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Samenwerkingsovereenkomst inzake de 
uitwisseling van de gegevens nodig voor de 
levering van de Diensten en/of van de SDR 

Tussen: 

Elia System Operator nv, een vennootschap naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 

0476.388.378 en waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Keizerslaan 20, 1000 Brussel, 

België, geldig vertegenwoordigd door .................... .................. en ........................., respectievelijk 

in hun hoedanigheid van .................................... en van ................................., 

hierna ‘Elia' genoemd 

en 

[••••], een vennootschap naar [••••] recht met ondernemingsnummer [••••] en waarvan de 

maatschappelijke zetel is gevestigd te [•••••], rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

..................................... en ........................., respectievelijk in hun hoedanigheid van 

.................................... en van .................................,  

hierna de ‘Beheerder van het Gesloten Distributienet’ genoemd, zoals vastgesteld in bijlage 14 van 

het toegangscontract dat werd gesloten met Elia (referentie ...................).  

Elia en/of de Beheerder van het Gesloten Distributienet kunnen afzonderlijk ook de ‘Partij’ of samen 

de ‘Partijen’ worden genoemd. 
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Overwegende dat: 
 
- Elia in België werd aangeduid als netbeheerder op federaal en gewestelijk niveau. 

 
- De Beheerder van het Gesloten Distributienet is beheerder van het Gesloten Distributienet , 

zoals vastgesteld in bijlage 14 van het toegangscontract afgesloten met Elia (referentie 
..................., hierna 'het Toegangscontract'). 
 

- Elia dient de levering van de ondersteunende diensten (hierna 'de Diensten') te verzekeren die 
nodig zijn om de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het net en van het 
evenwichtsbehoud in de regelzone te garanderen, zoals deze worden georganiseerd in de 
Balancing Regels die door de CREG werden goedgekeurd zoals bepaald in het federaal technisch 
reglement. Eén of meerdere gebruikers die zich bevinden binnen het Gesloten Distributienet 
(hierna 'Gebruiker(s) van het Gesloten Distributienet') heeft/hebben een akkoord gesloten met 
een leverancier van ondersteunende diensten opdat dit/deze Leveringspunt(en) deze diensten 
zou(den) leveren aan Elia.  

 
- Elia organiseert daarnaast de strategische reserve voor de winterperiodes waarvoor een 

ministeriële instructie werd gegeven overeenkomstig artikel 7quater van de wet van 29 april 
1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, meer bepaald op basis van een 
Procedure voor de Aanleg van de Strategische Reserve voor een (aantal) Winterperiode-s (hierna 
de 'Procedure voor de Aanleg"). In het kader van de offerteaanvraag voor de levering van 
flexibiliteitsdiensten (modulatie en/of onderbreking van het elektriciteitsverbruik) voor de 
strategische reserve voor de Winterperiodes (hierna de ‘SDR’) werd de Gebruiker van het 
Gesloten Distributienet geselecteerd om aan Elia een flexibiliteitsdienst aan te bieden vanuit zijn 
industriële processen, zichtbaar op een Leveringspunt, bij toepassing van de Werkingsregels van 
de strategische reserve die toepasselijk zijn voor de betrokken Winterperiode (hierna de 
‘Werkingsregels’). 

 
- Aangezien het Leveringspunt zich binnen het Gesloten Distributienet bevindt, bepaalt de 

onderhavige samenwerkingsovereenkomst tussen Elia en de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet de rechten en plichten van de Partijen, die nodig zijn opdat de Gebruiker van het 
Gesloten Distributienet deel kan nemen aan de levering van de Diensten en/of de SDR. De 
onderhavige samenwerkingsovereenkomst regelt de operationele voorwaarden voor de 
uitwisseling van telgegevens tussen Elia en de Beheerder van Gesloten distributienet in verband 
met de specifieke energiestromen voor de levering daarvan. 

 
- De onderhavige samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen Elia en de Beheerder van 

het Gesloten Distributienet vóór de opname van het/de betrokken Leveringspunt(en) in de 
portfolio waarmee de leverancier van de Diensten en/of van de SDR (hierna de 'Leverancier'), in 
de zin van de houder van een geldig contract voor de betrokken Dienst(en) of van een contract 
betreffende de levering van de SDR (hierna het/de 'Dienstencontract(en) en/of SDR Contract'), 
die diensten aan Elia zal aanbieden. De Leverancier kan de Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet zelf zijn of hij kan ook het Leveringspunt van de Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet eventueel overnemen in een portfolio van Leveringspunten. 

Er wordt overeengekomen wat volgt: 
 

ARTIKEL 1. LINKS MET HET TOEGANGSCONTRACT 
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Alvorens deze samenwerkingsovereenkomst te sluiten moet de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet bijlagen 14 en 14bis ondertekenen van het toegangscontract dat tussen Elia en de 
Beheerder van het Gesloten Distributienet werd gesloten . 
 
De onderhavige samenwerkingsovereenkomst bepaalt de rechten en plichten van de Partijen 
betreffende de operationele voorwaarden voor de uitwisseling van telgegevens tussen Elia en de 
Beheerder van het Gesloten Distributienet in verband met de specifieke energiestromen voor de 
levering van de Diensten en/of van de SDR, alsook de mededeling van andere specifieke gegevens 
die nodig zijn voor de levering van bepaalde Diensten. Ze zijn een aanvulling op deze welke zijn 
vastgelegd in het toegangscontract tussen Elia en de Beheerder van het Gesloten Distributienet, 
meer bepaald in bijlage 14 van dat toegangscontract. In geval van tegenstrijdige interpretatie tussen 
deze samenwerkingsovereenkomst en één of meer bepalingen van het toegangscontract hebben de 
bepalingen van het toegangscontract de bovenhand. 
 
Elke Partij is zich bewust van de onderliggende verbanden die bestaan tussen deze 
samenwerkingsovereenkomst, het toegangscontract en het/de Leveringscontract(en) en/of het SDR 
contract die de Leverancier met Elia heeft gesloten, en die allen noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
van deze samenwerkingsovereenkomst. De Partijen verbinden zich ertoe erover te waken dat de 
goede uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst steunt op het bestaan en de correcte 
uitvoering van de noodzakelijke contracten met de betrokken derde partijen, alsook dat die 
contracten desgevallend rekening houden met de door deze samenwerkingsovereenkomst 
opgelegde verplichtingen. 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst past trouwens in het kader van de Werkingsregels en van de 
Procedure voor de Aanleg die deze moet naleven voor de levering van de SDR, alsook de Balancing 
Regels voor de levering van de Diensten.  
 
 

ARTIKEL 2. DEFINITIES 
 
De verschillende termen, al dan niet met hoofdletters geschreven, die worden gebruikt in deze 
overeenkomst, moeten begrepen worden in de zin van de begrippen die worden gedefinieerd in de 
Elektriciteitswet, de decreten en/of ordonnanties betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt en/of de verschillende toepasselijke Technische Reglementen, alsook bijkomstig 
en ondergeschikt in het toegangscontract.  
 
 

ARTIKEL 3 VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST 
 
Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de rechten en verplichtingen van de Partijen met als doel 
het voor de Gebruiker van het Gesloten Distributienet mogelijk te maken om deel te nemen aan de 
strategische reserve voor de Winterperiodes en om de Diensten te leveren, in het bijzonder wat 
betreft de operationele voorwaarden voor de uitwisseling van telgegevens tussen Elia en de 
Beheerder van het Gesloten Distributienet. 
 
Het Gesloten Distributienet waar de Gebruiker van het Gesloten Distributienet zich bevindt, is het 
volgende: 

Naam van het Gesloten 
Distributienet 

Toegangspunt van Elia 
(EAN-code) 

Adres van de site van het Gesloten 
Distributienet 
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De Gebruiker(s) van het Gesloten Distributienet ten voordele van dewelke deze 
samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten, is/zijn: 
o [••••], een vennootschap naar [••••] recht met ondernemingsnummer [••••], met 

maatschappelijke zetel te [•••••]; 
o [••••], een vennootschap naar [••••] recht met ondernemingsnummer [••••], met 

maatschappelijke zetel te [•••••]; 
 
Het/de Leveringspunt(en) van waaruit de Diensten en/of de SDR worden/wordt geleverd en die 
betrokken zijn/is bij de uitwisseling van de telgegevens en bij de mededeling van andere specifieke 
gegevens nodig voor de levering van bepaalde Diensten, worden/wordt hierna opgesomd. Dat/die 
Leveringspunt(en) moet(en) voorafgaand aan de activering van die Diensten en/of van de SDR 
beschikken over een telling die minstens voldoet aan de technische vereisten gespecificeerd in het 
toepasselijk Technisch Reglement.  
 
Bijlage 2.1 bevat alle technische details met betrekking tot die Leveringspunten, meer bepaald de 
lijst van individuele tellers gelinkt aan het (de) Leveringspunt(en) en desgevallend de 
overeenstemmende vergelijking voor de telling, wanneer bijvoorbeeld meerdere tellers verbonden 
zijn aan eenzelfde Leveringspunt.  
 
De Beheerder van het Gesloten distributienet deelt tevens, op vraag van Elia en volgens de 
behoeften, zoals bepaald in Artikel 6 van deze overeenkomst, de contractuele informatie mee die 
beschreven wordt in Bijlage 2.2 voor het/de specifiek beschreven Leveringspunt(en) die betrokken 
zijn bij de levering van bepaalde Diensten en/of van de SDR.  
 
 

ARTIKEL 4 ALGEMENE VERPLICHTINGEN BETREFFENDE DE UITWISSELING VAN TELGEGEVENS 
 
4.1. Verplichtingen betreffende de uitwisseling van telgegevens 
Bij toepassing van artikel 3.2 van bijlage 14 van het tussen Elia en de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet gesloten toegangscontract deelt de Beheerder van het Gesloten Distributienet aan 
Elia de telgegevens mee zoals die worden geregistreerd door de telinrichtingen met betrekking tot 
het (de) Leveringspunt(en), met behulp van de protocollen en de formaten voor 
gegevensuitwisseling zoals nader beschreven in Bijlage 1 bij deze samenwerkingsovereenkomst.  
 
Bij toepassing van artikel 3 van bijlage 14 van het tussen Elia en de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet gesloten toegangscontract en van Artikel 5.3 van deze samenwerkingsovereenkomst 
is de Beheerder van het Gesloten Distributienet verantwoordelijk voor de juistheid en de validatie 
van de telgegevens die hij meedeelt aan Elia. Deze aan Elia te communiceren telgegevens bevatten 
enerzijds de telgegevens met betrekking tot het (de) Leveringspunt(en) en anderzijds de telgegevens 
met betrekking tot het (de) overeenstemmende CDS-Toegangspunt(en), zoals beschreven in Bijlage 
2.1. 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet is aansprakelijk voor de totstandbrenging, het beheer, 
het onderhoud en de controle van de telinrichtingen die deel uitmaken van het net waarvan hij de 
beheerder is, alsook voor de beheersystemen van de gegevens die worden gebruikt om de 
telgegevens zoals bedoeld in deze samenwerkingsovereenkomst aan Elia mee te delen en met Elia 
uit te wisselen. De eventuele kosten van het verzamelen, valideren en meedelen van de telgegevens 
in het kader van deze samenwerkingsovereenkomst zijn volledig ten laste van de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet en/of de Gebruiker van het Gesloten Distributienet, volgens de eventueel 
tussen hen gesloten overeenkomsten.  
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4.2. Vertrouwelijkheid en eigendom van de telgegevens van de Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet, alsook van de andere informatie die wordt meegedeeld voor de levering van 
bepaalde Diensten 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet verklaart dat hij van de Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet uitdrukkelijk de toestemming heeft ontvangen om aan Elia de telgegevens 
(kwartierwaarden van de actieve energie) mee te delen die overeenstemmen met het Leveringspunt 
en met het overeenstemmende CDS-Toegangspunt, alsook de bijkomende informatie die nodig is 
voor de levering van bepaalde Diensten, zoals bepaald in de modellen opgenomen in de Bijlagen 2.1 
en 2.2.  
 
Deze toestemming van de Gebruiker van het Gesloten Distributienet wordt formeel vastgelegd in de 
'Verklaring van de Beheerder van het Gesloten Distributienet' die door de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet aan Elia bezorgd wordt in de loop van de aanbestedingsprocedure voor de 
Diensten en/of de SDR.  
 
Deze specifieke mededeling vindt plaats met inachtneming van de vereiste verplichting inzake 
vertrouwelijkheid betreffende de gegevens van de Gebruiker van het Gesloten Distributienet, ten 
laste van de Partijen. De Partijen aanvaarden trouwens dat de vertrouwelijkheid van gegevens niet 
tussen hen kan worden ingeroepen, noch ten aanzien van de Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet en/of van de Leverancier wanneer deze laatste niet de Gebruiker van het Gesloten 
Distributienet is, die allen betrokken zijn bij de uitvoering van deze samenwerkingsovereenkomst. 
 
De mededeling van de telgegevens van de Gebruiker van het Gesloten Distributienet aan Elia 
impliceert in geen geval dat de eigendom van die gegevens aan Elia of aan de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet wordt overgedragen. 
 
 

ARTIKEL 5 TOEPASSING VAN DE VOORWAARDEN INZAKE DE MEDEDELING EN UITWISSELING VAN TELGEGEVENS 
 
5.1. Tests en conformiteitsattest van de telinrichtingen 
De modaliteiten voor communicatie en uitwisseling van gegevens, zoals beschreven in Bijlage 1, 
moeten bekrachtigd, getest en geïmplementeerd worden en moeten tussen de Partijen functioneel 
zijn vóór de opname van het betrokken Leveringspunt in het portfolio waarmee de Leverancier de 
Diensten of de SDR levert.  
 
De tests die noodzakelijk zijn voor de invoering van de voorwaarden inzake de mededeling en 
uitwisseling van gegevens worden tussen de Beheerder van het Gesloten Distributienet en Elia 
georganiseerd vóór het begin van de levering van de Diensten en/of de SDR door het/de betrokken 
Leveringspunt(en). 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet neemt contact op met Elia met het oog op de 
praktische organisatie van deze tests. Elk van de Partijen draagt zelf de eventuele kosten die 
voortvloeien uit de communicatietests.  
 
5.2. Controle van de telgegevens en de communicatiewijzen 
Voor de volledige duur van levering van de Diensten en/of van de SDR heeft Elia het recht om elk 
van de elementen die van belang zijn voor de communicatie van de telgegevens, inclusief de 
telinrichtingen opgelijst in Bijlage 2.1 en het systeem voor het beheer / de validatie van de 
telgegevens van het Gesloten Distributienet, gelijk wanneer en met voorafgaande rechtvaardiging te 
(doen) testen / te controleren, met als doel na te gaan of ze voldoen aan de criteria vastgelegd in 
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deze overeenkomst en/of aan de technische documenten die de levering van de Diensten en/of van 
de SDR beschrijven.  
 
Elia en de Beheerder van het Gesloten Distributienet overleggen met elkaar om passende 
operationele oplossingen te vinden voor het geval waarin de resultaten van de tests problemen aan 
het licht brengen met betrekking tot de telgegevens, ongeacht of het meer bepaald gaat om de 
conformiteit van de telinrichtingen of de transmissieprocedures van de telgegevens. 
 
De Partijen verbinden zich ertoe, voor de duur van deze samenwerkingsovereenkomst, elkaar zo 
snel mogelijk op de hoogte te brengen van elke gebeurtenis of elke inlichting waarvoor de Partij die 
er kennis van heeft redelijkerwijze ervan moet uitgaan dat het om een gebeurtenis of een inlichting 
gaat die een ongunstige weerslag kan hebben op de uitvoering van de verplichtingen ten laste van 
de andere Partij. 
 
5.3. Aansprakelijkheid 
In afwijking van Artikel 1 van deze samenwerkingsovereenkomst wordt de tussen de Partijen 
toepasselijke aansprakelijkheidsregeling hierna vastgelegd.  
 
De Partij in het geding stelt de andere Partij schadeloos voor alle aantoonbare door deze geleden 
kosten die rechtstreeks voortvloeien uit deze nadelige situaties en voor alle aantoonbare kosten die 
ze in voorkomend geval zou hebben tegenover een derde als gevolg van het zich voordoen van deze 
nadelige situaties: 
- Indien de meetinstallaties of de voorwaarden inzake communicatie van de telgegevens of de 

telgegevens zelf en de andere nodige bijkomende informatie vastgelegd in Bijlage 2.2 niet 
conform de criteria zijn die vastgelegd zijn in deze samenwerkingsovereenkomst en/of in de 
technische documenten die de levering van de Diensten en/of de SDR beschrijven; 

- In geval van een probleem in verband met de gegevens of met de uitwisseling van gegevens 
zoals bedoeld in deze samenwerkingsovereenkomst, uit hoofde van een van de Partijen, die de 
notificatie van het geactiveerde energievolume voor de levering van de Diensten en/of van de 
SDR binnen de perimeter van de betrokken Verantwoordelijke(en) zou verstoren, of die op enige 
wijze de activering van de levering van de Diensten en/of van de SDR zou verstoren, met 
inbegrip van laattijdigheden of fouten bij de transmissie van de telgegevens en/of bij de 
toewijzing aan Elia met betrekking tot de criteria vastgelegd in Bijlage 1; 

- In geval van laattijdige installatie van een uitrusting die vereist is met het oog op de conformiteit 
van de tellers of de mededeling van de telgegevens, in hoofde van de Beheerder van het 
Gesloten Distributienet of de Gebruiker van het Gesloten Distributienet die de Diensten en/of de 
SDR aan Elia levert, waardoor de levering van de Diensten en/of de SDR aan Elia bemoeilijkt of 
onmogelijk gemaakt wordt; 

- Bij niet-inachtneming van de andere in deze samenwerkingsovereenkomst vastgestelde 
verplichtingen door een van de Partijen, voor zover het principe van beperking van de schade 
niet in acht wordt genomen;  

(de genoemde aantoonbare kosten wordt hierna aangeduid als de 'Schade'). 
 
De Partijen zijn ten aanzien van elkaar enkel en uitsluitend aansprakelijk voor de Schade veroorzaakt 
door bedrog, opzettelijke of grove fout begaan door één der Partijen ten opzichte van de andere 
Partij in het kader van de onderhavige samenwerkingsovereenkomst. 
 
De totale aansprakelijkheid voor Schade die voortvloeit uit een zware fout is beperkt tot een 
maximumbedrag van € 1 miljoen per geval van Schade en per jaar, met een jaarlijks maximum van € 
5 miljoen voor het geheel van vorderingen van de Partijen en derden, die in hun geheel of 
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hoofdzakelijk berusten op een enkele vastgestelde of vermoede oorzaak. De vorderingen van de 
Partijen en derden zullen in voorkomend geval pro rata vereffend worden.  
 
Deze aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van Schade voortvloeiend uit 
bedrog of opzettelijke fout.  
De Partijen verbinden zich ertoe om voor de duur van deze samenwerkingsovereenkomst alles in het 
werk te stellen om te voorkomen dat een Partij schade berokkent aan de andere Partij alsook om, in 
voorkomend geval, de aangerichte schade te beperken. In geval van een incident of een gebeurtenis 
die van die aard is om de aansprakelijkheid van een van de Partijen met zich mee te brengen, zullen 
de Partijen overeenkomen om alle gepaste maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hen 
verwacht kunnen worden om de schade voor de andere Partij te beperken. 
 
5.4. Hiërarchie van de gegevens 
De Partijen erkennen uitdrukkelijk dat de telgegevens verzameld door Elia en aangegeven op de 
Hoofdteller ('Headmetering') zoals bepaald in het aansluitingscontract tussen Elia en de Beheerder 
van het Gesloten Distributienet beschouwd worden als de algemene en unieke referentie voor de 
facturatie van de energie door Elia aan de Beheerder van het Gesloten Distributienet, alsook zoals 
georganiseerd in het toegangscontract tussen de Partijen en in geen geval kunnen worden 
tegengeworpen door de Beheerder van het Gesloten Distributienet op basis van de gegevens van de 
Leveringspunten. 
 
 

ARTIKEL 6 VERPLICHTING BETREFFENDE DE CONTRACTUELE INFORMATIE VOOR DE BETROKKEN 

LEVERINGSPUNTEN 
 
De Beheerder van het Gesloten Distributienet verzekert/staat ervoor in dat de Gebruiker van het 
Gesloten Distributienet die de Diensten en/of de SDR aan Elia levert, over een 
Toegangsverantwoordelijke beschikt voor zijn Leveringspunt, voorafgaand aan de levering van de 
Diensten en/of de SDR overeenkomstig Artikel 4.2 van bijlage 14 van het toegangscontract. 
 
Voorafgaand aan het begin van de levering van de Diensten en/of van de SDR deelt de Beheerder 
van het Gesloten Distributienet aan Elia de naam mee van de genoemde 
Toegangsverantwoordelijke(n) en van de genoemde energieleverancier, die betrokken zijn/is bij 
het/de Leveringspunt(en) van de Gebruiker van het Gesloten Distributienet dat de Diensten en/of de 
SDR aan Elia levert, waarbij dat/die Leveringspunt(en) geïdentificeerd zijn in de Bijlagen 2.1 en 2.2 
van deze samenwerkingsovereenkomst. 
 
Indien de Toegangsverantwoordelijke(n) en/of de energieleverancier tijdens de periode van levering 
van de Diensten en/of van de SDR voor het/de Leveringspunt(en) wijzigen/wijzigt, dient de 
Beheerder van het Gesloten Distributienet die informatie te actualiseren en Elia ten laatste 5 dagen 
voordat de verandering effectief wordt in kennis te stellen van hun namen, voor zover de Beheerder 
van het Gesloten Distributienet daarover tijdig werd geïnformeerd door de Gebruiker van het 
Gesloten Distributienet.  
 
De informatie meegedeeld aan Elia volgens het model opgenomen in Bijlage 2.2 is enkel geldig 
tijdens de duur van de levering van de Dienst en/of van de SDR. In geval van hernieuwing van de 
Dienst en/of van de SDR dient die informatie door de Beheerder van het Gesloten Distributienet 
opnieuw aan Elia te worden meegedeeld, opnieuw volgens het model in Bijlage 2.2, ook al is de 
inhoud van die informatie ongewijzigd gebleven. 
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Indien het Leveringspunt bedoeld in deze Samenwerkingsovereenkomst uitgesloten is van het 
voordeel van de levering van de Diensten en/of van de SDR, overeenkomstig het Dienstencontract 
en/of het SDR contract, om welke reden ook, zal Elia de Beheerder van het Gesloten Distributienet 
daarvan zo snel mogelijk op de hoogte brengen.  
 
 

ARTIKEL 7 REGISTRATIE 
 
Daar de meeste informatie die in het kader van deze overeenkomst tussen de Partijen wordt 
uitgewisseld op welke wijze ook invloed kan uitoefenen op het beheer door Elia van het Elia-net, is 
het belangrijk dat er voldoende sporen worden bewaard van de uitwisseling van informatie. In dit 
kader aanvaarden de Partijen dat mondelinge communicatie, met inbegrip van telecommunicatie, 
wordt opgenomen. De Partijen stellen hun vertegenwoordigers en werknemers die door middel van 
dergelijke communicatiemiddelen zouden kunnen communiceren met de andere Partij ervan op de 
hoogte dat de communicatie mogelijk wordt opgenomen. De Partijen verbinden zich ertoe passende 
maatregelen te nemen om de betrokken geluidsopnames veilig te bewaren en de toegang tot die 
geluidsopnames voor te behouden voor personen die redelijkerwijze toegang moeten kunnen 
hebben tot de opnames. De betrokken geluidsopnames worden nooit gebruikt in het kader van 
welke klacht ook tegen eender welke natuurlijke persoon. 
 
 

ARTIKEL 8 INFORMATIE OVER HET RISICO OP BELASTINGOVERDRACHT BINNEN HET GESLOTEN DISTRIBUTIENET 

 
Overeenkomstig artikel 6 van bijlage 14 van het toegangscontract gesloten tussen Elia en de 
Beheerder van het Gesloten Distributienet, deelt de Beheerder van het Gesloten Distributienet aan 
Elia vóór het afsluiten van het leveringscontract van de Diensten en/of van de SDR, aan Elia mee of 
de belasting van de Gebruiker van het Gesloten Distributienet die de Diensten en/of de SDR levert, 
kan worden overgedragen naar een ander punt van het Gesloten Distributienet bij de activering van 
de flexibiliteit. In dat geval brengt de Beheerder van het Gesloten Distributienet Elia, indien deze 
laatste daarom verzoekt, op de hoogte van elke belastingoverdracht van de Gebruiker van het 
Gesloten Distributienet die de Diensten en/of de SDR levert waarvan de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet kennis heeft bij de activering van de flexibiliteit.  
 
Indien de Beheerder van het Gesloten Distributienet deze informatieverplichting niet in acht neemt, 
dan is hij aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen ten aanzien van Elia bij toepassing van 
Artikel 5.3 van deze samenwerkingsovereenkomst, onverminderd mogelijk verhaal van de Beheerder 
van het Gesloten Distributienet tegen de Gebruiker van het Gesloten Distributienet in geval van 
schending door deze laatste van zijn verplichting om de belasting niet over te dragen. 
 
 
ARTIKEL 9 DUUR EN WIJZIGINGEN VAN HET CONTRACT 
 
Deze overeenkomst treedt in werking op [...] om 00.00 uur, en is geldig voor onbepaalde duur. De 
overeenkomst kan door een Partij opgezegd worden door middel van een aangetekende brief aan 
de andere Partij, mits de naleving van een kennisgevingstermijn van [x] maanden vanaf de eerste 
kalenderdag van de maand volgend op de maand waarin de aangetekende brief werd verzonden, er 
eveneens van uitgaande dat de genoemde minimale kennisgevingstermijn verlengd wordt tot het 
einde (in voorkomend geval vooraf contractueel bepaald) van het Dienstencontract en/of het SDR 
contract. Zo'n opzegging doet geen afbreuk aan de rechten en plichten van de Partij die de 
overeenkomst opzegt tijdens de opzeggingsperiode, en doet geen automatisch recht op een 
schadevergoeding uit hoofde van de andere Partij ontstaan. 
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Elia kan deze samenwerkingsovereenkomst eenzijdig aanpassen in geval van wijziging van het 
leveringscontract van de Diensten en/of het SDR contract of het Toegangscontract, om de 
overeenkomst in overeenstemming te brengen met deze gewijzigde contracten, mits de naleving 
van een minimale kennisgevingstermijn van [x] maanden vanaf de eerste kalenderdag van de maand 
volgend op de maand waarin de aangetekende brief verzonden werd. De niet-aanvaarding van de 
aldus aangepaste samenwerkingsovereenkomst vóór het verstrijken van de kennisgevingstermijn 
leidt automatisch tot de opzegging van de samenwerkingsovereenkomst, er eveneens van uitgaande 
dat de genoemde minimale kennisgevingstermijn verlengt wordt tot het einde (in voorkomend geval 
vooraf contractueel bepaald) van het Diensten of SDR contract. In dat geval zijn de aangepaste 
voorwaarden van deze samenwerkingsovereenkomst van toepassing voor de resterende duur van 
het/de Dienstencontract(en) en/of het/de SDR contract(en).  
 
Indien het Leveringspunt bedoeld in deze Samenwerkingsovereenkomst uitgesloten is van de 
levering van de Diensten en/of van de SDR, overeenkomstig het Dienstencontract en/of het SDR 
contract, om welke reden ook, zal Elia de Beheerder van het Gesloten Distributienet daarvan zo snel 
mogelijk op de hoogte brengen. 

 
 
ARTIKEL 10 INWERKINGTREDING EN DUUR 
 
Deze Overeenkomst treedt in werking voor onbepaalde tijd vanaf ondertekening ervan door de 
beide Partijen, onder de opschortende voorwaarde dat alle bijlagen aan Elia werden overgemaakt. 
 
 
Opgesteld te Brussel, op [datum], in twee (2) originele exemplaren, waarbij elke Partij erkent een 
origineel exemplaar te hebben ontvangen. 
 
 
Elia System Operator N.V. 
 
 
 
 
 
 

Naam: David Zenner  Naam: Patrick De Leener 
Titel: Manager Customer Relations  Titel: Chief Officer Customers, 

System & Market 
 
 
 
[•] 
 
 
 
 
 
 

Naam: [•]  Naam: [•] 
Titel: [•]  Titel: [•] 
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BIJLAGE 1 MEDEDELINGSVOORWAARDEN – FORMATEN VOOR GEGEVENSUITWISSELING 
 
De mededelingsformaliteiten en de formaten voor gegevensuitwisseling tussen de Beheerder van 
het Gesloten Distributienet en Elia worden beschreven in de handleiding 'Metering data exchanges 
for CDS Operator' (enkel beschikbaar in het Engels).  
 
Link: http://www.elia.be/en/grid-data/extranet-for-customers/metering/technical-information  
 
  

http://www.elia.be/en/grid-data/extranet-for-customers/metering/technical-information
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BIJLAGE 2. KENMERKEN VAN DE TELLING VAN DE LEVERINGSPUNTEN EN CONTRACTUELE INFORMATIE VOOR DE 

BETROKKEN LEVERINGSPUNTEN  
 
2.1 Kenmerken van de telling van de Leveringspunten 
De kenmerken van de telling van de Leveringspunten dienen aan Elia te worden meegedeeld in het 
document 'CDS Metering Technical Info Check-list', waarvan een model is opgenomen in deze bijlage 
met het oog op een perfecte informatieverstrekking aan de Beheerder van het Gesloten 
Distributienet.  
 
Het document 'CDS Metering Technical Info Check-list’ wordt formeel door de Leverancier aan de 
Beheerder van het Gesloten Distributienet meegedeeld tijdens de aanbestedingsprocedure voor de 
Diensten en/of de SDR, aangezien de Beheerder van het Gesloten Distributienet dat document moet 
invullen voor de kwalificatie van het Leveringspunt voor de levering van de betrokken Dienst en/of 
SDR.1.  
 
Document ‘CDS Metering Technical Info Check-list’: XXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
2.2 Contractuele informatie voor de betrokken Leveringspunten 
Beheerder van het Gesloten Distributienet: [naam] 
Datum van kennisgeving van de contractuele informatie aan Elia: xxx 
 
Gebruiker van 
het Gesloten 
Distributienet 

Toegangspunt 
CDS 

Identificatie 
van het 
Leveringspunt  

Toegangsverantwoordelijke 
voor de opvolging van de 
energie in het Leveringspunt 

Energieleverancier 
op het 
Toegangspunt CDS  

Naam GLN (Global Location 
Number) 

      
      

      

 
  

                                                           
1
 Dat document moet bij de ondertekende verklaring van de Beheerder van het Gesloten Distributienet worden gevoegd 

(de ‘CDSO Declaration’), die aan Elia wordt meegedeeld door de Leverancier van de Dienst en/of van de SDR. 



 

ONTWERPversie 2017   Pagina 12 van 12 

BIJLAGE 3. CONTACTPERSONEN 
 
Voor Elia: 
 

1 Opvolging van het contract 

Aimilios Orfanos 

Keizerslaan 20 

1000 Brussel 

Tel.: 32 2 546 74 58 

GSM: +32 478 963 312 

E-mail: Aimilios.Orfanos@elia.be 

 

Opvolging van de telgegevens  

Gevorg Demurchyan 

Keizerslaan 20 

1000 Brussel 

GSM +32 486 661 001 

E-mail: system.services@elia.be 

 

 
 
Voor de Beheerder van het Gesloten Distributienet: 
 

Opvolging van het contract 

 

 

 

 

 

Opvolging van de telgegevens 

 

 
 


