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Tussen 

 

ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV, een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 

Keizerslaan 20, 1000 Brussel, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0731.852.231 en vertegenwoordigd door 

XXX en XXX, daartoe naar behoren gemachtigd,  

 

hierna "ELIA" genoemd, 

 

en 

 

XXX, gevestigd te, ... / een vennootschap naar het recht van ..., met maatschappelijke zetel te XXX/..., ingeschreven 

onder het ondernemingsnummer xxxxx.xxx.xxx en vertegenwoordigd door x, daartoe naar behoren gemachtigd, 

 

hierna de "CAPACITEITSLEVERANCIER" genoemd, 

 

ELIA en de CAPACITEITSLEVERANCIER worden samen de "Partijen" genoemd. 
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Er wordt voorafgaandelijk het volgende uiteengezet: 

o ELIA exploiteert het ELIA-net waarover zij een eigendomsrecht of minstens een gebruiksrecht 

heeft (hierna het "ELIA-Net" genoemd);  

o ELIA werd aangesteld als transmissienetbeheerder overeenkomstig de wet van 29 april 1999 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna "Elektriciteitswet"). Deze aanstelling 

gebeurde krachtens het ministerieel besluit van 13 januari 2020 tot aanwijzing van Elia 

Transmission Belgium NV als netbeheerder overeenkomstig artikel 10 van de Elektriciteitswet;   

o ELIA is ook aangewezen als beheerder van het gewestelijke of lokale transmissienet in elk van 

de gewesten, overeenkomstig de toepasselijke decreten en -ordonnanties;  

o ELIA is onder meer verantwoordelijk voor de veiligheid, betrouwbaarheid en doeltreffendheid 

van het ELIA-Net; 

o De Elektriciteitswet  stelt een capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna "CRM" genoemd) in, 

om het probleem van de afstemming van het aanbod van en de vraag naar elektriciteit aan te 

pakken; 

o Na de publicatie van de resultaten van de Veiling, zoals bepaald in artikel 7undecies, §10 van 

de Elektriciteitswet, of na validatie van de transactie op de Secundaire Markt, ondertekenen de 

Capaciteitsleveranciers een Capaciteitscontract met ELIA;  

o De Elektriciteitswet bepaalt dat de taken die in het kader van het 

Capaciteitsvergoedingsmechanisme aan ELIA zijn toegewezen, openbare dienstverplichtingen 

zijn waarvan de netto-kosten worden gefinancierd overeenkomstig de nadere regels bepaald in 

artikel 21quinquies van de Elektriciteitswet. Volgens artikel 7undecies, § 11 van de 

Elektriciteitswet moeten de financieringsregels van deze bepaling ELIA in staat stellen over de 

nodige financiële middelen te beschikken om de Maandelijkse Vergoeding te betalen; om deze 

reden zijn deze financieringsregels essentieel om het Contract uit te voeren.  

o Artikel 7undecies, §11 van de Elektriciteitswet bepaalt dat het Capaciteitscontract in 

overeenstemming moet zijn met de Werkingsregels van de CRM; 

o Het standaardcapaciteitscontract wordt gepubliceerd op de website van ELIA nadat het door de 

CREG is goedgekeurd, overeenkomstig artikel 7undecies, §11 van de Elektriciteitswet.  

 

BIJGEVOLG IS HET ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 
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Article 1. DEFINITIES   

1.1 Tenzij anders bepaald, zijn de definities zoals neergelegd in de Verordening (EU) 2019/943, in de 

Elektriciteitswet, in de uitvoeringsbesluiten, en onder meer in het Federaal Technisch Reglement, 

en de krachtens artikel 7undecies, §12 van de Elektriciteitswet vastgestelde Werkingsregels, van 

toepassing op dit Contract. 

2.1 Voor de toepassing van het Contract gelden de volgende definities:  

 

 

1 Belgische Regelzone De Regelzone waarvoor ELIA overeenkomstig de Elektriciteitswet als 

netbeheerder is aangewezen. 

2 Bijlage Een bijlage bij dit Contract. 

3 Contract Het huidige contract dat in overeenstemming is met het 

standaardcapaciteitscontract, zoals goedgekeurd door de CREG in 

toepassing van artikel 7undecies, §11 van de Elektriciteitswet.   

4 CREG De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, 

zoals gedefinieerd in artikel 2, 26° van de Elektriciteitswet. 

5 ENTSO-E 

Het Europees netwerk van transmissiesysteembeheerders voor 
elektriciteit bedoeld in artikel 28 van Verordening (EU) 2019/943 van 
het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de 
interne markt voor elektriciteit. 

6 Financiële Penaliteit  Een financiële penaliteit voorzien in Hoofdstuk 8 van de 

Werkingsregels. 

7 Maandelijkse Vergoeding  De vergoeding bedoeld in artikel 7undecies, § 11 van de 

Elektriciteitswet. 

8 RCC Het regionale coördinatiecentrum opgericht op grond  van artikel 35 

van Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de 

Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit 

9 Werkingsregels  De regels bedoeld in artikel 7undecies, § 12 van de Elektriciteitswet.  

10 Wet van 2 augustus 2002  Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 

betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals gewijzigd. 
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Article 2. INTERPRETATIE  

 De titels en hoofdingen in het Contract worden enkel vermeld omwille van de vereenvoudiging van 

verwijzingen en drukken geenszins de bedoelingen van de Partijen uit. Zij worden niet in aanmerking 

genomen bij de interpretatie van de bepalingen van het Contract 

 De Bijlagen bij het Contract maken een geïntegreerd deel uit van het Contract. Elke verwijzing naar het 

Contract heeft ook betrekking op de Bijlagen en omgekeerd. In geval van tegenstrijdigheid tussen een 

Bijlage bij het Contract en de andere bepalingen van het Contract, hebben deze laatste voorrang 

 De verdere uitwerking van de Werkingsregels in het Contract mag in geen geval worden beschouwd als 

een afwijking van de Werkingsregels. 

 Onverminderd de uitwisselingen tussen de Partijen op grond van de Werkingsregels vóór de sluiting van 

het Contract, hebben de documenten die vóór de datum van de sluiting van het Contract tussen ELIA 

en de CAPACITEITSLEVERANCIER zijn uitgewisseld, geenszins voorrang op de bepalingen van dit 

Contract, noch komen zij in de plaats ervan. 

 Indien een termijn bepaald in het Contract eindigt op een zaterdag, een zondag of een officiële Belgische 

feestdag, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende Werkdag; 

Article 3. SLUITING VAN HET CONTRACT  

 Behoudens de vroegtijdige beëindiging van het Contract in overeenstemming met de bepalingen van 

het Contract en de Werkingsregels, omvat de geldigheidsduur van het Contract zowel de 

Transactieperiode(s), als, in voorkomend geval, de bijbehorende Pre-leveringsperiode(s), waarvan de 

respectieve duur wordt gespecificeerd, voor een Gecontracteerde Capaciteit van de CMU of, in 

voorkomend geval, meerdere CMU’s in geval van Gekoppelde Capaciteiten, zoals beschreven in de 

overeenkomstige bijlage(n) A.1. Niettegenstaande de voorgaande zin, kunnen verplichtingen met 

betrekking tot vertrouwelijkheid, betaling, aansprakeljkheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting, 

alsmede verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, deze 

geldigheidsduur overschrijden wat betreft de nakoming van verplichtingen die ontstaan tijdens en ter 

gelegenheid van de Transactieperiode(s) en, in voorkomend geval, de bijbehorende Pre-

leveringsperiode(s). 

 De CAPACITEITSLEVERANCIER informeert de Netgebruiker(s) of CDS-gebruiker(s) op wie hij een 

beroep doet om de CMU  of meerdere CMU’s in geval van Gekoppelde Capaciteiten  te vormen, over 

de reikwijdte van de bepalingen van dit Contract en van  de eventuele wijzigingen aan dit Contract. De 

CAPACITEITSLEVERANCIER zal in zijn contractuele relaties met die Netgebruiker(s) of CDS-

Gebruiker(s) al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat de tussenkomst van die Netgebruiker(s) of 



 

 

9 

CDS-Gebruiker(s) geen belemmering of moeilijkheid vormt voor de uitoefening door ELIA van haar 

rechten en verplichtingen, zoals die opgenomen zijn in dit Contract en de Werkingsregels ten aanzien 

van de CAPACITEITSLEVERANCIER.  Onverminderd de verplichtingen van ELIA mag de 

CAPACITEITSLEVERANCIER zich niet beroepen op het gedrag van de genoemde Netgebruiker(s) of 

CDS-Gebruiker(s) die respectievelijk een Ontbrekend Volume of Ontbrekende Capaciteit heeft (hebben) 

veroorzaakt, om de toepassing van de Financiële Penaliteit of de Onbeschikbaarheidspenaliteit, 

naargelang het geval, of zijn andere verplichtingen op grond van de Werkingsregels of dit Contract te 

vermijden. 

 De CAPACITEITSLEVERANCIER doet ten opzichte van ELIA en binnen de perken van dit Contract 

afstand van zijn algemene, bijzondere of andere voorwaarden, ongeacht wanneer of in welke vorm deze 

werden overgemaakt. 

 De Partijen zorgen ervoor dat hun eigen wederzijdse contractuele relaties steeds gebaseerd zijn op het 

bestaan en de goede uitvoering van de nodige contractuele afspraken met de betrokken partijen die één 

van de andere Gereguleerde Contracten hebben gesloten met ELIA of met een andere netbeheerder 

binnen de Belgische Regelzone. 

 De CAPACITEITSLEVERANCIER bevestigt, door middel van het formulier bedoeld in artikel 3, § 2, 

tweede lid van het Koninklijk Besluit  “Ontvankelijkheidscriteria”, opgenomen in Bijlage C, zijn afstand 

van zijn recht op exploitatiesteun voor de betrokken CMU tijdens de betrokken Transactieperiode(s). De 

CAPACITEITSLEVERANCIER verbindt zich ertoe geen exploitatiesteun voor de betrokken CMU, of in 

voorkomend geval, de betrokken CMUs, indien het Verbonden Capaciteiten betreft,te vragen voor de 

betrokken Transactieperiode(n). 

 

Article 4. VOORWERP VAN HET CONTRACT  

 Overeenkomstig artikel 7undecies, §11 van de Elektriciteitswet heeft het Contract betrekking op de 

rechten en plichten van ELIA en de CAPACITEITSLEVERANCIER voor de CMU, of, in voorkomend 

geval, voor meerdere CMU’s in geval van Gekoppelde Capaciteiten, en dit vanaf het moment dat zij het 

voorwerp uitmaakt van ten minste één Transactie die ofwel het resultaat is van de validering van de 

resultaten van de Veiling  door de CREG (wanneer de Transactie voortvloeit uit de Primaire Markt), ofwel 

het resultaat van de validering door ELIA van de transactie op de Secundaire Markt (wanneer de 

Transactie voortvloeit uit de Secundaire Markt, maar behoudens een verzoek van de CREG aan ELIA 

om de door ELIA gevalideerde transactie op de Secundaire Markt te annuleren) binnen de 10 

Werkdagen na deze validatie te annuleren). Het Contract wordt elektronisch ondertekend door de 

Partijen. Voor elke Transactie wordt een Bijlage A.1 aangemaakt of, in voorkomend geval, aangepast 

en elektronisch ondertekend. In geval van een Gezamenlijk Bod  wordt een Bijlage A.2, waarin de 

Geassocieerde  Leveringspunten worden vermeld, voor elke Leveringsperiode aangepast. Bijlage A.2 

wordt eveneens elektronisch ondertekend. 
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 Door het Contract te sluiten voor één of meerdere Transacties, verbindt de 

CAPACITEITSLEVERANCIER zich ertoe de verplichtingen die voortvloeien uit de Werkingsregels en 

het Contract na te komen, en dit gedurende elke Transactieperiode en, in voorkomend geval, gedurende 

elke bijbehorende Pre-leveringsperiode en dat onverminderd artikel 3.1. 

 Als tegenprestatie voor het nakomen van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Werkingsregels en 

het Contract tijdens een Transactieperiode, heeft de CAPACITEITSLEVERANCIER recht op de 

Capaciteitsvergoeding, in overeenstemming met artikel 7undecies, §11, vierde lid van de 

Elektriciteitswet en in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in artikel 5 van het Contract. 

 Onverminderd artikel 7 brengt een inbreuk op de Pre-leveringsverplichtingen en/of de 

Beschikbaarheidsverplichtingen de toepassing met zich van één of meer penaliteiten, bepaald door de 

Werkingsregels. Over deze inbreuken wordt door ELIA, overeenkomstig de in paragraaf 5.3 beschreven 

modaliteiten, een rapport opgesteld over de pre-leveringsactiviteiten wat de Pre-leveringsverplichtingen 

betreft, en een rapport van de leveringsactiviteiten wat de Beschikbaarheidsverplichtingen betreft. 

 De CAPACITEITSLEVERANCIER heeft ook een Terugbetalingsverplichting ten opzichte van ELIA. De 

modaliteite van deze verplichting zijn opgenomen in het Koninklijk Besluit ”Methodologie” en in de 

Werkingsregels. 

 

Article 5. VERGOEDING, PENALITEITEN EN 
TERUGBETALINGSVERPLICHTING  

 Bepaling van de vergoeding  

 De Werkingsregels regelen de vaststelling van de Capaciteitsvergoeding ("pay-as-bid"). 

 De Capaciteitsvergoeding wordt uitgedrukt in euro's per MW per jaar (€/MW /jaar) en dekt de 

Gecontracteerde Capaciteit voor elke Transactie, beperkt tot de Transactieperiode en vermeld in Bijlage 

A.1 van dit Contract.  De Capaciteitsvergoeding wordt betaald in de vorm van een Maandelijkse 

Vergoeding, vanaf de eerste maand van de Transactieperiode, overeenkomstig de formule en de 

modaliteiten die hierna worden bepaald. 

 De Maandelijkse Vergoeding wordt ex ante gefactureerd, door de CAPACITEITSLEVERANCIER op 

basis van de in paragraaf 5.1.5 opgenomen formule, onder voorbehoud van de in paragraaf 5.1.4 

bedoelde afrekening. De ex ante-factuur wordt betaald overeenkomstig de modaliteiten voorzien in 

artikel 6, behoudens de mogelijkheid tot betwisting van de ex-ante factuur overeenkomstig paragraaf 

5.4.1. 

 De Maandelijkse Vergoeding maakt ook het voorwerp uit van een maandelijkse afrekening opgesteld 

door ELIA op basis van de in de paragraaf 5.1.5 voorziene formule en binnen de termijn voorzien in 

paragraaf 5.3.2. Het eventuele verschil tussen de maandelijkse afrekening en de factuur ex ante maakt 
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het voorwerp uit van een corrigerende factuur of creditnota (pro forma en vervolgens definitief), 

opgesteld door de CAPACITEITSLEVERANCIER, overeenkomstig de modaliteiten beschreven in 

artikel 6. 

 De Maandelijkse Vergoeding voor elke Transactie is gelijk aan de som voor elk van de uren van de 

Transactieperiode voor de desbetreffende maand van het product van de over het uur Gecontracteerde 

Capaciteit vermenigvuldigd met de Capaciteitsvergoeding en gedeeld door het aantal uren van de 

desbetreffende Periode van Capaciteitslevering. Dit wordt weergegeven door de volgende formule: 

 

                                            𝑀𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑔𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑, 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑀)

= ∑  

𝑤

𝑡=1

(𝐺𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑 , 𝑡)

∗
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑣𝑒𝑟𝑔𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔 ( 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑)

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑑𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑀 𝑜𝑚𝑣𝑎𝑡
 ) 

Waar: 

o 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑 is de unieke identificatiecode van de Transactie, zoals gespecificeerd in de 

CRM IT-interface en in Bijlage A.1 van het Contract;  

o 𝐷𝑒𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑀 is de maand die geheel of gedeeltelijk door de 

Transactieperiode wordt bestreken en die tot de Periode van Capaciteitslevering behoort;  

o 𝑡 𝑒𝑛 𝑤 staan respectievelijk voor de uren en het totale aantal uren voor de desbetreffende 

maand van een Transactieperiode; 

o 𝐺𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡  ( 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑 , 𝑡) is de Gecontracteerde Capaciteit van de 

Transactie van de CMU per uur, beschikbaar in het Contract en in de CRM IT-interface; 

o 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑣𝑒𝑟𝑔𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑) is de vergoeding die aan de 

CAPACITEITSLEVERANCIER wordt toegekend in ruil voor het beschikbaar stellen van hun 

capaciteit, per Transactie bepaald zoals gespecificeerd in Bijlage A.1 en uitgedrukt in € / 

MW / jaar; 

° 

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑀 𝑜𝑚𝑣𝑎𝑡 

is het aantal uren tijdens de Periode van Capaciteitslevering die de betreffende  maand M omvat. 

 

De Maandelijkse Vergoeding kan met de volgende elementen worden verminderd, overeenkomstig de 

Werkingsregels: 

o De toepasselijke Onbeschikbaarheidspenaliteiten, zoals beperkt door de 

maandelijkse/jaarlijkse limiet; 
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o De tijdelijke of definitieve vermindering van de Maandelijkse Vergoeding zoals bepaald, 

overeenkomstig sectie 9.6.4 van de Werkingsregels, tijdens de volgende Periode van 

Capaciteitslevering of meerdere Periodes van Capaciteitslevering; 

o De toepasselijke Terugbetalingsverplichtingen zoals beperkt door de Stop-Loss. 

 Bepaling van penaliteit(en) en Terugbetalingsverplichting 

 Financiële Penaliteiten vastgesteld in de Pre-leveringsperiode  

5.2.1..1. In overeenstemming met Hoofdstuk 8 van de Werkingsregels, wanneer ELIA een 

Ontbrekend Volume (MW) per Gecontracteerde Capaciteit vaststelt, worden er door ELIA 

Financiële Penaliteiten toegepast op de CAPACITEITSLEVERANCIER, in 

overeenstemming met paragraaf 5.3.1 en artikel 6 en binnen de limieten van sectie 8.4.3 

van de Werkingsregels. 

 Onbeschikbaarheidspenaliteiten, vastgesteld tijdens de Periode van Capaciteitslevering 

5.2.2..1. In overeenstemming met hoofdstuk 9 van de Werkingsregels past ELIA, wanneer ELIA 

een Ontbrekende Capaciteit(MW) vaststelt voor de CMU voor een maand van de in Bijlage 

A.1 opgenomen Transactie, Onbeschikbaarheidspenaliteiten toe op de 

CAPITEITSLEVERANCIER voor de betreffende maand, in overeenstemming met 

paragraaf 5.3.2 en artikel 6. 

5.2.2..2. Het totale bedrag van de Onbeschikbaarheidspenaliteiten dat de 

CAPACITEITSLEVERANCIER voor de CMU kan worden aangerekend, zowel op maand- 

als op jaarbasis, voor zijn Transactie(s) op de Primaire Markt of voor zijn Transacties die 

voortkomen uit de Secundaire Markt, voor dewelke de Transactieperiode één (of meer) 

volledige Periode(s) van Capaciteitslevering beslaat, is beperkt overeenkomstig sectie 

9.6.2 van de Werkingsregels. 

 

 Terugbetalingsverplichting bepaald tijdens de Periode van Capaciteitslevering en Stop-Loss 

5.2.3..1. Overeenkomstig sectie 12.4 van de Werkingsregels past ELIA de 

Terugbetalingsverplichting(en) verbonden aan een Transactie toe op de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, volgens de modaliteiten van paragraaf 5.3.2 en artikel 6 

5.2.3..2. . Voor een Transactie waarvan de Transactieperiode overeenstemt met één (of meerdere) 

volledige Periode(s) van Capaciteitslevering, mag het totaal van de 

Terugbetalingsverplichtingen die ELIA voor deze Transactie toepast op de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, over een Periode van Capaciteitslevering niet hoger zijn 

dan het Stop-Loss Bedrag voor deze Transactie, zoals gedefinieerd in sectie 12.3.3 van 

de Werkingsregels. 

 

 Uitgifte van de rapporten over de pre-leverings- en leveringsactiviteiten en de 

maandelijkse afrekeningen  
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 Pre-leveringsperiode   

5.3.1..1. De elektronische uitgifte van het rapport over de pre-leveringsactiviteiten, waarin, in 

voorkomend geval, 

 

o het Ontbrekende Volume en de Financiële Penaliteiten worden vermeld, is 

gebaseerd op de status van de CMU, namelijk, al naargelang het geval: Indien 

de CMU een Bestaande CMU is: ELIA deelt dit rapport over de pre-

leveringsactiviteiten mee aan de CAPACITEITSLEVERANCIER, 

overeenkomstig  de modaliteiten bepaald in   sectie  8.4.4 van de 

Werkingsregels, binnen een maximumtermijn van: 

 30 Werkdagen vanaf het moment van de pre-leveringscontrole (𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 1  𝑒𝑛/

𝑜𝑓 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 2 ),  ; of 

 10 Werkdagen vanaf de datum van de bijkomende pre-leveringscontrole zoals 

bedoeld in § 416 van de Werkingsregels, in geval van betwisting van het 

rapport over de pre-leveringsactiviteiten, overeenkomstig §415 van de 

Werkingsregels.  

o  Indien de CMU een Additionele of Virtuele CMU is: ELIA deelt dit rapport over 

de pre-leveringsactiviteiten mee aan de CAPACITEITSLEVERANCIER, 

overeenkomstig de modaliteiten bepaald in sectie 8.4.4 van de Werkingsregels, 

, binnen 20 Werkdagen na de 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 1   en/of 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 2  controlemomenten. 

 Periode van Capaciteitslevering  

5.3.2..1. Voor elke maand M verstrekt ELIA, langs elektronische weg, ter attentie van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, voor de Transactie(s) voor de CMU zoals bepaald in de 

Bijlage(n) A.1, de volgende 2 documenten 

 

o Ten laatste op de 10de van maand M+1, een maandelijkse afrekening die, voor 

de genoemde maand M, de details bevat van de Maandelijkse Vergoeding voor 

elke betrokken Transactie en het detail van de ex ante-factuur van de op basis 

van paragraaf 5.1.3 en paragraaf 6.2.7 gefactureerde Maandelijkse Vergoeding; 

o Ten laatste op de 15e van maand M+2, een rapport over de leveringsactiviteiten, 

waarin voor maand M voor een CMU en haar Transactie(s) de volgende 

elementen worden vermeld :  

 Beschikbare Capaciteit van de CMU;  
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 In voorkomend geval de bepaling van de Ontbrekende Capaciteit; 

 In voorkomend geval, de vaststelling van het bedrag van de 

Onbeschikbaarheidspenaliteiten en de bijbehorende maandelijkse 

penaliteitslimiet; 

 In voorkomend geval, de bepaling van het bedrag van de 

Terugbetalingsverplichting en het bijbehorende Stop-Loss Bedrag. 

 

 

 

 

 

 Betwisting 

 Ex ante-facturatie  

5.4.1..1. In geval van niet-conformiteit van de ex ante-factuur, en onverminderd de afrekening 

bedoeld in paragraaf 5.1.4 en de betwisting overeenkomstig paragraaf 5.4.2, deelt ELIA 

deze niet-conformiteit mee langs elektronische weg binnen de 10 Werkdagen na de 

uitreiking van de factuur.  De niet-conformiteit van de factuur wordt beoordeeld aan de 

hand van de in paragraaf 6.1 opgenomen vereisten voor het uitreiken van de factuur, het 

aantal uren dat van toepassing is op de Transactie(s) beperkt tot de duur van maand M en 

de eventuele verminderingen van de Maandelijkse Vergoeding als bedoeld in paragraaf 

5.1.6, 2de bullet die ELIA voorafgaand aan de ex ante-facturatie aan de 

CAPACITEITSLEVERANCIER heeft medegedeeld. 

5.4.1..2. Indien de ex ante-factuur wordt afgewezen omdat zij niet in overeenstemming is met 

paragraaf 6.1, zal de ex ante-factuur binnen de 10 Werkdagen door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER worden gecorrigeerd en betaald overeenkomstig paragraaf 

6.3.1, indien de gecorrigeerde factuur conform is. Indien de gecorrigeerde factuur niet 

conform is, zijn paragraaf 5.4.1.1 en deze paragraaf opnieuw van toepassing.  

In geval van een fout in het bedrag van de ex ante-factuur als gevolg van een onjuiste 

toepassing van de formule beschreven in paragraaf 5.1.5, of van het niet in aanmerking 

nemen van een tijdelijke of permanente verlaging van de Maandelijkse Vergoeding als 

bedoeld in sectie 9.6.4 van de Werkingsregels, zal de ex ante-factuur het voorwerp 

uitmaken van een creditnota opgesteld door de CAPACITEITSLEVERANCIER en moet 

deze laatste wachten op de afrekening als bedoeld in paragraaf 5.1.4 alvorens de 

Maandelijkse Vergoeding te factureren. 

 

 Maandelijkse afrekening 
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5.4.2..1. Om ontvankelijk te zijn, moet elke betwisting betreffende het geheel of een deel van het 

verschil tussen het bedrag van de ex ante-factuur en het bedrag resulterend uit de 

maandelijkse afrekening, opgenomen in paragraaf 5.3.2, binnen de 20 Werkdagen na 

ontvangst van de afrekening per e-mail met ontvangstbevestiging aan ELIA worden 

toegezonden. Deze e-mail bevat de redenen voor de betwisting, die zo begrijpelijk en 

gedetailleerd mogelijk moeten worden uiteengezet. 

5.4.2..2. De Partijen onderhandelen te goeder trouw teneinde binnen de 60 Werkdagen na 

ontvangst van de e-mail gespecificeerd in paragraaf 5.4.1 overeenstemming te bereiken 

over het betwiste bedrag van de maandelijkse afrekening. 

5.4.2..3. In geval van gedeeltelijke of volledige overeenstemming tussen de Partijen over het 

verschil tussen het bedrag van de ex-ante factuur dat niet betwist wordt en het bedrag 

resulterend uit de maandelijkse afrekening,  zal het nieuwe, onbetwiste overeengekomen 

bedrag het voorwerp uitmaken van een factuur, respectievelijk een creditnota, die moet 

worden uitgegeven door de CAPACITEITSLEVERANCIER overeenkomstig artikel 6, 

afhankelijk van het feit of de gedeeltelijke of volledige overeenstemming resulteert in een 

bijkomende schuld of vordering voor ELIA ten opzichte van het vooraf gefactureerde 

bedrag. Bij gebreke van een dergelijke bijkomende schuld of vordering zal geen factuur of 

creditnota worden opgesteld door de CAPACITEITSLEVERANCIER. 

5.4.2..4. Bij gebreke aan gedeeltelijke of volledige overeenstemming tussen de Partijen over het 

bedrag van de Maandelijkse Vergoeding die voortvloeit uit de maandelijkse afrekening 

binnen de eerste periode van de 60 Werkdagen bepaald in paragraaf 5.4.2.2, maakt het 

betwiste bedrag of een deel van het betwiste bedrag van de Maandelijkse Vergoeding het 

voorwerp uit van een aparte factuur of een aparte creditnota, op te maken door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, ter dekking van het verschil tussen het bedrag van de ex-

ante factuur waarop de betaling of, in voorkomend geval, de in paragraaf 5.4.2.3 bedoelde 

gedeeltelijke overeenkomst betrekking heeft, en het bedrag van de maandelijkse 

afrekening, indien en voor zover het bedrag van de ex ante-factuur waarvan de betaling is 

verricht, of, in voorkomend geval, de in punt 5.4.2.3 bedoelde gedeeltelijke overeenkomst, 

lager, respectievelijk hoger is dan het bedrag van de maandelijkse afrekening. 

5.4.2..5. Tegelijkertijd blijven beide Partijen streven naar een minnelijk akkoord binnen de 60 

Werkdagen na het verstrijken van de eerste periode als bedoeld in paragraaf 5.4.2.2. In 

geval van minnelijk akkoord tussen de Partijen leidt dit akkoord, naar gelang het geval,  tot 

een corrigerende factuur, of een corrigerende creditnota, uit te geven door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER overeenkomstig artikel 6. Bij gebrek aan een dergelijke 

bijkomende schuld of vordering zal geen factuur of creditnota worden opgesteld door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER.  

5.4.2..6. Indien na de tweede periode van 60 Werkdagen nog geen akkoord is bereikt, kunnen de 

Partijen de in artikel 15 bedoelde geschillenprocedure inleiden. 

 

 Financiële Penaliteiten en Onbeschikbaarheidspenaliteit 

5.4.3..1. Om ontvankelijk te zijn, moet elke betwisting met betrekking tot het geheel of een deel van 

het bedrag van de Financiële Penaliteiten of Onbeschikbaarheidspenaliteiten dat 

voortvloeit uit de rapporten over de pre-leverings- of leveringsactiviteiten waarnaar 

respectievelijk wordt verwezen in paragraaf 5.3.1 en paragraaf 5.3.2, voldoen aan de 

regels van secties 8.4.4.2 en 9.6.3 van de Werkingsregels. 
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5.4.3..2. In geval van gedeeltelijke of volledige overeenstemming tussen de Partijen, tijdens de 

eerste periode van 60 Werkdagen zoals bedoeld in secties 8.4.4.2 en 9.6.3 van de 

Werkingsregels, over het bedrag van de Financiële Penaliteiten of van de 

Onbeschikbaarheidspenaliteiten die voortvloeien uit de rapporten over de pre-leverings- of 

leveringsactiviteiten, zal het nieuwe onbetwiste bedrag, dat het voorwerp uitmaakt van het 

akkoord, het voorwerp uitmaken van een creditnota, uit te geven door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER in overeenstemming met artikel 6. 

5.4.3..3. In overeenstemming met secties 8.4.4.2 en 9.6.3 van de Werkingsregels, wordt er, bij 

gebrek aan gedeeltelijke of volledige overeenstemming tussen de Partijen over het bedrag 

van de Financiële Penaliteiten of van de Onbeschikbaarheidspenaliteiten die voortvloeien 

uit de rapporten over de pre-leverings/leveringsactiviteiten binnen de eerste periode van 

60 Werkdagen waarnaar in secties 8.4.4.2 en 9.6.3 van de Werkingsregels wordt 

verwezen, voor het betwiste bedrag of een deel van het betwiste bedrag van de 

penaliteiten een aparte creditnota opgesteld overeenkomstig artikel 6. 

5.4.3..4. In geval van een minnelijk akkoord tussen de Partijen tijdens de tweede periode van 60 

Werkdagen, zoals bedoeld in sectie 8.4.4.2 en 9.6.3 van de Werkingsregels, leidt deze 

schikking in voorkomend geval tot een corrigerende factuur met betrekking tot het bedrag 

waarop de aparte creditnota betrekking had, in overeenstemming met artikel 6.. 

5.4.3..5. Indien na de tweede periode van 60 Werkdagen geen minnelijk akkoord is bereikt, kunnen 

de Partijen de geschillenprocedure in overeenkomstig artikel 15 inleiden. 

 

 Terugbetalingsverplichting  

5.4.4..1. Om ontvankelijk te zijn, moet elk geschil met betrekking tot het geheel of een deel van het 

bedrag van de Terugbetalingsverplichting dat voortvloeit uit het in paragraaf 5.3.2 

bedoelde rapport over de leveringsactiviteiten, de regels volgen die zijn vastgelegd in 

sectie 12.4.5 van de Werkingsregels. 

5.4.4..2. In geval van gedeeltelijke of volledige overeenstemming tussen de Partijen, tijdens de 

eerste periode van 60 Werkdagen zoals bedoeld in sectie 12.4.5 van de Werkingsregels, 

over het bedrag van de Terugbetalingsverplichting dat voortvloeit uit het rapport van de 

leveringsactiviteiten, zal het nieuwe, onbetwiste, overeengekomen bedrag het voorwerp 

uitmaken van een factuur, uit te geven door ELIA, overeenkomstig §817 van de 

Werkingsregels en artikel 6. 

5.4.4..3. In overeenstemming met sectie 12.4.5 van de Werkingsregels, bij gebrek aan gedeeltelijke 

of volledige overeenstemming tussen de Partijen over het bedrag van de 

Terugbetalingsverplichting dat voortvloeit uit het rapport van de leveringsactiviteiten, 

binnen de eerste periode van 60 Werkdagen zoals bedoeld in sectie 12.4.5 van de 

Werkingsregels, wordt het betwiste bedrag of een deel van het betwiste bedrag van de 

Terugbetalingsverplichting het voorwerp van een apart factuur in overeenstemming met 

artikel 6. 

5.4.4..4. In geval van een minnelijk akkoord tussen de Partijen tijdens de tweede periode van 60 

Werkdagen waarvan sprake in sectie 12.4.5 van de Werkingsregels, heeft dit akkoord in 

voorkomend geval tot gevolg dat ELIA een corrigerende creditnota uitreikt voor het bedrag 

dat het voorwerp uitmaakte van de aparte  factuur, overeenkomstig artikel 6.  

5.4.4..5. Indien na de tweede periode van 60 Werkdagen geen minnelijk akkoord is bereikt, kunnen 

de Partijen de geschillenprocedure in overeenkomstig artikel 15 inleiden. 
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 Conformiteit met de Werkingsregels 

5.4.5..1. Elk akkoord afgesloten in het kader van onderhavig artikel dient in overeenstemming te 

zijn met de Werkingsregels. 

 

 

Article 6. FACTURERING EN BETALING 

 Vereisten voor de uitreiking van een factuur of creditnota 

 Elke factuur of creditnota, zowel pro forma als definitief, dient ten minste de volgende elementen te 

bevatten 

o Volledige naam en adres van de Partij die de factuur of creditnota opstelt, en respectievelijk van 

de gefactureerde Partij of de begunstigde Partij;  

o BTW-nummer van de Partij die de factuur of creditnota opstelt en, respectievelijk van de 

gefactureerde of de begunstigde Partij; 

o Gefactureerd of gecrediteerd bedrag, uitgedrukt in euro's, en de overeenkomstige details per 

Transactie (met de ID van de betrokken Transactie(s) en voor de CMU (CMU ID)); 

o De BTW volgens de regels van het wetboek van belasting over de toegevoegde waarde; 

o Bankrekening en bankadres (met IBAN-nummer en BIC-code) die voor de betrokken betaling 

zullen worden gebruikt;  

o Factuur- of creditnota-nummer;  

o Datum van afgifte van de factuur of creditnota;  

o Vermelding van de Periode van Capaciteitslevering en de betrokken maand van levering;  

o Referentie, in voorkomend geval, naar de afrekening, het rapport over de pre-leverings- of 

leveringsactiviteiten, het akkoord of de betwisting of eender welke referentie op voorhand vereist 

door ELIA;  

o Betalingstermijn overeenkomstig paragraaf 6.3 hieronder 
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 Elke pro forma en definitieve factuur of creditnota die door de desbetreffende 

CAPACITEITSSLEVERANCIER uit hoofde van dit Contract wordt afgegeven, dient : 

 

o Alle Transacties te dekken waarvan de Transactieperiode geheel of gedeeltelijk 

in de betreffende maand valt;  

o In overeenstemming te zijn met de gegevens die de 

CAPACITEITSLEVERANCIER in zijn Prekwalificatiedossier heeft verstrekt; 

o Te worden afgegeven binnen de in paragraaf 6.2 gestelde termijnen.  

 Voorwaarden voor de uitgifte van de creditnota of factuur   

 Onder voorbehoud van de paragrafen 6.2.2 en 6.2.3 betreffende de uitgifte van ex ante-facturen, voor 

de Maandelijkse Vergoeding gebeurt de uitgifte van facturen en creditnota's in het kader van het huidige 

Contract, op basis van maandelijkse afrekeningen of rapporten over de pre-leverings- of 

leveringsactiviteiten, bedoeld in paragraaf 5.3. Onder voorbehoud van de gevolgen van de 

betwistingsprocedure, beschreven in paragraaf 5.4, en de ex-ante facturatie, beschreven in paragraaf 

6.2.2 en 6.2.3, maakt de Maandelijkse Vergoeding, in voorkomend geval, het voorwerp uit van een door 

de CAPACITEITSLEVERANCIER uitgegeven corrigerende factuur of creditnota. De Financiële 

Penaliteiten en de Onbeschikbaarheidspenaliteiten maken het voorwerp uit van een door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER uitgegeven creditnota en de Terugbetalingsverplichting maakt het 

voorwerp uit van een factuur vanwege ELIA.In geval van betwisting wordt in paragraaf 5.4 beschreven 

welk document kan worden afgegeven, d.w.z. een factuur of een creditnota. Met uitzondering van de 

onder de paragraaf 6.2.2 en 6.2.3 vallende ex ante-facturen, zijn de paragrafen 6.2.4 tot en met 6.2.14 

van toepassing op de voorwaarden voor de afgifte van alle facturen en creditnota's. 

 De ex ante-factuur voor de Maandelijkse Vergoeding voor een Transactie voortvloeiend uit de Primaire 

Markt dient uiterlijk 2 Werkdagen voor de eerste dag van de maand M waarop de genoemde Transactie 

betrekking heeft, door de CAPACITEITSLEVERANCIER aan ELIA te worden overgemaakt. 

 De ex-ante factuur voor de Maandelijkse Vergoeding voor een Transactie die resulteert uit de 

Secundaire Markt wordt uiterlijk 2 Werkdagen voor de eerste dag van de maand M waarop de 

genoemde Transactie betrekking heeft, door de CAPACITEITSLEVERANCIER aan ELIA overgemaakt. 

Bovendien komt een dergelijke Transactie slechts in aanmerking voor betaling in maand M, 

overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 6.3.1, voor zover de Valideringsdatum voor deze transactie 

op de Secundaire Markt niet later valt dan 5 Werkdagen voor de eerste dag van de maand M. Als dit 

niet het geval is, wordt de Maandelijkse Vergoeding voor deze Transactie gefactureerd op basis van 

de maandelijkse afrekening zoals bepaald in paragraaf 5.3.2. 

 Met uitzondering van ex ante-facturen van de CAPACITEITSLEVERANCIER en facturen en 

creditnota’s uitgaande van ELIA, worden facturen en creditnota’s in twee fasen uitgeschreven: eerst 
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door middel van een pro forma factuur of een pro forma creditnota, die door ELIA moet worden 

goedgekeurd, en daarna door middel van een definitieve factuur of creditnota, die het voorwerp 

uitmaakt van betaling. 

 De CAPACITEITSLEVERANCIER geeft een pro forma factuur of creditnota uit en ELIA geeft een 

factuur of creditnota uit per e-mail of via de CRM IT-interface, al naargelang het geval, binnen 20 

Werkdagen na ontvangst van de maandelijkse afrekening of het rapport over de pre-leverings- of 

leveringsactiviteiten, of in geval van betwisting door de CAPACITEITSLEVERANCIER van deze 

maandelijkse afrekening of dit -rapport over de pre-leverings- of leveringsactiviteiten, uiterlijk binnen 5 

Werkdagen na de sluiting van de overeenkomst of de vaststelling van het ontbreken van een 

overeenkomst, zoals bepaald in de paragrafen 5.4.2, 5.4.3 en 5.4.4. 

 De maandelijkse afrekening geeft slechts aanleiding tot een corrigerende factuur of creditnota in geval 

van een verschil tussen het bedrag van de ex ante factuur en het bedrag dat het resultaat is van de 

maandelijkse afrekening. 

 Binnen de 10 Werkdagen na ontvangst zal ELIA langs elektronische weg en met reden omkleed de pro 

forma factuur of -creditnota valideren of verwerpen op basis van de vereisten vermeld in paragraaf 6.1.  

 Voor elke pro forma factuur of -creditnota die door ELIA is gevalideerd, bezorgt de 

CAPACITEITSLEVERANCIER de definitieve factuur of definitieve creditnota zo snel mogelijk aan ELIA, 

maar niet later dan 10 Werkdagen na de datum van ontvangst van de validatiemail van ELIA (paragraaf 

6.2.7). 

 Voor elke pro forma factuur of creditnota die niet door ELIA gevalideerd wordt, wordt de 

CAPACITEITSLEVERANCIER verzocht om het in paragraaf 6.2.5 van dit Contract beschreven proces 

opnieuw te doorlopen. 

 Op verzoek van een Partij en onverminderd de overige bepalingen van de artikelen Article 5 en 6 

van dit Contract, kunnen de Partijen in onderling overleg bemiddelingsbijeenkomsten organiseren om 

het vinden van oplossingen voor eventuele inconsistenties met betrekking tot de inhoud en de opvolging 

van creditnota's en pro forma facturen te faciliteren.  

 In geval van een door de CAPACITEITSLEVERANCIER opgestelde definitieve creditnota of 

definitieve factuur die niet overeenstemt met de door ELIA gevalideerde pro forma versie, heeft ELIA 

het recht om het opgestelde document te verwerpen. De CAPACITEITSLEVERANCIER is in dat geval 

verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk corrigeren van de creditnota of factuur, desgevallend door 

het uitreiken van een compenserende factuur of creditnota en een corrigerende creditnota of factuur, 

waarbij de betalingstermijn pas begint te lopen vanaf de datum van ontvangst door ELIA van een 

creditnota of factuur die aan de in paragraaf 6.1 vermelde vereisten voldoet. 

 Bij gebrek aan een pro forma- of definitieve factuur of definitieve creditnota van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER binnen de in paragraaf 6.2.5, respectievelijk paragraaf 6.2.7 genoemde 

termijnen: 

o Stelt ELIA een finale creditnota op ter vervanging van de ontbrekende factuur 

respectievelijk op basis van de afrekening of het rapport over de pre-leverings- of 

leveringsactiviteiten , of indien de afrekening of het rapport over de pre-leverings- 

of leveringsactiviteiten is betwist, op basis van de overeenkomst over het bedrag,  

o Maakt ELIA een factuur op ter vervanging van de ontbrekende creditnota, op basis 

van het rapport over de pre-leverings- of leveringsactiviteiten of, indien dit rapport 

over de pre-leverings- of leveringsactiviteiten wordt betwist, op basis van het 
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akkoord over het bedrag of, indien dit bedrag betwist blijft, voor het betwiste 

bedrag van de Penaliteit of de Terugbetalingsverplichting.  

 De creditnota's en de facturen ter vervanging worden voor de toepassing van de Werkingsregels en, 

in voorkomend geval, voor de toepassing van de paragrafen 6.3.1 en 6.3.4 en de toepassing van de in 

de genoemde Werkingsregels bedoelde Financiële Garantie, gelijkgesteld met een factuur, 

respectievelijk een creditnota van de CAPACITEITSLEVERANCIER. 

 Ter informatie, en onverminderd de toepasselijke bepalingen, wordt in de volgende tabel een 

overzicht gegeven van de verschillende documenten in verband met facturering 

Periode Onderliggende 

documentatie bij de 

factuur/creditnota 

van de 

CAPACITEITSLEVERA

NCIER 

Resultaat  Pro forma en 

eindfactuur of 

creditnota (uit te geven 

door de 

CAPACITEITSLEVERAN

CIER) (§5.4.2-5.4.3 en 

6.2) of door ELIA 

(§5.4.4 en 6.2) 

Corrigerende 

factuur of 

creditnota, 

zo nodig 

vergezeld 

van een 

creditnota of 

factuur ter 

compensatie 

van het 

onjuiste 

bedrag 

(§6.2.11) 

Vervange

nd 

systeem: 

Factuur 

of 

creditnot

a (pro 

forma en 

definitief) 

ter 

vervangin

g (uit te 

geven 

door 

ELIA) 

(§6.2.12.-

6.2.13) 

Pre-

leveringsperiod

e 

Rapport van de Pre-

leveringsactiviteiten 

(§5.3.1) 

Financiële Penaliteit 

(verschuldigd door de 

CAPACITEITSLEVERANCI

ER) 

Creditnota 

(CAPACITEITSLEVERAN

CIER) 

Compensere

nde factuur 

en 

corrigerende 

creditnota 

Factuur 

Periode van 

Capaciteitsleve

ring 

Validering van de 

Transactie (§5.1.3-

6.2.2 – 6.2.3) 

Maandelijkse 

Vergoeding 

(verschuldigd door ELIA) 

Ex ante-factuur 

(CAPACITEITSLEVERAN

CIER) 

/ / 

Periode van 

Capaciteitsleve

ring 

Afrekening (§5.3.2) Afwijking van de 

Maandelijkse 

Vergoeding 

(verschuldigd door ELIA), 

ex ante gefactureerd 

Factuur of creditnota 

(die de ex ante-factuur 

corrigeert) 

Compensere

nde factuur 

en 

corrigerende 

creditnota 

Creditnot

a 
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Periode van 

Capaciteitsleve

ring 

Rapport over de 

leverinsgactiviteiten 

(§5.3.2) 

Onbeschikbaarheidspen

aliteit (verschuldigd door 

de 

CAPACITEITSLEVERANCI

ER) 

Creditnota 

(CAPACITEITSLEVERAN

CIER) 

Compensere

nde factuur 

en 

corrigerende 

creditnota 

Factuur  

Periode van 

Capaciteitsleve

ring 

Rapport over de 

leveringsactiviteiten 

(§5.3.2) 

Terugbetalingsverplichti

ng (verschuldigd door de 

CAPACITEITSLEVERANCI

ER) 

Factuur (ELIA)  Compensere

nde 

creditnota en  

en 

corrigerende 

factuur  

/ 

 

 Betalingsvoorwaarden  

 Onverminderd paragraaf 6.3.3,  zal ELIA de betalingen voor conforme ex ante-facturen (volgens 

paragrafen 5.1.3, 5.4.1, 6.2.2 en 6.2.3) en conforme definitieve facturen (bedoeld in paragraaf 6.2.8) 

uitgegeven door de CAPACITEITSLEVERANCIER uitvoeren uiterlijk de laatste dag van de maand na 

de maand van de datum van ontvangst per e-mail of van de datum van invoering in het elektronisch 

facturatiesysteem (paragraaf 6.2.1), door de rechtstreekse overschrijving van het gefactureerde bedrag 

op de aangegeven bankrekening. 

 Onverminderd paragraaf 6.3.3, voor de definitieve creditnota’s en definitieve factu(u)r(en) uitgegeven 

door de CAPACITEITSLEVERANCIER en, in voorkomend geval, de facturen uitgegeven door ELIA:  

o Tijdens de Pre-leveringsperiode wordt de betaling door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER verricht binnen de 30 kalenderdagen vanaf de 

laatste dag van de maand van de datum van ontvangst per e-mail of de datum 

van invoering van de creditnota in het elektronische systeem; 

o Tijdens de Periode van Capaciteitslevering, zal ELIA het bedrag van de creditnota 

uitgegeven door de CAPACITEITSLEVERANCIER en van de facturen uitgegeven 

door ELIA, in mindering brengen, al naargelang het geval, van de ex ante-facturen 

of van de definitieve facturen uitgegeven door  de CAPACITEITSLEVERANCIER 

in het kader van dit  Contract. Indien er geen saldo is (of geen aanstaande factuur), 

waarvan ELIA de CAPACITEITSLEVERANCIER op de hoogte zal brengen, dient 

de betaling door de CAPACITEITSLEVERANCIER te gebeuren binnen de 30 

kalenderdagen vanaf de laatste dag van de maand waarin de door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER uitgegeven creditnota of de door ELIA uitgegeven 

factuur per e-mail is ontvangen of in het elektronische systeem is ingevoerd.   
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 In geval van betwisting van de rapporten over de pre-leverings- of leveringsactiviteiten of de 

maandelijkse afrekeningen, wordt de verplichting tot betaling van deze aparte creditnota of aparte 

factuur, als bedoeld in de paragrafen 5.4.2.4, 5.4.3.3 en 5.4.4.3 opgeschort totdat het geschil is 

beëindigd, in voorkomend geval na de geschillenfase of na een minnelijk akkoord gevonden te hebben, 

onverminderd het bepaalde in paragraaf 6.3.5.  

 Elke betalingsachterstand met betrekking tot de Financiële Penaliteiten kan aanleiding geven tot een 

beroep door ELIA op de Financiële Garantie, zoals afgeleverd door de CAPACITEITSLEVERANCIER 

en zoals beschreven in de Werkingsregels, en dat volgens de modaliteiten (met inbegrip van de 

noodzaak van een aanmaningsbrief in de vorm van een ingebrekestelling en verklaring van de 

tekortkoming) beschreven in §759 van de Werkingsregels, waarbij de vervaldag deze is die voortvloeit 

uit paragraaf 6.3.1 

 Onverminderd  paragraaf 6.3.4 brengt elke vertraging van de betaling, inbegrepen in geval van 

betwisting, van rechtswege en zonder ingebrekestelling rente met zich mee op het totale bedrag van 

de factuur of de creditnota, overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002, vanaf de dag 

volgend op de vervaldag tot en met de dag van volledige betaling. 

 Onverminderd de wettelijke en reglementaire bepalingen die in voorkomend geval van toepassing zijn, 

schort ELIA, indien de CAPACITEITSLEVERANCIER onrechtmatige of niet-verenigbaar geachte 

staatssteun heeft ontvangen (d.w.z. in strijd met de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende 

de werking van de Europese Unie) en deze steun moet terugbetalen op basis van een uitvoerbaar 

terugvorderingsbesluit, de betaling van de Capaciteitsvergoeding geheel of gedeeltelijk op.  

ELIA zal de betaling van de Capaciteitsvergoeding enkel opschorten indien Elia door de Algemene 

Directie van Energie in kennis wordt gesteld van het feit dat zij verplicht is de betaling van de 

Capaciteitsvergoeding op te schorten wegens de niet-terugbetaling van de onrechtmatige staatssteun 

die door de CAPACITEITSLEVERANCIER werd verkregen. De verplichtingen van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER worden niet opgeschort in geval ELIA de betaling van de 

Capaciteitsvergoeding opschort. 

ELIA zal de betaling van de capaciteitsvergoeding hervatten – met inbegrip van de 

capaciteitsvergoeding die tijdens de periode van opschorting van de betalingen verschuldigd was – 

zodra zij door de Algemene Directie van Energie ervan in kennis is gesteld dat de onrechtmatige of 

onverenigbare staatssteun is terugbetaald en dat ELIA de betaling van de capaciteitsvergoeding kan 

hervatten. 

 

 Conformiteit met de Werkingsregels 

 Elk akkoord afgesloten in het kader van onderhavig artikel dient in overeenstemming te zijn met de 

Werkingsregels. 

 

Article 7. Aansprakelijkheid  

 Kennisgeving van verzuim 
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 Indien de CAPACITEITSSLEVERANCIER of ELIA in gebreke blijft een verbintenis uit te voeren in het 

kader van onderhavig Contract, zal de andere Partij dat aan hem melden via de CRM IT-Interface, zo 

snel mogelijk en in elk geval binnen de 60 Werkdagen. De Partij die in gebreke blijft, dient binnen de 

15 Werkdagen vanaf de notificatie te reageren via de CRM IT-Interface. Indien ze niet binnen deze 

periode reageert, wordt dat beschouwd als een erkenning van de feiten die in de notificatie zijn 

beschreven.         

 Aansprakelijkheid van de CAPACITEITSLEVERANCIER en ELIA 

 Onverminderd de toepassing van de penaliteiten voorzien in de Werkingsregels kan de 

CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA, in de context van het CRM, alleen aansprakelijk worden gesteld 

voor Directe schade die de andere Partij lijdt als gevolg van zijn of haar grove fout. Er geldt echter geen 

beperking van aansprakelijkheid in het geval van bedrog of opzettelijk wangedrag. 

 Directe schade wordt gedefinieerd als schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een 

fout van de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA, hun werknemers, onderaannemers of 

uitvoeringsagenten, in de uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van onderhavig Contract. In 

geen geval, tenzij er sprake is van bedrog of opzettelijk wangedrag, zijn de 

CAPACITEITSLEVERANCIER en ELIA wederzijds aansprakelijk of verplicht om elkaar te vergoeden 

of te vrijwaren, voor indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst of omzet, 

verlies van gebruik, verlies van contracten of verlies van goodwill.    

 In elk geval is de aansprakelijkheid van een CAPACITEITSLEVERANCIER ten aanzien van ELIA in 

geval van een grove nalatigheid beperkt tot een maximumbedrag van EUR 600 vermenigvuldigd met 

de som van het Nominaal Referentievermogen, uitgedrukt in MW, van alle CMU's van deze 

CAPACITEITSLEVERANCIER, met dien verstande dat dit maximumbedrag niet minder dan EUR 

50.000 per schadegeval en per jaar en niet meer dan EUR 2.500.000 per schadegeval en per jaar mag 

bedragen. De aansprakelijkheid van ELIA ten aanzien van de CAPACITEITSLEVERANCIER wegens 

grove nalatigheid is beperkt tot een maximumbedrag van EUR 600 vermenigvuldigd met de som van 

het Nominaal Referentievermogen, uitgedrukt in MW, van alle CMU's van deze 

CAPACITEITSLEVERANCIER, met dien verstande dat dit maximumbedrag niet minder dan EUR 

50.000 per CAPACITEITSLEVERANCIER en niet meer dan EUR 5.000.000 per schadegeval mag 

bedragen, in voorkomend geval pro rata verdeeld over het bedrag van de veroordeling. De 

aansprakelijkheid van ELIA is echter beperkt tot een totaalbedrag van EUR 15.000.000 per jaar, 

ongeacht het aantal schadegevallen. Er is geen enkele beperking van aansprakelijkheid van toepassing 

in geval van fraude of opzettelijk wangedrag. 

 Het opleggen van penaliteiten zoals voorzien in de Werkingsregels, indien de 

CAPACITEITSLEVERANCIER zijn verplichtingen schendt, sluit ELIA’s recht op vergoeding voor directe 

schade die het als gevolg van een dergelijke niet-nakoming lijdt, niet uit, op voorwaarde dat ELIA 

vaststelt dat deze directe schade het resultaat is van bedrog, opzettelijk wangedrag of grove fout van 

de CAPACITEITSLEVERANCIER enerzijds, en dat de niet-nakoming een invloed heeft op het 

patrimonium van ELIA anderzijds. Voor de toepassing van deze bepaling is enkel sprake van een 

aantasting van het patrimonium van ELIA indien ELIA niet in staat is de gevolgen van de genoemde 

inbreuk ongedaan te maken door gebruik te maken van de mechanismen die bij onderhavig Contract 

of bij de Werkingsregels zijn ingesteld of van andere reguleringsmechanismen waarin door of krachtens 

de Elektriciteitswet is voorzien en die overeenkomstig de artikelen 12 en  21quinquies van die wet zijn 

gedekt. 

 De CAPACITEITSLEVERANCIER is jegens ELIA aansprakelijk voor de grove fout van de 

Netwerkgebruikers of CDS-gebruikers waarop de CAPACITEITSLEVERANCIER een beroep doet om 
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een CMU of, in voorkomend geval, meerdere CMU’s in geval van Gekoppelde Capaciteiten te vormen, 

binnen de aansprakelijkheidsgrenzen die gelden tussen de partijen. In geval van gecombineerde grove 

fout van meerdere van die Gebruikers en/of de CAPACITEITSLEVERANCIER, zal de aansprakelijkheid 

van de CAPACITEITSLEVERANCIER beperkt zijn tot het maximum bedrag genoemd in paragraaf 

7.2.3. ELIA beschikt niet over een rechtstreekse vordering tegen die Gebruikers..  

 

 Vrijwaringsclausule 

 Onverminderd de toepassing van penaliteiten zoals voorzien in de Werkingsregels, zullen de 

CAPACITEITSLEVERANCIER en ELIA elkaar vrijwaren voor iedere veroordeling tot de vergoeding van 

schade die door een derde wordt geleden als gevolg van een grove fout, bedrog of opzettelijk 

wangedrag in de uitoefening van hun verplichtingen in het kader van onderhavig Contract.  

 Tenzij in het geval van bedrog of opzettelijk wangedrag zal de in de vorige alinea bedoelde vrijwaring 

in geen geval meer bedragen dan het bedrag van EUR 5.000.000 per vordering en per jaar. 

 Interactie met andere Gereguleerde Contracten  

 Onverminderd de toepassing van penaliteiten zoals voorzien in de Werkingsregels, zal het bedrag dat 

door de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA verschuldigd is als vergoeding voor aansprakelijkheid 

in het kader van een ander gereguleerd contract dat tussen hen is gesloten, worden afgetrokken van 

het bedrag van de verschuldigde vergoeding krachtens de paragrafen 7.2 en 7.3 

 De Gereguleerde Contracten vermeld in de vorige alinea verwijzen naar de contracten vermeld in artikel 

4 § 1 van het Federaal Technisch Reglement en de gereguleerde contracten op gewestelijk niveau. 

Onder voorbehoud van de bepalingen van paragraaf 7.4.1 beperkt onderhavig Contract op geen enkele 

wijze de toepassing van de bepalingen van de genoemde contracten, zelfs indien de niet-nakoming 

van een verbintenis uit hoofde van dit Contract gevolgen heeft voor de nakoming van een verbintenis 

uit hoofde van het Gereglementeerde Contract. 

 

 Clausules over de beperking van aansprakelijkheid in andere contracten en rechten 

van derden 

 Wanneer de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA met het oog op deelneming aan het CRM een 

contract sluit met een derde partij, dan zullen de clausules over de beperking van aansprakelijkheid in 

dat contract de principes en de beperkingen weerspiegelen die in dit hoofdstuk worden beschreven, in 

deze zin dat deze derde niet meer rechten kan laten gelden ten aanzien van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER en ELIA dan deze laatsten onderling. Elke andersluidende contractuele 

bepaling wordt geacht ongeschreven te zijn. 

 De Netgebruikers of CDS-gebruikers op wie de CAPACITEITSLEVERANCIER een beroep doet om 

een CMU of, in voorkomend geval, meerdere CMU’s in geval van Gekoppelde Capaciteiten te vormen, 

kunnen geen rechtstreekse vordering instellen tegen ELIA. Voor directe schade die mogelijk is geleden 
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door deze Netgebruikers of CDS-gebruikers, wordt de CAPACITEITSLEVERANCIER in de plaats 

gesteld van de rechten van die Netgebruikers of CDS-gebruikers binnen de tussen de Partijen geldende 

aansprakelijkheidsbeperkingen. 

 Derde partijen kunnen alleen vorderingen instellen tegen de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA als 

zij kunnen bewijzen dat die laatste een grove fout heeft gemaakt in het kader van de naleving van de 

verplichtingen die in de Werkingsregels zijn beschreven. De aansprakelijkheid van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA in het geval van grove fout is beperkt tot het in paragraaf 7.2.3 

bepaalde maximumbedrag. Er geldt echter geen beperking van aansprakelijkheid in het geval van 

bedrog of opzettelijk wangedrag. 

 

Article 8. OVERMACHT 

 Onverminderd de definitie van Overmacht in de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, 

betekent de term "overmacht"  elke onvoorziene of ongebruikelijke gebeurtenis of situatie waarover de 

CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA redelijkerwijze geen controle heeft, die niet door een fout van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA veroorzaakt is, die met redelijke vooruitziendheid of 

voorzorgsmaatregelen niet had kunnen worden  voorkomen of verholpen, die niet kon worden opgelost 

door middel van redelijke technische, financiële of economische maatregelen van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA, en waardoor de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA tijdelijk 

of definitief niet in staat is om zijn verplichtingen uit hoofde van de Werkingsregels en van dit Contract 

na te komen. 

 Onder meer de volgende situaties worden slechts als overmacht beschouwd voor zover zij voldoen aan 

de in de vorige paragraaf genoemde voorwaarden van overmacht: 

 

o natuurrampen voortvloeiend uit aardbevingen, overstromingen, stormen, 

cyclonen of andere uitzonderlijke weersomstandigheden die door een bevoegde 

overheid met expertise ter zake als dusdanig erkend zijn, evenals epidemieën en 

pandemieën;  

o een nucleaire of chemische explosie en haar gevolgen;  

o situaties van uitzonderlijke risico's (of risico's 'buiten categorie') waarbij de plotse 

onbeschikbaarheid van het distributie- of transmissienet (met inbegrip van 

gesloten netten) voor elektriciteit of gas of van een Capaciteit of CMU of in 

voorkomend geval, meerdere CMU’s in geval van Gekoppelde Capaciteiten wordt 

veroorzaakt door andere factoren dan veroudering, gebrek aan onderhoud of 
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gebrek aan kwalificatie van de operatoren, met inbegrip van de 

onbeschikbaarheid van het IT-systeem, al dan niet veroorzaakt door een virus, 

terwijl alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen rekening houdend met de stand 

van de techniek;  

o de tijdelijke of voortdurende technische onmogelijkheid voor het net om elektriciteit 

uit te wisselen vanwege storingen binnen de Belgische Regelzone veroorzaakt 

door elektriciteitsstromen die het gevolg zijn van de uitwisselingen van energie in 

een andere regelzone of tussen twee of meer andere regelzones, waarbij ELIA de 

identiteit van de bij deze uitwisselingen van energie betrokken marktdeelnemers 

niet kent en niet redelijkerwijs kan kennen; 

o de onmogelijkheid om het distributie- of transmissienet (met inbegrip van gesloten 

netten) voor elektriciteit en gas, installaties die er functioneel deel van uitmaken 

of installaties van de CRM-actor of ELIA te exploiteren als gevolg van een 

arbeidsconflict dat leidt tot eenzijdige maatregelen van werknemers (of groepen 

werknemers), of elk ander sociaal conflict; 

o brand, explosie, sabotage, terreur, vandalisme, schade veroorzaakt door 

criminele handelingen, criminele dwang en soortgelijke bedreigingen of daden 

met dezelfde gevolgen;  

o oorlog (al dan niet verklaard), oorlogsdreiging, invasie, gewapend conflict, 

embargo, revolutie, opstand; 

o een situatie waarin een bevoegde autoriteit uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen 

oplegt aan de CAPACITEITSLEVERANCIER, met inbegrip van de Netgebruikers, 

CDS-gebruikers op wie hij een beroep doet om een CMU of, in voorkomend geval,  

CMU’s met betrekking tot de Gekoppelde Capaciteiten te vormen, of aan ELIA, 

zoals maatregelen die nodig zijn om de veilige en efficiënte werking van het net 

te handhaven of te herstellen, inclusief afschakeling in het geval van 

stroomtekorten; en 

o een besluit of maatregel van eender welke bevoegde autoriteit. 

 De CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA die een geval van Overmacht inroept, zal de andere Partij 

onmiddellijk schriftelijk via de CRM IT-Interface op de hoogte brengen, of via de telefoon op voorwaarde 

dat de zaken die mondeling worden besproken en overeengekomen, binnen de 3 Werkdagen na de 

bespreking officieel schriftelijk worden bevestigd. De geschreven of mondelinge notificatie zal in ieder 

geval plaatsvinden binnen de 3 Werkdagen na het ontstaan van de situatie van Overmacht of het tijdstip 
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waarop de situatie redelijkerwijs ontdekt moest zijn. De Partij die Overmacht inroept, moet de 

gebeurtenis die ze als ‘overmacht’ aanmerkt zorgvuldig beschrijven en aangeven welke maatregelen ze 

van plan is te nemen om de situatie zo snel mogelijk op te lossen. Als de CAPACITEITSLEVERANCIER 

of ELIA binnen de genoemde termijn geen notificatie geeft, heeft hij of zij niet langer het recht om een 

geval van Overmacht in te roepen. 

 De CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA die een situatie van Overmacht bewijst, wordt ontslagen van 

zijn of haar contractuele verplichtingen, onverminderd financiële verbintenissen die vóór de situatie van 

Overmacht zijn ontstaan. De opschorting van de verbintenissen duurt alleen tijdens de situatie van 

Overmacht die de Partij verhindert om haar verplichtingen na te komen. In dezelfde mate is de andere 

Partij niet verplicht om haar tegenprestatie uit te voeren. De Partij die een situatie van Overmacht inroept, 

zal niettemin al het mogelijke in het werk stellen om de gevolgen van de niet-uitvoering van haar 

verplichtingen voor de andere Partij te beperken en de betreffende verplichtingen opnieuw te vervullen. 

 Als de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA als gevolg van een situatie van ‘overmacht’ niet in staat 

is om zijn of haar verplichtingen uit hoofde van de Werkingsregels na te komen en deze situatie van 

‘overmacht’ minstens 180 opeenvolgende dagen aanhoudt, kan de Partij die de Overmacht inroept 

definitief van zijn verplichtingen in het kader van de Werkingsregels worden ontslagen door een 

aangetekend schrijven of een e-mail met ontvangstbevestiging te sturen waarin de redenen voor de 

beëindiging worden beschreven;. 

  

Article 9. VERTROUWELIJKHEID  

 De vertrouwelijkheidsbepalingen van de Werkingsregels zijn van toepassing op elke uitwisseling van 

informatie van commerciële, technische, strategische of financiële aard, of van elke andere gevoelige 

informatie die niet algemeen bekend is en die algemeen als waardevol en vertrouwelijk wordt 

beschouwd, in het kader van de uitvoering van dit Contract. 

 Elke schending van deze vertrouwelijkheidsverplichting wordt beschouwd als een zware fout van de kant 

van de Partij die deze verplichting schendt. Een dergelijke schending geeft aanleiding tot vergoeding 

van alle directe schade die de andere Partij kan aantonen, met inachtneming van de in paragraaf 7.2.3 

vermelde limieten. 

Article 10. MELDINGSPLICHT  

 Op voorwaarde dat dit niet in strijd is met hun wettelijke of contractuele verplichtingen tot 

vertrouwelijkheid, verbindt elke Partij zich ertoe, voor de duur van dit Contract, de andere Partij zo 

spoedig mogelijk in kennis te stellen van elke gebeurtenis of informatie waarvan de Partij die er kennis 

van heeft redelijkerwijze moet aannemen dat zij een ongunstige invloed kan hebben op het Contract 
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en/of op de nakoming van de in het Contract opgenomen verplichtingen ten aanzien van de andere 

Partij. 

Article 11. HERZIENING EN WIJZIGING VAN HET CONTRACT EN VAN 
HET STANDAARDCAPACITEITSCONTRACT 

 Het contract kan alleen in de volgende gevallen worden gewijzigd: 

  1° in de gevallen bepaald in de Elektriciteitswet en zijn uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van de 

Werkingsregels; 

 2° onverminderd 3°, ingeval een bevoegde autoriteit of bevoegde instelling (zoals Entso-E of de RCC) 

een dwingende maatregel van welke aard ook neemt die een wijziging van het Contract noodzakelijk maakt; 

 3° in geval de CREG beslist dat een goedgekeurde wijziging van het standaardcapaciteitscontract of van 

de Werkingsregels van toepassing moet zijn op de lopende contracten. 

 De wijziging van het Contract in de gevallen bedoeld in paragraaf 11.1 wordt ingeleid door de meest 

gerede Partij. In dit verband ziet ELIA erop toe dat het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie tussen 

de Capaciteitsleveranciers wordt geëerbiedigd.  

 In geval van een vastgestelde vertraging van Infrastructuurwerken op het ELIA-Net past ELIA de in sectie 

8.5.2 van de Werkingsregels beschreven operationele procedure toe. In geval van een vastgestelde 

vertraging van Infrastructuurwerken op een ander net dan het ELIA-Net, brengt de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, naar behoren op de hoogte gebracht door de betrokken netbeheerder 

overeenkomstig de operationele procedure van sectie 8.5.2 van de Werkingsregels, ELIA op de hoogte 

van de impact van deze vertraging op de potentiële start van de levering en op de initiële 

Gecontracteerde Capaciteit. 

ELIA zal het Contract dienovereenkomstig aanpassen door de aanvang van de levering voor de betrokken 

Transactie(s) met 1 jaar te verschuiven en zal de CAPACITEITSLEVERANCIER dienovereenkomstig 

inlichten. 

Uiterlijk 90 Werkdagen na deze kennisgeving kan de CAPACITEITSLEVERANCIER ELIA in kennis stellen 

van zijn beslissing om het Contract te beëindigen. 

Indien de vertraging bij de Infrastructuurwerken aanhoudt, wordt het begin van de levering voor de betrokken 

Transactie(s) opnieuw met 1 jaar verschoven. Na elke verschuiving kan de CAPACITEITSLEVERANCIER 

ELIA in kennis stellen van zijn beslissing om het Contract te beëindigen. Na de derde verschuiving heeft ELIA 

eveneens het recht haar besluit tot beëindiging van het Contract mee te delen. 
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Behalve in geval van grove nalatigheid, bedrog of intentionele fout, is ELIA geen schadevergoeding 

verschuldigd aan de CAPACITEITSLEVERANCIER na de toepassing van deze operationele procedure of na 

de beëindiging van het Contract door de CAPACITEITSLEVERANCIER zoals bepaald in deze paragraaf. 

 

Article 12. SCHORSING EN VROEGTIJDIGE BEËINDIGING  

 Onverminderd het regime van de penaliteiten waarin de Werkingsregels voorzien en de 

aansprakelijkheid van één van de Partijen, kan of kunnen het Contract of één of meer van de betrokken 

specifieke Transactie(s) vermeld in Bijlage A.1 of de rechten en/of verplichtingen die eruit voortvloeien, 

eenzijdig door ELIA worden opgeschort of beëindigd zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, in 

de gevallen en volgens de procedures voor opschorting en beëindiging die zijn bepaald in de 

Elektriciteitswet, in diens uitvoeringsbesluiten, in de Werkingsregels en in de andere artikelen van dit 

Contract of, bij gebreke daaraan, in dit artikel.  

Indien geen andere regeling getroffen is: 

o Enerzijds, bij afwezigheid van fout in hoofde van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, wordt de opschorting of vervroegde beëindiging 

door ELIA per e-mail gemaild en gaat zij binnen 30 Werkdagen na de melding in, 

en 

o Anderzijds, in geval van een fout van de CAPACITEITSLEVERANCIER, gaan de 

opschorting en de beëindiging in vanaf het moment dat ELIA de 

CAPACITEITSLEVERANCIER per e-mail in kennis stelt van het feit dat hij deze 

fout niet heeft hersteld binnen 30 Werkdagen na de eerste e-mailkennisgeving, in 

welke e-mail de CAPACITEITSLEVERANCIER in de gelegenheid wordt gesteld 

om de fout die aanleiding heeft gegeven tot de kennisgeving binnen deze periode 

van 30 Werkdagen te herstellen, met dien verstande dat ELIA tegelijk met deze 

eerste kennisgeving ook de mogelijkheid heeft om alle of een deel van de 

contractuele rechten en verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten, 

voor zover deze storing een plotseling en dreigend gevaar inhoudt voor de 

veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het ELIA-Net of voor de veiligheid 

van personen of goederen. 

In het algemeen rechtvaardigt ELIA de opschortings- of beëindigingsmaatregel in het licht van de 

beginselen van non-discriminatie, evenredigheid, objectiviteit en transparantie en stelt zij de CREG 

daarvan in kennis. 
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 ELIA kan haar contractuele verplichtingen die betrekking hebben op één of meer van de betrokken 

specifieke Transactie(s) als vermeld in Bijlage(n) A.1 opschorten, indien ELIA vaststelt dat de 

Gecontracteerde Capaciteit van de CMU of, in voorkomend geval, van meerdere CMU’s in geval van 

Gekoppelde Capaciteiten,  niet voldoet aan de prekwalificatievoorwaarden, en dit  met ingang van 30 

Werkdagen na de kennisgeving van de opschorting gemotiveerd per e-mail en totdat door ELIA is 

vastgesteld dat de Gecontracteerde Capaciteit van de CMU voldoet aan de prekwalificatievoorwaarden. 

Deze opschorting doet geen afbreuk aan de toepassing en betaling van de Financiële Penaliteit of de 

Onbeschikbaarheidspenaliteit, noch aan de andere verplichtingen van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER uit hoofde van de Werkingsregels of dit Contract. 

 Indien ELIA vaststelt dat de Gecontracteerde Capaciteit van de CMU of, in voorkomend geval, van 

meerdere CMU’s in geval van Gekoppelde Capaciteiten, herhaaldelijk niet voldoet aan de 

prekwalificatievoorwaarden, kan zij de betrokken specifieke Transactie(s) beëindigen met ingang binnen 

de 30 Werkdagen na kennisgeving van de opzegging met redenen omkleed per e-mail. 

  Indien, als gevolg van de gevallen vermeld in paragraaf 11.1, 2° en 3°, de noodzaak om het Contract 

te wijzigen een Partij zulke ernstige en blijvende economische schade toebrengt aan de uitvoering van 

haar contractuele verplichtingen dat het onmogelijk wordt om het Contract verder te zetten, dan stuurt 

die Partij, uiterlijk 30 Werkdagen na ontvangst van het voorstel om het Contract te wijzigen, aan de 

andere Partij een aangetekende brief of een e-mail met ontvangstbevestiging waarin het bestaan van 

de geleden schade wordt aangetoond en waarin de vroegtijdige beëindiging van het Contract wordt 

meegedeeld. 

De vroegtijdige beëindiging wordt van kracht op het einde van de lopende Periode van 

Capaciteitslevering. ELIA brengt de CREG op de hoogte van vervroegde beëindigingen in deze context. 

 De maatregelen die de CREG of ELIA kan nemen krachtens de Werkingsregels, het Koninklijk Besluit 

“Investeringsdrempels” of het Koninklijk Besluit “Methodologie” met name wat betreft een vermindering 

van de Capaciteitscategorie, een vermindering van de Totale Gecontracteerde Capaciteit, een 

vermindering van de Maandelijkse Vergoeding of de verwerping van het verzoek tot afwijking van de 

maximale tussentijdse prijs, kunnen geen grond vormen voor een verzoek tot beëindiging van het 

Contract. 

 In het geval dat de Financiële Penaliteit wordt toegepast op het controlemoment 𝒕𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒐𝒍𝒆 𝟏  voor een 

Additionele CMU, heeft de CAPACITEITSLEVERANCIER 30 Werkdagen om ELIA per aangetekende 

brief of per e-mail met ontvangstbevestiging in kennis te stellen van zijn beslissing om het Contract te 

beëindigen. Deze beëindiging wordt pas van kracht na volledige betaling van de Financiële Penaliteit 

door de CAPACITEITSLEVERANCIER 

Bij de derde toepassing van de Financiële Penaliteit heeft ELIA ook het recht om de 

CAPACITEITSLEVERANCIER per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging in kennis 

te stellen van haar beslissing om het Contract te beëindigen. 
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 ELIA kan het Contract eenzijdig beëindigen zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst in geval 

van insolventieprocedure of faillissement van de CAPACITEITSLEVERANCIER. 

Article 13. OVERDRACHT VAN HET CONTRACT 

 Voor de duidelijkheid wordt gepreciseerd dat de overdracht van het Contract onder de voorwaarden van 

dit artikel moet worden onderscheiden van de overdracht van verplichtingen die voortvloeien uit een 

transactie op de Secundaire Markt, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 10 van de 

Werkingsregels.  

 Het Contract mag door de CAPACITEITSLEVERANCIER niet worden overgedragen, noch geheel noch 

gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ELIA. Deze toestemming mag niet 

op onredelijke wijze worden geweigerd of uitgesteld. Aan deze toestemming is echter de voorwaarde 

verbonden dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

o De overnemer moet een CRM-kandidaat zijn;  

o De overdracht heeft betrekking op alle Transacties die verband houden met een 

CMU of gekoppelde Capaciteiten;  

o Bewijs van nakoming van alle verschuldigde verplichtingen; 

o Onder voorbehoud van de in het volgende punt genoemde veronderstelling, 

wordt(worden) de overgedragen CMU of, in voorkomend geval, meerdere 

overgedragen CMU’s in geval van de Gekoppelde Capaciteiten, gedekt door een 

Financiële Garantie bij de overnemer (bankgarantie, garantie van de 

moedermaatschappij of contante betaling) overeenkomstig de voorwaarden die in 

de Werkingsregels worden beschreven;  

o Wanneer de overdracht betrekking heeft op een Bestaande CMU of, in 

voorkomend geval, op meerdere Bestaande CMU’s in geval van Gekoppelde 

Capaciteiten, en plaatsvindt tijdens een Periode van Capaciteitslevering, is de 

cedent, in voorkomend geval hoofdelijk met de cessionaris, aansprakelijk voor de 

nog niet opeisbare verplichtingen en schulden die vóór de overdracht zijn 

ontstaan. 

 In geval van verandering van netbeheerder,  wordt het Contract door ELIA overgedragen aan de 

onderneming die door de bevoegde instantie is of zal worden aangewezen als de netbeheerder in haar 

plaats. De instemming van de CAPACITEITSLEVERANCIER is daarvoor niet vereist; ELIA zal echter 

alles in het werk stellen om de CAPACITEITSLEVERANCIER zo snel mogelijk en in de mate van het 
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mogelijke, en rekening houdend met de wettelijke beperkingen inzake voorkennis, op de hoogte te 

brengen van een dergelijke geplande overdracht aan de voormelde onderneming. Elke andere 

overdracht van het Contract door ELIA is niet toegestaan. 

 

 

 

Article 14. DIVERSE BEPALINGEN  

 De CAPACITEITSLEVERANCIER blijft gebonden en verplicht door de informatie en gegevens die hij in 

het kader van het CRM heeft verstrekt. 

 Indien één van de Partijen op enig moment tijdens de geldigheidsduur van het Contract nalaat de 

bepalingen van dit Contract af te dwingen of rechten uit hoofde van dit Contract uit te oefenen, mag dit 

niet worden opgevat als een verklaring van afstand door die Partij van die bepalingen of rechten en heeft 

dit geen invloed op het recht van die Partij om later een beroep te doen op die bepalingen of die rechten 

later uit te oefenen.  

 Onverminderd de toepassing van de desbetreffende wet- en regelgeving, alsmede het 

Prekwalificatiedossier, bevat het Contract, met inbegrip van de Bijlagen, de volledige overeenkomst 

tussen de Partijen. 

 Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het Contract, worden alle in het Contract voorgeschreven 

kennisgevingen gericht per e-mail aan de in Bijlage B vermelde contactpersonen en worden deze 

gedaan overeenkomstig hetgeen bepaald is in Bijlage B. Elke wijziging van de informatie in deze Bijlage 

B wordt van kracht 7 Werkdagen nadat de wijziging is meegedeeld, onverminderd de toepassing van 

§106 van de Werkingsregels.  

 De ongeldigheid van een of meer bepalingen van het Contract, voor zover deze ongeldigheid het 

eigenlijke doel van het Contract niet aantast, heeft geen invloed op de geldigheid, interpretatie en/of 

uitvoering van de overige bepalingen van het Contract.  

 Indien een of meer bepalingen van het Contract ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, plegen 

de Partijen, op verzoek van de meest gerede Partij, overleg teneinde de vereiste wijzigingen aan te 

brengen. Deze maatregelen worden uitgevoerd volgens de herzieningsprocedure. 
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Article 15. TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLENBESLECHTING 

 Het Contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. 

 Overeenkomstig de bepalingen van de Werkingsregels betreffende de regeling van geschillen, wordt elk 

geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het Contract, 

evenals elk ander geschil met betrekking tot of in verband met het Contract, voorgelegd aan de 

ondernemingsrechtbank van het arrondissement Brussel of aan de geschillencommissie waarnaar in de 

Werkingsregels wordt verwezen, overeenkomstig de procedures die zijn vastgelegd in de 

Werkingsregels. 

 Overeenkomstig de Werkingsregels inzake geschillenbeslechting trachten de Partijen het geschil of 

interpretatiegeschil in der minne te schikken alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, onder 

voorbehoud van de rechtsmiddelen die wegens het spoedeisende karakter vereist zijn, waaronder in dit 

geval een kort geding voor de voorzitter van de ondernemingsrechtbank te Brussel of de procedure in 

kort geding voor de Geschillencommissie als bedoeld in de Werkingsregels. Tenzij het geschil reeds het 

voorwerp uitmaakte van een raadpleging waarin elders in het Contract is voorzien, kunnen de Partijen 

de raadplegingsprocedure van sectie 14.2 van de Werkingsregels volgen. Indien de Partijen niet binnen 

de in deze overlegprocedure vastgestelde termijn tot overeenstemming komen, heeft de meest gerede 

Partij de mogelijkheid de zaak aanhangig te maken bij de ondernemingsrechtbank of bij de in de 

Werkingsregels bedoelde geschillencommissie. 

 

 
ELIA                       CAPACITEITSLEVERANCIER 
 
Datum:  
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BIJLAGE A.1 - CONTRACTUELE PARAMETERS PER TRANSACTIE 

 

ID VAN CAPACITEITSLEVERANCIER  

CMU ID  

Transactie-ID  

Markttype (Primair / Secundair) 

ID Financiële Garantie 

Gecontracteerde Capaciteit (MW) 

Transactieperiode 

Pre-leveringsperiode  

Transactiedatum 

Transactievalidatiedatum 

Gekalibreerde Uitoefenprijs 

Type veiling (Y-4; Y-1) 

Jaar van veiling 

Reductiefactor 

Reductiefactor zonder Geassocieerde 

Leveringspunten, indien van toepassing 

Capaciteitsvergoeding 
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BIJLAGE A.2 - CONTRACTUELE PARAMETERS MET BETREKKING 
TOT DE GEASSOCIEERDE LEVERINGSPUNTEN 

ID VAN CAPACITEITSLEVERANCIER  

Geassocieerd Leveringspunt ID 

CMU-ID waarmee het Geassocieerd 

Leveringspunt is geassocieerd 

Transactie-ID  

Bijbehorende Periode van 

Capaciteitslevering 
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BIJLAGE B - COMMUNICATIE EN CONTACTPERSONEN 

 

CAPACITEITSLEVERANCIER 

De contactpersonen van de CAPACITEITSLEVERANCIER zijn die welke in het aanvraagformulier zijn vermeld (§ 71 

van de Werkingsregels) 

 

ELIA :  

Contractuele relaties 

Voornaam* (indien van 

toepassing) 

 

Naam  

Functie  

Telefoon  

Mobiel  

E-mail*  

 

Tellen en meten 

Voornaam* (indien van 

toepassing) 

 

Naam  

Functie  

Telefoon  

Mobiel  

E-mail*  

 

Facturering 

Voornaam* (indien van 

toepassing) 

 

Naam  
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Functie  

Telefoon  

Mobiel  

E-mail*  

 

 

 

Betaling 

Voornaam* (indien van 

toepassing) 

 

Naam  

Functie  

Telefoon  

Mobiel  

E-mail*  
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BIJLAGE C – FORMULIER VOOR DE VERZAKING AAN DE 
EXPLOITATIESTEUN 


