ALGEMENE VOORWAARDEN ELIA REG-PREMIES 2020

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

Situering

In het kader van het Energiebesluit van de Vlaamse regering van 19 november
2010 houdende algemene bepalingen over het energiebeleid dient de beheerder
van het Plaatselijk Vervoernet Elia Transmission Belgium (hierna “Elia”) een
Primaire Energiebesparing te realiseren bij de eindafnemers van elektriciteit
aangesloten op het Plaatselijk Vervoernet in Vlaanderen waarvoor Elia werd
benoemd als netbeheerder. Elia beschikt in dit verband over een
actieverplichting en heeft om die reden een REG-actieplan opgesteld.
Overeenkomstig dit REG-actieplan, kunnen de Klanten een Premie bekomen voor de
implementatie van energiebesparende Maatregelen.
Deze Algemene Voorwaarden omschrijven de voorwaarden waaraan een Klant 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: aanvraagformulier dat als bijlage 1 hierbij gaat en ondersteunende
documenten, waarmee de Klant een Premie aanvraagt voor het realiseren van
een Maatregel.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden die een Klant
moet respecteren voor het bekomen van een Premie van Elia
Dagen: Kalenderdagen.
Plaatselijk Vervoernet: elektriciteitsnet met een spanning tot en met 70kV
in het Vlaamse gewest waarvoor Elia werd aangesteld als netbeheerder.
Goedkeuringsbeslissing: beslissing waarmee Elia de Aanvraag tot toekenning
van de Premie voor het uitvoeren van een Maatregel goedkeurt en waarin
ondermeer het voorlopige bedrag van de Premie wordt meegedeeld aan de
Klant.
Klant: 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 rechtstreeks beleverd wordt met elektriciteit afkomstig van de
eindafnemer en ten aanzien van dewelke Elia een actieverplichting heeft zoals
bepaald in het Energiebesluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010
houdende algemene bepalingen over het energiebeleid.
Maatregel: een actie die wordt geïdentificeerd door een Klant met als doel
jaarlijks netto primaire energie bij de Klant te besparen.
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Premie: Het bedrag dat Elia zal betalen aan de Klant indien deze de Maatregel
uitvoert conform de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de
Goedkeuringsbeslissing.
Rapporteringsformulier: formulier dat als bijlage 2 hierbij is gevoegd en dat de
Klant 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 Klant 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 Klant in zijn
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 Klant.
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 Klant.

III. Voorwerp
Klanten kunnen een Premie bekomen voor de implementatie van bepaalde
energiebesparende Maatregelen. De beslissing tot het uitvoeren van de Maatregel
mag nog niet genomen zijn voordat Elia de Goedkeuringsbeslissing toegekend heeft.
Maatregelen waarvoor specifieke doelstellingen bestaan die in wettelijke regelingen
zijn vastgelegd (hernieuwbare energiebronnen en WKK via het systeem van
certificaten), komen niet in aanmerking voor Premies.
De maatregelen waarvoor klanten een Aanvraag tot Premie kunnen indienen bij Elia,
kunnen opgedeeld worden in twee categorieën (A en B). Deze onderverdeling
gebeurt volgens de terugverdientijd en bijbehorende procentuele tussenkomst van
Elia uitgedrukt in een percentage van de direct aantoonbare investeringskost.
Categorie
A
B

Terugverdientijd (TVT)
Tussen 2 jaar en 5 jaar
Tussen 5 jaar en 10 jaar

Investeringssteun Elia
(10*TVT – 10) %
40 %

Maatregelen met een verwachte TVT kleiner dan 2 jaar of groter dan 10 jaar worden
niet gesteund. Alsook maatregelen met een verwachte TVT groter dan de
restlevensduur van de bestaande installatie worden niet gesteund
Er kan verder opgemerkt worden dat de totale maximale Premie per Klant en per Site
per jaar van Aanvraag 200.000 euro bedraagt.
Bijkomende voorwaarden:
o De investeringssteun kan niet worden gecumuleerd met andere
premies of groenestroomcertificaten, warmtekrachtcertificaten of
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groenewarmtecertificaten van de Vlaamse overheid voor dezelfde
investering. Cumulatie met waarborgen verleend door de Vlaamse
overheid of ecologiesteun voor dezelfde investering is wel toegelaten
o Bij de premieaanvraag wordt onder andere een berekening van het
besparingspotentieel van de Maatregel voorgelegd
ter
goedkeuring. Voor meer
informatie,
zie
onderdeel ‘IV. Toelichting Premie’
o De terugverdientijd voor nieuwe installaties of uitbreidingen wordt
berekend op basis van de meerinvestering en meerbesparing t.o.v.
de standaard. Voor een uitgebreide toelichting bij de
berekeningswijze van de terugverdientijd zie onderdeel ‘IV.
Toelichting Premie’

IV. Toelichting Premie
De Premie voor REG-maatregelen is afhankelijk van de Terugverdientijd van de
investering. In dit deel wordt een uitgebreide toelichting gegeven bij de
berekeningswijze van de Terugverdientijd.
De primaire energiebesparing en bijhorende terugverdientijd dienen aangetoond te
worden in een energiestudie of energieaudit. De energiestudie of energieaudit kan
uitgevoerd worden door een erkende energiedeskundige, de klant zelf of een andere
partij aangeduid door de klant.
Besparingspotentieel van een Maatregel
Dit is de hoeveelheid energie (in GJ/jaar voor brandstof en MWhe/jaar voor
elektriciteit) die volgens de berekening van de Klant jaarlijks bespaard kan
worden wanneer de Klant de voorgestelde Maatregel op zijn Site volledig
implementeert.
De
referentie
voor
de
berekening
van
het
besparingspotentieel is de situatie waarbij de Klant de voorgestelde
Maatregel niet implementeert.
Voor de referentietoestand voor een vervanging wordt de oorspronkelijke
situatie als referentie genomen (zelfde geïnstalleerde capaciteit, zelfde
benuttiging, zelfde rendement).
Voor de referentietoestand van een nieuwe installatie wordt een situatie
genomen, waarbij verondersteld wordt dat de Klant 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.
Voor de referentietoestand vóór een vervanging die 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).
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Voorbeeld: Een oude ketel met rendement van 85%, een geïnstalleerd
nominaal vermogen van 500 kW en een jaarlijkse vollastbedrijfstijd van 5000
h 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
energiebesparingspotentieel van deze investering bedraagt dan:


500 kW


1 
1 
3,6 GJ
 1
 1



  ( 700  500 ) kW  
  5000 h / j 
1000 kWh
 0 ,85 0 ,98 
 0 ,90 0 ,98 
= 1.731 GJ/jaar;

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 Klant 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 besparingspotentieel
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:




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 [MWhe] van de
Maatregel;

Alle Besparingspotentiëlen 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,…).
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Berekening Terugverdientijd
De terugverdientijd is de tijd die nodig is om de Investeringskosten van een
Maatregel terug te verdienen met uitgespaarde energiekosten zonder
rekening te houden met de kapitalisatie van de geïnvesteerde gelden.
De Terugverdientijd is de
energiebesparing.
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verhouding Investeringskost tot financiële



de Investeringskost “I” (in €) wordt berekend als zijnde de som van
de engineeringkost, materiaal- en installatiekost, kosten voor de
opbouw van de installatie en de opstart- en inregelkost. Het zijn de
direct toewijsbare externe kosten (met uitsluiting van
personeelskosten van de klant 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. Kosten van het personeel
onder de bevoegdheid van de Klant komen niet in aanmerking.
In de bepaling van de Investeringskost, moeten de verschillende
posten duidelijk terug te vinden zijn. Voor de Aanvraag mag de
Klant al deze kosten in eer en geweten en volgens zijn ervaring
inschatten. Elia of een door Elia aangesteld onafhankelijke expert
heeft echter het recht om deze kosten aan te passen indien de
Klant deze kosten onvoldoende kan onderbouwen.
Op het moment van de rapportering verschaft de Klant de nodige
bewijzen om de Investeringskost ondubbelzinnig vast te leggen;



de financiële energiebesparing “Be” (in €/jaar). De financiële
energiebesparing is de jaarlijks verwachte financiële besparing die
direct volgt uit het lagere energieverbruik bij de Klant. Indirecte
kosten of besparingen (zoals onderhoud, afschrijving, …) mogen
niet in rekening gebracht worden. De energiekostenbesparing
wordt
berekend
door
de
elektriciteitsbesparing,
besparingspotentieel elektriciteit, te vermenigvuldigen met de
gekozen conventionele elektriciteitsprijs (zie verder) en de
brandstofbesparing,
besparingspotentieel
brandstof,
te
vermenigvuldigen met de gekozen conventionele brandstofprijs
(zie verder) en beide resultaten op te tellen. Het enige deel van de
exploitatiekost dat bij de financiële energiebesparing opgenomen
mag worden, is de extra energiekost van de installatie. De rest van
de bijkomende exploitatiekosten zoals extra onderhoud aan de
installatie mogen niet in mindering gebracht worden van de
financiële energiebesparing



conventionele elektriciteitsprijs voor berekening TVT: Voor de
conventionele elektriciteitsprijs
(€/MWhe) zijn er
twee
mogelijkheden. Ofwel kiest de Klant de Elia – elektriciteitsprijs
ofwel gebruikt de Klant zijn gemiddelde reële elektriciteitsprijs van
de 12 maanden voorafgaand aan de Aanvraag. Echter, indien
blijkt dat voor de bepaling van de TVT van de Maatregel deze TVT
sterk wordt bepaald door de ogenblikkelijke elektriciteitsprijs (vb.
prijs tijdens de nacht) dan kan voor de bepaling van de TVT van
deze Maatregeleen
afzonderlijke elektriciteitsprijs gebruikt
worden. De Klant verantwoordt op een duidelijke wijze waarom
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een afwijking voor deze Maatregel nodig is. Indien de Klant kiest
voor zijn gemiddelde reële elektriciteitsprijs van de voorbije 12
maanden voor de bepaling van de TVT of voor de ogenblikkelijke
elektriciteitsprijs dan dient hij deze te verantwoorden aan Elia met
het nodige bewijsmateriaal. Elia oordeelt of het voorgelegde
bewijsmateriaal voldoet als verantwoording. Indien het
voorgelegde bewijsmateriaal niet voldoet dan dient de Elia –
elektriciteitsprijs te worden gebruikt. Indien de Klant geen keuze
kenbaar maakt aan Elia dan wordt de Elia-elektriciteitsprijs
gebruikt.


conventionele brandstofprijs voor berekening TVT: Voor de
conventionele brandstofprijs (E/GJp) zijn er eveneens twee
mogelijkheden. Ofwel kiest de Klant de Elia-brandstofprijs ofwel
gebruikt de Klant zijn gemiddelde reële brandstofprijs van de
voorbije 12 maanden. De gemiddelde reële brandstofprijs van de
Klant is de som van al zijn brandstofkosten gedeeld door het
verbruik aan brandstof uitgedrukt in GJ. Indien de Klant kiest voor
zijn gemiddelde reële brandstofprijs van de voorbije 12 maanden
dan dient hij deze te verantwoorden aan Elia met het nodige
bewijsmateriaal. Indien de reële brandstofprijs van één of
meerdere brandstoffen aanzienlijk lager is dan de gemiddelde
brandstofprijs dan kan voor de bepaling van de TVT van
Maatregelen, waarvan de TVT sterk beïnvloed wordt door de prijs
van die brandstof, een afzonderlijke brandstofprijs gebruikt
worden. De Klant motiveert dit en legt het nodige bewijsmateriaal
voor. Elia oordeelt of het voorgelegde bewijsmateriaal voldoet als
verantwoording.

Indien het voorgelegde bewijsmateriaal niet voldoet dan dient de Elia
– brandstofprijs te worden gebruikt. Indien de Klant geen keuze
kenbaar maakt aan Elia dan wordt de Elia-brandstofprijs gebruikt.

Elia-elektriciteitsprijs – normaal

65,0

€/MWhe

De Elia-brandstofprijs

7

€/GJp

De Terugverdientijd (TVT ) in jaren wordt dan bekomen als zijnde:
TVT =

I
.
Be

V. Procedure
1. Indienen van de Aanvraag
De Klant richt een Schriftelijke Aanvraag tot Elia met gebruikmaking van het
aanvraagformulier (zie bijlage 1). De Klant kan steeds voorafgaand aan de
Aanvraag Elia contacteren via e-mail (reg@elia.be) om na te gaan of de
Maatregel inderdaad in aanmerking komt voor een Premie.
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De Aanvraag omvat het invulde aanvraagformulier, de energiestudie
(onderdeel ‘IV. Toelichting Premie’) en eventuele ondersteunende
documenten.
De Aanvraag gebeurt door het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
aangetekend toe te sturen aan Elia. Alle ondersteunende documenten en de
energiestudie die behoren tot de Aanvraag mogen elektronisch worden
aangeleverd aan Elia.
De Aanvraag doet geen recht op een Premie ontstaan in hoofde van de Klant.
2. Volledigheid van de Aanvraag
Elia zal, binnen de 7 Dagen na ontvangst van de Aanvraag, de ontvangst
ervan bevestigen aan de Klant. Indien het dossier niet volledig is, zal Elia
binnen de 35 Dagen aangeven welke bijkomende documenten of gegevens
de Klant dient te verschaffen.
3. Onderzoek van de Aanvraag en voorlopige bepaling van de Prem ie.
a) Onderzoek en behandelingstermijn
Zoals reeds hierboven aangegeven, zijn er twee categorieën van
Maatregelen.
De maximale behandelingstermijn bedraagt naargelang de categorie
waarbinnen de maatregel valt:
Premie
Categorie A
Categorie B

Behandelingstermijn (Dagen)
35
91

De
maximale
behandelingstermijn
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, terugverdientijd,
energiebesparing, uiterste aanvangsdatum, realisatiedatum etc., correct en
realistisch is. De Klant zal aan deze onafhankelijke 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 Klant in de
Goedkeuringsbeslissing.
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Het bedrag van de Premie zoals meegedeeld aan de Klant 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 Klant gerapporteerde gegevens uit het Rapporteringformulier, tenzij
Elia omwille van budgettaire beperkingen niet kan ingaan op vraag tot een
hogere Premie.
4. Goedkeuringsbeslissing en engagement van de Klant
Elia neemt haar Goedkeuringsbeslissing op basis van de informatie verschaft
door en eventueel na overleg met de Klant 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 Klant 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 Klant 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 9 hieronder die
van toepassing is van zodra Elia de Aanvraag heeft ontvangen, zijn Elia en
de Klant pas contractueel gebonden na ontvangst door Elia van de door de
Klant getekende en geparafeerde Goedkeuringsbeslissing en Algemene
Voorwaarden. De contractuele relatie tussen Elia en de Klant wordt geregeld
door de volgende contractuele documenten:
a) de Goedkeuringsbeslissing
b) de Algemene Voorwaarden
c) de Aanvraag
Bij tegenstrijdigheid tussen bovengenoemde documenten, heeft
eerstgenoemde document steeds voorrang op het volgende document.

het

De beslissing van Elia tot afwijzing van de Aanvraag zal de redenen voor
deze afwijzing bevatten. De Klant kan steeds een nieuwe aangepaste
Aanvraag indienen.
Elia kan de Aanvragen voor Maatregelen afwijzen ondermeer, maar niet
uitsluitend, indien de door Elia voorziene financiële middelen voor de
uitvoering van haar REG-actieplan zijn uitgeput, indien de door de Klant in de
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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 Klant 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 Klant ondertekende en geparafeerde
Goedkeuringsbeslissing en Algemene Voorwaarden, kan de Klant de
contractuele situatie met Elia enkel nog wijzigen met het Schriftelijke akkoord
van Elia.
6. Verplichtingen van de Klant
Om aanspraak te kunnen maken op de Premie, is de Klant er toe 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 Klant dient de realisatie van de Maatregel aan te vangen ten laatste op
Uiterste Aanvangsdatum bepaald in de Goedkeuringsbeslissing en
realiseren niet later dan de Realisatiedatum zoals aangegeven in
Goedkeuringsbeslissing. De Realisatiedatum betekent het einde van
uitvoeringstermijn die maximaal 2 jaar bedraagt.

de
te
de
de

Indien de Klant de Realisatiedatum niet kan respecteren, zal hij Elia daarvan
onmiddellijk Schriftelijk op de hoogte brengen met opgave van de redenen
daarvan.
Indien de overschrijding van de Realisatiedatum niet op een redelijke wijze
kan gemotiveerd worden door de Klant - Elia oordeelt alleen over het redelijk
karakter van deze motivatie - kan de Premie per volledige week vertraging
vanaf de Realisatiedatum, automatisch, zonder dat hiertoe enige
ingebrekestelling vereist is, verminderd worden met 10% van de Premie
bepaald in de Goedkeuringsbeslissing.
Elia zal een gemotiveerde Aanvraag tot wijziging van de Realisatiedatum niet
onredelijk weigeren.
b) Rapportering en evaluatie van de gerealiseerde Maatregel
De Klant zal aan Elia, ten laatste op de Realisatiedatum, eventueel gewijzigd
zoals hierboven aangegeven, rapporteren betreffende de realisatie van de
Maatregel met gebruikmaking van het respectievelijke Rapporteringsformulier
dat als bijlage 2 hierbij gaat. De Klant zal het Rapporteringsformulier
aangetekend overmaken. Alle ondersteunende documenten, zoals facturen
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voor de uitgevoerde investeringen, die behoren tot de Rapportering mogen
elektronisch worden aangeleverd aan Elia.
De Klant 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 Klant de afwijking uitgebreid
verantwoorden. Het bedrag van de Premie kan door Elia herberekend
worden, zowel naar omhoog als naar omlaag, op basis van de definitieve
gegevens zoals aangetoond door de Klant in het rapporteringdossier.
De Klant 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 kan leiden tot een vermindering van de Premie.
7. Betaling van de Prem ie
Na de rapportering en 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:
1. de bewijzen (o.a. maar niet beperkt tot de facturen en/of
bestellingen) bijgevoegd bij het Rapporteringsformulier. De
facturen moeten gedateerd zijn na datum van de energiestudie
en mogen daarenboven maximum 1 jaar oud zijn op datum van
de indiening van de factuur;
2. een eventuele vermindering van de Premie wegens
overschrijding van de Realisatiedatum;
3. 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 Klant.
De Klant komt enkel in aanmerking voor de Premie indien hij zijn capaciteit
van Klant nog bezit op datum van ontvangst van de Aanvraag.
8. Schorsing van term ijnen
Alle termijnen in de Goedkeuringsbeslissing en in deze Algemene
Voorwaarden worden geschorst tijdens volgende periodes:
a. Periode van 15 juli tot en met 15 augustus;
b. Periode van 22 december tot en met 31 december;
c. Wettelijke feestdagen.
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9. Aansprakelijkheid
Elia draagt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die zou zijn
veroorzaakt aan de Klant of aan derden door of n.a.v. de realisatie van een
Maatregel.
10. In gebreke blijven
Indien Elia of de Klant tekort schieten 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.
De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen
is tegenover de andere partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de
andere partij geleden of te lijden schade.
11. Confidentialiteit
Elia verbindt zich er toe om alle informatie die zij in het kader van de
procedure tot toekenning van de Premie van de Klant 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 Klant 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 Klant 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.
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AANVRAAGFORMULIER
Maatregel
Bij indiening van onderstaand aanvraagformulier vraagt de Klant aan Elia een Premie voor de realisatie
van een energiebesparende Maatregel. Dit is een Maatregel die door de Aanvrager geïdentificeerd is.

De gegevens worden ingediend overeenkomstig de bepalingen van de 'Algemene Voorwaarden Elia
REG-premies 2020'. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op de Elia website "www.elia.be"
onder de rubriek Producten en Diensten; REG-actieplan.

1. Identificatie Klant:
Firma:
Vertegenwoordigd door ondergetekende:
Met maatschappelijke zetel gelegen te:
Adres van de Site waar de Maatregelen
worden uitgevoerd:
Bankrekeningnummer:
BTW-nummer:
NACE-code:

2. Identificatie Aanvraag:
Datum Aanvraag (i.e. postdatum):

3. Identificatie SPOC (single point of contact):
Naam:
Telefoon:
Fax:
GSM:
E-mail:
Adres:

4. Beschrijving van de Maatregel:
Naam van de maatregel:
Uiterste Aanvangsdatum:
Realisatiedatum:

Aanvraagformulier Maatregel 1/2
/2

Bondige beschrijving van de Maatregel (huidige en toekomstige situatie):

Technische beschrijving en kostenschatting van de uit te voeren werken:

Mogelijke hinderpalen bij de realisatie van de Maatregel, impact van de Maatregel op de bedrijfsvoering,
eventuele extra exploitatiekost (niet te verrekenen in de Terugverdientijd):

Investeringskost (EUR):
Financiële energiebesparing (EUR/jaar):
Besparingspotentieel elektriciteit
(MWh/jaar):
Besparingspotentieel brandstof (GJ/jaar):
Primaire energiebesparing (GJp/jaar):
Ik voeg bij mijn aanvraag een gedetailleerde studie van de
energiebesparing van de Maatregel. De studie omvat schema's en berekeningen van de oude situatie (of
de referentiesituatie) en de nieuwe situatie.

5. Identificatie Site (korte beschrijving van de Site):
Ik voeg bij deze Aanvraag, in bijlage, een korte beschrijving van de Site waarop de Maatregelen van
toepassing zijn. De beschrijving dient de volgende aspecten te bevatten: voornaamste producten en
productieprocessen, arbeidsregime (continu, 2-ploegen, ...), bondige beschrijving van de reeds
aanwezige energiezorg, ...

6. Identificatie energieprijzen:
Ik heb in deze Aanvraag:
de huidige conventionele energieprijzen gebruikt, vermeld in de Algemene Voorwaarden mijn
huidige energieprijzen gebruikt. Ik voeg hierbij de nodige verantwoordingsstukken toe: contracten
of facturen, over een venster van 12 maanden, die mijn energieprijzen kunnen staven.

Ik verklaar hierbij op woord van eer dat ik de beslissing tot uitvoering van de Maatregelen vermeld in
deze Aanvraag nog niet heb genomen.
Gedaan te…………………………………………de…………………………. 2020.
DE KLANT :
HANDTEKENING:

NAAM:
HOEDANIGHEID :

Aanvraagformulier Maatregel 2/2
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Elia REG-Premies
RAPPORTERINGSFORMULIER
Maatregel
Bij indiening van onderstaand Rapporteringsformulier vraagt de Klant 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 Klant:
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 Klant 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 Klant 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…………………………. 2020.
DE AANVRAGER:
HANDTEKENING:

NAAM:
HOEDANIGHEID:

Rapporteringsformulier Maatregel 1/1

