
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN ELIA REG-PREMIES 2023 
 

 
18 JANUARI 2023   1 

 
 

Algemene voorwaarden voor het bekomen van Premies van Elia 
Transmission Belgium ter financiering van energiebesparende 
Maatregelen 

 
 
 

I. Situering 
 

 

In het kader van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene 
bepalingen over het energiebeleid (het ‘Energiebesluit') verleent de beheerder van het Plaatselijk 
Vervoernet van elektriciteit (Elia Transmission Belgium, hierna ‘Elia’) aan investeerders in andere 
gebouwen dan woningen, wooneenheden, woongebouwen of collectieve woongebouwen die zijn 
aangesloten op het Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit of die aangesloten zijn op gesloten 
distributienetten die gekoppeld zijn aan het Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit, investeringssteun voor 
energiebesparende werkzaamheden in de gebouwen in kwestie, als die gebouwen in het Vlaamse Gewest 
liggen. 
 
Deze Algemene Voorwaarden omschrijven de voorwaarden waaraan een Netgebruiker dient te 
voldoen om aanspraak te kunnen maken op een Premie voor de realisatie van (een) 
energiebesparende Maatregel(en). 

 
 

 
II. Lijst van definities 

 

 

Hieronder volgen de geldende definities van de begrippen die verder in deze Algemene Voorwaarden 
zijn opgenomen: 

• Aanvraag: het online ingevulde aanvraagformulier, terug te vinden op de website van Elia 
(https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik), inclusief alle ondersteunende 
documenten, waarmee de Netgebruiker een Premie aanvraagt voor het realiseren van een 
Maatregel. 

• Aanvraagdatum: de datum waarop het Aanvraag door de Netgebruiker bij Elia wordt ingediend 

• Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die een Netgebruiker moet 

respecteren voor het bekomen van een Premie van Elia 

• Dagen: Kalenderdagen. 

• Datum van Rapportering van een Maatregel: de datum waarop de Netgebruiker het volledig 
ingevulde Rapporteringsformulier met betrekking tot een gerealiseerde Maatregel, inclusief alle 
nodige bijlagen, indient bij Elia.  

• Goedkeuringsbeslissing: beslissing waarmee Elia de Aanvraag tot toekenning van de Premie voor 
het uitvoeren van een Maatregel goedkeurt en waarin onder meer het voorlopige bedrag van de 
Premie wordt meegedeeld aan de Netgebruiker. 

• Investeringskost: de som van alle engineering- en materiaalkosten, installatiekosten, kosten voor 

de opbouw van de installaties, opstart- en inregelkosten, die direct en ondubbelzinnig toe te 

schrijven zijn aan de Maatregel, zoals verder toegelicht in hoofdstuk IV. De Investeringskost omvat 

zowel externe kosten als personeelskosten van de Netgebruiker (of daarmee verbonden 

ondernemingen in de zin van de Vennootschapswet). 

• IRR: de interne rendementsgraad, of dus het te verwachten rendement op een investering, waarbij 

er rekening wordt gehouden met de hoogte en het tijdstip van de kasstromen voor opbrengsten 

en uitgaven ten aanzien van de investeringskost. 

• Maatregel: een actie die wordt geïdentificeerd door een Netgebruiker, en waarvoor een 

energiestudie of energieaudit aantoont dat door een investering een belangrijke energiebesparing 

wordt gerealiseerd in vergelijking met de bestaande situatie en/of de standaard situatie. 

https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik
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• Netgebruiker: de (rechts-)persoon, van dewelke de Site ofwel rechtstreeks aangesloten is op het 

Plaatselijk Vervoernet waarvan Elia de netbeheerder is (dit is de eindafnemer) ofwel aangesloten 

zijn op gesloten distributienetten die gekoppeld zijn aan het Plaatselijk Vervoernet van elektriciteit, en 

ten aanzien van dewelke Elia een actieverplichting heeft zoals bepaald in het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 19 november 2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid 

(het ‘Energiebesluit'). 

• Plaatselijk Vervoernet: elektriciteitsnet met een spanning tot en met 70kV in het Vlaamse gewest 

waarvoor Elia werd aangewezen als netbeheerder. 

• Premie: Het bedrag dat Elia zal betalen aan de Netgebruiker indien deze de Maatregel uitvoert 
conform de relevante wetgeving zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, de bepalingen 
van deze Algemene Voorwaarden en de Goedkeuringsbeslissing. 

• Rapporteringsformulier: formulier dat als bijlage 1 hierbij is gevoegd en dat de Netgebruiker dient 

te gebruiken om te rapporteren over de realisatie van de Maatregel met oog op het verkrijgen van 

de Premie. 

• Realisatiedatum van een Maatregel: de datum waarop de Maatregel volledig is geïmplementeerd 

op de Site van de Netgebruiker rekening houdend met de termijn voor de behandeling van de 

Aanvraag. De Maatregel is volledig geïmplementeerd als alle activiteiten verbonden aan de 

engineeringfase, de levertermijn, de installatie van het systeem en de fijnregeling van het systeem 

zijn uitgevoerd, de Maatregel in werking is gesteld en de installatie normaal functioneert. De 

Realisatiedatum is aangegeven in de Goedkeuringsbeslissing, op voorstel van de Netgebruiker in 

zijn/haar Aanvraag. 

• Schriftelijk: hieronder wordt begrepen elke kennisgeving bij wijze van brief, fax of elektronisch 

bericht die resulteert in een schriftelijk stuk bij de geadresseerde. 

• Site: geheel van aaneengesloten kadastrale percelen, inclusief alle daarop geplaatste gebouwen 

en installaties, die eigendom zijn van of uitgebaat worden door een Netgebruiker. 

• Uiterste Aanvangsdatum: de uiterste datum, rekening houdend met de termijn voor de 

behandeling van de Aanvraag, vanaf dewelke de werken van de implementatie dienen aan te 

vangen op de Site van de Netgebruiker. 
 

 
 
 

III.  Voorwerp 
 

 

Netgebruikers kunnen een Premie bekomen voor de implementatie van bepaalde energiebesparende 
Maatregelen. De eigenlijke realisatie van een Maatregel mag pas gebeuren na de Aanvraagdatum, 
doch engineering en voorbereidende werkzaamheden zijn wel toegelaten voor de Aanvraagdatum. 
Om dit te staven, dient minstens 60% van de totale Investeringskost (inclusief engineering, installatie- 
en opstartkosten) gestaafd te worden met facturen met een factuurdatum later dan de 
Aanvraagdatum.  

 
Artikel 6.4.1/5/2 §4 van het Energiebesluit bepaalt dat het bedrag van de Premie berekend wordt op 
basis van de IRR na belasting van de Maatregel. Het ‘Ministerieel Besluit van 28 december 2022 tot 
wijziging van het ministerieel besluit van 23 mei 2022 tot vaststelling van de nadere regels en 
technische vereisten en de hoogten van de premies, trajectbegeleidingen en collectieve 
renovatieprojecten, vermeld in artikels 6.4.1/1/2, 6.4.1/1/3, 6.4.1/1/5, 6.4.1/5/2, 6.4.1/9, 6.4.1/9/1 en 
12.3.29 van het Energiebesluit van 19 november 2010 en tot wijziging van het ministerieel besluit van 
28 december 2018 houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, 
energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs, in het kader van de 
inwerkingtreding van het energieprestatiecertificaat niet-residentiële gebouwen bij notariële 
overdracht’  omvat nadere regels voor het bepalen van de Premie.  
 
De Maatregelen waarvoor Netgebruikers een ‘Aanvraag tot Premie’ kunnen indienen bij Elia, kunnen 
opgedeeld worden in twee categorieën. Deze onderverdeling gebeurt volgens de IRR na belasting 
en bijbehorende procentuele tussenkomst van Elia uitgedrukt in een percentage van de 
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Investeringskost zoals verduidelijkt in onderdeel ‘IV. Toelichting Premie’. 
 
 

 
IRR na belasting Investeringssteun Elia 
Tussen 0% en 10% 60% 
Tussen 10% en 13%  (13 – IRR)*20 % 

 

Maatregelen met een verwachte IRR na belasting groter dan 13% komen niet in aanmerking voor 
investeringssteun onder de vorm van Premies.  

 
Op Datum van Rapportering van de Maatregel mag de in totaal toegekende de-minimissteun1 over 
de periode bestaande uit het op dat moment lopende kalenderjaar én de twee voorgaande 
kalenderjaren, inclusief de verwachte Elia REG-premie voor de gerapporteerde Maatregel, de 
drempel van € 200.000 niet overschrijden. Is dit toch het geval, dan wordt de Premie herleid tot 0. 
 
Voor Premies aangevraagd op of na 1 september 2022, dient voorgaande bevestigd te worden door 
middel van een ondertekende verklaring op eer, die wordt toegevoegd aan het Rapporteringsformulier 
en wordt gedateerd op de Datum van Rapportering van de Maatregel. 
 
De template voor deze ‘verklaring op eer’ is als Bijlage 2 hierbij gevoegd, en kan eveneens 
teruggevonden worden op de website van Elia (https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-
energiegebruik). 
 
Bijkomende voorwaarden: 

• De   Premie   kan   niet   worden   gecumuleerd   met   andere   premies   of   groenestroomcertificaten 
of warmtekrachtcertificaten van de Vlaamse overheid voor dezelfde investering. Cumulatie met 
waarborgen die verleend zijn door de Vlaamse overheid, of ecologiesteun voor dezelfde investering is 
wel toegelaten. Investeringen in warmte-krachtkoppeling komen niet in aanmerking voor Premies. 

• Bij de Aanvraag wordt onder andere een berekening van het besparingspotentieel van de 

Maatregel voorgelegd ter goedkeuring. Voor meer informatie, zie onderdeel ‘IV. Toelichting 

Premie’. 

• De IRR na belastingen voor nieuwe installaties of uitbreidingen wordt berekend op basis van de 

meerinvestering en meerbesparing ten opzichte van de referentie. Voor een uitgebreide 

toelichting bij de berekeningswijze van de IRR na belastingen, wordt verwezen naar onderdeel 

‘IV. Toelichting Premie’. 

 

 
 

IV.  Toelichting Premie 
 

 

De Premie voor REG-maatregelen is afhankelijk van de IRR na belastingen van de investering. In dit 
deel wordt een uitgebreide toelichting gegeven bij de berekeningswijze van deze IRR na belastingen. 

 
De primaire energiebesparing van de Maatregel alsook de IRR na belasting van de Maatregel 
dienen aangetoond te worden in een energiestudie of energieaudit. De energiestudie of energieaudit 
kan uitgevoerd worden door een erkende energiedeskundige, door de Netgebruiker zelf of door een 
andere partij aangeduid door de Netgebruiker. Indien de Maatregel eerder werd opgenomen in 
een conform verklaard energieplan of een (goedgekeurd) energieplan in het kader van een 
energiebeleidsovereenkomst (EBO), dan dient de fiche van de betrokken Maatregel in het 
energieplan bij de Aanvraag gevoegd te worden, en dient elke afwijking tussen de berekening 

 
1 Voor meer info, zie https://www.vlaio.be/nl/begeleiding-advies/financiering/overheidsmaatregelen/veelgestelde-vragen-de-

minimis 

https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik
https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik
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van de IRR na belastingen in het energieplan en deze in de Aanvraag door de Netgebruiker 
gemotiveerd te worden.   

 
Energiebesparingspotentieel van een Maatregel 

 

 

Dit is de hoeveelheid energie (in GJ/jaar voor brandstof en MWhe/jaar voor elektriciteit) die 
volgens de berekening van de Netgebruiker jaarlijks bespaard kan worden wanneer de 
Netgebruiker de voorgestelde Maatregel op zijn/haar Site volledig implementeert. De referentie 
voor de berekening van het energiebesparingspotentieel is de situatie waarbij de Netgebruiker 
de   voorgestelde Maatregel niet implementeert: 

 
o Als referentietoestand voor een vervanging wordt de oorspronkelijke situatie genomen 

(zelfde geïnstalleerde capaciteit, zelfde benutting, zelfde rendement). 
o Als referentietoestand van een nieuwe installatie wordt een situatie genomen, waarbij 

verondersteld wordt dat de Netgebruiker een investering doet die hij spontaan zou doen; 
vermoedelijk een investering met een lagere aankoopprijs en een lager energetisch 
rendement, zonder dat hij beroep zou doen op het Elia REG-actieplan. 

o Als referentietoestand voor een vervanging die ook een capaciteitstoename inhoudt, 
wordt een eerste referentietoestand bepaald voor het gedeelte vervanging van de 
bestaande capaciteit en wordt een tweede referentietoestand bepaald voor het 
gedeelte   uitbreiding met nieuwe capaciteit. Voor de referentietoestand voor het 
gedeelte vervanging van de bestaande capaciteit, wordt de referentietoestand bepaald 
zoals bij een vervanging (zie hierboven). Voor de referentietoestand voor het gedeelte 
uitbreiding met nieuwe capaciteit, wordt een de referentietoestand bepaald zoals bij een 
nieuwe installatie (zie hierboven). 
 

Voorbeeld: Een oude ketel met rendement van 85%, een geïnstalleerd nominaal vermogen van 
500 kW en een jaarlijkse vollastbedrijfstijd van 5000h wordt vervangen door een nieuwe 
condenserende ketel met een rendement van 98% en een vermogen van 700 kW (nodig om de 
hogere warmtevraag ten gevolge van de nieuwe productielijn op te vangen). Een nieuwe 
standaardgasketel heeft een rendement van 90%. Het energiebesparings-potentieel van deze 
investering bedraagt dan: 
 

 
 
Wanneer de restlevensduur van de bestaande installatie korter is dan de terugverdientijd 
van de Maatregel, wordt de bestaande installatie beschouwd als einde levensduur, en wordt 
als referentietoestand een situatie genomen waarbij verondersteld wordt dat de 
Netgebruiker een investering doet die hij spontaan zou doen (vermoedelijk vervanging door 
een installatie met een lagere aankoopprijs en een lager energetisch rendement) zonder 
dat hij beroep zou doen op het Elia REG-actieplan. 

 
 

Prim aire Energiebesparing van een Maatregel 

 
De primaire energiebesparing van een Maatregel is het energiebesparings-potentieel 
van een Maatregel teruggerekend naar een resulterende jaarlijkse equivalente 
brandstofbesparing. Voor elektriciteit wordt het productierendement van de 
elektriciteitscentrales forfaitair vastgelegd op 40%. De Primaire Energiebesparing PEB 
[GJ] van een Maatregel is dan: 
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met: 

• Pb: het besparingspotentieel brandstof (bespaarde hoeveelheid brandstof 
vermenigvuldigd met de onderste verbrandingswaarde van de betreffende 
brandstof) in [GJ] van de Maatregel; 

• Pe: het besparingspotentieel elektriciteit in [MWhe] van de Maatregel; 
 
Alle energiebesparingspotentiëlen worden via de energetische rendementen van de 
installaties waarop de besparing betrekking heeft teruggerekend naar de initiële 
Energievector zoals die op de Site geleverd wordt (bijvoorbeeld extra isolatie van koelcellen 
wordt teruggerekend via de koudefactor van de Koelmachine naar elektriciteitsbesparing 
van de koelcompressor, verminderd persluchtverbruik wordt via het specifiek verbruik van 
de persluchtcompressor teruggerekend naar elektriciteitsbesparing op de compressor, 
elektriciteitsbesparing op een installatie die enkel door een genset van elektriciteit voorzien 
is (en dus niet aan het net is gekoppeld) wordt via het specifieke verbruik van die genset 
omgerekend naar brandstofverbruik van de genset,…). 

 

 
IRR na belasting 
 
De REG-premie die ter beschikking wordt gesteld voor de betreffende Maatregel is afhankelijk 
van de berekende IRR na belasting voor deze Maatregel zoals besproken in hoofdstuk ‘III. 
Voorwerp’. 
  
Om de IRR na belasting te berekenen, kan gebruik gemaakt worden van de berekeningstool 
‘Elia - berekening IRR na belasting’. Deze tool is terug te vinden op de website van Elia 
(https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik). De berekening van de IRR na 
belasting (eventueel onder de vorm van de ingevulde template) wordt als bijlage bij het 
aanvraagdossier bezorgd op het algemene e-mailadres zoals weergeven op de website van 
Elia (https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik). 
 
Indien de Maatregel eerder werd opgenomen in een conform verklaard energieplan of een 
(goedgekeurd) energieplan in het kader van een energiebeleidsovereenkomst (EBO), dan 
dient de fiche van de betrokken Maatregel in het energieplan bij de Aanvraag gevoegd te 
worden, en dient elke afwijking tussen de berekening van de IRR na belastingen in het 
energieplan en deze in de Aanvraag door de Netgebruiker gemotiveerd te worden. 
 
In de berekeningstool moeten verschillende parameters ingevuld worden, zijnde de 
Investeringskost, het gedeelte van de Investeringskost dat (eventueel) niet fiscaal wordt 
afgeschreven (maar als directe kost in het jaar van investering wordt beschouwd), de 
levensduur, de netto besparing per jaar over de looptijd, de restwaarde bij einde levensduur, 
de afschrijftermijn en de vennootschapsbelasting. Hieronder worden deze parameters verder 
toegelicht: 
 

• de Investeringskost (in €) wordt berekend als zijnde de som van de engineering- en 
materiaalkosten, installatiekosten, kosten voor de opbouw, opstart- en inregelkost. 
Het zijn de direct toewijsbare externe en interne kosten (inclusief personeelskosten 
van de Netgebruiker of daarmee verbonden ondernemingen in de zin van de 
Vennootschapswet). Al deze kosten moeten direct en ondubbelzinnig toe te 
schrijven zijn aan de betreffende besparingsmaatregel. In de bepaling van de 
Investeringskost, moeten de verschillende posten duidelijk terug te vinden zijn. Voor 
de Aanvraag mag de Netgebruiker al deze kosten in eer en geweten en volgens zijn 
ervaring inschatten. Elia of een door Elia aangesteld onafhankelijke expert heeft 

https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik
https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik
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echter het recht om deze kosten aan te passen indien de Netgebruiker deze kosten 
onvoldoende kan onderbouwen. Op het moment van de rapportering verschaft de 
Netgebruiker de nodige bewijzen om de Investeringskost ondubbelzinnig vast te 
leggen. 
 
Enkel de meerinvestering ten opzichte van de standaard komt in aanmerking. Dit 
betekent concreet: 

o Indien een component of installatie bij het einde van zijn/haar levensduur 
één op één wordt vervangen door een energiezuinigere component of 
installatie, wordt enkel de meerinvestering in rekening gebracht ten opzichte 
van de op dat ogenblik als standaard beschouwde component of installatie 
(wellicht met een lagere investeringskost maar ook een lager rendement). 
Onder ‘einde levensduur’ wordt verstaan: als de restlevensduur van de 
bestaande component of installatie lager is dan de terugverdientijd van de 
Maatregel.  

o Indien het gaat om een nieuwe installatie of een proceswijziging, en dus niet 
over een één-op-één vervanging van een component of installatie door een 
energiezuiniger exemplaar, dan mag de volledige investeringskost (van de 
nieuwe installatie)  in rekening worden gebracht. 

 
Het is toegelaten in berekening van de IRR na belasting om een deel van de 
Investeringskost niet boekhoudkundig af te schrijven en als kost in het jaar van 
investering te beschouwen.  

 

• de levensduur (in jaar) van de Maatregel. Hiermee wordt de technische levensduur 
van het project bedoeld, of dus de termijn tijdens dewelke het project een netto-
besparing oplevert.  

 

• de netto besparing per jaar over de looptijd of levensduur van de installatie (in €/jaar) 
wordt berekend als het verschil tussen de opbrengsten en de exploitatiekosten, 
welke gerealiseerd worden ten gevolge van de investering. Zowel de positieve als 
negatieve effecten van de Maatregel tegenover de referentietoestand (de bestaande 
toestand of, bij nieuwe installaties, de standaardoplossing) moeten bepaald worden. 
Naast de financiële impact van het gewijzigd energieverbruik moeten ook de 
onderhoudskost, het buiten gebruik stellen van een installatie, de te verwerven 
subsidies en premies, de gewijzigde energie- en milieuheffingen en de verminderde 
belastingen in rekening gebracht worden.  
 

• de restwaarde bij einde levensduur (in €)  
 

• de afschrijvingstermijn van de maatregel: hiermee wordt de boekhoudkundige 
termijn waarover de investering wordt afgeschreven bedoeld. Soms wordt een 
minimumtermijn door de fiscus opgelegd. Er kan op verschillende manieren worden 
afgeschreven: lineair, exponentieel, etc.  

 

• vennootschapsbelasting: hiermee wordt de vigerende belastingvoet voor de 
vennootschapsbelasting bedoeld, i.e. 25%.  

 
 

Energieprijzen 
 
Bij het bepalen van de jaarlijkse netto besparing wordt er door de Netgebruiker gebruik 
gemaakt van realistisch ingeschatte en onderbouwde elektriciteitsprijzen (EUR/MWh) en 
aardgasprijzen (EUR/GJ HHV).  
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De Netgebruiker kan er ook voor opteren om gebruik te maken van de door Elia jaarlijks 
bepaalde standaard elektriciteits- en/of aardgasprijzen zoals hieronder vastgelegd: 
 

Elia standaard elektriciteitsprijs voor aanvragen in 2023 
1
8
3
,
0 

183 €/MWhe 

Elia standaard aardgasprijs voor aanvragen in 2023 
1
8 

18 €/GJ HHV 

 
Indien de Netgebruiker de energieprijzen zelf inschat, dan verantwoordt hij deze op een 
duidelijke en onderbouwde wijze. Elia oordeelt of de voorgelegde onderbouwing voldoet als 
verantwoording. Indien het voorgelegde bewijsmateriaal niet voldoet, dan dient de door Elia 
vastgelegde standaard elektriciteits- en/of aardgasprijs te worden gebruikt.  
 
Indien blijkt dat de IRR van de Maatregel sterk wordt bepaald door de ogenblikkelijke 
elektriciteitsprijs (vb. prijs tijdens de nacht) dan dient hiermee bij de in schatting en 
onderbouwing van de energieprijzen rekening te worden gehouden. 
 

 
 

 

V. Procedure 
 

1.  Indienen van de Aanvraag 

 
De Netgebruiker kan de premie aanvragen door het online formulier op de website van Elia 
(https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik) in te vullen. Bij deze aanvraag mailt de 
Netgebruiker de berekening van de energiebesparing, de IRR berekening (ingevulde template), 
de fiche van de betreffende maatregel uit het energieplan en eventuele onderbouwende 
documenten naar het algemeen e-mailadres weergeven op de website van Elia 
(https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik). De Netgebruiker kan steeds 
voorafgaand aan de Aanvraag Elia contacteren via hetzelfde algemene e-mailadres om na 
te gaan of de Maatregel inderdaad in aanmerking komt voor een Premie. 

 
De Aanvraag doet geen recht op een Premie ontstaan in hoofde van de Netgebruiker. 

 

 
2.  Volledigheid van de Aanvraag 

 
Elia zal, binnen de 7 Dagen na ontvangst van de Aanvraag, de ontvangst ervan bevestigen 
aan de Netgebruiker. Indien het dossier niet volledig is, zal Elia binnen de 35 Dagen aangeven 
welke bijkomende documenten of gegevens de Netgebruiker dient te verschaffen. 

 

 
3.  Onderzoek van de Aanvraag en voorlopige bepaling van de Prem ie. 

 
a) Onderzoek en behandelingstermijn 

 
De maximale behandelingstermijn bedraagt 91 dagen, en vangt aan vanaf de 
ontvankelijkheidsdatum, dit is het bericht dat de volledigheid van het aanvraagdossier bevestigt. 

 
Voor de evaluatie en goedkeuring van de Aanvraag zal Elia zich laten bijstaan door een 
onafhankelijke expert. Deze expert zal nagaan of de in de Aanvraag opgegeven informatie, 
zoals kosten en baten, IRR na belasting, energiebesparing, uiterste aanvangsdatum, 
realisatiedatum etc., correct en realistisch is. De Netgebruiker zal aan deze onafhankelijke 

https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik
https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik
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expert alle informatie verlenen nodig in het kader van dat onderzoek. 
 

b) Bepaling van de Premie 
 

De Premie voor de verschillende Maatregelen wordt berekend zoals aangegeven in punt ‘III 
Voorwerp’ van deze algemene voorwaarden. 

 
Elia deelt het bedrag van de Premie Schriftelijk mee aan de Netgebruiker in de 
Goedkeuringsbeslissing. 
 

Het bedrag van de Premie zoals meegedeeld aan de Netgebruiker in de 
Goedkeuringsbeslissing is voorlopig aangezien het gebaseerd is op de gegevens vermeld in 
de Aanvraag. Het bedrag van de Premie kan door Elia herberekend worden, zowel naar 
omlaag als naar omhoog, op basis van de door de Netgebruiker gerapporteerde gegevens uit 
het Rapporteringformulier.  

 

Elke individuele premie, alsmede de som van de uitbetaalde premies, nooit hoger kan zijn dan 
het factuurbedrag. 

 
4.  Goedkeuringsbeslissing en engagement van de Netgebruiker 

 

Elia neemt haar Goedkeuringsbeslissing op basis van de informatie verschaft door en 
eventueel na overleg met de Netgebruiker en de onafhankelijke expert. 

 
De Goedkeuringsbeslissing bevat de volgende gegevens: 

 
• de aanduiding en een korte beschrijving van de Maatregel; 

• het voorlopige bedrag van de Premie; 

• de Uiterste Aanvangsdatum voor de realisatie van de Maatregel; 

• de Realisatiedatum; 

• een exemplaar van de Algemene Voorwaarden van toepassing voor het verkrijgen van de 

Premie 
 

De bovengenoemde Goedkeuringsbeslissing zal worden opgemaakt in twee (2) exemplaren 
met daarbij ook twee (2) exemplaren van de Algemene Voorwaarden. De Netgebruiker zal 
één exemplaar van de Goedkeuringsbeslissing en van de Algemene Voorwaarden 
ondertekend en geparafeerd terugsturen binnen de 14 Dagen na ontvangst ervan. Door de 
ondertekening van voornoemde documenten, engageert de Netgebruiker zich ertoe om de 
goedgekeurde Maatregel te realiseren overeenkomstig de voorwaarden van de 
Goedkeuringsbeslissing en de bijgevoegde Algemene Voorwaarden. 

 
Met uitzondering van de confidentialiteitsverplichting in artikel 11 hieronder die van toepassing 
is van zodra Elia de Aanvraag heeft ontvangen, zijn Elia en de Netgebruiker pas contractueel 
gebonden na ontvangst door Elia van de door de Netgebruiker getekende en geparafeerde 
Goedkeuringsbeslissing en Algemene Voorwaarden. De contractuele relatie tussen Elia en de 
Netgebruiker wordt geregeld door de volgende contractuele documenten: 

 
1. de Goedkeuringsbeslissing  

2. de Algemene Voorwaarden  

3. de Aanvraag 

 
Bij tegenstrijdigheid tussen bovengenoemde documenten, heeft het eerstgenoemde 
document steeds voorrang op het volgende document. 
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De beslissing van Elia tot afwijzing van de Aanvraag zal de redenen voor deze afwijzing 
bevatten. De Netgebruiker kan steeds een nieuwe aangepaste Aanvraag indienen. 

 
Elia kan de Aanvragen voor Maatregelen afwijzen onder meer, maar niet uitsluitend, indien 
de door de Netgebruiker in de Aanvraag aangegeven Uiterste Aanvangsdatum en/of 
Realisatiedatum onredelijk ver in de toekomst verwijderd is, indien de Aanvraag niet voldoet 
aan de Algemene Voorwaarden, indien de informatie in de Aanvraag niet correct en/of 
realistisch is, etc. 

 

 
5.  Wijziging van de Aanvraag 

 
De Netgebruiker kan, voorafgaand aan de verzending aan Elia van de door hem ondertekende 
en geparafeerde Goedkeuringsbeslissing en Algemene Voorwaarden, zijn Aanvraag op elk 
moment wijzigen en/of intrekken. 

 
Na ontvangst door Elia van de door de Netgebruiker ondertekende en geparafeerde 
Goedkeuringsbeslissing en Algemene Voorwaarden, kan de Netgebruiker de contractuele 
situatie met Elia enkel nog wijzigen met het Schriftelijke akkoord van Elia. 

 

 
6.  Verplichtingen van de Netgebruiker 

 
Om aanspraak te kunnen maken op de Premie, is de Netgebruiker ertoe gehouden om de 
Maatregel te realiseren overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in de 
Goedkeuringsbeslissing en in de Algemene Voorwaarden zoals overgemaakt door Elia 
overeenkomstig artikel 4 hierboven.  

 
a) Uitvoeringstermijn en Uiterste Aanvangsdatum 

 

De Netgebruiker dient de realisatie van de Maatregel aan te vangen ten laatste op de Uiterste 
Aanvangsdatum bepaald in de Goedkeuringsbeslissing en te realiseren niet later dan de 
Realisatiedatum zoals aangegeven in de Goedkeuringsbeslissing. De Realisatiedatum betekent 
het einde van de uitvoeringstermijn.  
 
De tijd tussen het aanvragen van de premie bij Elia door de Netgebruiker en het aanvragen 
van uitbetaling van de premie na realisatie van de Maatregel mag maximaal 2 jaar bedragen. 
Als deze termijn niet wordt gerespecteerd wordt de toegekende premie automatisch tot 0 EUR 
herleidt. 
 

 b) Rapportering en evaluatie van de gerealiseerde Maatregel 
 

De Netgebruiker zal aan Elia, ten laatste op de Realisatiedatum, rapporteren betreffende de 
realisatie van de Maatregel met gebruikmaking van het Rapporteringsformulier dat als bijlage 
1 hierbij gaat en ook terug te vinden is op de website van Elia 
(https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik). De Netgebruiker zal het 
Rapporteringsformulier alsook ondersteunende documenten, zoals facturen voor de 
aangekochte materialen en uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot de Maatregel) 
elektronisch aanleveren aan Elia via het algemeen e-mailadres vermeld op de website van 
Elia (https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik)  
 
De Netgebruiker zal de gevraagde gegevens aantonen door het bijvoegen van de nodige 
bewijzen. Indien de gerapporteerde gegevens afwijken van de gegevens uit het 
aanvraagdossier, zal de Netgebruiker de afwijking uitgebreid verantwoorden. Het bedrag van 
de Premie kan door Elia herberekend worden, zowel naar omhoog als naar omlaag, op basis 

https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik
https://www.elia.be/nl/klanten/rationeel-energiegebruik
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van de definitieve gegevens zoals aangetoond door de Netgebruiker in het rapporteringdossier. 
 

De Netgebruiker zal het bezoek van een door Elia aangestelde onafhankelijke expert op zijn 
Site voor de evaluatie van de technische realisatie van de Maatregel toelaten en aan deze 
evaluatie de nodige medewerking verlenen. Een negatieve evaluatie (onder meer, maar niet 
uitsluitend, indien de maatregel niet of niet volledig is gerealiseerd, de gerealiseerde 
werken niet in overeenstemming zijn met de bezorgde facturen, geen energiebesparing 
wordt gerealiseerd, etc.) kan leiden tot een vermindering van de Premie. 

 

Om aanspraak te kunnen maken op de Premie, is de Netgebruiker ertoe gehouden om het 
volledig ingevulde en ondertekende Rapporteringsformulier, inclusief alle nodige 
bewijsstukken, ten laatste 2 jaar na de Aanvraagdatum in te dienen (‘aanvraag tot uitbetaling 
van de premie’), overeenkomstig de voorwaarden zoals bepaald in de 
Goedkeuringsbeslissing en in de Algemene Voorwaarden zoals overgemaakt door Elia 
overeenkomstig artikel 4 hierboven. Als het Rapporteringsformulier meer dan 2 jaar na de 
Aanvraagdatum wordt ingediend, zal de toegekende premie automatisch tot 0 EUR herleid 
worden.  

 

Om aanspraak te kunnen maken op de Premie, is de Netgebruiker ertoe gehouden om bij het 
Rapporteringsformulier een op de Datum van Rapportering gedateerde en ondertekende 
verklaring op eer toe te voegen, waarin wordt bevestigd dat de in totaal toegekende de-
minimissteun over de periode bestaande uit het op dat moment lopende kalenderjaar én de twee 
voorgaande kalenderjaren, inclusief de verwachte Elia REG-premie voor de gerapporteerde 
Maatregel, de drempel van € 200.000 niet zal overschrijden. Bij ontstentenis van een dergelijke 
verklaring op eer, wordt de Premie herleid tot 0.  

 
 

7.  Betaling van de Prem ie 
 

Na de rapportering, inclusief het aanleveren van de verklaring op eer over de door de 
Netgebruiker reeds ontvangen de-minimissteun, en na de evaluatie door de onafhankelijke 
expert die plaats vindt binnen de 30 dagen na ontvangst van het Rapporteringsformulier 
met de gevraagde bewijsstukken en alle benodigde informatie, zal Elia, op een gemotiveerde 
wijze, het definitief bedrag van de Premie meedelen. Bij de bepaling van dit definitieve bedrag 
zal Elia rekening houden met: 

 
• de bewijzen (o.a. maar niet beperkt tot de facturen en/of bestellingen) bijgevoegd bij het 

Rapporteringsformulier;  

• het tijdig indienen van het volledig ingevulde en ondertekende Rapporteringsformulier, 

inclusief zijn bijlagen, binnen een periode van 2 jaar na de Aanvraagdatum; 

• het bezorgen van een verklaring op eer met betrekking tot de door de Netgebruiker reeds 

ontvangen de-minimissteun, conform de vereisten bepaald in deze Algemene 

Voorwaarden; 

• de evaluatie van de technische realisatie van de Maatregel uitgevoerd door het 

onafhankelijke studiebureau indien van toepassing. 

 
Elia zal dit bedrag storten op het in het Rapporteringsformulier aangegeven rekeningnummer 
binnen de 14 Dagen na de verzending van de bovengenoemde mededeling aan de 
Netgebruiker. 

 
De Netgebruiker komt enkel in aanmerking voor de Premie indien hij zijn/haar capaciteit van 
Netgebruiker nog bezit op datum van ontvangst van de Aanvraag. 

 
 

8.  Schorsing van termijnen 



 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN ELIA REG-PREMIES 2023 
 

 
18 JANUARI 2023   11 

 
Alle termijnen in de Goedkeuringsbeslissing en in deze Algemene Voorwaarden worden 
geschorst tijdens volgende periodes: 

 
• Periode van 15 juli tot en met 15 augustus; 

• Periode van 22 december tot en met 31 december; 

• Wettelijke feestdagen. 

 

 

9.  Aansprakelijkheid 

 
Elia draagt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou zijn veroorzaakt aan 
de Netgebruiker of aan derden door of n.a.v. de realisatie van een Maatregel. 

 
 

10. In gebreke blijven 

 
Indien Elia of de Netgebruiker tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen, andere 
dan de onder artikel 6 bedoelde Realisatiedatum, zal de andere partij de nalatige partij in 
gebreke stellen. De ingebrekestelling zal per aangetekend schrijven geschieden waarbij de 
nalatige partij een termijn van 14 Dagen zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na 
te komen. 

 
 

11. Confidentialiteit 

 
Elia verbindt zich ertoe om alle informatie die zij in het kader van de procedure tot 
toekenning van de Premie van de Netgebruiker ontvangt, vertrouwelijk te behandelen. Deze 
informatie wordt hierna aangeduid als ‘de Vertrouwelijke Informatie’. Dit houdt in dat noch Elia, 
noch haar medewerkers, aangestelden, werknemers en al wie onder haar gezag staat 
betreffende de uitvoering en begeleiding van bovengenoemde procedure, deze Vertrouwelijke 
Informatie aan derden kunnen bekendmaken onder voorbehoud van wat hierna gepreciseerd 
wordt. 

 
De Netgebruiker gaat er expliciet mee akkoord dat Elia de Vertrouwelijke Informatie meedeelt 
aan de onafhankelijke expert die Elia bijstaat bij de evaluatie van de Aanvraag en van de 
technische realisatie van de Maatregel overeenkomstig de Algemene Voorwaarden. Elia 
bevestigt dat de onafhankelijke expert aan eenzelfde vertrouwelijkheidsverplichting als 
gepreciseerd in dit artikel is onderworpen, betreffende de Vertrouwelijke Informatie die hij in 
het kader van de evaluatie van de Aanvraag en van de technische realisatie van de Maatregel 
van de Netgebruiker of van Elia ontvangt. 

 
Bovenstaande vertrouwelijkheidsverplichting geldt echter niet in de volgende gevallen: 

 
• de mededeling van de Vertrouwelijke Informatie is vereist in het kader van een 

gerechtelijke procedure of opgelegd door een (administratieve) overheid; 

• de wettelijke of reglementaire bepalingen betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt leggen de bekendmaking of mededeling van de Vertrouwelijke 
Informatie op; 

• er is een voorafgaand akkoord van diegene van wie de Vertrouwelijke Informatie 
uitgaat; 

• de Vertrouwelijke Informatie is gewoon toegankelijk of publiek beschikbaar. 
 

De Vertrouwelijke Informatie blijft vertrouwelijk gedurende een termijn van 10 jaar na de 
realisatie van de Maatregel. 
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12. Geschillenregeling 
 

Voor alle geschillen die voortvloeien uit de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, 
zijn de Brusselse rechtbanken bevoegd. 
 

 

 

 



Rapporteringsformulier Elia REG-premie 

 

 

 

 
 

 

Elia REG-Premies 

RAPPORTERINGSFORMULIER 

Maatregel 
 

Bij indiening van onderstaand Rapporteringsformulier vraagt de Netgebruiker aan Elia de betaling van de Premie gezien de onderhavig 

vermelde Maatregel is uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Goedkeuringsbeslissing en de 

eventuele wijzigingen van de Goedkeuringsbeslissing goedgekeurd door Elia. 

 
1. Identificatie Netgebruiker: 
Firma: 

Vertegenwoordigd door de ondergetekende: 

Met maatschappelijke zetel gelegen te: 

Adres van de Site waar de Maatregelen worden uitgevoerd: 

 
Bankrekeningnummer: 

BTW-nummer: 

NACE-code: 
 

2. Identificatie gerapporteerde Maatregel: 
Dossiernummer (zoals vermeld in Goedkeuringsbeslissing): 

Datum Goedkeuringsbeslissing: 

Eventuele datum gewijzigde Goedkeuringsbeslissing: 

Realisatiedatum Maatregel: 

Investeringskost Maatregel [€]: 
 
 

3. Identificatie SPOC (single point of contact): 
Naam: 

Telefoon: 

Fax: 

GSM: 

E-mail: 

Adres: 

 
4. Rapporteringsdocumenten ter staving van de gevraagde gegevens (zie Aanvraag) : 

 

De Netgebruiker voegt hierbij de nodige bewijzen voor de gegevens en voorwaarden die in de Aanvraag vermeld zijn. Indien de 

gewijzigde gegevens zouden kunnen leiden tot een verhoging van het steunbedrag voegt de Netgebruiker hierbij een omstandige 

motivatie voor de wijzigingen. 

Gelieve bij het doorsturen van digitale bijlagen ter rapportering van een Maatregel; in de naamgeving van de file van de bijlage het ID-nummer 

van de gerapporteerde Maatregel te vermelden. 
 

 
Gedaan te…………………………………………de…………………………. 2023. 

 
DE AANVRAGER: 

HANDTEKENING: 

 
 

NAAM:  

HOEDANIGHEID: 

 
 
 



Verklaring op eer de- minimissteun Elia REG-premie 

 

 

 

 

Elia REG-Premies 

VERKLARING OP EER 

De-minimissteun 
 

 

Inleiding 
 

Het steunbedrag dat ELIA van plan is om u toe te kennen, vormt de-minimissteun, zoals bepaald in de de-minimisverordening nr. 1407/201312. 

 

De de-minimisverordening stelt een aantal voorwaarden vast, waarop de Europese Commissie toeziet. Eén van de voorwaarden is dat het totale 

bedrag van de-minimissteun die wordt toegekend aan één onderneming, niet meer mag bedragen dan 200.000 euro over een periode van drie 

jaar. Dit plafond is van toepassing ongeacht de vorm van de steun, ongeacht de overheidsinstantie die deze steun toekent en ongeacht het 

daarmee beoogde doel. Alle de-minimissteun uit de referentieperiode moet opgeteld worden. Als u in het verleden al de-minimissteun toegekend 

kreeg, dan hebt u in principe een gelijkaardig document als dit ontvangen en ingevuld. 

 

Via dit formulier verklaart de begunstigde onderneming op eer dat door de toekenning van de beoogde de-minimissteun het plafond van de 

onderneming niet wordt overschreden. Indien de onderneming dit plafond wel overschrijdt, moet het volledige bedrag de-minimissteun worden 

teruggevorderd, ook het gedeelte van de steun dat het plafond niet overschrijdt. 

 

Verklaring 
 

Hierbij verklaart ondergetekende, dat aan de hierna genoemde onderneming 

 

OFWEL 

 

• Over de periode van 01/01/……… (jaartal 2 jaren geleden vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot …../…../…….. 

(datum van ondertekening van deze verklaring) eerdere de-minimissteun3 is toegekend tot een totaal bedrag van 

……………………………………………EURO. . 

 

Een kopie van gegevens waaruit het verlenen van de de-minimissteun blijkt, wordt toegevoegd aan deze verklaring. 

 

OFWEL 

 

• Over de periode van 01/01/……….. (jaartal 2 jaren geleden vóór de datum van ondertekening van deze verklaring) tot …../…../……. 

(datum van de ondertekening van deze verklaring) niet eerder de-minimissteun is verleend. 

 

EN 

 

• Niet al voor dezelfde in aanmerking komende kosten staatsteun werd verleend op grond van een groepsvrijstellingsverordening of besluit 

van de Europese Commissie. Indien door de de-minimissteun het maximum van de op basis van die groepsvrijstellingsverordening of 

dat besluit toegestane steun zou worden overschreden. 

 

Volledig en naar waarheid ingevuld door: 

 

………………………………………………………..………………………………….……. (bedrijfsnaam) 

…………………………………………………….…………………………………….…….(KBO-nummer) 

……………………………………………….………………..……..(naam en functie vertegenwoordiger) 

……………………………………………………………………..…………………….….………….(adres) 

…………………………………………………………..………………….…….(postcode en plaatsnaam) 

 

…………………………………………(datum) 

 

 

 

 

 

 

…………………………..…….(handtekening) 

 
2 Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het 

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun 

3 De toegekende steun hoeft niet reeds te zijn uitgekeerd. 



Verklaring op eer de- minimissteun Elia REG-premie 

 

 

Toelichting bij verklaring op eer 

 

Deze toelichting dient louter als hulpmiddel om de de-minimisverklaring in te vullen. Aan deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

1. Het begrip staatssteun en de-minimissteun 

 

Als staatssteun wordt beschouwd: steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook, met staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging 

door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, voor zover deze steun het 

handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. Vooraleer de lidstaten dergelijke staatssteun toekennen, moeten ze die melden aan 

de Europese Commissie, want zij moet eerst haar goedkeuring geven. 

 

Overheidsmaatregelen die voldoen aan verordening (EG) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing 

van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (hierna: de-

minimisverordening), worden niet beschouwd als staatssteun in de zin van artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de EU. Ze 

zijn dan ook vrijgesteld van bovenstaande verplichtingen. 

 

2. Het begrip onderneming 

 

Het begrip 'onderneming' wordt in de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie omschreven als 'elke eenheid die een 

economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd'. Niet alleen privaatrechtelijke 

rechtspersonen kunnen dus een onderneming vormen, ook een publiekrechtelijke instelling, met of zonder rechtspersoonlijkheid, kan als een 

onderneming worden beschouwd. Onder 'economische activiteit' moet worden verstaan 'het aanbieden van goederen en diensten op de 

markt'. 

 

3. Periode van de-minimissteun 

 

Voor de periode van de-minimissteun zijn onder meer volgende aspecten van belang: 

1. de periode van drie jaar is voortschrijdend. Daardoor moet elke keer dat er de-minimissteun wordt toegekend, het totale bedrag van 

de de-minimissteun die gedurende het lopende en de twee voorafgaande jaren is verleend, in aanmerking worden genomen; 

2. de de-minimissteun wordt geacht te zijn verleend op het tijdstip waarop de begunstigde een wettelijke aanspraak op de steun verwerft. 

Dit is de datum waarop de overheid besluit aan de betreffende onderneming steun te verlenen. 

 

4. Bedrag van de-minimissteun 

 

Het steunplafond van € 200.000 wordt als bruto subsidie-equivalent uitgedrukt, d.i. vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. De de-

minimisverordening staat niet toe dat ondernemingen voor dezelfde in aanmerking komende kosten ook staatssteun ontvangen die door de 

Commissie van de Europese Gemeenschappen is goedgekeurd of binnen het toepassingsgebied van een groepsvrijstellingsverordening valt, 

indien daardoor het maximum van de op grond daarvan toegestane steun zou worden overschreden. 

 

5. Gevolgen kwalificatie van de steun als de-minimissteun 

 

Als een overheid van plan is de-minimissteun te verlenen, moet ze de betreffende onderneming schriftelijk op de hoogte brengen van het 

steunbedrag. Ze moet daarbij ook vermelden dat het om de-minimissteun gaat, moet verwijzen naar de toepasselijke verordening en de titel 

en waar die te vinden is in het Publicatieblad van de Europese Unie. Bij een eventueel volgend verzoek om de-minimissteun, zal het bedrijf 

aan de daarvoor bevoegde overheid informatie over deze de-minimissteun moeten geven. Elke keer als er de-minimissteun wordt verleend, 

zullen de voorwaarden van de de-minimisverordening opnieuw moeten worden getoetst. 

 

Als achteraf blijkt dat hierover onjuiste of onvolledige informatie is gegeven, of als na de uitbetaling van de steun mocht blijken dat het 

steunplafond van de betreffende onderneming toch is overschreden, dan moet en zal het volledige verleende voordeel, inclusief rente, worden 

teruggevorderd. 

 

6. Verzamelen en bewaren van alle informatie 

 

De lidstaten verzamelen en bewaren alle informatie die betrekking heeft op de toepassing van de de-minimisverordening. Deze dossiers 

moeten alle informatie bevatten die nodig is om na te gaan of aan de voorwaarden van de de-minimisverordening is voldaan. Deze dossiers 

moeten tien jaar worden bewaard. Op verzoek van de Europese Commissie moet de lidstaat alle informatie over verleende de-minimissteun 

verstrekken. 

 

7. Disclaimer 

 

ELIA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat alle gegevens in dit formulier volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten, onvolledigheden of 

verouderde gegevens kunnen echter nooit worden uitgesloten. ELIA kan daarover dan ook geen enkele waarborg geven. ELIA kan daarom 

nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik of de raadpleging ervan. 

Bovendien kan ELIA ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die 

u zou nemen op basis van enige gegevens en/of informatie van dit formulier. 


