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Tussen 

 

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

Keizerslaan 20 – 1000 Brussel (België), ingeschreven met ondernemingsnummer 731.852.231 en vertegenwoordigd 

door XXX en XXX, naar behoren gemachtigd,  

 

hierna "ELIA" genoemd 

 

en 

 

XXX, wonend te ... / een vennootschap naar ........... recht met maatschappelijke zetel te XXX/ ..., ingeschreven met 

ondernemingsnummer xxxx.xxx.xxx en vertegenwoordigd door x, naar behoren gemachtigd, 

 

hierna de "CAPACITEITSLEVERANCIER" genoemd 

 

ELIA en de CAPACITEITSLEVERANCIER worden samen de "Partijen" genoemd. 
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OVERWEGENDE DAT: 

ELIA de exploitatie verzorgt van het ELIA-net waarop ze een eigendomsrecht of ten minste een gebruiksrecht 

heeft (hierna het "ELIA-net");  

ELIA volgens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna de 

"Elektriciteitswet") aangesteld is als beheerder van het transmissienet; 

Deze aanstelling heeft plaatsgevonden op grond van het ministerieel besluit van 13 januari 2020 houdende de 

aanwijzing van Elia Transmission Belgium nv als netbeheerder overeenkomstig artikel 10 van de 

Elektriciteitswet;  

ELIA op grond van de geldende elektriciteitsdecreten en verordeningen eveneens is aangesteld als beheerder 

van de gewestelijke of lokale transmissienetten in elk van de gewesten;  

ELIA verantwoordelijk is voor het toezicht  op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie van het ELIA-

net;  

Een wet van 22 april 2019 de Elektriciteitswet heeft gewijzigd door er een Capaciteitsvergoedingsmechanisme 

(hierna "CRM") aan toe te voegen, als antwoord op het ‘adequacy’ probleem tussen het aanbod van en de vraag 

naar elektriciteit; 

Overeenkomstig de Elektriciteitswet de Capaciteitsleveranciers na de Veiling of na de validatie van de 

Transactie op de Secundaire Markt een Capaciteitscontract met ELIA ondertekenen;  

Het artikel 7undecies, §[7]  bepaalt dat het Capaciteitscontract aan de Werkingsregels van het CRM voldoet; 

Het standaard capaciteitscontract na goedkeuring door de CREG op de website van ELIA wordt gepubliceerd.  
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Artikel 1.  DEFINITIES 

1. Tenzij anders bepaald, zijn de definities van de Verordening (EU) 2019/943, de Elektriciteitswet, in de 

uitvoeringsbesluiten waaronder het Federaal Technisch Reglement en de aangenomen Werkingsregels  ter 

uitvoering van hoofdstuk IIbis van die wet van toepassing op dit Contract. 

2. Voor de doeleinden van het Contract gelden de volgende definities:  

1 Bijlage Een bijlage bij dit Contract. 

2 (Capaciteits)Contract Dit Capaciteitscontract, in overeenstemming met het standaard 

capaciteitscontract, zoals gedefinieerd in het artikel 7undecies § [7] van 

de Elektriciteitswet. 

3 Aansluitingscontract Het aansluitingscontract zoals bedoeld in het geldend Technisch 

Reglement, in overeenstemming met het standaard aansluitingscontract 

goedgekeurd door de bevoegde regulator.  

4 CREG De commissie zoals gedefinieerd in artikel 2, 26° van de Elektriciteitswet. 

5 ENTSO-E European Network of Transmission System Operators for Electricity, 

bedoeld in artikel 28 van Verordening (EU) 2019/943 van de Raad van 

5 juni 2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit. 

6 Directe Schade De schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout 

van een Partij, haar aangestelden, onderaannemers en 

uitvoeringsagenten en – wat de CAPACITEITSLEVERANCIER betreft – 

van de eventuele gebruikers van het ELIA-net van een Publiek 

Distributienet of een CDS waarvoor hij optreedt als Capaciteitsleverancier, 

en die zij aan de andere Partij veroorzaken. De meerkosten voor ELIA als 

gevolg van de noodzaak om een of meer bijkomende 

Capaciteitscontracten te sluiten wegens een fout van de 
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CAPACITEITSLEVERANCIER wordt geacht een Directe Schade te 

vormen. 

7 Indirecte Schade De schade die, wegens een fout van een Partij, haar aangestelden, 

onderaannemers en uitvoerders en – wat de 

CAPACITEITSLEVERANCIER betreft – van de eventuele gebruikers van 

het ELIA-net, een publiek distributienet of een CDS waarvoor hij als 

Capaciteitsleverancier optreedt, het gevolg is van bijzondere 

verplichtingen (zoals strafrechtelijke bepalingen, forfaitaire boetes, "take-

or-pay" clausules enz.) van de andere Partij ten aanzien van derden die – 

wat de CAPACITEITSLEVERANCIER betreft – geen gebruik maken van 

het ELIA-net, een Publiek Distributienet of een CDS waarvoor hij als 

Capaciteitsleverancier optreedt. 

8 Grove Fout  Een fout, met uitzondering van een Lichte Fout, die een redelijkerwijs 

voorzichtige en toegewijde Partij die de regels volgt en alle redelijke 

voorzorgsmaatregelen neemt, in soortgelijke omstandigheden niet zou 

begaan. De beoordeling van een fout als een Grove Fout in het kader van 

dit Contract van ELIA loopt niet vooruit op de kwalificatie als Grove Fout 

en de gevolgen daarvan in een andere context. 

9 Lichte Fout Een handeling, een verzuim of een situatie, waarvan een normaal 

gesproken voorzichtige en zorgvuldige Partij die zich aan de regels houdt 

en alle redelijke maatregelen neemt, de mogelijkheid van schade die 

daaruit voortvloeit als beperkt kan beschouwen.  

10 Gegevensbeschermingswetgeving De toepasselijke wettelijke bepalingen inzake de bescherming van 

persoonsgegevens, met name Verordening (EU) 2016/679 van 

27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens, en de wet van 30 juli 2018 betreffende de 

bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking 

van persoonsgegevens, zoals gewijzigd. 

11 De wet van 2 augustus 2002  De wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 

betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals gewijzigd. 

12 geldend Technisch Reglement  Het Koninklijk Besluit van 22 april 2019 houdende een technisch 

reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit 
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en de toegang ertoe, zoals gewijzigd, hierna ook het Federaal 

Technisch Reglement genoemd. 

 Het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit 

van 29 mei 2020, goedgekeurd door beslissing van de VREG 

(BESL-2020-11) (MB van 19/06/2020) et in werking getreden 

vanaf 26 juni 2020. 

 Het Technisch Reglement voor de Distributie van Elektriciteit van 

20 mei 2019, goedgekeurd door beslissing van de VREG (BESL-

2019-60) (MB van 14/10/2019) en in werking getreden vanaf 24 

oktober 2019.  

 Besluit van de Waalse Regering van 26 januari 2012 betreffende 

de herziening van het technisch reglement voor het beheer van 

het lokale elektriciteitstransmissienet in het Waalse Gewest en 

de toegang ertoe. 

 Besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2011 tot 

goedkeuring van het technisch reglement voor het beheer van de 

elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest en de 

toegang daartoe. 

 Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 

2006 houdende goedkeuring van het technisch reglement voor 

het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe. 

 Het technisch reglement voor het beheer van het 

elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

en de toegang ertoe, goedgekeurd door de beslissing van Brugel 

van 5 december 2018 (MB  van 05/02/2019) en in werking 

getreden vanaf 1 januari 2019 (met uitzondering van artikel 

267ter dat in werking zal treden op de datum vastgelegd door 

Brugel), elk van hen, zoals geamendeerd.  

  

13 Werkingsregels De regels bedoeld in artikel 7undecies, § 8, van de Elektriciteitswet.  
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14 Maandelijkse Vergoeding  De in artikel 5, § 20, van dit Contract beschreven Vergoeding. 

15 Publiek Distributienet Het distributienet zoals gedefinieerd in de gewestelijke reglementering. 

16 ELIA-net Het lokale of gewestelijke transmissienet waarop ELIA een 

eigendomsrecht of ten minste een recht op gebruik en exploitatie heeft en 

waarvoor ELIA als netbeheerder is aangesteld.   

17 Regelzone 

 

De zone waarin de netbeheerder het permanente evenwicht tussen vraag 

en aanbod van elektriciteit controleert, rekening houdend met de 

uitwisseling van actief vermogen tussen zones. 

18 Belgische regelzone De regelzone waarvoor Elia overeenkomstig de Elektriciteitswet als 

transmissienetbeheerder is aangesteld. 

Artikel 2. INTERPRETATIE 

3. De titels en benamingen in het Contract worden uitsluitend vermeld om de verwijzingen te vereenvoudigen en 

geven op geen enkele wijze uitdrukking aan de bedoelingen van de Partijen. Zij worden niet in aanmerking 

genomen voor de interpretatie van de bepalingen van het Contract. 

4. De Bijlagen bij het Contract maken integraal deel uit van het Contract. Elke verwijzing naar het Contract verwijst 

ook naar de Bijlagen en vice versa. In geval van tegenstrijdigheid tussen een Bijlage bij het Contract en de 

andere delen van het Contract hebben deze laatste voorrang. 

5. De concretisering in het Contract van een specifieke verplichting of bepaling van de Werkingsregels mag in 

geen geval worden beschouwd als een afwijking van de verplichtingen of bepalingen die krachtens de 

Werkingsregels op de beoogde situatie moeten worden toegepast. In geval van tegenstrijdigheid tussen de 

Werkingsregels en dit Contract hebben de Werkingsregels voorrang. 

6. Onverminderd de uitwisselingen tussen de Partijen voor de uitvoering van de Werkingsregels voorafgaand aan 

het sluiten van het Contract, kunnen de documenten die voor de datum van het sluiten van het Contract tussen 

ELIA en de CAPACITEITSLEVERANCIER zijn uitgewisseld, nooit voorrang hebben op de bepalingen van het 

Contract of ermee worden samengevoegd.  
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Artikel 3. SLUITEN VAN HET CONTRACT 

7. De geldigheidsperiode van het Contract is gelijk aan de Transactieperiode, alsook de bijhorende Pre-

leveringsperiode,  waarvan de respectievelijke duur voor elke Gecontracteerde Capaciteit gespecifieerd wordt 

in de overeenkomstige Bijlage A. Zonder afbreuk te doen aan de vorige zin, kan de vertrouwelijkheidsplicht en 

de betalingsplicht, alsook de  AVG-gerelateerde verplichtingen, deze geldigheidsperiode overschrijden  voor de 

uitvoering van de verplichtingen die in en voor de Transactieperiode en bijhorende Pre-leveringsperiode zijn 

ontstaan.. 

8. Indien in het kader van de betreffende Veiling een Additionele Capaciteit wordt geselecteerd, ondertekent de 

Capaciteitsleverancier in voorkomend geval binnen de termijn voorzien in het geldend Technisch Reglement, 

een Aansluitingscontract overeenkomstig het in het Prekwalificatiedossier opgenomen voorafgaand technisch 

akkoord, of maakt hij zich sterk dat de Gebruikers van het ELIA-net, het Publiek Distributienet of het CDSvoor 

wie hij als CAPACITEITSLEVERANCIER optreedt, het zullen ondertekenen. Het niet ondertekenen van het 

Aansluitingscontract binnen de in de geldende Technische Reglementen gestelde termijnen vormt een 

ontbindende voorwaarde van het Capaciteitscontract en geeft aanleiding tot toepassing van de in de 

Werkingsregels gestelde penaliteiten voordat het Capaciteitscontract rechtsgeldig kan worden ondertekend.  

9. De CAPACITEITSLEVERANCIER informeert de Gebruikers van het ELIA-net, het Publiek Distributienet of het 

CDS voor wie hij als CAPACITEITSLEVERANCIER optreedt van de draagwijdte van de bepalingen van dit 

Contract en van eventuele wijzigingen in dit Contract. De CAPACITEITSLEVERANCIER levert alle redelijkerwijs 

nodige inspanningen in het kader van zijn contractuele relaties met deze Gebruikers van het ELIA-net, het 

Publiek Distributienet of het CDS, opdat de tussenkomst van deze Gebruikers van het ELIA-net, het Publiek 

Distributienet of het CDS geen belemmering of moeilijkheid vormt voor de uitoefening van ELIA van haar rechten 

en verplichtingen ten aanzien van de CAPACITEITSLEVERANCIER, zoals uiteengezet in dit Contract en de 

Werkingsregels. Indien de Capaciteitsleverancier een penaliteit verschuldigd is wegens een aan zijn 

medecontractanten toe te schrijven handeling, behalve in geval van Grove Fout van ELIA, is het aan de 

CAPACITEITSLEVERANCIER om een eventueel verhaal in te stellen tegen zijn medecontractanten, met 

uitsluiting van elk verhaal tegen ELIA.  

10. De CAPACITEITSLEVERANCIER ziet ten aanzien van ELIA en in het kader van dit Contract af van zijn 

algemene, bijzondere of andere voorwaarden, ongeacht het tijdstip of de vorm van hun overdracht. 

Artikel 4. VOORWERP VAN HET CONTRACT  

11. Het Contract heeft betrekking op de verplichtingen van ELIA en van de CAPACITEITSLEVERANCIER zoals 

beschreven in de Werkingsregels, vanaf het ogenblik dat minstens één Transactie gevalideerd is door ofwel de 
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CREG (als de Transactie op de Primaire Markt plaatsvindt) of ELIA (als de Transactie op de Secundaire Markt 

plaatsvindt, maar onder voorbehoud van annulering door de CREG binnen tien (10) Werkdagen na de validatie). 

Het Contract wordt elektronisch ondertekend door de Partijen en kan het voorwerp zijn van verscheidene 

Transacties. Voor elke gevalideerde of gewijzigde Transactie, wordt Bijlage A elektronisch ondertekend. 

12. Het Contract heeft betrekking op een of meer Transactieperioden en hun respectieve Pre-leveringsperioden, 

elk met betrekking tot één Transactie. 

13. Bij het sluiten van dit Contract verbindt de CAPACITEITSLEVERANCIER zich ertoe ELIA de in de 

Werkingsregels gespecificeerde Dienst te leveren gedurende elke Transactieperiode en bijhorende  Pre-

leveringsperiode.  

14. De CAPACITEITSLEVERANCIER heeft recht op een Capaciteitsvergoeding volgens de in Artikel 5 beschreven 

modaliteiten.   

15. Een verzuim om de Pre-leveringsverplichtingen en/of de Beschikbaarheidsverplichtingen na te komen, wordt 

bestraft met een of meer penaliteiten zoals voorzien in de Werkingsregels. Deze vormt (vormen) het voorwerp 

van een rapport over de pre-leveringsactiviteiten voor de Pre-leveringsverplichtingen en een rapport van de 

leveringsactiviteit voor de Beschikbaarheidsverplichtingen opgesteld door ELIA volgens de in artikel 5.3 van dit 

Contract beschreven modaliteiten.    

16. De CAPACITEITSLEVERANCIER heeft ook een Terugbetalingsverplichting tegenover ELIA. De voorwaarden 

voor deze verplichting zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit Methodologie en in de Werkingsregels.  

Artikel 5. VERGOEDING, PENALITEITEN EN 
TERUGBETALINGSVERPLICHTING  

5.1. Bepaling van de vergoeding 

17. De Werkingsregels regelen het bepalen van  de Capaciteitsvergoeding ("pay-as-bid"/”pay-as-cleared”).   

18. De Capaciteitsvergoeding wordt uitgedrukt in euro (€) per MW per jaar en heeft betrekking op de 

Gecontracteerde Capaciteit voor elke Transactie, beperkt tot de Transactieperiode, en is opgenomen in 

Bijlage A bij dit Capaciteitscontract.  De Capaciteitsvergoeding wordt betaald onder de vorm van een 

Maandelijkse Vergoeding.  
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19. De Maandelijkse Vergoeding voor elke Transactie wordt vermeld in een maandelijks afrekening en wordt door 

de CAPACITEITSLEVERANCIER maandelijks op één factuur (eerst pro forma, daarna finaal) ingediend, zoals 

beschreven in Artikel 6.   

20. De Maandelijkse Vergoeding voor elke Transactie, zoals gespecificeerd in het overeenkomstige verslag, is gelijk 

aan de som op elk uur van de Transactieperiode voor de beschouwde maand van de vermenigvuldiging van de 

Gecontracteerde Capaciteit op het uur met de Capaciteitsvergoeding, gedeeld door het aantal uren van de 

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

𝑀𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠𝑒 𝑉𝑒𝑟𝑔𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑 , 𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑢𝑤𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑀)

= ∑  

𝑤

𝑡=1

(𝐺𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑 , 𝑡)

∗
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑣𝑒𝑟𝑔𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔 ( 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑)

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
 ) 

Waarbij: 

- 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑 de unieke identificatiecode van de Transactie is, zoals gespecificeerd in de CRM IT Interface 

en in Bijlage A bij het Contract;  

- 𝑏𝑒𝑠𝑐ℎ𝑜𝑢𝑤𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑀 de maand is die geheel of gedeeltelijk wordt bestreken door de Transactieperiode 

van de Transactie en die tot de Periode van Capaciteitslevering behoort;  

- 𝑡 𝑎𝑛𝑑 𝑤 respectievelijk de uren en het totale aantal uren vertegenwoordigen van een Transactieperiode voor 

de beschouwde maand;  

- 𝐺𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡  ( 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑 , 𝑡) de Gecontracteerde Capaciteit van de Transactie is van een 

CMU op het uur, beschikbaar in het Capaciteitscontract en in de CRM IT Interface; 

- 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑣𝑒𝑟𝑔𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑) de vergoeding is die aan de Capaciteitsleveranciers wordt 

toegekend in ruil voor de terbeschikkingstelling van hun capaciteit, bepaald per Transactie zoals vermeld in 

Bijlage A en uitgedrukt in €/MW/jaar; 

- 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔   het aantal uren is over de Periode van 

Capaciteitslevering waartoe de respectieve maand behoort. 

21. In het kader van de Periode van Capaciteitslevering, kan de Maandelijkse Vergoeding kan worden beïnvloed 

door de volgende elementen, overeenkomstig de Werkingsregels: 

- De toepasselijke Onbeschikbaarheidspenaliteiten, beperkt tot het maandelijks/jaarlijks plafond; 
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- De tijdelijke en definitieve verlaging van de vergoeding zoals voorzien tijdens de Periode van 

Capaciteitslevering en verwijzend naar de Werkingsregels; 

- De toepasselijke Terugbetalingsverplichtingen, beperkt door de Stop-Loss. 

5.2. Bepaling van (een) penaliteit(en) en van de Terugbetalingsverplichting 

5.2.1. Financiële penaliteiten vastgelegd in de Pre-leveringsperiode  

22. Overeenkomstig de Werkingsregels en vanaf het ogenblik dat ELIA een ontbrekend Volume (MW) voor een 

Transactie en een overeenkomstige Gecontracteerde Capaciteit vaststelt, worden financiële penaliteiten door 

ELIA berekend en aan de CAPACITEITSLEVERANCIER opgelegd volgens de modaliteiten van artikel 5.3.1 en 

artikel Artikel 6.  

5.2.2. Tijdens de Periode van Capaciteitslevering vastgestelde Onbeschikbaarheidspenaliteiten 

23. Overeenkomstig de Werkingsregels en vanaf het ogenblik dat ELIA een Ontbrekende Capaciteit (MW) voor de 

betrokken CMU(’s), worden Onbeschikbaarheidspenaliteiten door ELIA berekend en aan de 

CAPACITEITSLEVERANCIER opgelegd voor elke maand van de Periode van Capaciteitslevering volgens de 

modaliteiten van artikel 5.3.2 en van Artikel 6.  

24. Het totale bedrag van de Onbeschikbaarheidspenaliteit van een CMU dat een CAPACITEITSLEVERANCIER 

kan opgelegd krijgen, zowel op maandelijkse als jaarlijkse basis, voor zijn Transactie(s) van de Primaire Markt 

of de Secundaire Markt die een of meer volledige Periodes van Capaciteitslevering bestrijkt (bestrijken) is 

beperkt in overeenstemming met de Werkingsregels, sectie 8.6.2. 

5.2.3. Tijdens de Periode van Capaciteitslevering vastgelegde Terugbetalingsverplichting 

25. Overeenkomstig de Werkingsregels sectie 11.4 past ELIA (een) Terugbetalingsverplichting(en) toe op de  

CAPACITEITSLEVERANCIER  verbonden aan een Transactie en  volgens de modaliteiten van artikel 5.3.2. 

5.2.4. Stop-Loss 

26. Het geheel van de Terugbetalingsverplichtingen die ELIA aan de CAPACITEITSLEVERANCIER oplegt voor 

een Transactie waarvan de Transactieperiode overeenkomt met een of meer volledige Periodes van 

Capaciteitslevering, mag niet hoger zijn, voor een Periode van Capaciteitslevering, dan het Stop-Loss Bedrag 

van die Transactie, zoals gedefinieerd in sectie 11.3.6 van de Werkingsregels.  

5.3. Uitgifte van de rapporten over de activiteiten en maandelijkse afrekening  
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5.3.1. Pre-leveringsperiode 

27. De uitgifte van het rapport over de pre-leveringsactiviteiten dat, indien van toepassing, het Ontbrekend Volume 

vermeldt en de overeenkomstige financiële penaliteiten, hangt af van de status van de CMU, zijnde:  

- Voor Bestaande CMU’s: ELIA communiceert dit rapport aan de CAPACITEITSLEVERANCIER volgens de 

modaliteiten beschreven in de Werkingsregels, binnen een maximale termijn:  

 Dertig (30) Werkdagen vanaf de datum van pre-leveringscontrole 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒; of  

 Tien (10) Werkdagen vanaf de datum van de tweede pre-leveringstest gekozen door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER.  

- Voor de Additionele en Virtuele CMU’s: ELIA communiceert dit rapport aan de 

CAPACITEITSLEVERANCIER binnen twintig Werkdagen vanaf de datum van de test 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 1 en/of 

𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 2 vermeld in secties 7.3.2.1.3.1 en 7.3.2.1.3.2 van de Werkingsregels.  

5.3.2. Periode van Capaciteitslevering 

28. Voor elke maand M van de Periode van Capaciteitslevering geeft ELIA  ter attentie van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER en voor elke CMU en haar Transactie(s), zoals bepaald in Bijlage A, , de twee 

(2) volgende documenten uit via de CRM IT Interface: 

- Op de 10e van maand M+1, een maandelijkse afrekening dat ten minste voor de maand M het detail van de 

Maandelijkse Vergoeding voor elke betrokken Transactie vermeldt.   

- Op de 15e van maand M+2, een rapport over de leveringsactiviteit dat voor maand M voor elke CMU en 

haar Transacties(s) ten minste de volgende gegevens vermeldt:  

 Beschikbare Capaciteit van de CMU;  

 Bepaling van de Ontbrekende Capaciteit; 

 Bepaling van het bedrag van de Onbeschikbaarheidspenaliteiten en het overeenkomstige 

maandelijkse (penaliteiten)plafond; 

 Bepaling van het bedrag van de Terugbetalingsverplichtingen en het overeenkomstige Stop-Loss 

Bedrag.  

5.4. Betwisting 
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29. Om ontvankelijk te zijn, moet elke betwisting over de totaliteit of een deel van het  bedrag (hetzij over de 

Maandelijkse Vergoeding, hetzij over de door ELIA vastgelegde penaliteiten of Terugbetalingsverplichtingen) 

dat resulteert in de maandelijkse afrekening, respectievelijk de rapporten over de pre-leveringsactiviteiten  en 

van de leveringsactiviteit, opgenomen in artikelen 5.3.1 en 5.3.2,  per e-mail met ontvangstbevestiging aan ELIA 

worden toegezonden binnen twintig (20 Werkdagen) na ontvangt van dit rapport of deze afrekening. Deze email 

haalt de redenen aan voor de betwisting die zo begrijpelijk en gedetailleerd mogelijk worden uitgelegd.  

30. De Partijen onderhandelen te goeder trouw om binnen zestig (60) Werkdagen na ontvangst van de email  zoals 

gespecifieerd in paragraaf 29  overeenstemming te bereiken over het betwiste bedrag van de maandelijkse 

afrekening, van het rapport over de pre-leveringsactiviteiten of van het rapport van de leveringsactiviteit,.  

31.  In geval van gedeeltelijke of volledige overeenstemming tussen de Partijen over het bedrag van de 

Maandelijkse Vergoeding, de penaliteiten of de Terugbetalingsverplichtingen die respectievelijk voortvloeien uit 

de maandelijkse afrekening of de rapporten over de pre-leveringsactiviteiten of van de leveringsactiviteit, wordt 

het nieuwe onbetwiste bedrag, dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst, dan het voorwerp van een 

factuur of een kredietnota, in overeenstemming met Artikel 6.  

Echter, en in overeenstemming met de Werkingsregels, secties 7.3.2.1.4.2, 8.6.3 en 11.4.6, bij gebrek aan een 

gedeeltelijke of volledige overeenstemming tussen de partijen over het bedrag van de Maandelijkse Vergoeding, 

de penaliteiten en de Terugbetalingsverplichtingen die respectievelijk voortvloeien uit de maandelijkse 

afrekening of de rapporten over de pre-leveringsactiviteiten of van de leveringsactiviteit binnen de zestig (60) 

Werkdagen zoals bedoeld in paragraaf 30:  

- Het betwiste bedrag of een deel van het betwiste bedrag van de penaliteiten en Terugbetalingsverplichtingen 

wordt in een afzonderlijke kredietnota overeenkomstig Artikel 6 vermeld.  

- Het betwiste bedrag of een deel van het betwiste bedrag van de Maandelijkse Vergoeding kan niet worden 

gefactureerd.  

32. Tegelijkertijd blijven beide Partijen streven naar een minnelijke schikking binnen zestig (60) Werkdagen na het 

einde van de eerste termijn bedoeld in paragaaf 31. In geval van een minnelijke schikking tussen de Partijen 

leidt deze overeenkomst, in voorkomend geval, tot een corrigerende factuur met betrekking tot het bedrag dat 

het voorwerp van de kredietnota was, in overeenstemming met Artikel 6.  

33. Indien er na de in paragraaf 32 vermelde zestig (60) Werkdagen nog steeds geen akkoord is bereikt, kunnen 

de Partijen de in sectie Artikel 16 beschreven geschilprocedure starten. 
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Artikel 6. FACTURATIE EN VERREKENING 

6.1. Vereisten voor de uitgifte van een factuur of een kredietnota  

34. Elke factuur of kredietnota, zowel pro forma als finaal, bevat ten minste de volgende elementen:  

- Volledige naam en adres van de Partij die de factuur of de kredietnota uitgeeft en van de gefactureerde 

Partij;  

- Btw-nummer van de Partij die de factuur of de kredietnota uitgeeft en van de gefactureerde/in voorkomend 

geval begunstigde Partij;  

- Gefactureerd of gecrediteerd bedrag, uitgedrukt in euro, samen met de overeenkomstige details per 

Transactie (met het ID van de betreffende Transactie(s) en per CMU (ID CMU)); 

- De bedragen zijn nettobedragen die in voorkomend geval met BTW moeten worden verhoogd; 

- Bankrekening en adres (met inbegrip van IBAN-nummer en BIC-code) van de bank die voor de betrokken 

betaling moet worden gebruikt;  

- Factuurnummer;  

- Datum van de uitgifte van de factuur of de kredietnota;  

- Vermelding van de Periode van Capaciteitslevering en de beschouwde maand van levering;  

- Referentie, indien vereist door de gefactureerde//begunstigde Partij;  

- Betalingstermijn in overeenstemming met artikel 6.3 hierna.  

35. Elke pro-forma factuur of kredietnota die door de betrokken CAPACITEITSLEVERANCIER in het kader van dit 

contract wordt opgesteld en verstrekt, moet:  

- Alle Transacties betreffen waarvoor de Transactieperiode de gehele of een deel van de maand M in kwestie 

bestrijkt;  

- In overeenstemming zijn met de gegevens die de CAPACITEITSLEVERANCIER in zijn 

Prekwalificatiedossier heeft verstrekt;  

- Uitgegeven zijn binnen de in artikel 6.2 voorgeschreven termijnen.  
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6.2. Uitgiftemodaliteiten voor de kredietnota of de factuur  

36. Op basis van de uitgifte van de maandelijkse afrekening of van het rapport over de pre-leveringsactiviteiten of 

van de leveringsactiviteit zoals opgesteld door ELIA, geeft de CAPACITEITSLEVERANCIER, via email of via 

het elektronisch systeem en binnen twintig (20) Werkdagen na ontvangst van dit rapport of deze afrekening of 

na de (volledige of gedeeltelijke) overeenstemming bereikt binnen of op het einde van de termijn van zestig 

Werkdagen na een eventuele betwisting van dit rapport of deze afrekening, in voorkomend geval, de 

overeenkomstige pro forma factuur of kredietnota af aan ELIA. 

37. Binnen de tien (10) Werkdagen na ontvangst hiervan, valideert of verwerpt ELIA de pro-forma factuur of de 

kredietnota via email (op basis van de vereisten in artikel 6.1).  

38. Voor elke door ELIA gevalideerde pro-forma factuur of kredietnota, geeft de CAPACITEITSLEVERANCIER de 

definitieve factuur of kredietnota af aan ELIA, zodra dit mogelijk is en binnen tien (10) Werkdagen vanaf de 

ontvangt via email van de validatie door ELIA (paragraaf 37).  

39. Voor elke niet door ELIA gevalideerde kredietnota of factuur, kan de CAPACITEITSLEVERANCIER het in 

paragraaf 36 beschreven proces opnieuw volgen.  

40. Op verzoek van een Partij en onverminderd de overige bepalingen van de artikelen 5 en 6, kunnen de Partijen 

in onderling overleg bemiddelingsbijeenkomsten organiseren om het zoeken naar oplossingen voor eventuele 

tegenstrijdigheden met betrekking tot de inhoud en de opvolging van de pro-forma kredietnota’s en factuur.  

41. Voor elke door de CAPACITEITSLEVERANCIER opgestelde definitieve kredietnota of factuur die niet 

overeenstemt met de door ELIA gevalideerde versie, heeft deze laatste het recht om het afgegeven document 

te weigeren. Het is dus aan de CAPACITEITSLEVERANCIER om de aangepaste kredietnota of factuur zo snel 

mogelijk te corrigeren, waarbij de betalingstermijn pas loopt vanaf de datum van ontvangst door ELIA van een 

kredietnota of factuur die aan de genoemde vereisten voldoet.  

42. Bij gebrek aan een pro-forma of definitieve factuur of kredietnota, opgesteld door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER binnen de in paragraaf 36, respectievelijk paragraaf 38 van dit artikel 6.2 

voorziene termijn:  

- Geeft ELIA een definitieve kredietnota af ter vervanging van de ontbrekende factuur op basis van de 

afrekening, respectievelijk het overeengekomen bedrag;  

- Geeft ELIA een factuur uit ter vervanging van de ontbrekende kredietnota, op basis van het rapport over de 

activiteiten of het overeengekomen bedrag of, in geval van betwisting, voor het betwiste deel van de 

penaliteit of de Terugbetalingsverplichting.  
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43. De ter vervanging opgestelde kredietnota’s en facturen worden gelijkgesteld met respectievelijk een kredietnota 

en factuur van de CAPACITEITSLEVERANCIER voor de toepassing van de Werkingsregels en, in voorkomend 

geval, voor de toepassing van de verrekening door inhouding zoals bedoeld in artikel 6.3, paragraaf 44 en de 

toepassing van de Financiële Garantie zoals bedoeld in de genoemde Werkingsregels.  

6.3. Betalingsmodaliteiten 

44. De definitieve facturen worden betaald binnen dertig (30) kalenderdagen na de laatste dag van de maand van 

de datum van ontvangst per email of van de dag van invoering in het elektronische systeem van de factuur 

(paragraaf 36).  

45. Voor de door de CAPACITEITSLEVERANCIER uitgegeven kredietnota(s) geldt het volgende: 

- Tijdens de Pre-leveringsperiode voert de CAPACITEITSLEVERANCIER de betaling uit binnen dertig (30) 

kalenderdagen na de laatste dag van de maand van de datum van ontvangst per email of van indiening in 

het elektronisch systeem van de kredietnota. 

- Tijdens de Periode van Capaciteitslevering en met ontvangst in de maand M, trekt ELIA het bedrag van de 

kredietnota af van de definitieve facturen door de CAPACITEITSLEVERANCIER uitgegeven in M+1 voor de 

maand M of van de meest recent uitgegeven factuur. Of bij gebrek aan een saldo (of aan een toekomstige 

factuur), waarvan ELIA de CAPACITEITSLEVERANCIER op de hoogte stelt, wordt de betaling door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER uitgevoerd binnen dertig (30) Werkdagen vanaf de laatste dag van de maand 

van de datum van ontvangst per email of van indiening in het elektronisch systeem van de kredietnota.   

46. Voor elke laattijdige betaling van financiële penaliteiten die ELIA tijdens de Pre-leveringsperiode heeft bepaald, 

kan ELIA een beroep doen op de Financiële Garantie die de CAPACITEITSLEVERANCIER heeft verstrekt, 

zoals beschreven in de Werkingsregels.  

47. Elke laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot rente op het totale 

bedrag van de factuur of van de kredietnota, in overeenstemming met artikel 5 van de wet van 2 augustus 2002, 

vanaf de dag volgend op de vervaldatum tot en met de dag waarop de volledige betaling wordt verricht. 

Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID 

48. De Partijen zijn tegenover elkaar aansprakelijk voor de schade als gevolg van hun fouten, en verbinden zich 

ertoe de andere Partij te vrijwaren voor alle eisen en vorderingen van derden, binnen de grenzen gesteld in 

deze sectie. 
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49. Elke Partij is verplicht haar schade in verband met dit Contract en de Werkingsregels te beperken en als 

redelijke, behoedzame en toegewijde persoon te handelen in de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde 

van dit Contract en/of de Werkingsregels. Met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden waarvoor een 

Partij verantwoordelijk is, of waarvoor die Partij om welke reden dan ook maatregelen moet nemen of middelen 

moet inzetten, zal de andere Partij de passende maatregelen nemen die elke redelijkerwijs behoedzame 

persoon zou nemen om zijn schade te beperken, met inachtneming van de belangen van elk van de Partijen.  

50. Elke eis tot schadevergoeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk te kennen worden gegeven met een 

aangetekende brief of per email met ontvangstbevestiging, binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen 

vanaf de datum waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld.  

51. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op alle gevallen waarin de contractuele of niet-contractuele 

aansprakelijkheid van een Partij wordt ingeroepen in geval van schade door fout begaan tijdens de 

validiteitsperiode van het Contract, ter gelegenheid of in het kader van dit Contract of van de bepalingen van de 

Werkingsregels die in het Contract worden geïmplementeerd, of van (het verzuim van) hun uitvoering. 

52. De Partijen zijn alleen en uitsluitend aansprakelijk tegenover elkaar voor schade als gevolg van een vorm van 

bedrog, een opzettelijke fout of een Grove Fout ter gelegenheid of in het kader van het Contract of de bepalingen 

van de Werkingsregels die worden geïmplementeerd in het Contract of hun niet-uitvoering, die aan een Partij 

kan worden toegeschreven. Bijgevolg is een Partij niet aansprakelijk ten aanzien van een andere Partij voor 

schade als gevolg van een Lichte Fout of een defect, tenzij wordt aangetoond dat het defect te wijten is aan 

een bedrog, een opzettelijke fout of een Grove Fout van die Partij in fout. 

53. Behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout is de aansprakelijkheid van de Partijen beperkt tot 

Directe Schade verminderd met, in voorkomend geval, het bedrag van de toegepaste penaliteiten zoals de 

Werkingsregels voorzien. Behalve in het geval van bedrog of een opzettelijke fout zijn de Partijen dus niet 

tegenover elkaar aansprakelijk voor indirecte schade. 

54. De CAPACITEITSLEVERANCIER garandeert ELIA tegen elke actie van gebruikers van het ELIA-net, een 

Publiek Distributienet of een CDS, waarvoor hij als CAPACITEITSLEVERANCIER optreedt en die geen directe 

actie tegen ELIA hebben.  

55. Bovendien is de aansprakelijkheid van een Partij wegens een Grove Fout beperkt tot tweemaal de 

Capaciteitsvergoeding, vermenigvuldigd met de overeenkomstige Gecontracteerde Capaciteit, zoals 

vastgesteld in Bijlage A bij het Contract, per schadegeval en per kalenderjaar, met, wanneer de Partij in fout 

Elia is,  een maximum van 12.500.000,00 euro (twaalf miljoen vijfhonderdduizend) per schadegeval en per 

kalenderjaar. Voor alle duidelijkheid wordt verduidelijkt dat de penaliteiten waarin de Werkingsregels voorzien 

niet onder de beperking van dit artikel vallen. Het maximumbedrag van 12.500.000,00 euro (twaalf miljoen 

vijfhonderdduizend) wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de eerste goedkeuring van dit Contract, 
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op basis van de index van de consumptieprijzen die in België van toepassing is in de maand voor de verjaardag 

van de eerste goedkeuring van het standaard capaciteitscontract waarop dit afgesloten Contract gebaseerd is 

(hierna de "nieuwe index"). De aangepaste bedragen worden berekend met de volgende formule: het relevante 

bedrag wordt vermenigvuldigd met de nieuwe index en gedeeld door de beginindex. De beginindex is de index 

van de consumptieprijzen die in België van toepassing is in de maand voor de datum van de beslissing tot de 

eerste goedkeuring van dit Contract. 

56. Behalve in geval van Grove Fout, bedrog of opzettelijke fout van ELIA, kan een Partij  in geen geval 

aansprakelijk worden gesteld voor het onjuiste, onvolledige of ongeoorloofde gebruik door een andere Partij 

van gegevens die in het kader van het Contract beschikbaar zijn gesteld, noch voor de gevolgen daarvan. 

57. Behalve in geval van Grove Fout, bedrog of opzettelijke fout van ELIA , kan ELIA nooit aansprakelijk worden 

gesteld voor discussies of geschillen tussen de CAPACITEITSLEVERANCIER en één of meerdere Gebruikers 

van het ELIA-net, van een Publiek Distributienet of van een CDS  waarop de CAPACITEITSLEVERANCIER 

een beroep doet om een CMU te vormen en die hun oorsprong vinden in de interne relatie tussen de 

CAPACITEITSLEVERANCIER en deze Gebruikers van het ELIA-net,  van een Publiek Distributienet of van een 

CDS.  

58. Niettegenstaande enige andere bepaling van dit artikel is de CAPACITEITSLEVERANCIER rechtstreeks 

aansprakelijk voor de schade die een derde lijdt als gevolg van een gebrek aan capaciteit, veroorzaakt door 

een fout van de CAPACITEITSLEVERANCIER, en vrijwaart hij ELIA, in voorkomend geval, tegen dergelijke 

schade waarvoor deze derde een vordering zou hebben ingesteld tegen ELIA.  

Artikel 8. OVERMACHT 

59. Onverminderd de toepassing van de bepalingen van de systeembeschermingsplannen en herstelplannen, zoals 

gedefinieerd in de toepasselijke wettelijke en/of reglementaire bepalingen, zullen de Partijen in een geval van 

overmacht dat de uitvoering van hun verplichtingen volgens dit Contract geheel of gedeeltelijk belet, worden 

ontslaan van hun verplichtingen uit hoofde van dit Contract, onder voorbehoud van financiële verplichtingen die 

voor het geval van overmacht ontstaan zijn. Deze opschorting van de verplichtingen zal alleen duren tijdens het 

geval van overmacht. 

60. Onder "overmacht" wordt verstaan – onverminderd de definitie van overmacht in de toepasselijke wettelijke en 

reglementaire bepalingen – elke gebeurtenis of onvoorziene of ongewone situatie die zich na het sluiten van 

het Contract voordoet en waarop geen redelijke controle van een Partij mogelijk is, die niet kan worden 

toegeschreven aan een schuld van de Partij, die niet kan worden voorkomen of overwonnen ondanks alle 

redelijke voorzorgsmaatregelen en zorgvuldigheid, die niet kan worden gecorrigeerd met redelijkerwijs voor de 

Partij haalbare technische, financiële of economische maatregelen, die zich werkelijk heeft voorgedaan en 
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objectief verifieerbaar is, en die de Partij tijdelijk of blijvend verhindert om haar verplichtingen uit hoofde van dit 

Contract na te komen. 

61. De toepassing van marktmechanismen (zoals onbalanstarieven of hoge tarieven in een normale marktsituatie) 

kan niet als overmacht worden beschouwd. 

62. Onder meer de volgende situaties kunnen als overmacht worden beschouwd, mits zij voldoen aan de in 

paragraaf 60 genoemde overmachtsomstandigheden: 

- De natuurrampen als gevolg van aardbevingen, overstromingen, stormen, cyclonen of andere uitzonderlijke 

klimatologische omstandigheden die door een daartoe bevoegde overheid als zodanig zijn erkend, 

epidemieën en pandemieën; 

- Een nucleaire of chemische explosie en de gevolgen ervan; 

- De situaties met een uitzonderlijk risico (of risico's "buiten categorie") waarin de plotselinge niet-

beschikbaarheid van het elektriciteitsnet of een Capaciteit of CMU wordt veroorzaakt door andere oorzaken 

dan veroudering, gebrek aan onderhoud of kwalificatie van de operators; met inbegrip van de niet-

beschikbaarheid van het computersysteem, al dan niet veroorzaakt door een virus, wanneer alle 

voorzorgsmaatregelen zijn genomen rekening houdend met de stand van de techniek; 

- De tijdelijke of permanente technische onmogelijkheid voor het net om elektriciteit uit te wisselen als gevolg 

van storingen binnen de Belgische regelzone die worden 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; 

- De onmogelijkheid om het net, installaties die er functioneel deel van uitmaken of installaties van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER te exploiteren als gevolg van een arbeidsconflict dat leidt tot eenzijdige 

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

- De brand, explosie, sabotage, terreur, vandalisme, schade veroorzaakt door criminele handelingen, 

criminele dwang en soortgelijke bedreigingen of daden met dezelfde gevolgen; 

- De oorlog (al dan niet verklaard), oorlogsdreiging, invasie, gewapend conflict, embargo, revolutie, opstand; 

en 

- De situatie waarin een bevoegde instantie dringendheid inroept en uitzonderlijke en tijdelijke maatregelen 

oplegt aan de exploitanten en/of gebruikers van het net, zoals maatregelen die nodig zijn om de veilige en 
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efficiënte werking van de netten te handhaven of te herstellen, met inbegrip van de opdracht tot afschakelen 

in geval van schaarste. 

63. Voor de doeleinden van dit Contract en onverminderd andere vertragingen veroorzaakt door overmacht, is de 

vertraging van de CAPACITEITSLEVERANCIER bij de oprichting, bouw of exploitatie van een CMU, met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, vertraging bij het verkrijgen van vergunningen of toelatingen die in laatste 

instantie worden afgegeven en die uitvoerbaar zijn en waartegen geen beroep meer kan worden ingesteld, die 

nodig zijn voor de vestiging, de bouw of de exploitatie van het project van de CAPACITEITSLEVERANCIER, 

geen oorzaak van overmacht.  

64. De Partij die een geval van overmacht inroept, stelt de andere Partij zo snel mogelijk (per email of per telefoon), 

onverwijld bevestigd via email, op de hoogte van de omstandigheden die haar geheel of gedeeltelijk beletten 

haar verplichtingen uit te voeren, de redelijkerwijs te verwachten duur van de niet-uitvoering en de maatregelen 

die zij heeft genomen om deze situatie te verhelpen. 

65. De Partij die een geval van overmacht inroept, stelt niettemin alles in het werk om de gevolgen van de niet-

uitvoering van haar verplichtingen voor de andere Partij te beperken en ze zo snel mogelijk weer uit te voeren. 

66. Indien de situatie van overmacht dertig (30) opeenvolgende dagen of meer duurt en een Partij als gevolg van 

deze situatie van overmacht niet in staat is haar essentiële verplichtingen in het kader van het Contract uit te 

voeren, kan de andere Partij het Contract met onmiddellijke ingang opzeggen door middel van een met redenen 

omklede aangetekende brief of via een met redenen omklede email met ontvangstbevestiging. 

Artikel 9. VERTROUWELIJKHEID 

9.1. Geen bekendmaking van vertrouwelijke informatie 

67. De Partijen en hun werknemers behandelen alle informatie die zij in het kader of ter gelegenheid van het 

Contract onderling uitwisselen met de grootste vertrouwelijkheid en delen ze niet mee aan derden, tenzij in ten 

minste een van de volgende omstandigheden: 

- Indien een Partij wordt opgeroepen om in rechte of in haar betrekkingen met de bevoegde regelgevende, 

administratieve en gerechtelijke instanties te getuigen. In de mate van het mogelijke, maar met uitzondering 

van geschillen onder elkaar, stellen de Partijen elkaar vooraf in kennis van de vorm en de inhoud van de 

mededeling van deze informatie; 

- In het geval van een voorafgaande schriftelijke toestemming van de Partij van wie de vertrouwelijke informatie 

uitgaat; 
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- Wat ELIA betreft, in overleg met beheerders van andere netten of in het kader van contracten en/of regels 

met de buitenlandse netbeheerders of de gewestelijke veiligheidscoördinators/gewestelijke coördinatiecentra, 

voor zover nodig en wanneer anonimisering onmogelijk is en op voorwaarde dat de ontvanger van de 

informatie zich ertoe verbindt ze met dezelfde vertrouwelijkheid te behandelen als ELIA; 

- Indien de informatie gemakkelijk of gewoonlijk toegankelijk of publiek beschikbaar is; 

- Indien de mededeling van de informatie door een Partij noodzakelijk is voor de uitvoering van contracten die 

een Partij heeft gesloten of zal sluiten met leveranciers van goederen en diensten in het kader van dat contract 

of, wat ELIA betreft, haar opdrachten voor de ontwikkeling, het onderhoud en de exploitatie van het 

transmissienet, of als de mededeling van de informatie noodzakelijk is voor de goede werking en de integratie 

van de markt, of om de veiligheid, betrouwbaarheid en effectiviteit van het transmissienet te waarborgen, op 

voorwaarde dat de ontvanger van deze informatie zich ertoe verbindt ze te behandelen met de 

vertrouwelijkheid die dit Contract voorziet. Elke Partij is verantwoordelijk voor het gebruik van de gegevens 

door de personen die ze volgens deze voorwaarden van die Partij hebben ontvangen; 

- Indien de informatie op het tijdstip van de mededeling reeds wettig gekend was door een Partij en/of haar 

werknemers en uitvoerders en niet vooraf direct of indirect was meegedeeld door de mededelende Partij, of 

door een derde partij die inbreuk maakte op een vertrouwelijkheidsplicht; 

- Indien de informatie na haar mededeling onder de aandacht van de ontvangende partij en/of haar personeel 

en uitvoerders wordt gebracht door een derde partij, zonder inbreuk op een vertrouwelijkheidsplicht tegenover 

de mededelende partij; 

- Indien de mededeling van de informatie wordt voorzien door de toepasselijke wetgeving en/of regelgeving; 

- Indien de informatie en gegevens geaggregeerd en anoniem worden meegedeeld. 

68. Dit artikel doet geen afbreuk aan de specifieke bepalingen inzake de vertrouwelijkheidsplicht van de Belgische 

transmissienetbeheerder (op zowel het federale als het gewestelijke vlak) die door de toepasselijke wet- en 

regelgeving worden opgelegd. 

69. Een Partij mag niet om redenen van vertrouwelijkheid weigeren informatie mee te delen die essentieel en 

relevant is voor de uitvoering van het Contract. De andere Partij, die deze informatie ontvangt, waarborgt dat 

ze vertrouwelijk blijft. 

70. De CAPACITEITSLEVERANCIER verklaart en garandeert dat de vertrouwelijke informatie uitsluitend zal 

worden gebruikt voor de uitvoering van het Contract en niet voor andere doeleinden. 
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71. Elke Partij zal de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze vertrouwelijkheidsverbintenis ook 

strikt zal worden nageleefd door haar werknemers en door elke persoon die geen werknemer van een Partij is 

maar toch onder haar verantwoordelijkheid valt ten aanzien van de andere Partij en die op geldige wijze toegang 

zou kunnen krijgen tot deze vertrouwelijke informatie. Bovendien zal deze vertrouwelijke informatie alleen 

worden meegedeeld op basis van het "need to know"-beginsel en zal altijd worden verwezen naar het 

vertrouwelijke karakter van de informatie. 

9.2. Inbreuken op de vertrouwelijkheidsplicht 

72. Elke inbreuk op deze vertrouwelijkheidsplicht wordt beschouwd als een Grove Fout van de Partij die ze begaat. 

Deze inbreuk geeft aanleiding tot een vergoeding van alle Directe of Indirecte Schade (in afwijking van paragraaf 

53) die de andere Partij kan aantonen, met inachtneming van de in paragraaf 55 voorziene maxima. 

9.3. Eigendom 

73. Elke Partij behoudt de volledige eigendom van alle informatie, zelfs wanneer ze aan andere partijen is 

meegedeeld. De mededeling van vertrouwelijke informatie leidt niet tot een overdracht van eigendom of van 

andere rechten dan degene die in het Contract worden vermeld. 

9.4. Duur 

74. Onverminderd de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen blijft de bovengenoemde 

vertrouwelijkheidsplicht van toepassing gedurende een periode van vijf (5) jaar na het einde van het Contract. 

Artikel 10. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS (AVG) 

10.1.Verwerkingsverantwoordelijken  

75. In het kader van dit Contract, worden Persoonsgegevens door ELIA verwerkt, overeenkomstig de 

Gegevensbeschermingswetgeving, met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement 

en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 

Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). De definities vermeld in de 

Gegevensbeschermingswetgeving zijn op dit Contract van toepassing.  

76. In het kader van dit Contract handelen de volgende Partijen als onafhankelijk Verwerkingsverantwoordelijke:.  
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- ELIA voor de verwerking van Persoonsgegevens wat betreft dit Contract;  

- De CAPACITEITSLEVERANCIER, voor de Persoonsgegevens die hij doorgeeft aan ELIA, met inbegrip van 

deze afkomstig van de Netgebruikers, voor enig ander gebruik dan verwerking in verband met dit Contract. 

- Geen enkele Partij handelt als Onderaannemer voor de andere Partij.  

77. ELIA en de CAPACITEITSLEVERANCIER, handelend als onafhankelijk Verwerkingsverantwoordelijke, nemen 

hun eigen redelijke maatregelen om de bescherming van de Persoonsgegevens te verzekeren waarvoor zij 

Verwerkingsverantwoordelijke zijn door middel van technische beveiligingsregels en een passend beleid voor 

de beveiliging tegen verlies, lekken, vernietiging, aantasting, ongeoorloofde toegang of gebruik van 

Persoonsgegevens of de ongeoorloofde verwerking ervan door hun respectieve werknemers en/of 

(onder)aannemers.   

10.2. Juridische grondslag 

78. De verwerking van de Persoonsgegevens door ELIA is gebaseerd op de volgende juridische basis:  

- De uitvoering van dit Contract;  

- De naleving van de toepasselijke regelgeving, met inbegrip van de CRM-wet, die de Elektriciteitswet wijzigt. 

- Een taak uitgevoerd in het algemeen belang of de uitoefening van bevoegdheden die aan ELIA zijn 

toegekend door de overheid.  

10.3.Doel van de verwerking en beveiliging van de gegevens  

79. De Persoonsgegevens worden door ELIA verwerkt met de volgende doeleinden:  

- De uitvoering van dit Contract; 

- De naleving van de toepasselijke regelgeving. 

- De naleving van de Werkingsregels 

80. De Persoonsgegevens worden door de CAPACITEITSLEVERANCIER doorgegeven om zijn verplichtingen ten 

aanzien van ELIA na te komen.  

10.4.Verwerkte persoonsgegevens 
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81. De volgende Persoonsgegevens zullen door de Verwerkingsverantwoordelijken worden verwerkt:  

- Alle Persoonsgegevens in dit Contract (naam, voornaam, adres ...);  

- Alle contactgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het Contract (e-mailadres, telefoonnummer ...); 

- Alle andere Persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het Contract (facturatiegegevens, 

bankgegevens ...); 

- Alle andere Persoonsgegevens die ELIA nodig heeft om haar taken van openbaar belang uit te voeren;  

- Alle Persoonsgegevens die ELIA nodig heeft om na te gaan of de CAPACITEITSLEVERANCIER zijn 

verplichtingen met betrekking tot de Werkingsregels of het Contract nakomt;  

- Alle Persoonsgegevens die via de CRM IT Interface worden doorgegeven. 

82. De volgende Persoonsgegevens moeten aan ELIA bezorgd worden door de CAPACITEITSLEVERANCIER: 

- Alle Persoonsgegevens nodig voor de uitvoering van de verplichtingen van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER betreffende het Contract en de Werkingsregels (bijvoorbeeld, de Verklaring 

van de Netgebruiker, etc). 

10.5.Overdracht van gegevens 

83. De Persoonsgegevens die in het kader van dit Contract worden door ELIA verwerkten bewaard in de Europese 

Unie (EU) en worden niet naar landen buiten de EU overgedragen. 

10.6.Bewaartermijn van de gegevens 

84. De door ELIA verwerkte Persoonsgegevens worden uitsluitend bewaard gedurende de periode die strikt 

noodzakelijk is voor de uitvoering van dit Contract en/of gedurende de wettelijke bewaringstermijnen. Bij het 

verstrijken van het Contract worden de verwerkte gegevens tijdelijk gearchiveerd wegens (i) een wettelijke 

verplichting om Persoonsgegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, of (ii) een administratief 

belang dat de bewaring ervan in juridische (bijvoorbeeld fiscale) aangelegenheden rechtvaardigt. Deze 

Persoonsgegevens worden in ieder geval binnen twaalf (12) jaar na afloop van de Transactieperiode gewist. 

10.7.Rechten van de betrokkenen 
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85. Overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving hebben de Betrokken Personnen (van wie de 

Persoonsgegevens worden verwerkt) meerdere rechten, waaronder het recht op inzien, kopiëren, rechtzetten, 

wissen (indien de wettelijke voorwaarden zijn vervuld), beperken van de verwerking van hun gegevens (indien 

de wettelijke voorwaarden zijn vervuld); en het recht op overdraagbaarheid van hun gegevens (indien de 

wettelijke voorwaarden zijn vervuld).  

86. Om deze rechten uit te oefenen of bij vragen over de verwerking van Persoonsgegevens wordt ELIA als volgt 

gecontacteerd: privacy@elia.be.  

87. Niettegenstaande het voorgaande treedt de CAPACITEITSLEVERANCIER op als eerste aanspreekpunt voor 

Betrokken Personen, waaronder Netgebruikers, wier Persoonsgegevens aan ELIA worden overgemaakt in het 

kader van het Contract. Bijgevolg garandeert de CAPACITEITSLEVERANCIER dat hij een contactclausule zal 

opnemen in de relevante schriftelijke communicatie tussen hem en elke Netgebruiker, zoals hieronder 

aangegeven in de garanties.  

88. De Betrokken Personen kunnen ook te allen tijde een klacht indienen bij de Belgische Autoriteit:  

Gegevensbescherming:  

Gegevensbeschermingsautoriteit 

Persstraat 35 – 1000 Brussel 

+32 2 274 48 00  

 contact@apd-gba.be 

10.8.Inbreuk in verband met persoonsgegevens  

89. In geval van een effectieve of dreigende inbreuk in verband met Persoonsgegevens (hacking, gegevenslek, 

verlies ...) bij de CAPACITEITSLEVERANCIER met betrekking tot Persoonsgegevens die hij aan ELIA bezorgt, 

informeert de CAPACITEITSLEVERANCIER  ELIA over de effectieve of dreigende inbreuk, onverwijlde en 

uiterlijk tweeënzeventig (72) uur na de kennisname. 

10.9.Verwerking door derden 

90. ELIA geeft geen Persoonsgegevens door aan derden, met uitzondering van mededelingen die wettelijk 

noodzakelijk zijn, het rechtmatige belang van ELIA, de uitvoering van de contractuele verplichtingen van ELIA 

ende uitoefening door ELIA van haar taken van openbaar belang, zoals de doorgifte aan overheidsinstanties, 

buitenlandse transmissienetbeheerders, gasnetbeheerders, Beheerders van Publieke Distributienetten en 

mailto:privacy@elia.be
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CDSO's, voor zover de Persoonsgegevens relevant en noodzakelijk zijn voor deze mededelingen en onder 

voorbehoud, in voorkomend geval, van de toepassing van veiligheidsmaatregelen (anonymisering, 

pseudonymisering, …) 

91. De Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan Onderaannemers van de partijen (zoals 

leveranciers van informatica- en boekhouddiensten, juridische adviseurs, contractuele partners enz.). ELIA sluit 

hiervoor met haar Onderaannemers een overeenkomst voor de verwerking van de gegevens. 

92. Afhankelijk van het type Persoonsgegevens dat wordt overgedragen kan een privacybeleid van een derde partij 

van toepassing zijn.  

93. ELIA is niet verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens door derden, met uitzondering van de 

verwerking door de Onderaannemers van ELIA, mits deze laatste de Persoonsgegevens verwerken 

overeenkomstig de wetgeving inzake Gegevensbescherming en de instructies van ELIA.  

94. Meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens vindt u  

- Voor ELIA: https://www.elia.be/en/privacy-policy 

- Voor de CAPACITEITSLEVERANCIER: (…) 

95. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit beleid en deze clausule hebben de bepalingen van deze clausule 

voorrang. 

10.10. Garantie 

96. De CAPACITEITSLEVERANCIER: 

- Garandeert dat alle Persoonsgegevens die zij in het kader van het Contract aan ELIA verstrekt, juist en 

volledig zijn;  

- Garandeert dat zij met betrekking tot de Persoonsgegevens die zij aan ELIA verstrekt, de rechtmatige 

eigenaar en/of de verantwoordelijke voor de verwerking van deze Persoonsgegevens is voor een ander doel 

dan dat van het Contract en dat zij voldoet aan de wetgeving inzake Gegevensbescherming, in het bijzonder 

met betrekking tot de Persoonsgegevens die zij aan ELIA doorgeeft;  

- Garandeert dat zij wettelijk bevoegd is om ELIA de Persoonsgegevens van de Betrokken Personen te 

verstrekken in overeenstemming met het Contract;Garandeert dat zij de Betrokken Personen naar behoren 

zal informeren dat hun Persoonsgegevens in het kader van het Contract aan ELIA kunnen worden 

doorgegeven en dat zij dit zal doen bij de eerste communicatie met deze personen in het kader van het 

https://www.elia.be/en/privacy-policy
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Contract, en garandeert daartoe de volgende clausule op te nemen in de desbetreffende schriftelijke 

mededeling aan de Betrokken Persoon: 

"Uw Persoonsgegevens kunnen aan Elia worden doorgegeven in het kader van het Contract 

bedoeld in artikel 7undecies §7 van de federale wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie 

van de elektriciteitsmarkt. Meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens door Elia 

vindt u op: https://www.elia.be/en/privacy-policy. 

Om uw rechten met betrekking tot Persoonsgegevens uit te oefenen of in geval van vragen over 

de verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Werkingsregels, zal uw contactpersoon 

de [CAPACITEITSLEVERANCIER] zijn, die als volgt kan worden gecontacteerd: […].” 

- Garandeert dat zij ELIA op eerste verzoek zal verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren tegen alle verlies, 

schade, aansprakelijkheid, kosten en/of uitgaven (inclusief juridische kosten en honoraria van advocaten) 

die direct of indirect voortvloeien uit een (dreigende) schending van de bovengenoemde garantie. 

Niettegenstaande het voorgaande behoudt ELIA zich het recht voor om verstrekte Persoonsgegevens of 

andere vermeldingen waarvan zij redenen heeft om aan te nemen dat deze in strijd zijn met een bepaling 

van deze clausule, te verwijderen. 

- Erkent dat de verliezen, schade, aansprakelijkheden, uitgaven en/of kosten die direct of indirect voortvloeien 

uit een (dreigende) schending van een van de bovengenoemde garanties voor ELIA, ten minste 5000 euro 

zullen bedragen, onverminderd het recht van ELIA om een hogere schadevergoeding te eisen. De 

Capaciteitshouder, de CRM-kandidaat en de CAPACITEITSLEVERANCIER erkennen dat dit een redelijk 

minimumbedrag is voor eventueel veroorzaakt verlies, schade, aansprakelijkheid, onkosten en/of kosten. 

Artikel 11. INFORMATIEPLICHT 

97. Voor zover dit niet in strijd is met hun wettelijke of contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen, verbindt elke 

Partij zich ertoe om tijdens de duur van dit Contract zo spoedig mogelijk de andere Partij te informeren over 

elke gebeurtenis of elke informatie die de Partij die ze kent redelijkerwijs moet beschouwen als een gebeurtenis 

of informatie die een nadelig gevolg kan hebben voor het Contract en/of de uitvoering van de in het Contract 

bepaalde verplichtingen tegenover de andere Partij. 

Artikel 12. HERZIENING VAN HET CONTRACT 

98. Dit Contract kan slechts worden gewijzigd wanneer een regionale, federale, Europese of andere 

overheidsinstantie of een door Europese wetgeving opgelegde Europese of regionale samenwerkingsstructuur 
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maatregelen neemt of beslissingen, besluiten, regels procedures, mening, aanbevelingen,  wettelijke, 

reglementaire of regelgevende vereisten oplegt die onafhankelijk zijn van de wil van de Partijen en buiten 

controle vallen van de Partijen en die een herziening van het Contract noodzakelijk maken. 

99. Daartoe analyseert ELIA, wanneer het bepalingen betreft van het standaard capaciteitscontract waarop dit 

Contract is gebaseerd en die door de CREG moeten worden goedgekeurd, de wijzigingen aan deze bepalingen  

en legt ze die, na raadpleging van de marktpartijen ter goedkeuring voor aan de CREG. Zodra de CREG de 

voorgestelde wijzigingen van het standaard capaciteitscontract, met inbegrip van de voorgestelde datum van 

inwerkingtreding, heeft goedgekeurd en in voorkomend specifiek geval, in deze goedkeuringsbeslissing het 

toepassingsgebied ratione materiae et temporis van dit nieuwe standaard capaciteitscontract stelt ELIA vast of 

de bepalingen van het Contract al dan niet moeten worden vervangen door het nieuwe standaard 

capaciteitscontract en, in voorkomend geval, de bepalingen van het nieuwe standaard capaciteitscontract die 

aanleiding geven tot de herziening van het Contract, van kracht worden volgens de voorwaarden die vermeld 

zijn in het herziene standaard capaciteitscontract  of in het besluit van de CREG.. 

100.  De Partij die wegens de in paragraaf 98 van dit artikel genoemde oorzaken het Contract wenst te herzien op 

geïndividualiseerde elementen, en die bewijst dat zij ernstige en blijvende economische schade lijdt in de 

uitvoering van haar contractuele verplichtingen, informeert de andere Partij via aangetekende brief of via email 

met ontvangstbevestiging: 

1° de geïndividualiseerde elementen van het Contract waarop haar verzoek tot herziening betrekking heeft; 

2° de redenen waarom ze de dergelijke herziening verzoekt, en 

3° een concreet voorstel tot herziening, met inbegrip van een voorstel voor een nieuw element. 

101. De Partijen verbinden zich ertoe elkaar zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen twintig (20) Werkdagen na 

ontvangst door de andere Partij van het verzoek tot herziening van de geïndividualiseerde  elementen van het 

Contract te raadplegen, teneinde alles in het werk te stellen om, in voorkomend geval, de elementen van het 

Contract waarop het verzoek tot herziening betrekking heeft, aan te vullen, te wijzigen, te herzien of door 

passende bepalingen te vervangen met respect, voor de rest, van de beginselen van samenwerking, zoals bij 

de ondertekening vastgelegd in het Contract. 

102. Indien de Partijen binnen dertig (30) Werkdagen na de eerste vergadering over de herziening van de 

geïndividualiseerde elementen van het Contract geen overeenstemming kunnen bereiken, of indien de 

bepalingen van het nieuwe standaard capaciteitscontract die aanleiding geven tot herziening van het Contract 

ernstige en blijvende schade veroorzaken, die naar behoren is vastgesteld, in economische zin, bij de uitvoering 

van de contractuele verplichtingen van de CAPACITEITSLEVERANCIER, zal de in sectie Artikel 16 beschreven 

procedure voor de beslechting van geschillen worden toegepast.  
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103. Er wordt echter gespecifieerd dat de bevoegde Rechtbank op initiatief van de meest gerede Partij het Contract 

kan beëindigen, op voorwaarde dat een nieuw capaciteitscontract is ondertekend voor dezelfde capaciteit als 

de initieel door de CAPACITEITSLEVERANCIER Gecontracteerde Capaciteit , of op het einde van de lopende 

Periode van Capaciteitslevering. In dat laatste geval houdt ELIA hiermee rekening in het volume van de 

volgende T-1 Veiling. 

104. De maatregelen die de CREG of ELIA op grond van de Werkingsregels mag nemen, met name wat betreft de 

verlaging van de Capaciteitscategorie, de vermindering van de Totale Gecontracteerde Capaciteit of de 

verlaging van de Capaciteitsvergoeding, kunnen geen reden vormen om een herziening van het Contract te 

vragen.  

105. ELIA kan in geen geval wijzigingen in het Contract aanvaarden die een discriminatie zouden inhouden ten 

opzichte van andere CAPACITEITSLEVERANCIERS of deelnemers aan de elektriciteitsmarkt. 

106. Indien ELIA voor de Periode van Capaciteitslevering vaststelt dat de in het technisch akkoord dat bij de indiening 

van het Prekwalificatiedossier werd ondertekend vermelde Infrastructuurwerken vertraging oplopen, informeert 

ELIA de CAPACITEITSLEVERANCIER in toepassing van de operationele procedure die de Werkingsregels 

daartoe voorzien. ELIA zal de impact van de vertraging meedelen en het Contract dienovereenkomstig wijzigen, 

door het begin van de Periode van Capaciteitslevering van de Transactie(s) met een jaar te verschuiven. 

107. Nadat het begin van de Periode van Capaciteitslevering van de betreffende Transactie(s) met een jaar is 

uitgesteld, of na een volgend uitstel, heeft de CAPACITEITSLEVERANCIER het recht om het Contract op te 

zeggen.  

108. ELIA is de CAPACITEITSLEVERANCIER geen enkele vergoeding verschuldigd voor de toepassing van deze 

operationele procedure of na beëindiging van het Contract door de CAPACITEITSLEVERANCIER zoals 

voorzien in deze paragraaf.   

109. De vertraging in de Projectwerken, om welke reden dan ook, met inbegrip van vertraging bij het verkrijgen van 

de vergunningen of uitvoerbare toelatingen die vereist zijn voor de oprichting, bouw of exploitatie van het project 

van de CAPACITEITSLEVERANCIER, geeft geen aanleiding tot een herziening van het Contract.  

Artikel 13. VERVROEGDE OPSCHORTING EN BEËINDIGING  

13.1.Vervroegde opschorting en beëindiging door ELIA 

110. Onverminderd het stelsel van de penaliteiten voorzien in de Werkingsregels en de aansprakelijkheid kan ELIA 

het Contract eenzijdig opschorten of beëindigen zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, enerzijds in 
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de gevallen en volgens de modaliteiten van opschorting en beëindiging waarin de Werkingsregels voorzien, en 

anderzijds indien de CAPACITEITSLEVERANCIER een Grove Fout niet rechtzet binnen een termijn van dertig 

(30) Werkdagen na ontvangst van een aangetekende brief of een email met ontvangstbevestiging die de Grove 

Fout meldt en de betrokken Partij meedeelt dat het Contract zonder verdere kennisgeving zal worden 

opgeschort of beëindigd indien de Grove Fout niet volledig wordt rechtgezet binnen de vastgelegde termijn.  

13.2.Vervroegde beëindiging door de CAPACITEITSLEVERANCIER 

111. Wanneer alle in Bijlage A vermelde Transacties zijn uitgevoerd en alle eindfacturen en kredietnota’s zijn 

opgesteld, kan de CAPACITEITSLEVERANCIER, onverminderd paragraaf 7, verzoeken om een vervroegde 

beëindiging van het Capaciteitscontract. In dit geval is elke toekomstige Transactie afhankelijk van de 

ondertekening van een nieuw Capaciteitscontract.  

Artikel 14. OVERDRACHT VAN HET CONTRACT 

112. Het Contract kan niet geheel of gedeeltelijk door de CAPACITEITSLEVERANCIER worden overgedragen 

zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ELIA. Deze toestemming mag niet zonder goede reden 

worden geweigerd of uitgesteld. Deze toestemming is echter afhankelijk van de volgende elementen: 

- Er wordt aangetoond dat de cessionaris een CRM-kandidaat is. 

-  De overdracht heeft betrekking op alle Transacties die aan een CMU of aan de gekoppelde CMU's 

gerelateerd zijn. 

- Er wordt aangetoond dat alle aangegane verplichtingen nagekomen zijn. 

- De overgedragen CMU of CMU's wordt (worden) gedekt door een Financiële Garantie bij de cessionaris 

(bankgarantie, garantie van de moederonderneming of betaling in speciën) volgens de in de Werkingsregels 

beschreven modaliteiten.  

- Bij gebrek aan een Financiële Garantie in de Periode van Capaciteitslevering en wanneer de CMU of CMU's 

de status "Bestaand" heeft (hebben), is de toestemming eveneens afhankelijk van de hoofdelijke 

aansprakelijkheid van de overdragende CAPACITEITSLEVERANCIER voor de nog niet vervallen 

verplichtingen en schulden die voor de overdracht ontstaan zijn. 

113. In het geval van een investeringsdossier dat bij de CREG wordt ingediend, is het voorleggen van het bewijs van 

aanvaarding van de overdracht van dit investeringsdossier door de CREG aan de cessionaris een voorwaarde 

voor de overdracht van de rechten en plichten volgens dit artikel.  
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114. Het Contract kan zonder akkoord van de CAPACITEITSLEVERANCIER enkel door ELIA worden overgedragen 

aan een onderneming die wordt beschouwd als een verbonden onderneming in de zin van artikel 1:20 van het 

Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of aan een derde die door de bevoegde autoriteit 

of de regulerende instantie als netbeheerder is of zal worden benoemd. In beide gevallen levert ELIA echter 

alle nodige inspanningen om de CAPACITEITSLEVERANCIER in de mate van het mogelijke en zo snel mogelijk 

te informeren over de geplande overdracht aan de verbonden onderneming of aan de nieuwe netbeheerder, 

met inachtneming van de wettelijke beperkingen op voorwetenschap. 

Artikel 15. DIVERSE BEPALINGEN 

115. De CAPACITEITSLEVERANCIER blijft gebonden door en gehouden aan de informatie en gegevens die hij in 

het kader van het CRM-proces heeft verstrekt. 

116. Het feit dat een van de Partijen blijvend of tijdelijk afziet van de toepassing van een of meer bepalingen van het 

Contract, kan in geen geval worden beschouwd als een afstand van de rechten van die Partij die voortvloeien 

uit die bepaling of bepalingen. 

117. Onverminderd de toepassing van de relevante wetten en reglementen, het Prekwalificatiedossier en de 

resultaten van de Veiling, vormt dit Contract samen met zijn Bijlagen de volledige overeenkomst tussen de 

Partijen. 

118. Elke volgens het Contract vereiste kennisgeving wordt geadresseerd aan de contactpersonen opgesomd in 

Annexe B en gedaan volgens de bepalingen van Bijlage B. Elke wijziging van de informatie betreffende deze 

Bijlage wordt uiterlijk zeven (7) Werkdagen voor de datum waarop de wijziging van kracht wordt aan de andere 

Partij meegedeeld. 

119. De ongeldigheid van een of meer bepalingen van dit Contract, voor zover ze geen invloed heeft op het eigenlijke 

voorwerp van het Contract, heeft geen gevolgen voor de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de 

andere bepalingen van het Contract. 

120. Indien een of meer bepalingen van het Contract ongeldig of niet uitvoerbaar zouden worden verklaard, zullen 

de Partijen op verzoek van de meest gerede Partij overleggen om de vereiste wijzigingen aan te brengen. Een 

dergelijke maatregel zal worden uitgevoerd volgens de herzieningsprocedure. 

Artikel 16. TOEPASSELIJK RECHT – REGELING VAN GESCHILLEN 

121. Het Contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. 
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122. Onder voorbehoud van de bepalingen in de Werkingsregels betreffende de regeling van geschillen, zal elk 

geschil betreffende het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van het Contract of de uitvoering 

van de Werkingsregels in de fase na de ondertekening van het Contract, en elk ander geschil dat voortvloeit uit 

of verband houdt met het Contract, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement 

Brussel. 

123. Onder voorbehoud van de bepalingen in de Werkingsregels betreffende de regeling van geschillen, zullen de 

Partijen trachten het geschil of het interpretatieconflict in der minne op te lossen voor zij een gerechtelijke 

procedure starten, onder voorbehoud van alle wettelijke middelen die wegens dringendheid noodzakelijk zijn, 

met inbegrip van een procedure in kort geding voor de bevoegde rechtbank. Behalve als het geschil reeds het 

voorwerp is geweest van een in het Contract voorziene raadpleging, maar zonder minnelijke schikking is 

gebleven, zullen de Partijen binnen tien (10) dagen na ontvangst van een aangetekende brief of email met 

ontvangstbevestiging waarin een van de Partijen bezwaar maakt een overlegvergadering organiseren. Indien 

de Partijen niet binnen dertig (30) dagen na deze eerste vergadering tot overeenstemming komen, kan de meest 

gerede Partij de zaak voorleggen aan de bevoegde rechtbank. 

 

 

 
ELIA                        CAPACITEITSLEVERANCIER 
 
Datum:  
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BIJLAGE A – CONTRACTUELE PARAMETERS OP DE DATUM VAN 

DE ONDERTEKENING VAN HET CONTRACT 

 

ID CAPACITEITSLEVERANCIER  

ID CMU  

ID Transactie  

Type markt (Primair/Secundair) 

Gecontracteerde Capaciteit 

Transactieperiode 

Pre-leveringsperiode 

Transactiedatum 

Validatiedatum van de Transactie 

Gekalibreerde uitoefenprijs 

Type Veiling (Y-4; Y-1) 

Veilingjaar (2021) 

Reductiefactor 

Capaciteitsvergoeding 
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BIJLAGE B – COMMUNICATIE EN CONTACTPERSONEN 

 

CAPACITEITSLEVERANCIER 

De Contactpersonen van de CAPACITEITSLEVERANCIER zijn de in het Prekwalificatiedossier vermelde personen. 

 

ELIA:  

Contractuele relaties 

Voornaam*  

Naam  

Functie*  

Telefoon  

Gsm*  

E-mail*  

 

Telling en meting 

Voornaam*  

Naam  

Functie*  

Telefoon  

Gsm*  

E-mail*  

 

Facturatie 

Voornaam*  

Naam  

Functie*  

Telefoon  

Gsm*  

E-mail*  
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Betaling 

Voornaam*  

Naam  

Functie*  

Telefoon  

Gsm*  

E-mail*  

 

 

 


