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DE BELGISCHE TRANSMISSIENETBEHEERDER ELIA, REKENING HOUDEND MET 

ONDERSTAANDE ELEMENTEN, 

 

Overwegende hetgeen volgt 

 

(1) Elia Transmission Belgium nv (hierna “Elia”) is verantwoordelijk voor de werking van het 

Belgische transmissiesysteem, waarvoor het over een eigendomsrecht of minstens een 

gebruiksrecht beschikt. Elia werd aangewezen als Transmissienetbeheerder (TSB), in 

overeenstemming met de wet van 29 april 1999 met betrekking tot de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt, en ziet toe op de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het 

Belgische transmissiesysteem. 

 

(2) In uitvoering van artikel 18 van Verordening (EU) 2017/2195 van 23 november 2017 tot 

vaststelling van richtsnoeren voor elektriciteitsbalancering, van artikel 4 van Verordening 

(EU) 2017/2196 tot vaststelling van een netcode voor de noodtoestand en het herstel van 

het elektriciteitsnet, van artikel 234 van het Federaal Technisch Reglement van 22 april 

2019 en van artikel 46, 49 en 52 van Verordening (EU) 2017/1485 van 2 augustus 2017 tot 

vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen 

en in toepassing van de artikelen 244 en 246 tot en met 252 van het Federaal Technisch 

Reglement van 22 april 2019, heeft Elia de Modaliteiten en Voorwaarden (T&C) voor 

balanceringsdiensten (Modaliteiten en Voorwaarden voor balancering voor 

frequentieherstelreserves met manuele activering (“T&C mFRR”), 

frequentieherstelreserves met automatische activering (“T&C aFRR”) en 

frequentiebegrenzingsreserves (“T&C FCR”)), voor hersteldiensten (Modaliteiten en 

Voorwaarden om op te treden als aanbieder van hersteldiensten op contractbasis (“T&C 

RSP”)), voor diensten voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen 

(Modaliteiten en Voorwaarden voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen 

(“T&C VSP”)), voor diensten ter ondersteuning van het congestiebeheer (Modaliteiten en 

Voorwaarden om op te treden als verantwoordelijk voor de niet-beschikbaarheidsplanning 

(“T&C OPA”), en programma-agent (“T&C SA”)). Deze Modaliteiten en Voorwaarden zijn 

goedgekeurd door de bevoegde regelgevende instanties. 

 

(3) Deze Modaliteiten en Voorwaarden bevatten een identiek geheel van Algemene 

Voorwaarden. Die Algemene Voorwaarden omvatten onder meer de bepalingen inzake 

facturering, aansprakelijkheid, vertrouwelijkheid, herziening en beëindiging. 

 

(4) Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en reglementering kan Elia verzoeken om 

deze Modaliteiten en Voorwaarden te wijzigen. In dit verband worden wijzigingen 

voorgesteld aan de bovenvermelde Algemene Voorwaarden. Gezien de aard van deze 

Algemene Voorwaarden, werd reeds beslist om deze voor alle bovenvermelde diensten 

gelijk te houden. Daarom wordt één publieke consultatie georganiseerd voor deze 

wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden van alle betrokken Modaliteiten en 

Voorwaarden 

 

(5) Dit voorstel betreffende wijzigingen werd ter raadpleging voorgelegd van 12 november 2021 

tot 13 december 2021 en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de relevante regulerende 

instanties. 

 

DIENT HET VOLGENDE VOORSTEL BETREFFENDE WIJZIGINGEN IN BIJ DE RELEVANTE 
REGULERENDE INSTANTIES:  
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Deel I: Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden voor de 
balanceringsdiensten (T&C FCR, T&C aFRR, T&C mFRR), hersteldiensten (T&C 

RSP), diensten voor de regeling van de spanning en het reactief vermogen 
(T&C VSP), en diensten ter ondersteuning van het congestiebeheer (T&C OPA, 

T&C SA) 

 

Algemeen 

 

De wijzigingen die aan de Algemene Voorwaarden worden voorgesteld, omvatten ook de 
correctie van typfouten, van inconsistenties tussen de verschillende taalversies en van 
inconsistenties tussen de verschillende Modaliteiten en Voorwaarden.  

 

Artikel I.1 
Definities 

 

(1) In de eerste paragraaf van artikel I.1, wordt de term "verordeningen" ingevoegd tussen de 
woorden "netwerkcodes" en "en richtsnoeren van de EU". 

(2) In artikel I.1, wordt aan het begin van de definities van CACM, EBGL, E&R NC en SOGL het 
woord "De" geschrapt. 

 

Artikel I.3 
Interpretatieregels 

 

(3) In de titel van artikel I.3, wordt het woord " Bijkomende " geschrapt. 

 

Artikel I.4.1 
Inwerkingtreding van dit Contract 

 

(4) In de tweede paragraaf van artikel I.4.1, worden de woorden "tussen de Partijen" geschrapt.  

(5) In de derde paragraaf van artikel I.4.1 worden de woorden "tussen de Partijen" na “zodra dit 
Contract in werking is getreden” geschrapt. 

 

Artikel I.6.4 
Limieten 

 

(6) In Artikel I.6.1, wordt het woord “boetsysteem” vervangen door “penaliteitssysteem”.  

(7) In Artikel I.6.4, wordt de laatste zin geschrapt.  

 

Artikel I.7.1 
Noodsituatie 
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(8) In artikel I.7.1, wordt na "zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving en reglementering" 
de volgende voetnoot toegevoegd: "Onder meer artikel 72 van de CACM; artikel 16, lid 2 van 
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, lid 2, van 
Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende de interne markt voor elektriciteit." 

(9) In artikel I.7.1 wordt aan het einde van de paragraaf de volgende zin toegevoegd: "Tenzij 
uitdrukkelijke andersluidende mededeling van Elia en/of tenzij anders bepaald in de 
toepasselijke wetgeving en reglementering, zal de Dienstverlener verder zijn verplichtingen van 
dit Contract naleven tijdens deze situatie."   

 

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

 

(10) In artikel I.7.2 wordt de voetnoot na "zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving en 
reglementering " vervangen door de volgende voetnoot: "Met inbegrip van artikel 3 van de 
SOGL.” 

(11) In artikel I.7.2 wordt aan het einde van de paragraaf de volgende zin toegevoegd: "Tenzij 
uitdrukkelijke andersluidende mededeling van Elia en/of tenzij anders bepaald in de 
toepasselijke wetgeving en reglementering, zal de Dienstverlener verder zijn verplichtingen van 
dit Contract naleven tijdens deze situatie." 

 

Artikel I.7.3 
Overmacht 

 

(12) In artikel I.7.3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

 

- In de vierde paragraaf wordt het woord " paragraaf " vervangen door "lid"; 

- In het derde opsommingsteken van de vierde paragraaf worden na "delen van het net" de 

woorden "(met inbegrip van gesloten distributienetten)" ingevoegd; 

- In de vierde paragraaf is een vijfde opsommingsteken toegevoegd dat als volgt luidt "de 

tijdelijke of voortdurende technische onmogelijkheid voor een gesloten distributienet om 

elektriciteit uit te wisselen als gevolg van storingen binnen het gesloten distributienet die 

worden veroorzaakt door gebeurtenissen op het Elia-net die niet zijn toe te schrijven aan 

de beheerder van het gesloten distributienet en die leiden tot storingen op het gesloten 

distributienet die de beheerder van het gesloten distributienet redelijkerwijs niet kon 

worden geacht te voorkomen of te behandelen;"; 

- In het zesde opsommingsteken van de vierde paragraaf worden na "de uitbating van het 

net" de woorden "(met inbegrip van gesloten distributienetten)" ingevoegd; 

- In de vijfde paragraaf worden de woorden " telefonisch of via e-mail" vervangen door 
"schriftelijk (per brief of per email)"; 

- In de zesde paragraaf worden de woorden "het transmissienet" geschrapt. 

 

Artikel I.10.1 
Wijzigingen van de hoofdtekst van dit Contract (Algemene en Specifieke 

Voorwaarden) en algemeen toepasselijke Bijlagen  
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(13) In artikel I.10.1 wordt aan het einde van de laatste paragraaf toegevoegd ", behalve indien de 
Dienstverlener de netgebruiker is op wie een verplichting rust om de levering van de Dienst te 
verzekeren overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en reglementering, onverminderd het 
recht van de netgebruiker om een derde partij als Dienstverlener aan te wijzen".  

 

Artikel I.10.2 
Wijzigingen van Partij-specifieke Bijlagen 

 

(14) In artikel I.10.2 wordt het woord "partij" waar relevant vervangen door "Partij". 

 

Artikel I.11 
Voortijdige beëindiging in geval van ernstige fout 

 

(15) In artikel I.11, wordt de laatste zin vervangen als volgt: "Het Contract zal worden opgeschort of 
beëindigd onverminderd alle rechtsmiddelen waarover de getroffen Partij beschikt ten opzichte 
van de in gebreke blijvende Partij, inclusief een vordering tot schadevergoeding." 

 

Artikel I.12.4 
Overdracht van rechten  

 

 

(16) In artikel I.12.4 wordt de eerste zin vervangen als volgt: "De in het Contract gespecifieerde 

rechten en plichten kunnen in geen geval, geheel of gedeeltelijk, worden overgedragen zonder 

de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij (met uitzondering van 

overdrachten aan met Elia verbonden ondernemingen in de zin van artikel 1:20 van het 

Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvoor geen toestemming 

vereist is.” 

 

Artikel I.14 
Bescherming van persoonsgegevens 

 

(17) Een nieuw artikel I.14 wordt opgenomen, dat luidt als volgt  

"Bescherming van persoonsgegevens 

In het kader van dit Contract verwerken beide Partijen persoonsgegevens in overeenstemming 
met de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Elia en de Dienstverlener treden op als afzonderlijke verantwoordelijken voor de verwerking 
van de persoonsgegevens die zij verwerken in het kader van de Diensten, behoudens gevallen 
waarin feitelijke analyse zou wijzen op een andere relatie.  

Vooraleer over te gaan tot enige verwerking van persoonsgegevens tussen de Partijen, zullen 
zij overleg voeren over de toepasselijkheid, gevolgen en implementatie van de daarop van 
toepassing zijnde wetgeving en reglementering en de mogelijkheid tot verwerking.  

Partijen garanderen dat zij alle persoonsgegevens als strikt confidentieel zullen behandelen 
en dat zij alle werknemers en/of aangestelden die betrokken zijn bij de verwerking van deze 
gegevens zullen informeren inzake het vertrouwelijk karakter van deze gegevens en de 
daarmee verband houdende beveiligingsprocedures. Partijen zorgen ervoor dat hun 
werknemers en/of aangestelden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens voor zover dat 
noodzakelijk is om hun respectieve taken naar behoren uit te voeren." 


