat de andere Partij haar verplichtingen 
niet nakomt en dertig (30) dagen na ingebrekestelling per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs 
in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.  
 
Niettegenstaande wat voorafgaat kan elke Partij het Contract onmiddellijk, eenzijdig en zonder 
gerechtelijke tussenkomst ontbinden door middel van een aangetekend schrijven indien ze kan 
aantonen dat een belangrijke en nadelige wijziging wordt aangebracht in het wettelijk statuut, de 
juridische structuur, de activiteiten, het beheer of de financiële situatie van de andere Partij, die 
redelijkerwijze tot de conclusie leidt dat de bepalingen van het Contract niet meer zullen kunnen 
worden nageleefd.  
 
Elke ontbinding geschiedt onverminderd ieder ander verhaal waarover de Partij die geen fout begaat 
kan beschikken ten aanzien van de Partij die een fout begaat, met inbegrip van het recht op 
schadevergoeding. In elk geval van opzegging of ontbinding door de ene of andere Partij, komt het de 
Klant toe de nodige stappen te ondernemen, onder meer om de gevolgen van de beëindiging te laten 
doorwerken jegens derden die betrokken zijn door de levering van een Dienst. 
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Getekend te Brussel, in twee (2) originelen. Elke Partij erkent de ontvangst van één ondertekend 
origineel van het Contract. 
 
 
 
 
 

ELIA Transmission Belgium nv, vertegenwoordigd door: 

 
 
 
 

"Voornaam en Naam KAM"  Jonas Pappens 

Key Account Manager Manager Customer Relations 

Datum: Datum: 

 

 

 

 

"Officiële bedrijfsnaam klant & juridische vorm" , vertegenwoordigd door:  

 

 

 

_____________________________________  _____________________________________  

_____________________________________  _____________________________________  

Datum: Datum: 
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1 Beschrijving van de Diensten voor de terbeschikkingstelling van niet-geaggregeerde 

gegevens aan de Klant 

Bijlage 2 Beschrijving van de Diensten voor de terbeschikkingstelling van geaggregeerde 
gegevens aan de Klant 

Bijlage 2bis Beschrijving van de meetinstallaties en vergelijkingen voor de terbeschikkingstelling 
van specifieke geaggregeerde gegevens aan de Klant 

Bijlage 3 Beschrijving van de Diensten voor de terbeschikkingstelling van al dan niet 
geaggregeerde gegevens aan de marktspelers aangeduid door de Klant 

Bijlage 4 Beschrijving van de Dienst voor toewijzing van EAN-codes voor rekening van de Klant.  

Bijlage 5 [Zonder voorwerp] 

Bijlage 6 [Zonder voorwerp] 

Bijlage 7  Contactpersonen  

Bijlage 8 Toestemming van de derde over de terbeschikkingstelling aan de Klant en aan Elia van 
gegevens op basis van tellers die aan deze derde toebehoren 
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BIJLAGE 1: DIENSTEN VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN NIET-GEAGGREGEERDE GEGEVENS 

AAN DE KLANT 
 
Dienst 1.1: maandelijkse, dagelijkse of ‘near real time’ terbeschikkingstelling van de niet-
geaggregeerde gegevens 

 
Beschrijving van de Dienst 
 
De Dienst voor de maandelijkse, dagelijkse of ‘near real time’ terbeschikkingstelling van de niet-
geaggregeerde gegevens bestaat uit het ter beschikking stellen aan de Klant van kwartuurgegevens 
verkregen door Elia. Deze acquisities kunnen resulteren uit tellingen of uit de integratie van real time 
metingen en zijn gebaseerd op tijdsperiodes van 15 minuten. 
 
De Klant kan opteren voor de volgende frequentie(s) van terbeschikkingstelling:  

 Terbeschikkingstelling ‘near-real-time (NRT)’ inclusief: 
De publicatie van niet-gevalideerde gegevens, elk kwartier, enkele minuten na het einde van een 
kwartier.  

In de praktijk wordt elk kwartier een dagrapport gepubliceerd met de waarden van elk kwartier van 
de dag dat al verstreken is. De nieuwe gegevens worden enkele minuten na het einde van elk 
kwartier toegevoegd. Elk kwartier dat nog niet verstreken is of waarvoor de gegevens op het 
ogenblik van publicatie nog niet beschikbaar zijn krijgt de ongeldige nulwaarde “0;I”. 
Enkel de waarden die in real time beschikbaar zijn op het gewenste punt kunnen gepubliceerd 
worden. Indien er zich een technisch probleem voordoet, zijn de verloren waarden definitief 
verloren. In dat geval zullen er berichten gepubliceerd blijven worden, maar met de ongeldige 
waarden “0;I”.  

 

  Dagelijkse terbeschikkingstelling inclusief: 
o De dagelijkse publicatie van niet-gevalideerde gegevens van de lopende maand; 

In de praktijk wordt elke dag een maandrapport gepubliceerd met de waarden van elk 
beschikbaar kwartier sinds het begin van de maand. Elk niet-beschikbaar kwartier heeft de 
waarde “0;I”.  

o de dagelijkse update van de niet-gevalideerde gegevens van de voorafgaande maand, 
tijdens de X-1 eerste dagen van de lopende maand; 

o de publicatie van de gevalideerde gegevens van de voorafgaande maand op dag X van de 
lopende maand (X = een overeengekomen datum, meestal de 10de kalenderdag).  
 

 Maandelijkse terbeschikkingstelling inclusief: 
o de publicatie van de gegevens van de voorafgaande maand op een overeengekomen datum 

(meestal de 10de kalenderdag van de lopende maand). 

 
 
Nauwkeurigheid en validatie van de gegevens 
 
De nauwkeurigheid hangt af van de meetinstallatie. Voor een meting kan de nauwkeurigheid tot 0,2% 
gaan (afhankelijk van de klasse van de meter en van de stroom- en spanningstransformatoren) terwijl 
die voor een meting in real time (of de integratie daarvan) rond de 2% ligt.  
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Het validatieniveau hang af van het type acquisitie (tellingen die deel uitmaken van het toegangsregister 
van Elia, telgegevens van de Klant of integratie van metingen in real time) en van het ogenblik waarop 
het bestand gepubliceerd wordt.  
 
Voor de metingen die deel uitmaken van het toegangsregister van Elia worden de gegevens beschouwd 
als 95% gevalideerd op M+4WD (d.w.z. de vierde werkdag van de volgende maand) en 100% gevalideerd 
op M+10KD (de tiende kalenderdag van de volgende maand). De integraties van real time metingen 
worden nooit gevalideerd. 
 
 
Praktische modaliteiten voor de toegang tot de gegevens  
 
De gegevens worden ter beschikking van de Klant gesteld in elektronische vorm via de standaard 
communicatieprotocollen en bestandsformaten. Die laatste worden vermeld en gedetailleerd 
beschreven op de website van Elia (www.elia.be). 

Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke (beschermde) zone die de gepubliceerde gegevens bevat, 
moet de Klant beschikken over een EIC-code, een gebruikersnaam (User ID) en een paswoord, verschaft 
door Elia. 

De aanvraagformulieren voor toegang en de procedure die de toegang tot de gegevens beschrijft zijn 
beschikbaar op de website van Elia (www.elia.be). 
 
 
Prijs van de Dienst (prijsindex januari 2017) 
 
De prijs van deze Dienst wordt bepaald door het aantal tijdreeksen dat ter beschikking gesteld 
worden.  
 
a)  Terbeschikkingstelling ‘near-real-time (NRT)’ 

 €2.825,00 per tijdreeks per jaar 
 €2.825,00/12 = €235,42 per tijdreeks per maand 

 
b)  Dagelijkse terbeschikkingstelling  

 €222,00 per tijdreeks per jaar 
 €222/12 = €18,50 per tijdreeks per maand 

 
c)  Maandelijkse terbeschikkingstelling  

 €100  per tijdreeks per jaar 
 €100/12 = €8,33 per tijdreeks per maand 

 

Daarnaast worden ook de activatiekosten van de dienst, die €2.500,00 bedragen, aan de Klant 
gefactureerd1. 
 

                                                           
1 De activatiekosten zijn eenmalig en worden toegepast bij het opzetten van de Dienst. 
Het toevoegen of schrappen van een tijdreeks binnen dezelfde Dienst wordt niet beschouwd als activatie van een Dienst. 

http://www.elia.be/
http://www.elia.be/
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Lijst van de ter beschikking gestelde gegevens 
 
De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze Dienst exclusief van toepassing zal zijn op de volgende meetpunten: 
 

Beschrijving van de gegevens Naam van het gegeven (PUT) EAN-code Frequentie van de 
publicatie : 

Dagelijkse (D) of 
Maandelijkse (M) of 

‘Near real-time’ (NRT) 

Dag van publicatie :  

M+1 4WD, M+1 10KD, 
M+1 10WD 

of Periode van publicatie : 

M KD2 t.e.m.  M+1 4WD, 
M+1 10KD, M+1 10WD 

Meetgegevens:  
ACI, ACO, AGI, 

AGO, AI, AO, CCI, 
CCO, CI, CO, ICI, 

ICO, IO, II 

Telling (C) / 

Geïntegreerde 
telemeting 

(TM) 

Startdatum 
terbeschikking-

stelling 

Einddatum 
terbeschikking-

stelling 
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Gebruikte afkortingen 

Afkorting Beschrijving 

M Maand = Maand voor dewelke  de gegevens ter beschikking gesteld worden 

KD KalenderDag 

WD WerkDag 

ACI Active Compensated energy Incoming = Actieve netto gecompenseerde energie in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

ACO Active Compensated energy Outgoing = Actieve netto gecompenseerde energie in de richting Elia  NG (Afname door Netgebruiker) 

AGI Active Gross energy Incoming = De Bruto Actieve Injectie 

AGO Active Gross energy Outgoing = Het Bruto Actief Verbruik 

AI Active non compensated energy Incoming = Actieve niet gecompenseerde energie in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

AO Active non compensated energy Outgoing = Actieve niet gecompenseerde energie in de richting Elia  NG (Afname door Netgebruiker) 

CCI Capacitive Compensated energy Incoming = Capacitieve gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

CCO Capacitive Compensated energy Outgoing = Capacitieve gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Afname door Netgebruiker) 

CI Capacitive non compensated energy Incoming = Capacitieve niet gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

CO Capacitive non compensated energy Outgoing = Capacitieve niet gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Afname door Netgebruiker) 

ICI Inductive Compensated energy Incoming = Inductieve gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

ICO Inductive Compensated energy Outgoing = Inductieve gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG is (Afname door Netgebruiker) 

II Inductive non compensated energy Incoming = Inductieve niet gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

IO Inductive non compensated energy Outgoing = Inductieve niet gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Afname door Netgebruiker) 

 

 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 1 5/6 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

Dienst 1.2: Terbeschikkingstelling van Niet-geagGregeerde REAL-TIME telemetingen en/of 
telesignalisaties 
 
Beschrijving van de Dienst 
 
De Dienst voor de terbeschikkingstelling van telemetingen en/of telesignalisatie bestaat uit het ter 
beschikking stellen aan de Klant van de gegevens van telemetingen en/of telesignalisatie in real time via 
een TASE 2-verbinding tussen de besturingssystemen van de Klant en die van Elia.  
 
De Klant kan zo beschikken over telemetingen en/of telesignalisaties die de dispatching van Elia 
gebruikt.  
 
 
Nauwkeurigheid en validatie van de gegevens 
 
De nauwkeurigheid hangt af van de gebruikte meetapparatuur. Voor een meting in real time is de 
nauwkeurigheid ongeveer 2%.  
 
De metingen in real time worden nooit gevalideerd. 
 
 
Praktische modaliteiten voor de toegang tot de gegevens 
 
Van zodra een Contractvoorstel aan de Klant wordt gepresenteerd voor de Dienst ‘real-time’ ter 
beschikking stellen van gegevens, kan de Klant contact opnemen met Elia die de eigenlijke 
gegevensuitwisseling zal opzetten in het kader van deze Dienst, eens het Contract is afgesloten. 
 
Als uitzondering op de contactpersonen van Elia in bijlage 7, het e-mailadres en de titel van de te 
verzenden e-mail die voor deze communicatie te gebruiken zijn: ServiceExplDB@elia.be " ICCP - Data 
exchange request  ". De e-mail moet uitdrukkelijk specifiëren dat de aanvraag om gegevens uit te 
wisselen het opzetten van een nieuwe ICCP link betreft of het toevoegen van gegevens op een 
bestaande link. Er moet ook duidelijk beschreven worden waarop de gegevensuitwisseling slaat. 
 
Elke communicatie of aanvraag om wijzigingen door te voeren in verband met de 
gegevensuitwisselingen moet ook gebeuren door gebruik te maken van de e-mail 
ServiceExplDB@elia.be met als titel van de mail: « ICCP - Data exchange request ». 
 
Prijs van de Dienst (prijsindex januari 2017) 
 
De prijs van deze Dienst wordt bepaald door het aantal tijdreeksen dat ter beschikking gesteld wordt, 
met een minimum van 5 tijdreeksen die zullen gefactureerd worden. 
 

 €3.025,00 per tijdreeks per jaar (real-time) 
 €3.025,00/12 = €252,08 per tijdreeks per maand 

 
Daarnaast worden ook de activatiekosten van de dienst, die €7.500,00 bedragen, aan de klant 
gefactureerd2. 
 

                                                           
2 De activatiekosten zijn eenmalig en worden toegepast bij het opzetten van de dienst. 
Het toevoegen of schrappen van een tijdreeks binnen dezelfde Dienst wordt niet beschouwd als het opzetten van een dienst. 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 1 6/6 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

 

Lijst van de ter beschikking gestelde gegevens 
 
De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze Dienst exclusief van toepassing zal zijn op de volgende meetpunten: 

 

 
 

Beschrijving van de meetpunten 

(Post/Spanning/Veld/Object) 

Naam van de meting of signalisatie EAN-code Telemeting (TM) / 
Telesignalisatie (TS) 

Startdatum 
terbeschikking-

stelling 

Einddatum 
terbeschikking-

stelling 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 2 1/4 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

BIJLAGE 2: DIENSTEN VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN GEAGGREGEERDE GEGEVENS AAN 

DE KLANT 
 
Dienst 2.1: maandelijkse, dagelijkse of ‘near real time’ terbeschikkingstelling van de geaggregeerde 
gegevens 
 
Beschrijving van de Dienst 
 
De Dienst voor de maandelijkse, dagelijkse of ‘near real time’ terbeschikkingstelling van geaggregeerde 
gegevens bestaat uit het ter beschikking stellen aan de Klant van kwartiergegevens geaggregeerd door 
Elia.  
 
Deze gegevensaggregaties omvatten: 

- Klassieke aggregaties: aggregaties zoals bepaald in het kader van een gereguleerd contract. Dit is 
bijvoorbeeld het geval voor een toegangspunt, een leveringspunt, een interconnectiepunt, 
Specifieke aggregaties: uitgevoerd volgens vergelijkingen bepaald door de Klant en vermeld in 
Bijlage 2bis. Voor specifieke aggregaties moet Elia beschikken over acquisities van tellingen in haar 
eigen database. Die tellingen moeten daarom rechtstreeks verkregen zijn door Elia of ontvangen 
worden van de Klant volgens de standaardprotocollen voor gegevensuitwisseling. 
 

De Klant kan opteren voor de volgende frequentie(s) van terbeschikkingstelling: 

 Terbeschikkingstelling ‘near-real-time (NRT)’ inclusief: 
de publicatie van niet-gevalideerde gegevens, elk kwartier, enkele minuten na het einde van het 
kwartier.  

In de praktijk wordt elk kwartier een dagrapport gepubliceerd met de waarden van elk kwartier van 
de dag dat al verstreken is. De nieuwe gegevens worden enkele minuten na het einde van elk 
kwartier toegevoegd. Elk kwartier dat nog niet verstreken is of waarvoor de gegevens op het 
ogenblik van publicatie nog niet beschikbaar zijn krijgt de ongeldige nulwaarde “0;I”. 
Enkel de waarden die in real time beschikbaar zijn op het gewenste punt kunnen gepubliceerd 
worden. Indien er zich een technisch probleem voordoet, zijn de verloren waarden definitief 
verloren. In dat geval zullen er berichten gepubliceerd blijven worden, maar met de ongeldige 
waarden “0;I”.  

 

 Dagelijkse terbeschikkingstelling inclusief: 
o de dagelijkse publicatie van niet-gevalideerde gegevens van de lopende maand; 

In de praktijk wordt elke dag een maandrapport gepubliceerd met de waarden van elk 
beschikbaar kwartier sinds het begin van de maand. Elk niet-beschikbaar kwartier heeft de 
waarde “0;I”.  

o de dagelijkse update van de niet-gevalideerde gegevens van de voorafgaande maand, 
tijdens de X-1 eerste dagen van de lopende maand; 

o de publicatie van de gevalideerde gegevens van de voorafgaande maand op dag X van de 
lopende maand (X = een overeengekomen datum, meestal de 10de kalenderdag).  
 

 “Maandelijkse” terbeschikkingstelling inclusief: 
o een enkele publicatie van de gegevens van de voorafgaande maand op een 

overeengekomen datum, meestal de 10de kalenderdag van de lopende maand). 
  



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 2 2/4 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

Nauwkeurigheid en validatie van de gegevens 
 
De nauwkeurigheid van een aggregatie hangt af van het aantal acquisities dat opgenomen wordt in de 
vergelijking en van de nauwkeurigheid van die acquisities. Meer informatie over de nauwkeurigheid van 
de acquisities van tellingen en van de metingen in real time wordt vermeld in Bijlage 1 van onderhavig 
Contract. 
 
Het validatieniveau van een aggregatie hangt af van het validatieniveau van de acquisities die 
opgenomen worden in de vergelijking en van het ogenblik waarop het bestand gepubliceerd wordt. 
Meer informatie over de validatie van de acquisities van de tellingen en van de metingen in real time 
wordt vermeld in Bijlage 1 van onderhavig Contract. 
 
 
Praktische modaliteiten voor de toegang tot de gegevens  
 
De gegevens worden ter beschikking van de Klant gesteld in elektronische vorm via de standaard 
communicatieprotocollen en bestandsformaten. Die laatste worden vermeld en gedetailleerd 
beschreven op de website van Elia (www.elia.be). 

Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke (beschermde) zone die de gepubliceerde gegevens bevat, 
moet de Klant beschikken over een EIC-code, een gebruikersnaam (User ID) en een paswoord, verschaft 
door Elia. 

De aanvraagformulieren voor toegang en de procedure die de toegang tot de gegevens beschrijft zijn 
beschikbaar op de website van Elia (www.elia.be). 

Prijs van de Dienst (prijsindex januari 2017) 
 
De prijs van deze Dienst wordt bepaald door het aantal tijdreeksen dat ter beschikking gesteld wordt.  
 
a)  Terbeschikkingstelling ‘near-real-time (NRT)’   

 €3.200,00 per tijdreeks per jaar. 

 €3.200,00/12 = €266,67 per tijdreeks per maand. 
 

b)  Dagelijkse terbeschikkingstelling  
 €420,00 per tijdreeks per jaar.  
 €420/12 = €35,00 per tijdreeks per maand.  

 
c)  Maandelijkse terbeschikkingstelling  

 €300,00 per tijdreeks per jaar.  
 €300/12 = €25,00 per tijdreeks per maand.  

 
Daarnaast worden ook de activatiekosten van de Dienst, die €2.500,00 bedragen, aan de klant 
gefactureerd3. 
 

                                                           
3 De activatiekosten zijn eenmalig en worden enkel toegepast bij het opzetten van de Dienst. 
Het toevoegen of schrappen van een tijdreeks binnen dezelfde Dienst wordt niet beschouwd als het opzetten van een Dienst. 

http://www.elia.be/
http://www.elia.be/


Contract voor de levering van diensten – Bijlage 2 3/4 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

 

Lijst van de ter beschikking gestelde gegevens 
 
De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze Dienst exclusief van toepassing zal zijn op de volgende aggregaties: 
 

Beschrijving van de gegevens Naam van het gegeven (PUT) EAN-code Frequentie van de 
publicatie : 

Dagelijkse (D) of 
Maandelijkse (M) of 

‘Near real-time’ (NRT) 

Dag van publicatie :  

M+1 4WD, M+1 10KD, M+1 
10WD 

of Periode van publicatie : 

M KD2 t.e.m.  M+1 4WD, 
M+1 10KD, M+1 10WD 

Meetgegevens:  
ACI, ACO, AGI, 
AGO, AI, AO, 
CCI, CCO, CI, 

CO, ICI, ICO, IO, 
II 

Telling (C) / 

Geïntegreerde 
telemeting 

(TM) 

Startdatum 
terbeschikking-

stelling 

Einddatum 
terbeschikking-

stelling 

         

         

         

         

         

         

 
  



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 2 4/4 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 
 

Gebruikte afkortingen 

Afkorting Beschrijving 

M Maand = Maand voor dewelke  de gegevens ter beschikking gesteld worden 

KD KalenderDag 

WD WerkDag 

ACI Active Compensated energy Incoming = Actieve netto gecompenseerde energie in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

ACO Active Compensated energy Outgoing = Actieve netto gecompenseerde energie in de richting Elia  NG (Afname door Netgebruiker) 

AGI Active Gross energy Incoming = De Bruto Actieve Injectie 

AGO Active Gross energy Outgoing = Het Bruto Actief Verbruik 

AI Active non compensated energy Incoming = Actieve niet gecompenseerde energie in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

AO Active non compensated energy Outgoing = Actieve niet gecompenseerde energie in de richting Elia  NG (Afname door Netgebruiker) 

CCI Capacitive Compensated energy Incoming = Capacitieve gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

CCO Capacitive Compensated energy Outgoing = Capacitieve gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Afname door Netgebruiker) 

CI Capacitive non compensated energy Incoming = Capacitieve niet gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

CO Capacitive non compensated energy Outgoing = Capacitieve niet gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Afname door Netgebruiker) 

ICI Inductive Compensated energy Incoming = Inductieve gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

ICO Inductive Compensated energy Outgoing = Inductieve gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG is (Afname door Netgebruiker) 

II Inductive non compensated energy Incoming = Inductieve niet gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Injectie door Netgebruiker) 

IO Inductive non compensated energy Outgoing = Inductieve niet gecompenseerde energie terwijl Actief in de richting Elia  NG (Afname door Netgebruiker) 

 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 2bis 1/2 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

BIJLAGE 2BIS : BESCHRIJVING VAN DE MEETINSTALLATIES EN VERGELIJKINGEN VOOR DE 

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN SPECIFIEKE GEAGGREGEERDE GEGEVENS AAN DE KLANT 

Naam vd specifieke aggregatie (EAN vd specifieke aggregatie)  
 
Dit deel moet enkel ingevuld worden voor de specifieke aggregaties die niet bepaald worden in een 
contract dat goedgekeurd is door de bevoegde regulator(en). 
 
Indien de Dienst aan eenzelfde Klant geleverd wordt voor meerdere specifieke aggregaties,  dient er 
per specifieke aggregatie een Bijlage opgesteld worden. 

1. Beschrijving van de meetinstallaties 

De meetinstallaties, beschreven in punt 1.1 [tot 2.2] van deze Bijlage, staan opgesteld in de post(en) 
van: 

 [CODE PU + Display Name METER 1] 

Indien nodig kan, voor alle duidelijkheid, elk meetpunt ook aangegeven  worden op een 
ééndraadschema dat toegevoegd wordt aan deze bijlage. 

1.1. Meetgroep nr. 1: Referentie DisplayName1 [EAN MeteringPoint] 

1.1.1. Stroom- en Spanningstransformatoren 

Type meettransformator Specificatie/Technische Minimumeisen Eigendom 

Stroomtransformator []/[] A [] 

Spanningstransformator [] V/√3 – [] V/√3 [] 

1.1.2. Meetinstallaties 

Type materiaal Karakteristieken Eigendom 

Hoofd/Controleteller 

Vermogen Teller [] 

Actief: Klasse [] 

Reactief: Klasse [] 

Serienummer [] 

[] 

Datalogger 
Datalogger [] 

Serienummer [] 
[] 

  



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 2bis 2/2 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

1.1.3. Uitlezen van meetgegevens 

Type materiaal 
Telefoon- 

nummer 

SIM kaart 

nummer 
Nummer ingang Richting Mnemoniek 

Teller [] [] N.A. [] [] 

Datalogger [] [] [] [] [] 

GSM-modem [] [] N.A. [] [] 

Opmerking: Actief + komt overeen met de positieve richting van de actieve energie zoals vermeld op 
het ééndraadschema. 

2. Berekeningsmethode 

De tellingsvergelijking(en) die gebruikt wordt (worden) als basis voor de specifieke aggregatie [] is (zijn) 

hierna beschreven. Alle berekeningen worden voor elk kwartier uitgevoerd. 

 

Formules 

[]  = []+[] 

De Klant verklaart dat de tellingsvergelijking geldig is voor de topologie bij normale exploitatie van de 
betrokken site(s). Geen enkele conditionele vergelijking, d.w.z. in functie van de exploitatietoestand 
van de site, is toegelaten. Indien een wijziging van de topologie, met impact op de tellingsvergelijking, 
moet worden uitgevoerd, dan moet de Klant Elia hierover onmiddellijk informeren zodat de 
tellingsvergelijking kan aangepast worden. 

3. Gebruikte terminologie en afkortingen 

Term Beschrijving 

Mnemoniek Een mnemoniek is een ID van 6 tekens die wordt gebruikt om een reeks van energiemetingen per kwartier te 
identificeren. Een energiemeting is ofwel een gemeten waarde (acquisitie mnemoniek) of een berekende waarde 
(bijvoorbeeld facturering mnemoniek voor de facturatie). 

 

Afkorting Beschrijving 

EAN International Article Number 

PU Post Voltage 

NG Netgebruiker 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 3 1/3 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

BIJLAGE 3: DIENSTEN VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING VAN AL DAN NIET GEAGGREGEERDE 

GEGEVENS AAN DE MARKTSPELERS AANGEDUID DOOR DE KLANT EN VOOR DE 

TERBESCHIKKINGSTELLING VAN SPECIFIEKE RAPPORTEN 
 
Dienst 3.1: Terbeschikkingstelling aan de leveranciers, toegangsverantwoordelijken en de gebruikers 
van het gesloten distributienet 
 
Beschrijving van de Dienst 
 
De Klant, in zijn hoedanigheid van beheerder van het gesloten distributienet, is verantwoordelijk voor 
het beheer van het toegangsregister van zijn gesloten distributienet en voor de toewijzing van de 
energie aan elk van de toegangsverantwoordelijken die actief zijn in het gesloten distributienet, met 
toepassing van de toepasselijke regelgeving en van de regels vermeld in het toegangscontract. 
 
De Klant deelt de al dan niet geaggregeerde telgegevens voor de (virtuele of reële) toegangs- en 
leveringspunten mee aan Elia overeenkomstig de timing, protocollen en formaten voor 
gegevensuitwisseling beschreven in het document ‘Metering data exchanges for CDS Operator’ dat zich 
op de website van Elia (www.elia.be) bevindt en meegedeeld werd aan de Klant in zijn hoedanigheid 
van beheerder van een gesloten distributienet voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Contract.  
 
Elia zal deze gegevens ter beschikking stellen van de toegangsverantwoordelijken, de leveranciers en 
de gebruikers van het gesloten distributienet waarvan de Klant de beheerder is zoals aangegeven in 
deze bijlage, volgens de Elia-standaard die met hen werd overeengekomen, voor zover Elia deze 
gegevens effectief ontvangen heeft van de beheerder van het gesloten distributienet. Elia geeft de 
relevante toewijzingsgegevens (niet gevalideerde gegevens op dagelijkse basis en gevalideerde 
gegevens op maandelijkse basis) door aan de betrokken marktspelers zoals beschreven in het document 
‘Metering data exchanges for CDS Operator’ dat zich op de website van Elia (www.elia.be) bevindt.   
 
Om redenen van verificatie geeft Elia de gegevens die ter beschikking gesteld worden van de 
marktspelers ook opnieuw door aan de Klant, binnen dezelfde termijnen als toegepast voor de 
betreffende marktspelers. Elia integreert deze relevante telgegevens ook in de globale 
evenwichtsperimeter van de betreffende toegangsverantwoordelijken. 
 
Identificatie van de Toegangspunten van het Gesloten Distributienetwerk die het voorwerp 
uitmaken van de Diensten 
 
Deze Bijlage 3 is een integraal onderdeel van het Toegangscontract met als referentie [•] tussen Elia en 
de Klant: 
 

Bedrijf  [•] 

Adres maatschappelijke zetel  [•] 

Ondernemingsnummer  [•] 

Vertegenwoordigd door  [•] 

Functie  [•] 

Tel.  [•] 

E-mail  [•] 

 
 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 3 2/3 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

Toegangspunt(en) van Elia (EAN-code) Toegangspunt(en) van Elia (Netgebruiker _ Site) 

  

  

  

Adres + postcode 

 

 
Bij toepassing van artikel 5 van het Contract moeten de gegevens hieronder meegedeeld worden aan 
Elia door de Klant voor elk (virtueel of reëel) toegangs- en/of leveringspunt van het gesloten 
distributienet.  
 
Hetzelfde gegevensformaat wordt gebruikt wanneer de Klant een of meer (virtuele of reële) toegangs- 
en leveringspunt(en) wenst toe te voegen aan of uit te sluiten van het gesloten distributienet of 
wanneer hij eender welke van deze gegevens wenst te wijzigen.  
 

EAN toegangs- en 
leveringspunten CDS 
(virtueel of reëel*) 

Naam toegangs- 
en leverings-
punten CDS 
(virtueel of 

reëel*) 

Leverancier/ 

autoproducent 

(GLN-code) 

ARP 

(GLN-code) 

Begin-
datum 

Eind-
datum 

Naam van de 
betrokken CDS-

Gebruiker* 

 
* Als de Gebruiker van het gesloten distributienet vermeld wordt, betekent dit dat het toegangspunt 

CDS reëel is. De EAN die voor dit Toegangspunt CDS vermeld wordt, moet dan ook de EAN zijn die in 
het toegangsregister van de Klant vermeld wordt.  

 
Prijs van de Dienst (prijsindex januari 2017) 
 
De Klant zal de onderstaande som aan Elia overmaken:  

 €20.400,00/jaar voor de Dienst van het beheer van 5 (virtuele of reële) toegangs- en 
leveringspunten van het Gesloten Distributienet. Deze prijs omvat een enkele site (indien de 
Beheerder van het Gesloten Distributienet is aangesteld voor meerdere Gesloten 
Distributienetten); 

 Een toeslag van €1.020,00/jaar, met indexering, voor de Dienst van het beheer van elk bijkomend 
(virtuele of reële) toegangs- en leveringspunt.  

 
Het maximale aantal bijkomende (virtuele of reële) toegangs- en leveringspunten is 15. 
 
Daarnaast worden ook de activatiekosten van de Dienst, die €5.000,00 bedragen, aan de Klant 
gefactureerd1. 
  

                                                           
1 De activatiekosten zijn eenmalig en worden enkel toegepast bij het opzetten  van de Dienst. 
Het toevoegen of schrappen van een toegangs- of leveringspunt binnen dezelfde Dienst wordt niet beschouwd als het opzetten van een 
Dienst. 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 3 3/3 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

Dienst 3.2: Terbeschikkingstelling van specifieke Rapporten 
 

Beschrijving van de Dienst 

Deze Dienst bestaat uit het rapporteren van gegevens aan een of meer regulatoren in naam en voor 
rekening van de Klant die een gesloten distributienetwerk beheert. Het type rapporten en de frequentie 
van hun verzending worden per geval bepaald volgens de specificaties van de regulatoren of volgens de 
specificaties in onderling overleg overeengekomen tussen Elia en de Klant.  
 
De Klant deelt aan Elia de gegevens mee die nuttig zijn voor deze rapportering en duidt een 
contactpersoon aan bij de Klant (de beheerder van het gesloten distributienetwerk) voor de opvolging 
van de Dienst voor de rapportering van gegevens. 
 
Deze Dienst is enkel toegankelijk voor de Klant indien die ook de Diensten voor de terbeschikkingstelling 
van al dan niet geaggregeerde gegevens aan de marktspelers aangeduid door de Klant bestelt. 
 

Prijs van de Dienst (prijsindex  januari 2017) 
 

 Opstellen van een nieuw specifiek verslag (de gegevens hebben betrekking op maximaal één jaar) : 
€1.000,00 

 Het verzenden van een rapport met een vooraf vastgelegde vorm : €500,00/zending 
 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 4 1/1 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum    Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

BIJLAGE 4: DIENST VOOR TOEWIJZING VAN EAN-CODES VOOR REKENING VAN DE KLANT 
 

Beschrijving van de Dienst 

Als de Klant niet beschikt over EAN-codes voor de unieke identificatie van een telling vermeld in Bijlage 
1, een specifieke aggregatie vermeld in Bijlage 2, een toegangspunt of leveringspunt in een gesloten 
distributienet, bepaalt Elia voor rekening van de Klant een unieke identificatiecode met 18 cijfers die 
EAN-code genoemd wordt. 

Type gegeven 

(Toegangspunt, meetpunt, aggregatie,..) 
Naam van het gegeven 

EAN-code 

(toegekend door Elia) 

   

   

   

 

Prijs van de Dienst (prijsindex januari 2017) 
 
De prijs van deze Dienst wordt bepaald door het aantal codes gegenereerd door Elia en toegewezen 
aan de Klant: 

€50,00 per code 
 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 5 1/1 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

BIJLAGE 5: TERBESCHIKKINGSTELLING VAN TELIMPULSEN  
 
[Zonder voorwerp] 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 6 1/1 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

BIJLAGE 6: BEHEER EN ONDERHOUD VAN DE TELLERS: IDENTIFICATIE VAN DE BETREFFENDE TELLERS 
 
[Zonder voorwerp] 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 7 1/4 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

BIJLAGE 7: CONTACTPERSONEN  
 
VOOR DE KLANT 
 
Informatie – Richtlijnen om de bijlage te invullen: 
1 (Taal): Voorkeurstaal voor individuele communicatie (Nederlands/Frans/Engels) 

2 (Adres): Voor de contactpersoon contractuele relaties dient verplicht een postadres opgegeven te 

worden 

Contactpersoon Contractuele Relaties 

Aanspreektitel: De heer / Mevrouw. (schrappen wat niet past) 

Naam en voornaam:  

Taal1: Nederlands / Frans / Engels (schrappen wat niet past) 

Functie:  

Adres:  

Tel.:  

Mobile:  

E-mail:  

Contactpersoon Tellingen / Gegevensuitwisseling 

Aanspreektitel: De heer / Mevrouw. (schrappen wat niet past) 

Naam en voornaam:  

Taal1: Nederlands / Frans / Engels (schrappen wat niet past) 

Adres:  

Tel.:  

Mobile:  

E-mail:  

  

                                                           
1 Voorkeurstaal voor individuele communicatie 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 7 2/4 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

Facturatie 

1. Te factureren onderneming 

Naam :  

Rechtsvorm  

Ondernemingsnummer:  

BTW-nummer:  

Adres maatschappelijke zetel: 
 

 

2. Verzending van de factuur 

Facturatiewijze: «cm_inv_comp_mediu» 

Postadres voor verzending op papier: 

Naam onderneming: «cm_inv_comp_paper_name» 

Rechtsvorm: «cm_inv_comp_paper_soc_stat» 

Verzendadres: 

«cm_inv_comp_paper_department» 

«cm_inv_comp_paper_zone» 

«cm_inv_comp_paper_street_houseno» 

«cm_inv_comp_paper_postalcode_city» 

«cm_inv_comp_paper_country» 
 

 

E-mailadres voor elektronische facturatie en e-dunning: 

e-mail adres voor 
elektronische facturatie 

 

e-mail adres voor 
elektronische e-dunning 
procedure 

 

Door te kiezen voor elektronische facturatie en e-dunning, geeft de Netgebruiker zijn akkoord om alle 

facturen, creditnota's, herrineringsbrieven en aanmaningsbrieven met betrekking tot het Contract per 

elektronische post te ontvangen. 

De elektronische facturen, creditnota's, herrineringsbrieven en aanmaningsbrieven worden door Elia 
verstuurd onder de volgende voorwaarden: 

- De e-mailadressen voor elektronische facturatie en e-dunning dienen generiek e-mailadressen 
te zijn; deze adressen zullen enkel gebruikt worden voor de elektronische verzending van de 
originele facturen of creditnota’s en de herrineringsbrieven en aanmaningsbrieven om een 
automatische verwerking ervan mogelijk te maken; 

- Indien de facturen/creditnota's automatisch ingelezen worden mag de netgebruiker dit adres in 
geen enkele andere context dan de ontvangst van originele facturen/creditnota's opgeven;  

- Per factuur/creditnota zal er een (1) e-mail verstuurd worden naar het door de netgebruiker 
opgegeven e-mailadres met in bijlage de originele factuur/creditnota in PDF-formaat inclusief 
xml-formaat;  

- De factuur/creditnota bevat een elektronische handtekening; 

- Het onderwerp van de mail bevat: “Elia Transmission Belgium invoice 32xxxxxxxx of 
dd/mm/yyyy”; 

- De naam van het originele PDF-bestand bevat “invoice PDF 32xxxxxxxx”; 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 7 3/4 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

- Het originele PDF-bestand zal verstuurd worden vanuit noreply_invoice_ar@elia.be; 

- Er zullen geen bijlagen verstuurd worden samen met de originele factuur/creditnota; de bijlagen 
zijn beschikbaar via het extranet portaal Customer Hub van Elia; 

- De netgebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de e-mailadressen voor elektronische 
facturatie en e-dunning en zal Elia onmiddellijk verwittigen indien een van deze e-mail adressen 
wijzigt. 
Indien een van de opgegeven e-mail adressen niet meer functioneel blijkt zal Elia contact 
opnemen met de aangewezen contactpersoon. Indien Elia geen functioneel e-mailadres 
ontvangt binnen de 3 werkdagen zal de factuur per normale post verstuurd worden naar de 
hoofdzetel van de gefactureerde onderneming; de oorspronkelijke betalingstermijn blijft in dit 
geval van toepassing; 

- De keuze voor elektronische facturatie en e-dunning geldt voor onbepaalde duur en kan door 
de Netgebruiker gewijzigd worden door middel van een aanpassing aan deze bijlage aan het 
Contract; 

Elia zal de elektronische facturatie en e-dunning zo spoedig mogelijk na ontvangst van het akkoord 

toepassen. 

1. Contactgegevens voor de facturatie 

Contactpersoon / Dienst te vermelden op de factuur/creditnota 

Taal1: «cm_lang» 

Aanspreektitel: «cm_title» 

Voornaam: «cm_firstName» 

Naam (of dienst): «cm_lastName» 

Tel.: «cm_phone» 

Tel. (Mobiel): «cm_mobile» 

E-mail: «cm_mail» 

 

Contactpersoon / Dienst «cm_priority» die de notificatie e-mail ontvangt bij facturatie 

Taal1: «cm_lang» 

Aanspreektitel: «cm_title» 

Voornaam: «cm_firstName» 

Naam (of dienst): «cm_lastName» 

Tel.: «cm_phone» 

Tel. (Mobiel): «cm_mobile» 

E-mail: «cm_mail» 

 

2. Andere facturatie gerelateerde communicatie 

E-mailadres voor andere facturatiegebonden communicatie: 

«cm_inv_comp_elec_dun_mail» 

Door het e-mailadres in te vullen, geeft de Netgebruiker zijn akkoord om alle andere facturatie 

gerelateerde communicatie (herinneringen, rekening uittreksel, aanvullende informatie, …) met 

betrekking tot het Contract per elektronische post te ontvangen. Dit e-mailadres dient bij voorkeur een 

generiek adres te zijn en zal nooit gebruikt worden om een originele factuur of creditnota te versturen. 

  

mailto:noreply_invoice_ar@elia.be


Contract voor de levering van diensten – Bijlage 7 4/4 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

VOOR ELIA TRANSMISSION BELGIUM 

Contactpersoon Contractuele Relaties 

Naam: Naam en voornaam KAM  

Adres: Keizerslaan 20 - 1000 Brussel 

Tel.: +32 2 546 XX XX  

E-mail: E-mail KAM  

Contactpersoon Telling / Gegevensuitwisseling 

Naam: Metering Services 

Adres: Keizerslaan 20, 1000 Brussel 

Tel.: +32 2 546 74 11 

E-mail: metering.services@elia.be 

Facturatie 

Contactpersoon  

Naam: Settlement Services 

Tel.: +32 2 546 74 74 

E-mail: settlement.services@elia.be  

Facturatieadres 

Bedrijf: Elia Transmission Belgium nv 

Adres: Keizerslaan 20 - -1000 BRUSSEL, België 

Btw-nummer: BE0731852231 

 
 
 

Datum:   Handtekening van de Klant: 
 



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 8 1/2 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

BIJLAGE 8: TOESTEMMING VAN DE NETGEBRUIKER VOOR DE TERBESCHIKKINGSTELLING AAN DE KLANT VAN GEGEVENS DIE AAN DE NETGEBRUIKER 

TOEBEHOREN 
 
De vennootschap [Netgebruiker]  staat de vennootschap Elia Transmission Belgium toe om aan de vennootschap [Klant]  de volgende Meteringdiensten te 
leveren, binnen de voorwaarden voorzien in het Contract betreffende de terbeschikkingstelling van gegevens: 
 

1. Dagelijkse of maandelijkse terbeschikkingstelling van meetgegevens 
2. Terbeschikkingstelling van ‘near-real-time’ meetgegevens 
3. Terbeschikkingstelling van telemetingen en/of telesignalisaties 
4. Terbeschikkingstelling van telimpulsen  
5. Terbeschikkingstelling van andere gegevens  

 
voor de volgende meetpunten : 
 

Naam 
Toegangspunt 

EAN-code 
Toegangspunt 

Beschrijving van het 
commercieel meetpunt 

EAN-code van het 
commercieel meetpunt 

Meetgegevens 
(Actief/Reactief) 

Metering 
Services 

Startdatum 
terbeschikking-

stelling 

Einddatum 
terbeschikking-

stelling 

        

        

        

 
De vennootschap [Netgebruiker]  zal op elk ogenblik haar toestemming kunnen intrekken met betrekking tot één, meerdere of alle meetpunten mits het 
geven van een opzegtermijn van minstens één (1) maand, waarvan het einde dient samen te vallen met het einde van een kalendermaand. De opzeg dient 
per aangetekende brief gericht te worden zowel aan de vennootschap Elia Transmission Belgium als aan de vennootschap [Klant] . 
 
  



Contract voor de levering van diensten – Bijlage 8 2/2 Contractreferentie: M-CCN-YY-ZZ 
Datum   Klant: "Officiële bedrijfsnaam klant"  
 
Paraaf Elia:  Paraaf Klant: 

Opgesteld te ______________________, op ___________, in twee originele exemplaren.  
 
Voor akkoord, 
 
 
 
 
 
[Netgebruiker]  
 
 
Naam: 
 
 
Datum: 
 
 
Handtekening: 
 
 


