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DEEL I – ALGEMENE VOORWAARDEN  

 
Art.I.1 DEFINITIES 

Behoudens een verdere specificatie met het oog op toepassing voor doeleinden van het Contract, 

zonder daarbij evenwel de bepalingen van openbare orde te miskennen, worden de begrippen 

gedefinieerd in de Elektriciteitswet, de elektriciteitsdecreten en/of -ordonnanties in verband met de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt en/of de diverse toepasselijke Technische Reglementen en 

netwerkcodes en richtsnoeren van de EU, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, ook voor doeleinden van 

het Contract begrepen in de zin van deze wettelijke of reglementaire definities. 

 

Daarnaast zijn de volgende definities van toepassing voor doeleinden van het Contract:  

 

Bijlage Elke bijlage bij dit Contract. 

Artikel of Art. Elk artikel van dit Contract.  

CACM De Verordening (EU) 2015/1222 van de 

Commissie van 24 juli 2015 tot vaststelling van 

richtsnoeren betreffende capaciteitstoewijzing 

en congestiebeheer. 

Contract Dit contract, met inbegrip van zijn Bijlagen. 

CREG De Commissie voor de Regulering van de 

Elektriciteit en het Gas, zijnde de Belgische 

federale regulator.  

Directe Schade De schade die direct en onmiddellijk voortvloeit 

uit een contractbreuk en/of fout van een van de 

Partijen, met uitsluiting van Indirecte Schade.  

EBGL  De Verordening (EU) 2017/2195 van de 

Commissie van 23 november 2017 tot 

vaststelling van richtsnoeren voor 

elektriciteitsbalancering. 

Elektriciteitswet  De Belgische wet van 29 april 1999 betreffende 

de organisatie van de elektriciteitsmarkt, B.S. 

11.05.1999, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 

E&R NC De Verordening (EU) 2017/2196 van de 

Commissie van 24 november 2017 tot 

vaststelling van een netcode voor de 
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noodtoestand en het herstel van het 

elektriciteitsnet.  

Algemene Voorwaarden Deel I van dit Contract. De Algemene 

Voorwaarden zijn identiek in de volgende 

contracten voor ondersteunende diensten die 

ELIA afsluit: de contracten voor 

balanceringsdiensten (BSP – “Balance Service 

Provider” / aanbieder van balanceringsdiensten 

voor FCR – “Frequency Containment Reserve” 

/ frequentiebegrenzingsreserves, aFFR – 

“automatic Frequency Restoration Reserve” / 

automatische frequentieherstelreserves en 

mFRR – “manual Frequency Restoration 

Reserve” / manuele frequentieherstelreserves), 

de contracten voor hersteldiensten (RSP – 

“Restoration Service Provider” /aanbieder van 

hersteldiensten), de contracten voor de 

regeling van spanning en blindvermogen  (VSP 

– “Voltage Service Provider” / aanbieder van 

spanningsdiensten) en de contracten voor 

diensten gerelateerd aan congestiebeheer (SA 

– “Scheduling Agent” / programmeringsagent 

en OPA – “Outage Planning Agent” / agent voor 

de snijdingsplanning). 

Technische Reglementen Het Federaal Technisch Reglement voor 

transmissie (goedgekeurd in de vorm van een 

koninklijk besluit op basis van artikel 11 van de 

Elektriciteitswet – momenteel het Koninklijk 

besluit van 22 april 2019 houdende een 

technisch reglement voor het beheer van het 

transmissienet van elektriciteit en de toegang 

ertoe, B.S. 29.04.2019, zoals van tijd tot tijd 

gewijzigd, en de technische reglementen voor 

de lokale en regionale transmissie, zoals van 

tijd tot tijd gewijzigd. 
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Art.I.2 OMVANG VAN DE DIENSTEN EN OPBOUW VAN HET CONTRACT 

I.2.1. Omvang van de diensten 

Met de ondertekening van dit Contract verbindt de Dienstverlener zich tot de levering van de 

Dienst(en) volgens de Algemene en Bijzondere Voorwaarden zoals uiteengezet in dit Contract.  

 

Indirecte Schade Elke gebeurlijke schade of gevolgschade, elk 

verlies of nadeel, zoals maar niet beperkt tot, 

verlies van inkomen, gederfde winsten, verlies 

van gegevens, verlies van zakelijke 

opportuniteiten, verlies van (toekomstige) 

cliënten, gemiste besparingen, enz. 

Wet van 2 augustus 2002 De wet van 2 augustus 2002 betreffende de 

bestrijding van de betalingsachterstand bij 

handelstransacties, B.S. 7.08.2002, zoals van 

tijd tot tijd gewijzigd. 

Dienst(en) De Dienst(en) zoals beschreven in de 

Bijzondere Voorwaarden van dit Contract en 

geleverd door de Dienstverlener. 

Dienstverlener De Dienstverlener zoals geïdentificeerd op de 

eerste pagina van dit Contract. 

SOGL De Verordening (EU) 2017/1485 van de 

Commissie van 2 augustus 2017 tot vaststelling 

van richtsnoeren betreffende het beheer van 

elektriciteitstransmissiesystemen. 

Bijzondere Voorwaarden Deel II (en in voorkomend geval de volgende 

delen) van dit Contract. 

Modaliteiten en voorwaarden (“Terms and 

Conditions”) 

De voorwaarden zoals vereist door en 

ontwikkeld volgens de toepasselijke Europese 

regelgeving. Dit Contract vormt een bijlage bij 

de voorwaarden (“Terms and Conditions”) 

zoals bepaald in de sectie “Overwegende dat” 

van dit Contract. 

Werkdag 

 

alle kalenderdagen behalve zaterdag, zondag 

en Belgische officiële feestdagen 
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Dit Contract tussen de Partijen bepaalt hun wederzijdse rechten en plichten in verband met de 

aankoop door Elia bij de Dienstverlener en de eventuele levering van de Dienst(en) door de 

Dienstverlener aan Elia. 

 

I.2.2. Opbouw van het Contract 

Dit Contract bestaat uit een eerste deel dat de Algemene Voorwaarden bevat en een tweede deel 

(in voorkomend geval aangevuld met volgende delen) dat de Bijzondere Voorwaarden voor de 

Diensten bevat.  

 

De Partijen zullen ervoor zorgen dat de correcte uitvoering van dit Contract altijd gebaseerd is op 

het bestaan en de correcte uitvoering van de eventuele vereiste contractuele afspraken met 

betrokken derden.  

 

Art.I.3 BIJKOMENDE INTERPRETATIEREGELS 

Met de ondertekening van dit Contract ziet de Dienstverlener uitdrukkelijk af van de toepassing van 

zijn eigen algemene, bijzondere en andere voorwaarden, ongeacht het tijdstip waarop of de vorm 

waarin ze werden uitgegeven. 

 

De uitwerking in dit Contract van een specifieke verplichting of beschikking opgenomen in de 

toepasselijke wetgeving, zal op geen enkele wijze geacht worden af te wijken van de verplichtingen 

of beschikkingen die volgens de toepasselijke wetgeving van toepassing zijn op de betreffende 

situatie. 

 

In dit Contract en zijn bijlagen geldt het volgende, tenzij de context anders bepaalt: 

- Het enkelvoud geeft het meervoud aan en omgekeerd; 

- Verwijzingen naar een geslacht omvatten alle andere geslachten; 

- De inhoudsopgave, de titels en de koppen in dit Contract worden slechts voor het gemak 

vermeld en hebben geen invloed op de interpretatie; 

- De uitdrukking 'met inbegrip van' en haar variaties moeten zonder beperking worden 

begrepen; 

- Elke verwijzing naar wetgeving, reglementen, richtlijnen, besluiten, instrumenten, codes of 

andere beschikkingen omvat al hun op dat ogenblik geldige wijzigingen, uitbreidingen of 

vernieuwingen.  
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Art.I.4 INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DIT CONTRACT 

I.4.1. Inwerkingtreding van dit Contract 

Dit Contract zal in werking treden zodra het geldig ondertekend is door alle Partijen.  

 

Zodra dit Contract in werking is getreden tussen de Partijen, zullen de Partijen gebonden zijn door 

de Algemene Voorwaarden zoals uiteengezet in Deel I en de Bijzondere Voorwaarden zoals 

uiteengezet in Deel II (en in voorkomend geval de volgende delen) van dit Contract. 

  

Zodra dit Contract in werking is getreden tussen de Partijen, vervangt het alle vorige 

overeenkomsten en documenten die tussen de Partijen zijn uitgewisseld met betrekking tot 

hetzelfde voorwerp. 

 

I.4.2. Duur van het Contract 

Onverminderd Art. Art.I.11 wordt de duur van dit Contract vermeld in Deel II over de Bijzondere 

Voorwaarden.   

 

Art.I.5 FACTURATIE EN BETALING 

 
I.5.1. Facturatiemodaliteiten – Algemene voorschriften 

Onverminderd specifieke instructies aangaande de facturatie in de Bijzondere Voorwaarden van 

dit Contract, zal elke in het kader van het Contract verzonden factuur ten minste het volgende 

bevatten:  

i) De volledige naam en het adres van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij;  

ii) Het btw-nummer van zowel de facturerende als de gefactureerde Partij;  

iii) Het factuurbedrag, uitgedrukt in euro;  

iv) Het bankrekeningnummer en het bankadres (met inbegrip van IBAN en BIC) waarop de 

betaling moet worden uitgevoerd;  

v) Het factuurnummer;  

vi) De uitgiftedatum van de factuur;  

viii) De benaming van de Dienst en de periode van de factuur; 

ix) De belastingvoet en het belastingbedrag, afzonderlijk vermeld, indien van toepassing;  

x) In voorkomend geval, een specifieke vermelding zoals vereist door artikel 226 van de 

Richtlijn 2006/112/EG, bijvoorbeeld een verwijzing naar de toepasselijke bepaling van de 

Richtlijn die de levering van diensten onder de verleggingsregeling doet vallen;  

xi) Een referentie, indien gevraagd door de gefactureerde Partij;   
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xii) De betalingstermijn volgens paragraaf 5.2 hierna; en 

xiii) Specifieke punten zoals vermeld in een eventuele sectie over de facturering in de 

Bijzondere Voorwaarden van dit Contract.  

 

Het ontbreken van een van de voornoemde vermeldingen maakt de factuur van nul en generlei 

waarde. In dat geval behoudt de gefactureerde Partij zich het recht voor om de factuur terug te 

zenden aan de facturerende Partij binnen een termijn van 15 (vijftien) Werkdagen. Deze 

terugzending geldt als protest (verwerping) van de factuur zonder dat enige ander reactie van de 

gefactureerde Partij vereist is. Het verzuim van de facturerende Partij om de bovenvermelde 

voorschriften na te leven, leidt tot een onregelmatige factuur die het voorwerp zal zijn van een 

kredietnota aan de gefactureerde Partij. De facturerende Partij kan daarna een nieuwe en 

gecorrigeerde factuur opsturen.  

 
I.5.2. Betalingsmodaliteiten 

De betalingen worden uitgevoerd binnen 30 kalenderdagen na het einde van de maand waarin de 

factuur werd ontvangen (dit is de vervaldatum van de factuur). De gefactureerde Partij zal de 

facturerende Partij betalen met een rechtstreekse overschrijving op de vermelde bankrekening. 

Voor de toepassing van dit artikel wordt een factuur als ontvangen beschouwd op de derde 

Werkdag volgend op de datum waarop de factuur werd verzonden (de postdatum geldt als bewijs 

voor een met de post verzonden factuur op papier – voor een elektronische factuur is de datum 

van de invoer van de factuur in het elektronische systeem of van de verzending via e-mail van 

toepassing).  

 

Elk bezwaar tegen het bedrag van de factuur moet, om ontvankelijk te zijn, met een aangetekend 

schrijven naar de facturerende Partij worden verzonden voor de hierboven vermelde vervaldatum 

van de betwiste factuur. De redenen voor het bezwaar moeten zo duidelijk en gedetailleerd als 

redelijk mogelijk worden beschreven. Indien de waarde van de factuur wordt betwist, zal het niet-

betwiste deel van de factuur hoe dan ook worden betaald. De Partijen zullen te goeder trouw 

overleggen om een akkoord te bereiken over het betwiste bedrag van de factuur binnen dertig (30) 

Werkdagen na de ontvangst van het aangetekende schrijven, zo niet zal Art. I.13 van toepassing 

zijn.  

 

Het betwiste bedrag zal worden betaald binnen 30 kalenderdagen na het einde van de maand 

waarin 1) het akkoord over het geschil wordt bereikt of 2) de beslissing wordt aangenomen die het 

geschil tussen de Partijen definitief regelt volgens Art. Art.I.13. De Partijen verbinden zich ertoe 

geen uitzondering van niet-uitvoering ('exceptio non adimpleti contractus') in te roepen om de 

uitvoering van hun respectieve plichten tijdens het geschil op te schorten. 
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I.5.3. Verwijlinterest 

Laattijdige betaling geeft van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling aanleiding tot een 

interest op het totale gefactureerde bedrag zoals bepaald in artikel 5 van de Wet van 2 augustus 

2002, vanaf de dag volgend op de vervaldag tot en met de dag van de volledige betaling.  

 
 

Art.I.6 AANSPRAKELIJKHEID   

 

I.6.1. Algemene principes 

Onverminderd enige resultaatverbintenis die dit Contract voorziet (zoals de vertrouwelijkheids- en 

betaalverplichtingen), naargelang het geval, en onverminderd de toepassing van een door het 

Contract voorzien boetesysteem, is de levering van de Diensten door de Dienstverlener een 

middelenverbintenis. 

 

De Partijen zullen gedurende de looptijd van het Contract hun uiterste best doen om eventuele 

schade van de ene Partij aan de andere te voorkomen en, naargelang het geval, te beperken. 

 

I.6.2. Directe Schade 

De Partijen bij dit Contract zullen tegenover elkaar aansprakelijk zijn voor elke schade die het 

directe gevolg is van een contractuele inbreuk en/of fout. Hiermee wordt bedoeld, een fout die een 

ervaren, professionele Dienstverlener of TNB die de regels volgt en alle redelijke voorzorgen treft, 

in soortgelijke omstandigheden in geen geval zou maken. De Partij die in gebreke blijft en/of in fout 

is, zal de andere Partij schadeloos stellen en vergoeden voor elke Directe Schade, met inbegrip 

van de claims door derde partijen voor die Directe Schade. Behoudens bedrog of opzettelijke fout 

zullen de Partijen in geen geval aansprakelijk zijn tegenover de andere Partij om de andere Partij 

te vergoeden of schadeloos te stellen voor Indirecte Schade, ook wat claims door derde partijen 

betreft.  

 

I.6.3. Procedure 

Zodra een Partij weet heeft van enige aanspraak op schadevergoeding, met inbegrip van een 

aanspraak op schadevergoeding voortvloeiend uit een claim van een derde partij, waarvoor deze 

laatste mogelijk verhaal kan hebben op de andere Partij, zal deze Partij de andere Partij daarvan 

onverwijld in kennis stellen. De kennisgeving zal geschieden door middel van een aangetekend 

schrijven, waarin de aard van de aanspraak, het bedrag ervan (indien gekend) en de 

berekeningswijze worden vermeld – dit alles in redelijk detail en met verwijzing naar de wettelijke, 
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regelgevende of contractuele bepalingen waarop de aanspraak gebaseerd zou zijn. In het geval 

van een aanspraak van een derde partij, zal de Partij die in gebreke is volledig met de verdedigende 

Partij samenwerken aan een antwoord en verweer zoals redelijk vereist.  

 

I.6.4. Limieten 

Elke in voorkomend geval door een Partij verschuldigde vergoeding is hoe dan ook beperkt tot 

maximaal het dubbele van de waarde van het Contract per jaar, ongeacht het aantal vorderingen, 

en kan niet meer bedragen dan € 12,5 miljoen (twaalf en half miljoen euro) per jaar en per Partij. 

Deze limiet doet geen afbreuk aan de op contractuele vorderingen vanwege derde partijen 

toepasselijke limieten.  

 

De Bijzondere Voorwaarden van dit Contract kunnen bijkomende specifieke limieten voor bepaalde 

boetes voorzien.  

 

Art.I.7 NOOD EN OVERMACHT 

 
I.7.1. Noodsituatie  

In een noodsituatie (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving en reglementering1) is Elia 

gerechtigd en/of verplicht om alle door de toepasselijke wetgeving en reglementering voorziene 

maatregelen te nemen. Indien deze maatregelen strijdig zijn met de bepalingen van dit Contract, 

zullen de in de toepasselijke wetgeving en reglementering voorziene maatregelen voorrang hebben 

op de rechten en plichten van dit Contract.  

 
I.7.2. Alarm-, nood-, black-out- en hersteltoestand 

Wanneer het systeem zich in een alarm-, nood-, black-out- of hersteltoestand bevindt (zoals 

gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving en reglementering), is ELIA gerechtigd en/of verplicht 

om alle door de toepasselijke wetgeving en reglementering voorziene maatregelen te nemen, met 

inbegrip in bepaalde omstandigheden van de opschorting van de marktactiviteiten, zoals voorzien 

in de toepasselijke wetgeving en reglementering. Indien deze maatregelen strijdig zijn met de 

bepalingen van dit Contract, zullen de in de toepasselijke wetgeving en reglementering voorziene 

maatregelen voorrang hebben op de rechten en plichten van dit Contract.  

 

                                         
1 Met inbegrip van artikel 72 van CACM; artikel 16.2 van de Verordening (EG) Nr. 714/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang tot het net voor grensoverschrijdende handel in 
elektriciteit en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1228/2003 en artikel 16.2 van de Verordening (EU) 2019/943 van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit.  
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I.7.3. Overmacht 

Onverminderd de rechten en plichten van de Partijen in de gevallen waarnaar Art. I.7.1 en I.7.2 

verwijzen, en zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving en/of reglementering, en 

onverminderd de toepassing van de reddings- en herstelbepalingen, zoals gedefinieerd in de 

toepasselijke wetgeving en/of reglementering, zullen de Partijen worden ontslagen van hun 

respectieve verplichtingen volgens dit Contract in een geval van overmacht dat de uitvoering van 

hun verplichtingen volgens dit Contract geheel of gedeeltelijk verhindert, met uitzondering van de 

financiële verplichtingen die voor het geval van overmacht ontstaan zijn. Deze opschorting van de 

verplichtingen zal slechts zo lang duren als het geval van overmacht.  

 

De term 'overmacht' betekent, onverminderd de definitie van overmacht in de toepasselijke 

wetgeving en/of reglementering, elk onvoorzienbare of ongebruikelijke gebeurtenis of situatie 

waarover een Partij redelijkerwijs geen controle heeft en die niet door een fout van de Partij is 

veroorzaakt, die met redelijke vooruitziendheid of voorzorgsmaatregelen niet had kunnen worden 

voorkomen of kon worden verholpen, die niet kon worden opgelost door middel van uit technisch, 

financieel of economisch oogpunt redelijke maatregelen van de Partij, die daadwerkelijk heeft 

plaatsgevonden en objectief verifieerbaar is, en waardoor de Partij tijdelijk of definitief niet in staat 

is haar verplichtingen uit hoofde van dit Contract na te komen en die na het afsluiten van het 

Contract ontstaan zijn. 

 

De toepassing van marktmechanismen, zoals onevenwichtsprijzen of de toepassing van hoge 

prijzen in een normale markttoestand, kan niet als overmacht worden ingeroepen. 

 

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

tweede paragraaf van Art. I.7.3 uiteengezette voorwaarden voldoen. De Partijen komen overeen 

dat de volgende situaties niet automatisch gevallen van overmacht zijn en dat pas worden wanneer 

ze voldoen aan de in de tweede paragraaf van Art. I.7.3 uiteengezette voorwaarden voor 

overmacht:  

 

- natuurrampen, voortvloeiend uit aardbevingen, overstromingen, stormen, cyclonen of 

andere klimatologisch uitzonderlijke omstandigheden die door een bevoegde overheid als 

dusdanig erkend zijn; 

 

- een nucleaire of chemische explosie en haar gevolgen; 
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- uitzonderlijke risico’s (of risico’s 'buiten categorie') waarbij de plotse onbeschikbaarheid 

van delen van het net of van een productie-eenheid voor elektriciteit wordt veroorzaakt 

door andere factoren dan veroudering, gebrek aan onderhoud of 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; 

 

- de tijdelijke of voortdurende technische onmogelijkheid voor het net om elektriciteit uit te 

wisselen vanwege storingen binnen de regelzone veroorzaakt door elektriciteitsstromen 

die het resultaat zijn van energie-uitwisselingen binnen een andere regelzone of tussen 

twee of meerdere andere regelzones en waarvan de identiteit van de marktdeelnemers 

betrokken bij deze energie-uitwisselingen niet gekend is door Elia en redelijkerwijs niet 

gekend kan zijn door Elia; 

 

- de onmogelijkheid van de uitbating van het net of van installaties die er functioneel deel 

van uitmaken als gevolg van een collectief geschil dat aanleiding geeft tot een eenzijdige 

maatregel van werknemers (of groepen van werknemers), of elk ander sociaal conflict; 

 

- brand, explosie, sabotage, terroristische daden, vandalisme, schade veroorzaakt door 

criminele daden, criminele dwang en bedreigingen van dezelfde aard of handelingen met 

dezelfde gevolgen; 

 

- al dan niet verklaarde staat van oorlog, oorlogsdreiging, invasie, gewapend conflict, 

blokkade, revolutie of opstand; en 

 

- De situatie waarin een bevoegde overheid nood inroept en uitzonderlijke en tijdelijke 

maatregelen oplegt aan de netbeheerders en/of netgebruikers, zoals maatregelen die 

nodig zijn om de veilige en efficiënte werking van de netten te handhaven of te herstellen, 

met inbegrip van het bevel om afname af te schakelen in het geval van schaarste. 

 

 

De Partij die een situatie van overmacht inroept, zal de andere Partij zo snel mogelijk telefonisch 

of via e-mail op de hoogte brengen van de omstandigheden waardoor zij niet langer geheel of 

gedeeltelijk haar verplichtingen kan nakomen, hoe lang dat redelijkerwijs wordt verwacht voort te 

duren en van de maatregelen die zij heeft genomen om de situatie te verhelpen. 
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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, het 

transmissienet en derden te beperken, en opnieuw haar verplichtingen te vervullen. 

 

Indien de periode van overmacht gedurende 30 (dertig) of meer opeenvolgende dagen voortduurt, 

en een van de Partijen, ten gevolge van de door beide Partijen erkende situatie van overmacht, in 

de onmogelijkheid verkeert om haar essentiële verplichtingen volgens het Contract na te komen, 

kan de andere Partij het Contract beëindigen met onmiddellijke ingang middels een gemotiveerd 

aangetekend schrijven. 

 
 

Art.I.8 VERTROUWELIJKHEID 

 
I.8.1 Geen onthulling van vertrouwelijke informatie 

De Partijen en/of hun werknemers zullen de informatie die ze in het kader en naar aanleiding van 

het Contract met elkaar uitwisselen, op de meest vertrouwelijke wijze behandelen en ze niet 

meedelen aan derden, tenzij wanneer aan minstens een van de volgende voorwaarden voldaan is: 

 

- indien Elia en/of de Dienstverlener wordt opgeroepen om te getuigen in rechte of in hun 

verhouding met de bevoegde regelgevende, administratieve en rechtsprekende 

autoriteiten. De Partijen zullen, voor zover mogelijk, elkaar vooraf informeren over de 

situatie en een akkoord bereiken over de wijze en de inhoud van de mededeling van deze 

informatie; 

 

- indien een voorafgaand schriftelijk akkoord werd bekomen van de Partij van wie de 

vertrouwelijke informatie uitgaat; 

 

- wat Elia betreft, in overleg met beheerders van andere netten of in het kader van contracten 

en/of regels met de buitenlandse netbeheerders of regionale 

veiligheidscoördinatoren/regionale coördinatiecentra, voor zover de ontvanger van deze 

informatie zich ertoe verbindt aan de informatie dezelfde graad van vertrouwelijkheid te 

geven als Elia; 

 

- indien deze informatie gemakkelijk en gewoonlijk voor het publiek toegankelijk of 

beschikbaar is; 
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- indien de onthulling van deze informatie door Elia en/of de Dienstverlener aan personen 

zoals onderaannemers en/of hun werknemers en/of hun vertegenwoordigers en/of 

regionale veiligheidscoördinatoren/regionale coördinatiecentra noodzakelijk is om 

technische of veiligheidsredenen, in zoverre de ontvangers van deze informatie gebonden 

zijn door vertrouwelijkheidsregels die op gepaste wijze de bescherming van de 

vertrouwelijkheid garanderen; 

 

- indien de informatie reeds op wettige wijze gekend is door Elia en/of de Dienstverlener 

en/of hun werknemers en uitvoeringsagenten op het moment van het overmaken van de 

informatie, en niet werd meegedeeld door de verzendende Partij, voorafgaand aan het 

overmaken, hetzij direct, hetzij indirect, of door een schending van de 

vertrouwelijkheidsplicht door een derde partij; 

 

- de informatie die, na verzending, onder de aandacht van de ontvangende Partij en/of haar 

personeel en uitvoeringsagenten werd gebracht door een derde partij, zonder schending 

van de vertrouwelijkheidsplicht jegens de verzendende Partij; 

 

- de onthulling van de informatie door de toepasselijke wetgeving en/of reglementen wordt 

voorzien; 

 

- de onthulling van geaggregeerde en geanonimiseerde informatie en data.   

 

Dit Artikel doet geen afbreuk aan de specifieke bepalingen inzake de vertrouwelijkheidsplichten 

van de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit (op zowel het federale als het 

regionale vlak) die door de toepasselijke wetgeving en reglementering worden opgelegd. 

 

Een Partij mag niet, op grond van vertrouwelijkheidsredenen, weigeren informatie mee te delen die 

essentieel en pertinent is voor de uitvoering van het Contract. De andere Partij aan wie deze 

informatie wordt meegedeeld, garandeert dat zij haar vertrouwelijke karakter zal bewaren.  

 

De Dienstverlener verklaart en garandeert dat de vertrouwelijke informatie enkel zal worden 

gebruikt voor de vaststelling van het bod/de uitvoering van de Diensten en niet voor andere 

doeleinden.   

 

Beide Partijen zullen de vereiste maatregelen nemen om te verzekeren dat deze 

vertrouwelijkheidsplicht ook strikt zal worden nageleefd door hun werknemers, alsook door elke 

persoon die geen werknemer van een van de Partijen is maar voor wie deze Partij niettemin 
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verantwoordelijk is, die deze vertrouwelijke informatie behoorlijk zou ontvangen. Daarnaast zal 

vertrouwelijke informatie enkel worden meegedeeld op ‘need to know’ basis en zal daarbij steeds 

worden gewezen op de vertrouwelijke aard van de informatie. 

 

I.8.2. Inbreuken op de vertrouwelijkheidsplicht  

Elke inbreuk op deze vertrouwelijkheidsplicht zal worden beschouwd als een ernstige fout in hoofde 

van de Partij die deze plicht schendt. Deze inbreuk zal aanleiding geven tot een vergoeding van 

alle Directe en Indirecte, materiële en immateriële schade (in afwijking van Art. I.6.2) die de andere 

Partij naar redelijkheid kan aantonen, onder de in Art. I.6.4 vermelde limieten. 

 

I.8.3 Eigendom 

Elke Partij zal de volledige eigendom van de vertrouwelijke informatie behouden, zelfs als deze 

werd meegedeeld aan andere Partijen. De verzending van de vertrouwelijke informatie brengt geen 

overdracht met zich mee van eigendom of van enige andere rechten dan die bedoeld in het 

Contract. 

 

I.8.4. Duur 

Onverminderd de toepasselijke wetgeving en reglementering, blijven de voornoemde 

vertrouwelijkheidsverplichtingen van kracht gedurende 5 (vijf) jaar na de beëindiging van het 

Contract of, indien het Contract niet wordt afgesloten, na de kennisgeving van de vertrouwelijke 

informatie. 

 

I.8.5. Telefoonopnames 

De Partijen komen overeen dat hun respectieve dispatchingcentra telefoongesprekken in reële tijd 

zullen opnemen. De Partijen aanvaarden de noodzaak om deze gesprekken op te nemen en het 

onderliggende principe. Wat de bewijswaarde betreft, erkennen de Partijen dat de opnames van 

deze gesprekken aanvaardbaar zullen zijn als bewijs voor de regeling van een geschil in verband 

met dit Contract. Beide Partijen zullen hun respectieve personeel informeren over het bestaan en/of 

de mogelijkheid van opnames en over het bestaan en/of de mogelijkheid van opnames door de 

andere Partij. 

 
 

Art.I.9 INFORMATIEPLICHT 

 
De Partijen verbinden zich er voor de duur van het Contract toe elkaar zo snel mogelijk op de 

hoogte te stellen van elke gebeurtenis of informatie die de Partij die er kennis van heeft 
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redelijkerwijze moet beschouwen als een gebeurtenis of informatie die mogelijk een nadelige 

invloed heeft op het Contract of op de uitvoering van de verplichtingen bepaald in het Contract ten 

opzichte van de andere Partij. 

 

 

Art.I.10 HERZIENING 

 
I.10.1. Wijzigingen van de hoofdtekst van dit Contract (Algemene en Bijzondere Voorwaarden) en 

algemeen toepasselijke Bijlagen  

Het Contract kan slechts worden gewijzigd in de loop van het proces voor herziening van de 

Modaliteiten en voorwaarden (“Terms and Conditions”) waarop het betrekking heeft en volgens de 

daartoe in de toepasselijke reglementering en wetgeving voorziene procedures. 

  

Na de goedkeuring door de CREG van de wijzigingen van het Contract, met inbegrip van de 

voorgestelde datum van inwerkingtreding, zullen de wijzigingen in werking treden zoals bepaald in 

het implementatieplan van de gewijzigde Modaliteiten en voorwaarden (“Terms and Conditions”) 

en zoals bevestigd in de kennisgeving met aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging die 

Elia aan de Dienstverlener stuurt indien de wijzigingen van toepassing zijn op bestaande 

contractuele relaties met betrekking tot het voorwerp van dit Contract, maar niet vroeger dan 14 

dagen na de kennisgeving.  

 

Indien de Dienstverlener het niet eens is met de wijzigingen die van toepassing zijn op het lopende 

Contract, kan hij, onverminderd de bevoegdheden van de bevoegde overheden, het Contract 

beëindigen, als hij kan aantonen dat de wijzigingen een beduidende impact hebben op het 

contractuele evenwicht. 

 

I.10.2. Wijzigingen van Partij-specifieke Bijlagen 

Een Bijlage die Partij-specifieke informatie bevat kan, onverminderd de door de toepasselijke 

wetgeving en reglementering opgelegde verplichtingen, schriftelijk worden gewijzigd met het 

akkoord van beide Partijen (maar alleen voor de partij-specifieke informatie).  

 

Elke wijziging van de contactinformatie in de relevante Bijlage van dit Contract (nl. contactpersoon, 

adres, e-mail, telefoon- en faxnummer) moet uiterlijk 7 (zeven) Werkdagen voor de datum waarop 

de wijziging van kracht wordt aan de andere Partij worden meegedeeld. Beide Partijen zullen de in 

deze Bijlage verstrekte contactgegevens tijdens de geldigheidsduur van het Contract actueel 
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houden. Deze uitwisselingen en actualiseringen kunnen via e-mail gebeuren en vereisen geen 

formeel schriftelijk wijzigingsproces van het Contract. 

 

 

Art.I.11 VOORTIJDIGE BEËINDIGING IN GEVAL VAN ERNSTIGE FOUT 

 
Het Contract kan eenzijdig worden opgeschort of beëindigd door een van de Partijen (de 'getroffen 

Partij') zonder gerechtelijke tussenkomst, indien de andere Partij (de ‘in gebreke blijvende Partij’) 

een ernstige inbreuk of fout niet herstelt binnen een termijn van 15 (vijftien) Werkdagen nadat de 

in gebreke blijvende Partij een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs heeft ontvangen waarin 

de ernstige inbreuk of fout wordt gemeld en waarin die Partij ervan in kennis wordt gesteld dat het 

Contract zonder enige andere kennisgeving zal worden opgeschort of beëindigd indien de 

genoemde ernstige inbreuk of fout niet volledig wordt hersteld binnen de vermelde termijn. De 

termijn van 15 (vijftien) Werkdagen kan door de getroffen Partij worden verlengd. Het Contract zal 

worden opgeschort of beëindigd onder voorbehoud van alle rechtsmiddelen waarover de Partij die 

niet in gebreke blijft beschikt ten opzichte van de in gebreke blijvende Partij, inclusief een vordering 

tot schadevergoeding. 

 
 

Art.I.12 ANDERE BEPALINGEN 

 
I.12.1. Verklaring van afstand 

Het feit dat een van de Partijen blijvend of tijdelijk afziet van de toepassing van één of meer 

bepalingen van het Contract, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking aan de 

rechten van die Partij die voortvloeien uit de betreffende bepaling of bepalingen. 

 

I.12.2. Volledige overeenkomst 

Onverminderd de toepassing van de relevante wetten en reglementen, behelst het Contract de 

volledige overeenkomst tussen Partijen en omvat het alle afspraken die tussen Partijen met 

betrekking tot zijn voorwerp werden overeengekomen. 

 

I.12.3. Kennisgevingen  

Elke volgens het Contract vereiste kennisgeving dient schriftelijk te gebeuren (met inbegrip van e-

mail), tenzij anders voorzien in de bepalingen van dit Contract.  

 

De uitwisseling van gegevens voor de uitvoering van het Contract wordt aan de respectieve 

contactpersonen van de Partijen gericht zoals vermeld in de relevante Bijlage.  



 

Contract voor […] 16 Referentie van het contract: [] 

Update: []  Dienstverlener: [] 
   

 

 

I.12.4. Overdracht van rechten  

De in het Contract gespecificeerde rechten en plichten kunnen in geen geval worden overdragen, 

geheel of gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij (met 

uitzondering van overdrachten aan met Elia verbonden ondernemingen in de betekenis van artikel 

1:20 van het Belgisch Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvoor geen 

toestemming vereist is). Deze toestemming zal niet onredelijk worden geweigerd of uitgesteld. 

 

I.12.5. Scheidbaarheid  

Op voorwaarde dat dit geen weerslag heeft op het eigenlijke voorwerp van het Contract, zal de 

ongeldigheid van één of meer bepalingen van het Contract geen invloed hebben op de geldigheid, 

interpretatie en/of uitvoering van de andere bepalingen van het Contract. 

 

Indien een of meer bepalingen van het Contract ongeldig of onuitvoerbaar moeten worden 

verklaard, zal de in Art. I.10 uiteengezette herzieningsprocedure worden gevolgd. 

 

 

Art.I.13 TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLENBESLECHTING 

 
Het Contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. 

 

 

Elk geschil met betrekking tot de afsluiting, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het 

Contract of van latere contracten of operaties die eruit kunnen voortvloeien, alsook elk ander 

geschil betreffende of verband houdende met het Contract, zal, op initiatief van de meest gerede 

Partij, worden voorgelegd aan:  

- de Ondernemingsrechtbank van Brussel; of 

- de bemiddelings-/verzoenings- en arbitragedienst die de betrokken regulator organiseert 

volgens de toepasselijke wetgeving en reglementen; of 

- een ad hoc arbitrage volgens de bepalingen van het Belgische Gerechtelijk Wetboek.  

 

Gelet op de complexe verhoudingen, aanvaarden Partijen bij deze, teneinde de toepassing van de 

regels inzake samenhang of tussenkomst mogelijk te maken, hetzij om in geval van 

samenhangende geschillen afstand te doen van elk arbitragebeding teneinde in een andere 

gerechtelijke procedure tussen te komen, hetzij, omgekeerd, om afstand te doen van een 
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gerechtelijke procedure teneinde deel te nemen aan een meerpartijen arbitrage. In geval van 

verdeeldheid wordt de voorkeur gegeven aan de eerste ingeleide procedure. 
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DEEL II – BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR […] 

 


