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Tussen 

 

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

Keizerslaan  20 –, 1000  Brussel (België),, ingeschreven metonder het ondernemingsnummer 731.852.231 en 

vertegenwoordigd door XXX en XXX, daartoe naar behoren gemachtigd,  

 

hierna "ELIA" genoemd, 

 

en 

 

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

...,/..., ingeschreven metonder het ondernemingsnummer xxxx.xxx.xxx en vertegenwoordigd door x, daartoe naar 

behoren gemachtigd, 

 

hierna de "CAPACITEITSLEVERANCIER" genoemd, 

 

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

ELIA de exploitatie verzorgt vanexploiteert het ELIA-net waarop zewaarover zij een eigendomsrecht of ten 

minsteminstens een gebruiksrecht heeft (hierna het "ELIA-net");" genoemd);  

ELIA volgenswerd aangesteld als transmissienetbeheerder overeenkomstig 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 vangebeurde krachtens het ministerieel besluit van 

13  januari  2020 houdende de aanwijzingtot aanstelling van Elia Transmission Belgium nv NV/SA als 

netbeheerder overeenkomstig artikel  10 van de Eelektriciteitswet;   

- ELIA op grond van de geldende elektriciteitsdecreten en verordeningen eveneens is aangesteldis 

ook aangewezen als beheerder van de gewestelijkede regionale of lokale transmissienettbenheerder 

in elk van de gewesten;, overeenkomstig de toepasselijke elektriciteitsdecreten en -verordeningen;  

- ELIA is onder meer verantwoordelijk is voor het toezicht op de veiligheid, de betrouwbaarheid en de 

efficiëntiedoeltreffendheid van het ELIA-net;  

- EenBij een wet van 22  april  2019, gewijzigd bij de wet van 15 maart 2021, is de Elektriciteitswet 

heeft gewijzigd door erde toevoeging van een Capaciteitsvergoedingsmechanisme (hierna "CRM") 

aan toe te voegen, als antwoord op het ‘adequacy’ " genoemd) om het probleem tussenvan de 

afstemming van het aanbod van en de vraag naar elektriciteit aan te pakken; 

- De Capaciteitsleveranciers ondertekenen naNa de datum van publicatie van de resultaten van de 

Veiling, zoals bepaald in artikel 7undecies, §10 van de Elektriciteitswet, of na de validatie van de 

Ttransactie op de Secundaire Markt , ondertekenen de Capaciteitsleveranciers een 

Capaciteitscontract met ELIA;  

- Het artikel 7undecies, §[7]Artikel 7undecies, §15 van de Elektriciteitswet is een essentieel element 

voor de ondertekening en uitvoering van het Capaciteitscontract;  

- Artikel 7undecies, §11 van de Elektriciteitswet bepaalt dat het Capaciteitscontract aanin 

overeenstemming moet zijn met de Werkingsregels van hetde CRM voldoet; 
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- Het standaard capaciteitscontract na goedkeuring door de CREG standaardcapaciteitscontract 

wordt gepubliceerd op de website van ELIA wordt gepubliceerdnadat het door de CREG is 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

WORDT  
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BIJGEVOLG IS HET ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

Artikel 1.Article 1.  DEFINITIES   

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

in de uitvoeringsbesluiten waaronder, en in het bijzonder in het Federaal Technisch Reglement, en 

de aangenomenfederaal technisch reglement, en de krachtens artikel 7undecies, §12 van de 

Elektriciteitswet vastgestelde Werkingsregels ter uitvoering van hoofdstuk IIbis van die wet van van 

toepassing op dit Contract. 

1.2. Voor de doeleindentoepassing van het Contract gelden de volgende definities:  

1 Bijlage Een bijlage bij dit Contract deze overeenkomst. 

2 Contract Dit Contract,Het huidige contract dat in overeenstemming is 

met het standaard capaciteitscontract, namelijk het 

Capaciteitscontractstandaardcapaciteitscontract, zoals 

gedefinieerd in de Werkingsregels en goedgekeurd door de 

CREG. in toepassing van artikel 7undecies, §11 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. 

64 Directe SchadeCREG De schade, met uitsluiting van de Indirecte Schade, die het 

rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een fout van een 

Partij, haar aangestelden, onderaannemers en 

uitvoeringsagenten en – wat de 
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CAPACITEITSLEVERANCIER betreft – van de eventuele 

Netgebruikers of de Gebruikers van een CDS waarvoor hij 

optreedt als Capaciteitsleverancier om en CMU te vormen, en 

die zij aan de andere Partij veroorzaken. Wanneer deze 

andere Partij de CAPACITEITSLEVERANCIER is, omvat haar 

Directe Schade de Directe Schade ondergaan, als gevolg van 

de voornoemde fout, door haar eventuele Netgebruikers of 

Gebruikers van een CDS waarvoor hij optreedt als 

Capaciteitsleverancier om een CMU te vormen. De Commissie 

voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, zoals 

gedefinieerd in artikel 2, 26° van de Elektriciteitswet. 

75 Indirecte SchadeENTSO-E De schade die, wegens een fout van een Partij, haar 

aangestelden, onderaannemers en uitvoerders en – wat de 

CAPACITEITSLEVERANCIER betreft – van de eventuele 

Netgebruikers of de Gebruikers van een CDS waarvoor hij 

optreedt als Capaciteitsleverancier om een CMU te vormen, 

het gevolg is van bijzondere verplichtingen (zoals 

strafbedingen, forfaitaire boetes, "take-or-pay" clausules enz.) 

van de andere Partij ten aanzien van derden of die een 

winstderving vormt, een verlies van inkomstenen of een verlies 

van goodwill.Europees netwerk van 

transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit, als bedoeld 

in artikel 28 van Verordening (EU) 2019/943 van 5 juni 2019 

betreffende de interne markt voor elektriciteit. 

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 
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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 wetWet van 2  augustus  2002  De wetWet van 2  augustus  2002 betreffende de bestrijding 

van de betalingsachterstand bij handelstransacties, zoals 

gewijzigd. 

12 Geldend Technisch 

ReglementToepasselijke 

Technische Reglementen 

 Het Koninklijk Besluitkoninklijk besluit van 

22  april  2019 houdende , tot vaststelling van een 

technisch reglement voor het beheer van en de 

toegang tot het transmissienet vanvoor elektriciteit en 

de toegang ertoe, hierna ook het Federaal Technisch 

Reglement federaal technisch reglement genoemd. ; 

 Het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van 

Elektriciteittechnisch reglement voor het lokaal 

transmissienet voor elektriciteit van 29 mei 2020, 

goedgekeurd doorbij beslissing van de VREG (BESL-

2020-11) (MB van 1916/06/2020) eten in werking 

getreden vanafop 26 juni 2020. ;  

 Het technisch reglement voor de Distributie van 

Elektriciteitelektriciteitsdistributie van 20 mei 2019, 

goedgekeurd door beslissingbij besluit van de VREG 

(BESL-2019-60) (MB van 14/10/2019) en in werking 

getreden vanafop 24 oktober 2019. ;  

 Het Bbesluit van de Waalse Rregering van 26 januari 

2012 betreffende de herziening van het technisch 
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reglement voor het beheer van en de toegang tot het 

lokale elektriciteitstransmissienetlokaal transmissienet 

voor elektriciteit in het Waalse Gewest en de toegang 

ertoe.; 

 Het Bbesluit van de Waalse Rregering van 3 maart 

2011 tot goedkeuring van het technisch reglement voor 

het beheer van en de toegang tot de 

elektriciteitsdistributienetten in het Waalse Gewest en 

de toegang daartoe.;  

 Het Besluithet besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering regering van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest van 13 juli 2006 houdende goedkeuring van 

het technisch reglement voor het beheer van het 

elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest gewestelijk transmissienet voor elektriciteit; en 

van de toegang ertoe. 

 Het technisch reglement voor het beheer van en de 

toegang tot het elektriciteitsdistributienet in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de toegang ertoe, 

goedgekeurd door debij beslissing van Brugel van 5 

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

getreden vanaf 1op januari 2019 (met uitzondering van 

artikel 267ter, dat in werking zal treden op de datum 

vastgelegd door Brugel). vastgestelde datum),  

telkenselk van hen, zoals geamendeerd. gewijzigd. 

13  Werkingsregels  De regels bedoeld in artikel  7undecies, § 812, van de 

Elektriciteitswet.  

14 Maandelijkse Vvergoeding  De in artikel  5, § 20,20, van dit Contract beschreven 

Vvergoeding. 

15 Publiek Distributienet Het distributienet zoals gedefinieerd in de gewestelijke 

reglementering. 
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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 waarinHet gebied waar de netbeheerder het 

permanente evenwicht tussen vraag en aanbod van 

elektriciteit controleert, rekening houdend met de uitwisseling 

van actief vermogenactieve stroomuitwisselingen tussen 

zones. 

18 Belgische rRegelzone De rRegelzone waarvoor EliaELIA overeenkomstig de 

Elektriciteitswet als transmissienetbeheerder is 

aangestweldzen. 

Artikel 2.Article 2. INTERPRETATIE  

2.1. De titels en benamingen in het Contract worden uitsluitendenkel vermeld om de omwille van de 

vereenvoudiging van verwijzingen te vereenvoudigen en geven op geen enkele wijze uitdrukking 

aandrukken geenszins de bedoelingen van de Partijen uit. Zij worden niet in aanmerking genomen 

voorbij de interpretatie van de bepalingen van het Contract.  

2.2. De Bijlagen bij het Contract maken integraaleen geïntegreerd deel uit van het Contract. Elke 

verwijzing naar het Contract verwijstheeft ook naar betrekking op de Bijlagen en vice 

versaomgekeerd. In geval van tegenstrijdigheid tussen een Bijlage bij het Contract en de andere delen 

van het Contract hebben deze, primeert dit laatste voorrang. 

2.3. De concretiseringtenuitvoerlegging 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..  

2.4. Onverminderd de uitwisselingen tussen de Partijen voor de uitvoeringop grond van de 

Werkingsregels voorafgaand aan het sluitenvóór de sluiting van het Contract, kunnenhebben de 

documenten die vooóór de datum van het sluitende sluiting van het Contract tussen ELIA en de 



05/02/2021 – Ontwerp van Capaciteitscontract – Capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) 

 

01/06/2021 - Voorstel voor een capaciteitscontract - Mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM) 

 

 

 

10 20 

CAPACITEITSLEVERANCIER zijn uitgewisseld, nooitgeenszins voorrang hebben op de bepalingen 

van hetdit Contract of ermee worden samengevoegd, noch komen zij in de plaats ervan.  

 

 

 

Artikel 3.Article 3. SLUITEING VAN HET CONTRACT  

3.1. De geldigheidsperiodeuur van het Contract is gelijk aan de Transactieperiode, alsook(s), alsmede 

aan de bijbehorende Pre-leveringsperiode,(s), waarvan de respectievelijke duurrespectieve looptijden 

voor elke Gecontracteerde Capaciteit gespecifieerd wordtvan een CMU worden gespecificeerd in de 

overeenkomstige Bijlage (n) A.1. Niettegenstaande de vorige zin, kunnen de vertrouwelijkheidsplicht, 

de betalingsplicht, het toepasselijkevoorgaande zin, kunnen verplichtingen met betrekking tot 

vertrouwelijkheid, betaling, toepasselijk recht en de regeling van geschillen, alsook de AVG-

gerelateerdegeschillenbeslechting, alsmede verplichtingen met betrekking tot de bescherming van 

persoonsgegevens, deze geldigheidsperiodeuur overschrijden voorwat betreft de uitvoeringnakoming 

van de verplichtingen die inontstaan tijdens en voorter gelegenheid van de Transactieperiode en 

bijhorendede bijbehorende Pre-leveringsperiode zijn ontstaan. 

3.2. De CAPACITEITSLEVERANCIER informeert de Netgebruikers of de Gebruikersstelt de 

Netgebruiker(s) of CDS-gebruiker(s) waarmee hij een CMU vormt, op de hoogte van een CDS voor 

wie hij als CAPACITEITSLEVERANCIER optreedt om een CMU te vormen, over de draagwijdtede 

reikwijdte van de bepalingen van dit Contract en van eventuelealle wijzigingen inaan dit Contract. De 

CAPACITEITSLEVERANCIER levert alle redelijkerwijs noodzakelijke inspanningen in het kader van 

zal in zijn contractuele relaties met deze Netgebruikers of Gebruikers van een dergelijke 

Netgebruiker(s) of CDS, opdat -Gebruiker(s) al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat de 

tussenkomst van deze Netgebruikers of Gebruikers van een dergelijke Netgebruiker(s) of CDS-

Gebruiker(s) 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 door ELIA van haar rechten en verplichtingen zoals bepaald in dit 

Contract en in de Werkingsregels ten aanzien van de CAPACITEITSLEVERANCIER. De 

CAPACITEITSLEVERANCIER kan zich niet beroepen op gedrag, toe te schrijven aan de genoemde 

Netgebruiker(s) of CDS-Gebruiker(s) waarvoor hij als capaciteitsleverancier optreedt, om een CMU 

te vormen dat respectievelijk de oorzaak is van de Ontbrekende Volume, om de toepassing te 
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vermijden van de financiële penaliteit die voortvloeit uit de Ontbrekende Volume zoals vastgelegd in 

het verslag over de pre-leveringsactiviteiten, respectievelijk de oorzaak is van de Ontbrekende 

Capaciteit, om de toepassing te vermijden van de Onbeschikbaarheidspenaliteit die voortvloeit uit de 

Ontbrekende Capaciteit zoals vastgesteld in het verslag over de leveringsactiviteit. 

1.1.De CAPACITEITSLEVERANCIER een penaliteit verschuldigd is wegens een aan de genoemde 

Netgebruikers of Gebruikers van een CDS toe te schrijven handeling, is het, behalve in geval van een 

Grove Fout van ELIA,  aan de CAPACITEITSLEVERANCIER om een eventueel verhaal in te stellen 

tegen deze Netgebruikers of Gebruikers van een CDS, met uitsluiting van elk verhaal tegen ELIA. 

doetDe CAPACITEITSLEVERANCIER ziet ten aanzienopzichte van ELIA en in het kader van dithet 

Contract afafstand van zijn algemene, bijzondere of andere voorwaarden, ongeacht het 

tijdstipwanneer of dein welke vorm van hun overdrachtdeze werden overgemaakt. 

3.4. De Partijen zien erop toezorgen ervoor dat hun eigen wederzijdse contractuele betrekkingen altijd 

berusten relaties steeds gebaseerd zijn op het bestaan en de goede uitvoering van de vereistenodige 

contractuele afsprakenovereenkomsten met de betrokken partijen die eenéén van de andere 

gereguleerde contractenGereguleerde Overeenkomsten hebben gesloten met ELIAElia of met een 

andere netwerkbeheerder binnen dehet Belgische regelzone. 

Artikel 4.Article 4. VOORWERP VAN HET CONTRACT  

4.1. Het Contract heeft betrekking op de verplichtingenrechten en plichten van ELIA en van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER voor een CMU zoals beschreven in de Werkingsregels,  

overeenkomstig artikel 7undecies, §11 van de Elektriciteitswet, en dit vanaf het ogenblik dat 

minstensmoment dat zij het voorwerp uitmaakt van ten minste één Transactie die gevalideerd is hetzij 

door ofwel de CREG (alswanneer de Transactie opvoortvloeit uit de Primaire Markt plaatsvindt) of), 

hetzij door ELIA (alswanneer de Transactie opvoortvloeit uit de Secundaire Markt plaatsvindt, maar 

onder voorbehoudbehoudens een bevel van annulering door de CREG aan Elia om de validatie 

binnen de tien (10) Werkdagen na de validatiete annuleren). Het Contract wordt elektronisch 

ondertekend door de Partijen en kan het voorwerp zijnuitmaken van verscheidllende Transacties. 

Voor elke gevalideerde of gewijzigde Transactie, wordt een Bijlage A.1 elektronisch ondertekend. In 

geval van een Gezamenlijke Aanbieding wordt een Bijlage  A.2, waarin de bijbehorende 

leveringspunten worden vermeld, voor elke Leveringsperiode aangepast. Bijlage A.2 wordt eveneens 

elektronisch ondertekend. 
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4.2. Elke Bijlage A die.1 dat in het kader van het kader van een Contract wordt ondertekend, staat op 

zichzelf en heeft geen wisselwerking met of is op geen enkele interactie of afhankelijkheidsband met 

de eventuele andere Bijlagen A die de Capaciteitsleverancier heeft ondertekendwijze afhankelijk van 

enig ander Bijlage A.1 dat door de CAPACITEITSLEVERANCIER wordt ondertekend. Het Contract 

heeft betrekking op een of meerdere Transactieperiodes en hun respectievelijke Pre-

leveringsperiodes, elk met betrekking tot een Transactie. 

 HetDoor het Contract heeft betrekking op een of meer Transactieperioden en hun respectieve Pre-

leveringsperioden, elk met betrekking tot één Transactie. 

4.3. Door hette sluiten van dit Contract voor eenéén of meerdere Transacties, verbindt de 

CAPACITEITSLEVERANCIER zich ertoe om de Dienst te verlenen, zoals gespecificeerd in de 

Werkingsregels gespecificeerde Dienst te leveren gedurende, tijdens elke Transactieperiode en 

bijhorendetijdens elke Pre-leveringsperiode.  

4.4. DeAls tegenprestatie voor de Dienst tijdens een Transactieperiode heeft de 

CAPACITEITSLEVERANCIER heeft recht op eende Capaciteitsvergoeding volgens de, in Artikel 5 

beschreven modaliteitenovereenstemming met artikel 7undecies, §11, alinea 4 van de 

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

4.5. Onverminderd artikel 7, wordt een verzuim ominbreuk op de Pre-leveringsverplichtingen en/of de 

Beschikbaarheidsverplichtingen na te komen, bestraftgesanctioneerd met een of meer penaliteiten 

zoals, voorzien indoor de Werkingsregels. Deze vormt (vormen) het voorwerp vanOver deze 

Tekortkomingen wordt door ELIA, overeenkomstig de in artikel 5.3 beschreven procedures, enerzijds 

een rapportverslag opgesteld over de pre-leveringsactiviteiten vooractiviteiten vóór de levering wat 

de Pre-leveringsverplichtingen betreft, en anderzijds een rapportverslag over de leveringsactiviteit 

voorleveringsactiviteiten wat de Beschikbaarheidsverplichtingen opgesteld door ELIA volgens de in 

artikel 5.3 beschreven modaliteiten. betreft. 

4.6. De CAPACITEITSLEVERANCIER heeft ook een Terugbetalingsverplichting tegenoverten 

opzichte van ELIA. De voorwaarden voorvan deze verplichting zijn vastgelegdopgenomen in het 

Koninklijk Besluit Methodologiebetreffende de methodologie en in de Werkingsregels.  
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Artikel 5.Article 5. VERGOEDING, PENALITEITEN EN 
TERUGBETALINGSVERPLICHTING  

5.1. Bepaling van de vergoeding  

5.1.1. De Werkingsregels regelen het bepalende vaststelling van de Capaciteitsvergoeding 

("pay-as-bid"/”pay-as-cleared”).").   

5.1.2. De Capaciteitsvergoeding wordt uitgedrukt in euro's (€) per MW per jaar (euro/MW /jaar) 

en heeft betrekking opdekt de Gecontracteerde Capaciteit voor elke Transactie, beperkt tot de 

Transactieperiode, en is opgenomenvermeld in Bijlage  A bij.1 van dit 

Capaciteitscontract.Contract.  De Capaciteitsvergoeding wordt betaald onderin de vorm van een 

Maandelijkse Vergoeding. , vanaf de eerste maand van de Capaciteitsleveringsperiode. 

5.1.3. De Maandelijkse Vergoeding voor elke Transactie wordt vermeldgespecificeerd in een 

maandelijks afrekening en wordtdoor ELIA opgestelde maandelijkse staat en maakt het 

voorwerp uit van één enkele maandelijkse factuur per Transactie (pro forma en vervolgens 

definitief) door de CAPACITEITSLEVERANCIER maandelijks op één factuur (eerst pro forma, 

daarna finaal) ingediend, zoals overeenkomstig de modaliteiten beschreven in Artikel 6.artikel 

6.   

5.1.4. De Maandelijkse Vergoeding voor elke Transactie, zoals gespecificeerd in het 

overeenkomstige rapport, is gelijk aan de som opvan elk uurvan de uren van de 

Transactieperiode voor de beschouwdedesbetreffende maand van de vermenigvuldiginghet 

product van de Gecontracteerde Capaciteit opover het uur vermenigvuldigd met de 

Capaciteitsvergoeding, en gedeeld door het aantal uren van de beschouwde Periode van 

Capaciteitslevering.desbetreffende Leveringsperiode. 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
 ) 

 

Waarbij𝑀𝑎𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑖𝑗𝑘𝑠𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑔𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑 , 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑎𝑛𝑑 𝑀) 



05/02/2021 – Ontwerp van Capaciteitscontract – Capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) 

 

01/06/2021 - Voorstel voor een capaciteitscontract - Mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM) 

 

 

 

14 20 

= ∑  

𝑤

𝑡=1

(𝐺𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡 (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑 , 𝑡) ∗
𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑣𝑒𝑟𝑔𝑜𝑒𝑑𝑖𝑛𝑔 ( 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑)

𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 
 ) 

Waar: 

- 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑 is de unieke identificatiecode van de Transactie istransactie, zoals gespecificeerd in de 

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

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

de Transactieperiode van de Transactie wordt bestreken en die tot de Periode van 

CapaciteitsleveringLeveringsperiode behoort ;  

- 𝑡 𝑎 𝑛𝑑 𝑤 staan respectievelijk voor de uren en het totale aantal uren vertegenwoordigen van een 

Transactieperiode voor de beschouwdedesbetreffende maand;  

- 𝐺𝑒𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑒𝑟𝑑𝑒 𝐶 𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡  ( 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒𝑖𝑑, 𝑡) is de Gecontracteerde Capaciteitgecontracteerde 

capaciteit van de Transactie is van een CMU op hetper uur, beschikbaar in het Ccontract en in de 

CRM IT I-interface; 

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

CAPACITEITSLEVERANCIER wordt toegekend in ruil voor de terbeschikkingstellinghet beschikbaar 

stellen van hun capaciteit, per Transactie bepaald per Transactie zoals vermeldgespecificeerd in 

Bijlage  A.1 en uitgedrukt in €/€ / MW/ / jaar; 

- 𝐴𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑟𝑒𝑛 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔   𝑑𝑒𝑠𝑏𝑒𝑡𝑟𝑒𝑓𝑓𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 het 

aantal uren is overtijdens de Periode van Capaciteitslevering waartoe de 

respectieveLeveringsperiode in maand behoortM. 

5.1.5. In het kader van de Periode van Capaciteitslevering,Tijdens de Leveringsperiode kan de 

Maandelijkse Vergoeding kan worden verminderd doormet de volgende elementen worden 

verminderd, overeenkomstig de Werkingsregels: 

- De toepasselijke Onbeschikbaarheidspenaliteiten, zoals beperkt totdoor het maandelijks/jaarlijks 

plafondmaandelijkse/jaarlijkse maximum; 

- De tijdelijke enof definitieve vermindering van de Capaciteitsvergoeding zoals voorzien tijdens de 

Periode van Capaciteitslevering en verwijzend naar de WerkingsregelsLeveringsperiode; 
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- De toepasselijke Terugbetalingsverplichtingen, Terugbetalingsverplichting zoals beperkt door de 

Stop-Loss. 

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

5.2.1. Financiële penaliteiten vastgelstegld in de Pre-leveringsperiode  

5.2. OvereenkomstigIn overeenstemming met Hoofdstuk 8 van de  Werkingsregels en vanaf het ogenblik 

dat, wanneer ELIA een Ontbrekend Volume (MW) voor een Transactie en een overeenkomstige 

Gecontracteerde Capaciteit vaststelt voor een Transactie en een overeenkomstige Gecontracteerde 

Capaciteit, worden er door Elia financiële penaliteiten door ELIA berekend en aan de 

CAPACITEITSLEVERANCIER opgelegd volgens de modaliteiten van artikel 5.3.1 en Artikel 6.  

5.2.2. Tijdens de Periode van Capaciteitslevering vastgestelde Onbeschikbaarheidspenaliteiten 

5.2.1. 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 toegepast op de CAPACITEITSLEVERANCIER opgelegd voor elke maand van de 

Periode van Capaciteitslevering volgens de modaliteiten van, in overeenstemming met artikel 

5.3.2 en van Artikel 6.5.3.1 en artikel 6 en binnen de limieten van artikel 8.4.3 van de 

Werkingsregels. 

5.2.2. Onbeschikbaarheidspenaliteiten, vastgesteld tijdens de Leveringsperiode 

5.2.2.1. In overeenstemming met hoofdstuk 9 van de Werkingsregels past Elia, wanneer ELIA 

een maand van de Leveringsperiode vaststelt waarin er een Capaciteitstekort (MW) is 

voor de betrokken CMU('s), Onbeschikbaarheidspenaliteiten toe op de 

CAPITEITSLEVERANCIER voor de maand in kwestie, in overeenstemming met artikel 

5.3.2en artikel 6.  

5.2.2.2. Het totale bedrag van de Onbeschikbaarheidspenaliteit van een CMU 

Onbeschikbaarheidspenaliteiten dat een CAPACITEITSLEVERANCIER kan opgelegd 

krijgenvoor een CMU kan worden aangerekend, zowel op maandelijksemaand- als 

jaarlijkse basisop jaarbasis, voor zijn Transactie(s) van de Primaire Markt- of de 

Secundaire Markt Markttransactie(s) die een of betrekking heeft (hebben) op één (of 

meer) volledige Periodes van Capaciteitslevering bestrijkt 

(bestrijken)Leveringsperiode(n), is beperkt in overeenstemming met overeenkomstig de 

Werkingsregels, sectie 89.6.2.  
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5.2.3. Tijdens de Periode van Capaciteitslevering vastgelegde Terugbetalingsverplichting 

5.2.3. Overeenkomstig de Werkingsregels sectie 11.4 past ELIA (een) Terugbetalingsverplichting(en)   

bepaald tijdens de Leveringsperiode en Stop-Loss 

5.2.3.1. Overeenkomstig artikel 12.4 van de Werkingsregels past ELIA de 

Terugbetalingsverplichting(en) verbonden aan een Transactie toe op de 

CAPACITEITSLEVERANCIER verbonden aan een Transactie en volgens de modaliteiten 

van artikel 5.3.2., in overeenstemming met artikel 5.3.2 

 

5.2.4. Voor Stop-Loss 

5.2.3.2. Het geheel van de Terugbetalingsverplichtingen die ELIA aan de 

CAPACITEITSLEVERANCIER oplegt voor een een Transactie waarvan de 

Transactieperiode overeenkostemt met een één (of meerdere) volledige Periodes van 

Capaciteitslevering, mag Leveringsperiode(s), mag het totaal van de 

Terugbetalingsverplichting die ELIA voor deze Transactie toepast op de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, over een Leveringsperiode niet hoger zijn, voor een 

Periode van Capaciteitslevering, dan het Stop-Loss Bedrag van dievoor deze Transactie, 

zoals gedefinieerd in sectie 11artikel 12.3.63 van de Werkingsregels.  

5.3. Uitgifte van de rapporten over de activiteiten- en maandelijkse 

afrekeningsrapporten  

5.3.1. Pre-leveringsperiode   

5.3.1. De uitgifteelektronische afgifte van het rapport over de pPre-leveringsactiviteiten dat, 

waarin, indien van toepassing, het Ontbrekend Volume vermeldt en de 

overeenkomstigeontbrekende volume en de financiële penaliteiten, hangt af van worden 

vermeld, is gebaseerd op de status van de CMU, zijnde: namelijk: 

-o Voor Bestaande CMU’sbestaande CMU's: ELIA communiceertdeelt dit rapport mee aan de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, volgens de modaliteiten beschreven in de Werkingsregels 

beschreven procedures, binnen een maximale termijn: maximumtermijn van : 

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

inspectie pre-levering (t-controle); of 
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o Tien (10) Werkdagen vanaf de datum van de (tweede) test van pre-leveringstest, 

gekozen door de CAPACITEITSLEVERALENCIER.  

-o Voor de AdditioneleAanvullende en Virtuele CMU’'s: ELIA communiceertstuurt dit rapport 

aan de CAPACITEITSLEVERANCIER naar de CAPACITEITSLEVERANCIER, binnen 

twintig (20) Werkdagen vanaf de datuma van de test 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 1 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟o𝑙𝑒 1 en/of 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 2 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟o𝑙𝑒 

2 controles, zoals vermeld in secties 7.3.2.1.3.1 en 7.3.2.1.3.2punt 8.4 van de 

Werkingsregels.  

5.3.2. Periode van Capaciteitslevering 

5.3.2. Leveringsperiode  

5.3.2. Voor elke maand M van de Periode van Capaciteitslevering geeftverstrekt ELIA, langs 

elektronische weg, ter attentie van de CAPACITEITSLEVERANCIER en de Transactie(s) voor 

elkede CMU en haar Transactie(s), zoals bepaald in Bijlage  A.1, de volgende twee (2) volgende 

documenten uit via de CRM IT Interface:  

-o Op de 10de van maand  M+1, een maandelijkse afrekening diemet, ten minste voor de 

genoemde maand  M het detail, de details van de Maandelijkse Vergoeding voor elke 

betrokken Transactie vermeldt.; 

-o Op de 15e van maand M+2, een rapport over de leveringsactiviteit dat, waarin voor 

maand  M voor elke CMU en haar Ttransacties(s) ten minste de volgende gegevens 

vermeldt: elementen worden vermeld  

o Beschikbare Capaciteit van de CMU;  

o BepalingIndien van toepassing, de bepaling van de Ontbrekende Capaciteit ; 

o BepalingIn voorkomend geval, de vaststelling van het bedrag van de 

Onbeschikbaarheidspenaliteiten en het overeenkomstigede bijbehorende 

maandelijkse (penaliteiten)plafondmaximumpenaliteit; 

o BepalingIndien van toepassing, de bepaling van het bedrag van de 

Terugbetalingsverplichtingen en het overeenkomstigebijbehorende Stop-Loss 

Bedrag.  
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5.4. Betwisting 

5.4.1. Om ontvankelijk te zijn, moet elke betwisting over de totaliteitbetreffende het geheel of 

een deel van het bedrag (hetzij oveoor de Maandelijkse Vergoeding, hetzij oveoor de door ELIA 

vastgelsteglde penaliteiten of  Terugbetalingsverplichtingen) dat het resultaat is vanvoortvloeit 

uit de maandelijkse afrekening, respectievelijk van of uit de rapporten overvan de pre-

leveringsactiviteiten en over de leverings-/leveringsactiviteit, opgenomen waarvan sprake in de 

artikelen 5.3.1 en 5.3.2,5.3.1 en 5.3.2, binnen twintig (20) werkdagen na ontvangst van dit 

verslag of deze afrekening per e-mail met ontvangstbevestiging aan ELIA worden toegezonden 

binnen dertig (30) Werkdagen na ontvangst van dit rapport of deze afrekening.. Deze e-mail 

haaltbevat de redenen aan voor de betwisting, die zo begrijpelijk en gedetailleerd mogelijk 

moeten worden uitgelengdezet.  

5.4.2. De Ppartijen onderhandelen te goeder trouw omteneinde binnen zestig (60) Werkdagen 

na ontvangst van de e-mail zoals gespecifieerdals gespecificeerd in paragraaf 29Sectie 5.4.1 

overeenstemming te bereiken over het betwiste bedrag van de maandelijkse afrekening, het 

activiteitenrapport van het rapport over de pre-leveringsactiviteiten of van het rapport over de 

leveringsactiviteit. levering/levering. 

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

bedrag van de Maandelijkse Vergoeding, de penaliteiten of de 

TerugbetalingsverplichtingenVergoedingsplicht die respectievelijk voortvloeien uit de 

maandelijkse afrekening of de rapporten over de activiteitenrapporten van pre-

leveringsactiviteiten of over de leveringsactiviteitlevering/levering, wordt het nieuwe 

onbetwisteniet-betwiste bedrag, dat het voorwerp uitmaakt van een akkoord, dan het voorwerp 

van waarover overeenstemming is bereikt, overeenkomstig artikel 6 op een factuur of een 

creditnota, in overeenstemming met Artikel 6. vermeld.  

Echter, en in overeenstemming met de Werkingsregels, secties 7.3.2.18.4.4.2, 89.6.3 en 

1112.4.65, bij gebrek aan eengebreke van gedeeltelijke of volledige overeenstemming tussen de 

pPartijen over het bedrag van de Maandelijkse Vergoeding, de penaliteiten en de 

Terugbetalingsverplichtingen die respectievelijk voortvloeien uit de maandelijkse afrekening of de 

rapporten over de activiteitenrapport van pre-leveringsactiviteiten of over de 

leveringsactiviteitvoorleverings-/leveringsactiviteitenrapport , binnen de zestig (60) Werkdagen 

zoals bedoeldwaarnaar wordt verwezen in paragraaf 30: 5.4.2: 
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-o WordtVoor het betwiste bedrag of een deelgedeelte van het betwiste bedrag van de 

penaliteiten en Terugbetalingsverplichtingen  in terugbetalingsverplichtingen wordt een 

afzonderlijke creditnota opgesteld overeenkomstig Artikel 6 vermeld. afdeling 6 ; 

-o Kan hetHet betwiste bedrag of eenhet betwiste deel van het betwiste bedrag van de 

Maandelijkse Vergoeding kan niet in rekening worden gefactureerd. gebracht. 

5.4.4. Tegelijkertijd blijven beide Ppartijen streven naar een minnelijke schikking binnen zestig 

(60) Werkdagen na het eindeverstrijken van de eerste termijn als bedoeld in paragaaf 31.punt 

5.4.3. In geval van een minnelijke schikking tussen de Ppartijen leidt deze 

overeenkomst,schikking in voorkomend geval, tot een corrigerende factuur met betrekking tot 

voor het bedrag dat het voorwerp vanwaarop de creditnota was, betrekking heeft, 

overeenkomstig artikel 6. Elke minneljjke schikking moet in overeenstemming met Artikel 6. zijn 

met de Werkingsregels. 

5.4.5. Indien er na de in paragraaf 32 vermelde zestig (60) Werkdagenpunt 5.4.4 bedoelde 60 

werkdagen nog steeds geen akkoord overeenstemming is bereikt, kunnen de Ppartijen de in  

Article 16 beschreven geschilprocedure startengeschillenprocedure inleiden. 

Artikel 6.Article 6. FACTURATIERING EN VERREKENINGBETALING 

6.1. Vereisten voor de uitgifteuitreiking van een factuur of een kredietnotacreditnota :  

6.1.1. Elke factuur of creditnota, zowel pro forma als finaal, bevatdefinitief, dient ten minste de 

volgende elementen: te bevatten  

-o Volledige naam en adres van de Ppartij die de factuur of de creditnota uitgeeftopstelt en 

van de gefactureerde Partij;partij, respectievelijk Begunstigde;  

-o Btw-nummer van de Ppartij die de factuur of de creditnota uitgeeftopstelt en van de 

gefactureerde/in voorkomend geval begunstigde Partij;partij, indien van toepassing;  
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-o Gefactureerd of gecrediteerd bedrag, uitgedrukt in euro, samen met de Euro's, en het 

overeenkomstige details per Transactie (met hetde ID van de betrokkeffende Transactie(s) 

en pervoor de CMU (ID CMU)) ID)) 1; 

-o De belasting opover de toegevoegde waarde volgens de regels van het Wwetboek van de 

belasting opover de toegevoegde waarde; 

-o Bankrekening en bankadres (met inbegrip van IBAN-nummer en BIC-code) van de bank 

die voor de betrokken betaling moetzullen worden gebruikt;  

-o Factuurnummer;Factuur- of creditnota-numme ;  

-o Datum van de uitgifteafgifte van de factuur of de creditnota;  

-o Vermelding van de Periode van Capaciteitsleveringleveringsperiode en de 

beschouwdebetrokken maand van levering;  

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

-o Betalingstermijn in overeenstemming metovereenkomstig artikel 6.3 hieronader.  

6.1.2. Elke pro- forma factuur en eindfactuur of creditnota die door de betrokken 

CAPACITEITSLEVERANCIER in het kaderdesbetreffende CAPACITEITSSLEVERANCIER uit 

hoofde van dit Contract wordt opgesteld en verstrekt, moet: afgegeven, dient 

-o AlleOm alle Transacties betreffen waarvoor te dekken waarvan de Transactieperiode de 

gehelegeheel of een deel van gedeeltelijk in de betreffende maand M in kwestie 

bestrijktvalt;  

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

Prekwalificatiedossier heeft verstrekt;  

-o Uitgegeven zijnworden afgegeven binnen de in artikel 6.2 voorgeschreven6, lid 2, gestelde 

termijnen.  

                                                           
1 Het bedrag is een nettobedrag, in voorkomend geval te vermeerderen met de btw.BTW, indien van toepassing  
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6.2. UitgiftemodaliteitenVoorwaarden voor de kredietnotauitgifte van de creditnota of 

de factuur   

 Op basis van de uitgifte van de maandelijkse afrekeninghet maandelijks overzicht of van het rapport over 

deactiviteitenrapport van pre-leveringsactiviteiten of over de leveringsactiviteit zoals 

opgesteldvoorleverings-/leveringsactiviteitenrapport, zoals afgeleverd door ELIA, bezorgtstuurt de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, via ELIA, in voorkomend geval, per e-mail of via het elektronisch systeem 

ende IT CRM Interface binnen twintig (20) Werkdagen na ontvangst van dit rapport of deze afrekening of , 

of, in geval van betwisting van dit rapport of deze afrekening, na de (volledige of gedeeltelijke) 

overeenstemming die is bereikt binnen of opbij het eindeverstrijken van de in de paragraaf 5.4.2 bedoelde 

termijn van zestig Werkdagen na een eventuele betwisting van dit rapport of deze afrekening, in 

voorkomend geval(60) dagen, de overeenkomstige pro forma factuur of creditnota  aan ELIA. 

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

creditnota via e-mail (op basis van de vereisten in artikel 6.1). -formafactuur of 

 Voor elke door ELIA gevalideerde pro-forma factuur of creditnota, bezorgt de 

CAPACITEITSLEVERANCIER de definitieve factuur of kredietnota aan ELIA, zodra dit mogelijk is en 

binnen tien (10) Werkdagen vanaf de ontvangt via e-mail van de validatie door ELIA (paragraaf 37).  

6.2.1. Voor elke niet door ELIA gevalideerde creditnota of factuur.  In geval van (volledige of 

gedeeltelijke) overeenstemming wordt hiernaar verwezen op de factuur of de creditnota.  

6.2.2. Binnen de tien (10) Werkdagen na ontvangst zal Elia per e-mail de factuur of de pro forma 

creditnota valideren of verwerpen op basis van de vereisten vermeld in Artikel 6.1. 

6.2.3. Voor elke pro-formafactuur of creditnota die door ELIA is gevalideerd, bezorgt de 

CAPACITEITSLEVERANCIER aan ELIA de eind-factuur of -creditnota zo snel mogelijk, maar 

niet later dan tien (10) Werkdagen na de datum van ontvangst van de validatiemail van ELIA 

(paragraaf 6.2.2). 

6.2.4. Voor elke pro-formafactuur of creditnota die niet door ELIA gevalideerd wordt, wordt de 

CAPACITEITSLEVERANCIER verzocht om het in paragraaf 366.2.1 van het Contract 

beschreven proces opnieuw te volgen. doorlopen. 

6.2.5. Op verzoek van een Ppartij en onverminderd de overige bepalingen van de artikelen 5 en 

6Article 5en 6 van dit Contract, kunnen de Ppartijen in onderling overleg 

bemiddelingsvbijergaderingkomsten organiseren om het zoeken naar gemakkelijker 

oplossingen te vinden voor eventuele tegenstrijdighedeninconsistenties met betrekking tot de 
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inhoud en de opvolgingfollow-up van de creditnota's en pro-forma creditnota’s en 

facturenformafacturen.  

6.2.6. Voor elkeIn geval van een door de CAPACITEITSLEVERANCIER uitgegeven definitieve 

creditnotaopgestelde eindcreditnota of -factuur die niet overeenstemt met de door ELIA 

gevalideerde pro forma versie, heeft deze laatsteELIA het recht om het uitgegevenopgestelde 

document te weigeren. Het is dus aan deverwerpen. De CAPACITEITSLEVERANCIER om de 

aangepaste creditnota of factuuris aldus verantwoordelijk voor het zo snel mogelijk te corrigeren 

van de creditnota of factuur, desgevallend door het uitreiken van een compenserende factuur of 

creditnota en een corrigerende creditnota of factuur, waarbij de betalingstermijn pas looptbegint 

te lopen vanaf de datum van ontvangst door ELIA van een creditnota of factuur die aan de 

genoemdevermelde vereisten voldoet.  

6.2.7. ij gebrek aanBij gebreke van een pro- forma- of definitieve factuureindfactuur of -

creditnota, uitgegeven door van de CAPACITEITSLEVERANCIER binnen de in paragraaf 

36,6.2.1, respectievelijk paragraaf 38 van dit artikel 6.2 voorziene termijn: 6.2.3 genoemde 

termijnen: 

-o Geeft ELIA stelt een definitieve creditnota afeindcreditnota op ter vervanging van de 

ontbrekende factuur op basis van de afrekening, of het overeengekomenactiviteitenverslag, 

of indien de afrekening of het verslag is betwist, op basis van de overeenkomst over het 

bedrag;, respectievelijk ; 

-o Geeft ELIAElia maakt een factuur uitop ter vervanging van de ontbrekende creditnota, op 

basis van het rapport over de activiteiten of het overeengekomenactiviteitenverslag of, 

indien dit verslag wordt betwist, op basis van het akkoord over het bedrag of, in geval van 

betwistingindien dit bedrag betwist blijft, voor het betwiste deelbedrag van de penaliteit of 

de Terugbetalingsverplichting .  

6.2.8. De De creditnota's en de facturen ter vervanging opgestelde creditnota’s en facturen 

worden gelijkgesteld met een factuur, respectievelijk een creditnota  van de 

CAPACITEITSLEVERANCIERworden 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 44paragrafen 6.3.1 en 6.3.3 en de toepassing van de Financiële Garantie 

zoals bedoeld in de genoemde Werkingsregels bedoelde financiële garantie, gelijkgesteld met 

een factuur, respectievelijk een creditnota van de CAPACITEITSLEVERANCIER. 
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6.3. Betalingsmodaliteiten 

6.2.9. De definitieve facturen worden betaaldTer informatie wordt in de volgende tabel een overzicht 

gegeven van de verschillende documenten in verband met facturering 

Periode Onderliggende 

documentatie bij de 

factuur/creditnota van 

de 

CAPACITEITSLEVERAN

CIER 

Resultaat  Pro-forma en 

eindfactuur of 

creditnota (af te geven 

door de 

CAPACITEITSLEVERANC

IER) (§6.2.1 & 6.2.3) 

corrigeren

de factuur 

of 

creditnota, 

zo nodig 

vergezeld 

van een 

creditnota 

of factuur 

ter 

compensat

ie van het 

onjuiste 

bedrag 

(§6.2.6) 

Vervange

nd 

systeem: 

Factuur of 

creditnota 

(pro 

forma en 

definitief) 

ter 

vervangin

g (af te 

geven 

door ELIA) 

(§6.2.7-

6.2.8) 

Pre-

leveringsperio

de 

Activiteitenverslag van 

de Pre-levering 

(§5.3.1) 

Financiële penaliteit 

(verschuldigd door de 

CAPACITEITSLEVERANCIE

R) 

Creditnota Goedkeuri

ng factuur 

en 

corrigeren

de 

creditnota 

Factuur 

Leveringsperio

de 

Afwikkeling (§5.3.2) Vergoeding (verschuldigd 

door ELIA) 

Factuur  Verrekend

e 

creditnota 

en 

corrigeren

de factuur 

Creditnot

a 

Leveringsperio

de 

Verslag over de 

leverinsgactiviteiten 

(§5.3.2) 

Onbeschikbaarheidspenal

iteit (verschuldigd door de 

CAPACITEITSLEVERANCIE

R) 

Creditnota Goedkeuri

ng factuur 

en 

corrigeren

Factuur  
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de 

creditnota 

Leveringsperio

de 

Verslag over de 

leveringsactiviteiten 

(§5.3.2) 

Terugbetalingsverplichtin

g (verschuldigd door de 

CAPACITEITSLEVERANCIE

R) 

Creditnota Goedkeuri

ng factuur 

en 

corrigeren

de 

creditnota 

Factuur 

 

6.3. Betalingsvoorwaarden  

6.3.1. Vanuit de middelen waarover Elia overeenkomstig art 7undecies§15 beschikt, verricht 

ELIA de betalingen voor de eindfacturen van de CAPACITEITSLEVERANCIER binnen dertig 

(30) kalenderdagen vanaf de laatste dag van de maand van de datum van ontvangst per e-mail 

of van de dagtum van invoering in het elektronische systeem van de factuur (paragraaf 36). 

elektronisch facturatiesysteem (paragraaf 6.2.1), door rechtstreekse overschrijving van het 

gefactureerde bedrag op de aangegeven bankrekening. 

6.3.2. Voor de laatste door de CAPACITEITSLEVERANCIER uitgegeven creditnota(s) geldt het 

volgende: 

- Tijdens de Pre-leveringsperiode voert de CAPACITEITSLEVERANCIER wordt de betaling uit door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER verricht binnen dertig (30) kalenderdagen na de laatste dag van de 

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

creditnota. 

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

bedrag van de creditnota 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 e-mail of de datum van indiening in het 

elektronisch systeeminvoering van de creditnota.  in het elektronische systeem; 
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o Voor elke laattijdige betaling van Tijdens de Leveringsperiode en ontvangen in maand M, 

zal ELIA het bedrag van de creditnota in mindering brengen van de eindfacturen die door 

de CAPACITEITSLEVERANCIER in M+1 voor maand M worden uitgeschreven of van de 

laatst uitgeschreven factuur.  Of, in het geval dat er geen saldo is (of geen aanstaande 

factuur), waarvan ELIA de CAPACITEITSLEVERANCIER op de hoogte zal brengen, zal de 

betaling door de CAPACITEITSLEVERANCIER gebeuren binnen dertig (30) 

kalenderdagen vanaf de laatste dag van de maand waarin de creditnota per e-mail is 

ontvangen of in het elektronische systeem is ingevoerd. 

6.3.3. Elke betalingsachterstand met betrekking tot de financiële penaliteiten diezoals bepaald 

door ELIA tijdens de Pre-leveringsperiode heeft bepaald, kan ELIA aanleiding geven tot een 

beroep doendoor ELIA op de Financiële Garantie die, zoals bepaald door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER heeft verstrekt,en zoals beschreven in de Werkingsregels.  

6.3.4. Elke laattijdigeOnverminderd punt 6.3.3 brengt elke vertraging van de betaling zal van 

rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot rente op het totale bedrag van de 

factuur of van de creditnota, in overeenstemming met zich mee, overeenkomstig artikel 5 van 

de wet van 2  augustus  2002, vanaf de dag volgend op de vervaldatumg tot en met de dag 

waarop devan volledige betaling wordt verricht. 

Artikel 7.Article 7. AANSPRAKELIJKHEID  

7.1. Kennisgeving van verzuim 

7.1.1. Indien de CAPACITEITSVERSLEVERANCIER of ELIA in gebreke blijft met de nakoming van 

een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst, zal de andere Partij haar zo spoedig 

mogelijk, en uiterlijk binnen zestig (60) Werkdagen, via de IT CRM Interface op de hoogte 

brengen van dit verzuim. De in gebreke blijvende Partij is verplicht te antwoorden via de IT CRM 

Interface binnen vijftien (15) Werkdagen na de kennisgeving. Indien niet binnen deze termijn 

wordt geantwoord, wordt dit beschouwd als een erkenning van de in de kennisgeving vermelde 

feiten.         

7.2. Aansprakelijkheid van CAPACITEITSLEVERANCIER en ELIA 
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7.2.1. Behoudens de toepassing van de penaliteiten voorzien in de Werkingsregels, kan de 

CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA, in het kader van de CRM, enkel aansprakelijk zijn voor 

rechtstreekse Schade geleden door de andere Partij ten gevolge van grove nalatigheid van zijn 

kant. Geen enkele aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing in geval van fraude of 

opzettelijk wangedrag. 

7.2.2. Onder directe schade wordt verstaan schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is 

van een fout begaan door de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA, haar werknemers, 

onderaannemers of agenten, bij de uitvoering van haar verplichtingen onder dit Contract. In geen 

geval, behalve in geval van bedrog of opzettelijke fout, zullen CAPACITEITSLEVERANCIER en 

ELIA aansprakelijk zijn tegenover elkaar, of verplicht zijn om elkaar te vrijwaren of schadeloos 

te stellen, voor enige indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

winstderving, inkomstenderving, gebruiksderving, verlies van contracten of verlies van goodwill.    

7.2.3. In elk geval is de aansprakelijkheid van een CAPACITEITSLEVERANCIER ten opzichte van 

ELIA in geval van zware fout beperkt tot een maximumbedrag van 600 EUR vermenigvuldigd 

met de som van het Nominaal Referentie Vermogen, uitgedrukt in MW, van alle CMU's van deze 

CAPACITEITSLEVERANCIER, met dien verstande dat dit maximumbedrag niet lager mag zijn 

dan 50.000 EUR per schadegeval en per jaar, en niet hoger dan 2.500.000 EUR per 

schadegeval en per jaar. De aansprakelijkheid van ELIA ten aanzien van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER in geval van zware fout is beperkt tot een maximumbedrag van 

600 EUR vermenigvuldigd met de som van het Nominaal Referentie Vermogen, uitgedrukt in 

MW, van alle CMU's van deze CAPACITEITSLEVERANCIER, met dien verstande dat dit 

maximumbedrag niet lager mag zijn dan 50.000 EUR per CAPACITEITSLEVERANCIER, noch 

hoger dan 5.000.000 EUR per schadegeval, in voorkomend geval verdeeld pro rata van het 

bedrag van de veroordeling. De aansprakelijkheid van ELIA is echter beperkt tot een totaal 

bedrag van EUR 15.000.000 per jaar, ongeacht het aantal schadegevallen. Geen enkele 

beperking van aansprakelijkheid is van toepassing in geval van bedrog of opzettelijke fout. 

7.2.4. Voor zover de Werkingsregels daarin voorzien, zijn penaliteiten de enige financiële penaliteit 

voor de CAPACITEITSLEVERANCIER in geval van niet-nakoming door hem van de 

desbetreffende verplichtingen. ELIA heeft echter recht op vergoeding van de directe Schade die 

het gevolg is van een dergelijke inbreuk, op voorwaarde dat zij kan aantonen dat deze directe 

Schade enerzijds het gevolg is van bedrog, opzettelijke fout of zware fout van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, en anderzijds het vermogen van ELIA aantast. Voor de 

toepassing van deze bepaling wordt het vermogen van ELIA alleen aangetast als ELIA niet in 

staat is de gevolgen van de inbreuk ongedaan te maken door middel van de mechanismen die 
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zijn opgenomen in dit Contract of de Werkingsregels of andere reguleringsmechanismen waarin 

is voorzien bij of krachtens de Elektriciteitswet en die worden bestreken overeenkomstig artikel 

12 van diezelfde wet. 

7.2.5. De CAPACITEITSLEVERANCIER is jegens ELIA aansprakelijk voor de zware fout van de 

Netgebruiker(s) of CDS-gebruiker(s) waarop de CAPACITEITSLEVERANCIER een beroep doet 

om een CMU te vormen, binnen de aansprakelijkheidsgrenzen die gelden tussen de partijen.  In 

geval van gecombineerde zware fout van meerdere van deze Gebruikers en/of de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, zal de aansprakelijkheid van de CAPACITEITSLEVERANCIER 

beperkt zijn tot het maximum bedrag vermeld in paragraaf 7.2.3. ELIA heeft geen rechtstreekse 

vordering op deze Netgebruiker(s) of CDS-gebruikers.  

 

7.3. Garantieclausule 

7.3.1. De CAPACITEITSLEVERANCIER en ELIA zullen elkaar vrijwaren tegen elke definitieve 

veroordeling tot vergoeding van schade geleden door een derde ten gevolge van hun zware 

fout, bedrog of opzettelijke fout, bij de uitvoering van hun verplichtingen onder deze 

Overeenkomst.   

7.3.2. Behoudens bedrog of opzettelijke fout kan de in de vorige alinea bedoelde waarborg in geen 

geval het bedrag van 5.000.000 euro per schadegeval en per jaar overschrijden.  

7.4. Interactie met andere Gereguleerde Contracten  

 Onverminderd de Elke eis tot schadevergoeding moet op straffe van verval schriftelijk te kennen worden 

gegeven met een aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging, binnen een termijn van zes 

(6) maanden vanaf de datum waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld.  

 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 Directe Schade wegens een Grove Fout 

begaan tijdens de geldigheidsperiode van het Contract, ter gelegenheid of in het kader van de uitvoering 

van dit Contract of van de bepalingen van de Werkingsregels die in het Contract worden geïmplementeerd. 

Onverminderd de toepassing van de penaliteiten zoals voorzien in de Werkingsregels, die niet 

onderworpen zijn aan de beperkingen van dit artikel, wordt overeengekomen dat indien een niet-

beschikbaarheid, ook wanneer ze een Grove Fout vormt, gevolgen heeft waarvoor de gereguleerde 
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contracten reeds mechanismen voorzien (zoals maar niet beperkt tot de toepassing van 

onevenwichtstarieven in het geval van onevenwicht volgens het BRP-contract, of de toepassing van een 

aansprakelijkheidsstelsel of van penaliteiten volgens contracten voor ondersteunende diensten in het geval 

van de niet-levering van deze ondersteunende diensten) om ze te beheren, deze mechanismen zullen 

worden toegepast zonder aanleiding te geven tot een andere vergoeding van de Directe Schade, op 

voorwaarde dat deze laatste samenvalt met de toepassing van de genoemde mechanismen van de 

gereguleerde contracten, zonder dat evenwel de omstandigheid dat deze gevolgen veroorzaakt zijn ter 

gelegenheid van of in het kader van de uitvoering van dit Contract of van de bepalingen van de 

Werkingsregels die in het Contract worden geïmplementeerd kan worden ingeroepen door de 

medecontractant van ELIA in het kader van deze gereguleerde contracten, waarvoor de 

CAPACITEITSLEVERANCIER zich indien nodig sterk maakt, als een onderbreking van het oorzakelijke 

verband, en zonder dat dit Contract aanleiding geeft tot een beperking van de mechanismen van de 

genoemde gereguleerde contracten. 

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

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

Contract of de bepalingen van de Werkingsregels die worden geïmplementeerd in het Contract 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 gebrek in de zaak, tenzij wordt aangetoond dat 

het gebrek in de zaak te wijten is aan een bedrog, een opzettelijke fout of een Grove Fout van die Partij in 

fout. 

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

de Directe Schade en zijn de Partijen dus niet tegenover elkaar aansprakelijk voor Indirecte Schade. 

7.4.1. De Netgebruikers of Gebruikers van een CDStoepassing van de penaliteiten waarin de 

Werkingsregels voorzien, wordt het bedrag dat de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA voor 

hetzelfde voorval wegens zijn zware fout als schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van 

een ander tussen hen gesloten Gereguleerd Contract, afgetrokken van het bedrag van de 

verschuldigde schadevergoeding uit hoofde van de artikelen 7.2 en 7.3 

7.4.2. De Gereglementeerde Contracten waarnaar in de vorige paragraaf wordt verwezen, verwijzen 

naar de contracten opgesomd in artikel 4, §1 van het Federaal Technisch Reglement en de 

Gereguleerde Contracten op regionaal niveau. Onder voorbehoud van het bepaalde in 

paragraaf 7.4.1, beperkt dit Contract op geen enkele wijze de toepassing van de bepalingen van 

de genoemde contracten, zelfs indien de niet-nakoming van een verplichting uit hoofde van dit 
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Contract gevolgen heeft voor de nakoming van een verplichting uit hoofde van het Gereguleerde 

Contract. 

7.5. Beperking van aansprakelijkheid in andere contracten en rechten van derden 

7.5.1. Indien de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA met het oog op deelname aan het CRM een 

overeenkomst sluit met een derde, zullen de in dit Contract opgenomen 

aansprakelijkheidsbeperkingsclausules de in dit hoofdstuk neergelegde beginselen en drempels 

weerspiegelen, zodat deze derde niet meer rechten kan doen gelden jegens de 

CAPACITEITSLEVERANCIER en ELIA dan zij onderling kunnen doen gelden. Elke 

andersluidende contractuele bepaling wordt geacht ongeschreven te zijn. 

7.5.2. De Netgebruiker(s) of CDS-Gebruiker(s) waarop hij als Capaciteitsleverancier een beroep 

doet om een CMU te vormen, hebben geen rechtstreekse vordering tegen ELIA. Voor de Directe 

Schade die zou zijn geleden door de Netgebruikers of Gebruikers van een CDS waarop hij als 

Capaciteitsleverancierde CAPACITEITSLEVERANCIER een beroep doet om een CMU te 

vormen, isheeft (hebben) geen rechtstreekse vordering op ELIA. Voor directe Schade geleden 

door dergelijke Netgebruiker(s) of CDS-Gebruiker(s), wordt de CAPACITEITSLEVERANCIER 

gesubrogeerd in dehun rechten van deze Netgebruikers of Gebruikers van een CDS, binnen de 

aansprakelijkheidsblimiepterkingen die tussen de Partijen in dit Contract van toepassing zijn.  

 Bovendien is de aansprakelijkheid van een Partij wegens een Grove Fout beperkt tot een bedrag van 

maximaal 600 euro, vermenigvuldigd met de Gecontracteerde Capaciteit van een CMU, zoals bepaald in 

Bijlage A van het Contract en uitgedrukt in MW, met evenwel een minimum van 50.000 euro per CMU, per 

schadegeval en per jaar en een maximum van 2.500.000 euro per schadegeval en per jaar, ongeacht het 

aantal CMU’s, voor elke Partij en een globaal maximum van 5.000.000 euro per schadegeval en per jaar 

voor ELIA, ongeacht het aantal door ELIA gesloten Capaciteitscontracten. De bedragen van deze paragraaf 

worden jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de eerste goedkeuring van dit Contract, 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. 
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 Behalve in geval van Grove Fout, bedrog of opzettelijke fout, 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. 

 Niettegenstaande enige andere bepaling van dit artikel zal de CAPACITEITSLEVERANCIER ELIA 

vergoeden voor elke schade die ze zou lijden en die voortvloeit uit een vordering van een Netgebruiker 

tegen ELIA, in het kader van zijn toegangscontract of van een decretaal regime van quasi-objectieve 

aansprakelijkheid, wegens een onderbreking van zijn toegang tot het net als gevolg van een gebrek aan 

capaciteit, veroorzaakt door een fout van de CAPACITEITSLEVERANCIER, in verhouding met zijn bijdrage 

aan de totstandkoming van die onderbreking en, in voorkomend geval, binnen de 

aansprakelijkheidsbeperkingen ten gunste van ELIA voor de vordering van deze Netgebruiker tegen ELIA.  

7.5.3. Derden kunnen enkel vorderingen instellen tegen de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA 

indien zij kunnen bewijzen dat deze zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid bij het 

naleven van de verplichtingen die zijn opgenomen in de Werkingsregels. De aansprakelijkheid 

van de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA in geval van grove nalatigheid is beperkt tot het 

maximumbedrag bepaald in paragraaf 7.2.3. Geen enkele beperking van aansprakelijkheid is 

van toepassing in geval van fraude of opzettelijk wangedrag. 

 

Artikel 8.Article 8. OVERMACHT 

 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. 

8.1. Onder "overmacht" wordt verstaan – onverminderd de definitie van overmacht in de toepasselijke 

wettelijke en reglementaire bepalingen – , wordt onder "overmacht" verstaan elke gebeurtenis of 

onvoorziene of ongewone gebeurtenis of situatie die zich na het sluiten van het Contract voordoet en 

waarop geen buiten de redelijke controle van een Partij mogelijkde CAPACITEITSLEVERANCIER of 

ELIA valt en die niet te wijten is, die niet kan worden toegeschreven aan een schuldfout van de 
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PartijCAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA, die niet kan worden voorkomen of overwonnen ondanks 

alle redelijke voorzorgsmaatregelenpreventieve maatregelen en zorgvuldigheid niet kan worden 

vermeden of ondervangen, die niet kan worden gecorrigeerd metdoor maatregelen die voor de 

CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA redelijkerwijs technisch, financieel of economisch haalbaar 

zijn, en die het voor de Partij haalbare technische, financiële of economische maatregelen, die zich 

werkelijk heeft voorgedaan en objectief verifieerbaar is, en die de PartijCAPACITEITSLEVERANCIER 

of ELIA tijdelijk of blijvend verhindertonmogelijk maakt om haarzijn verplichtingen uit hoofde van dit 

Contractde Werkingsregels na te komen.  

 De toepassing van marktmechanismen (zoals onbalanstarieven of hoge tarieven in een normale 

marktsituatie) kan niet als overmacht worden beschouwd. 

8.2. Onder meer de volgende situaties kunnenworden slechts als overmacht worden beschouwd, mits 

indien zij voldoen aan de in paragraaf 57de vorige alinea genoemde voorwaarden van overmacht: 

-o Natuurrampen als gevolgten gevolge van aardbevingen, overstromingen, stormen, 

cyclonen of andere uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, die als zodanig door 

een daartoe bevoegde overheid als zodanigoverheidsinstantie zijn erkend, epidemieën en 

pandemieën; 

-o Een nucleaire of chemische explosie en de gevolgen edaarvan; 

-o Situaties met een uitzonderlijk Uitzonderlijke risicosituaties (of risico (of risico's "buiten 

categorie") waarbinj de plotselinge niet-beschikbaarheidplotse onbeschikbaarheid van het 

net (met inbegrip van het gesloten net), zowel voor de distributie- of transmissienet als voor 

de transmissie van elektriciteit en gas, of van een capaciteit of van een Capaciteit of CMU 

wordt veroorzaakt door andere oorzaken dan veroudering, gebrek aan onderhoud of 

kwalificatie van de operatorsen; met inbegrip van de niet-

beschikbaarheidonbeschikbaarheid van het computersysteem, al dan niet veroorzaakt door 

een virus, wanneer alle voorzorgsmaatregelenpreventieve maatregelen zijn genomen 

rekening houdend met de stand van de techniek; 

-o De tijdelijke  Tijdelijke of permanente technische onmogelijkheid voor het net om elektriciteit 

uit te wisselen als gevolgten gevolge van storingen binnen de Belgische regelzone die 

worden veroorzaakt door elektriciteitsstromen die het gevolg zijnten gevolge van de 

energie-uitwisselingen van energie inbinnen een andere Regelzone of tussen twee of meer 

andere Regelzones, en waarbij ELIA de identiteit van de bij deze energie-uitwisselingen 
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van energie betrokken marktdeelnemers niet kentbekend is bij ELIA en niet redelijkerwijs 

niet door ELIA kan kennenworden gekend ; 

-o De onmogelijkheid om het net (met inbegrip van het gesloten net), zowel voor de distributie- 

of transmissienet als voor het transport van elektriciteit en gas, de installaties die er 

functioneel deel van uitmaken, of de installaties van de CAPACITEITSLEVERANCIER te 

exploiteren als gevolgten gevolge van een arbeidsconflictcollectief geschil dat 

leidtaanleiding geeft tot een eenzijdige maatregelen van de werknemers (of groepen van 

werknemers),) of elkenig ander sociaal conflict; 

-o Brand, explosie, sabotage, terreurterroristische daden, vandalisme, schade veroorzaakt 

door criminele handelingen, criminele dwang en soortgelijke bedreigingen van dezelfde 

aard of daden met dezelfde gevolgen;  

-o Oorlog (al dan niet verklaard of niet), oorlogsdreiging, invasie, gewapend conflict, embargo, 

revolutie, opstand; en 

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

maatregelen oplegt aan de exploitanten en/of Netgebruikers of GebruikersOPNEMER vn 

CAPACITEITSLEVERANCIER, met inbegrip van de Netgebruiker(s), de Gebruiker(s) van 

een CDS waarnaar hij een beroep doet om een CMU te vormen of aan ELIA, zoals 

maatregelen die nodig zijn om de veilige en efficiënte werking van de netten in stand te 

handhavenhouden of te herstellen, met inbegrip van de opdracht tot afschakelen het bevel 

om in geval van schaarste de belasting te verminderen. 

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

de vertraging van de CAPACITEITSLEVERANCIER 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. Indien de vertraging in de Projectwerken 

samenvalt met een vertraging in de Infrastructuurwerken, zal ze evenwel geen aanleiding geven tot een 

penaliteit.  

 De Partij die een geval van overmacht inroept, stelt de andere Partij zo snel mogelijk per e-mail of per 

telefoon onverwijld bevestigd via e-mail, 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. 
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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.De niet-naleving door een overheidsinstantie, niet te wijten aan Overmacht zoals 

hierboven beschreven, van de termijnen voor de aflevering van adviezen of toekenning van 

vergunningen en toelatingen vereist voor de Projectwerken of voor de Infrastructuurwerken, of acties 

of beroepen door omwonenden of actiecomités met betrekking tot dergelijke vergunningen of 

toelatingen, vormt geen oorzaak van Overmacht.  

8.3. De CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA die zich op overmacht beroept, stelt de schuldeiser 

onmiddellijk schriftelijk via de IT CRM Interface of telefonisch in kennis van zijn verplichting, op 

voorwaarde dat de mondeling besproken en overeengekomen punten binnen drie (3) Werkdagen na 

deze bespreking per officiële briefwisseling worden bevestigd. Schriftelijke kennisgeving dient in ieder 

geval te geschieden binnen drie (3) Werkdagen na het optreden van de Overmacht of het tijdstip 

waarop deze redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Zij moet nauwkeurig de gebeurtenis 

beschrijven die zij als overmacht aanmerkt en aangeven welke maatregelen zij voornemens is te 

treffen om deze zo spoedig mogelijk te verhelpen. Bij gebrek aan kennisgeving binnen deze termijn, 

zal de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA niet meer het recht hebben om zich op een situatie van 

overmacht te beroepen. 

8.4. De CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA die overmacht bewijst, wordt ontheven van zijn 

contractuele verplichtingen, onverminderd de financiële verplichtingen die vóór de overmachtssituatie 

zijn ontstaan. De opschorting van verplichtingen duurt slechts zolang de overmachtssituatie de 

nakoming van haar verplichtingen verhindert. In dezelfde mate is de andere partij niet verplicht haar 

tegenprestatie te leveren. Niettemin zal de partij die zich op overmacht beroept, alles in het werk 

stellen om de gevolgen van de niet-nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij te 

beperken, alsmede om deze verplichtingen opnieuw na te komen. 

1.1.Indien de CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA ten gevolgeIndien een Partij als gevolg van een 

situatie van overmacht niet in staat is haar essentiëlezijn verplichtingen in het kaderuit hoofde van het 

Contract uit de Werkingsregels na te vkomeren en deze situatie van overmacht ten minsteminstens 

honderdtachtig (180) opeenvolgende dagen aanhoudt, kan deze Partij het Contract opzeggende 

CAPACITEITSLEVERANCIER of ELIA definitief van zijn verplichtingen uit hoofde van de 

Werkingsregels worden ontheven door middelverzending van een met redenen omklede 

aangetekende brief of via een met redenen omkledegemotiveerde e-mail met ontvangstbevestiging. 

.  
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Article 9. VERTROUWELIJKHEIDVERTROUWELIJKHEID 

9.1. Geen bekendmaking van vertrouwelijke informatie 

 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; 

Article 9. In het geval van een   

 

9.1. Informatie van commerciële, technische, strategische of financiële aard, of elke andere gevoelige 

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

beschouwd, wordt door ELIA en de CAPACITEITSLEVERANCIER behandeld als vertrouwelijke 

informatie. Dergelijke informatie zal niet worden meegedeeld of bekendgemaakt aan derden, tenzij 

indien en voor zover dat: 

o de mededeling of openbaarmaking wordt vereist door het CRM (bv. als onderdeel van de 

communicatie met de regulator) of wordt vereist door de transparantieverplichtingen 

krachtens de Werkingsregels, dit Contract of andere wettelijke of regelgevende 

verplichtingen; of 

o voorafgaande schriftelijke toestemming van is verkregen van de bekendmakende partij; of 

-o deze informatie, op het tijdstip van de bekendmaking ervan door de Partij van 

wiebekendmakende partij aan de vertrouwelijke informatie uitgaat;ontvangende partij, tot 

het publieke domein behoort, of indien deze informatie, na deze bekendmaking, buiten de 

schuld van de ontvangende partij tot het publieke domein gaat behoren; of 
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o Wat ELIA betreft, in een Partij wordt opgeroepen om te getuigen voor de rechter of in haar 

betrekkingen met de terzake bevoegde regelgevende, bestuurlijke en rechterlijke 

autoriteiten; of 

o de openbaarmaking van de informatie van essentieel belang is voor de uitvoering van 

gesloten of te sluiten overeenkomsten met leveranciers van goederen en diensten, inclusief 

in het kader van dit Contract of, wat ELIA betreft, haar taken inzake ontwikkeling, onderhoud 

en beheer van het transmissiesysteem, indien de openbaarmaking van de informatie nodig 

is voor de goede werking en integratie van de markt of om de veiligheid, betrouwbaarheid 

en efficiëntie van het transmissiesysteem te verzekeren, op voorwaarde dat de ontvanger 

van deze informatie zich ertoe verbindt dezelfde graad van vertrouwelijkheid toe te staan 

als in deze clausule is bepaald; of 

o de informatie op het tijdstip van de bekendmaking reeds bij een partij bekend is en niet 

eerder, direct of indirect, door de bekendmakende partij of door een derde bekend is 

gemaakt met schending van een geheimhoudingsplicht; of 

o de informatie, na openbaarmaking, ter kennis van de ontvangende partij en/of haar 

personeel en vertegenwoordigers is gebracht door een derde partij, zonder schending van 

een geheimhoudingsplicht jegens de bekendmakende partij. 

-Daarnaast heeft ELIA het recht om in overleg met de beheerders van andere netten of in het kader 

van contracten en/of regels met debeheerders buitenlandse netbeheerders of de gewestelijke 

veiligheidscoördinators/gewestelijkenetten of regionale veiligheidscoördinatoren/regionale 

coördinatiecentra informatie mee te delen of openbaar te maken, voor zover nodig en wanneer 

anonimisering onmogelijkdit noodzakelijk is en op voorwaarde dat de ontvanger van de informatie 

zich ertoe verbindt ze metELIA dezelfde mate van vertrouwelijkheid te behandelen als ELIA;verlenen. 

- 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 
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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. 

9.2. Dit artikel doet geen afbreuk aan de specifieke wettelijke en reglementaire bepalingen inzakemet 

betrekking tot de vertrouwelijkheidsplicht van de Belgische transmissienetbeheerder (op zowel het 

federale als het gewestelijke vlak) die door de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgelegdvoor 

ELIA gelden. 

 Een Partij mag niet om redenen van vertrouwelijkheid weigeren informatie mee te delen die essentieelELIA 

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

dat ze vertrouwelijk blijft. 

 De CAPACITEITSLEVERANCIER verklaartzullen alle redelijke maatregelen nemen om de geheimhouding 

te beschermen en garandeert dat de bekendmaking of het gebruik van de vertrouwelijke informatie 

uitsluitend zal worden gebruikt voor de uitvoering van het Contract en niet voorvan de andere doeleinden. 

9.3. Elke Partij zalpartij te voorkomen. ELIA en de CAPACITEITSLEVERANCIER zullen de nodige 

maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze vertrouwelijkheidsverbintenis ook strikt zal 

wordenwordt nageleefd door haarhun werknemers en, alsook door elke persoon die geen werknemer 

van een Partij is maar toch onder haar verantwoordelijkheid valtvoor wie ELIA of de 

CAPACITEITSLEVERANCIER niettemin verantwoordelijk is ten aanzien van de andere Ppartij en die 

op geldige wijze toegang zou kunnen krijgen tot dezede vertrouwelijke informatie. Bovendien zal deze 

vertrouwelijke informatie alleen worden meegedeeld op basis van het heeft ontvangen op een strikte 



05/02/2021 – Ontwerp van Capaciteitscontract – Capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) 

 

01/06/2021 - Voorstel voor een capaciteitscontract - Mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM) 

 

 

 

37 20 

"need -to -know"-beginsel en zal altijd worden verwezen naar het vertrouwelijke karakter van de 

informatiebasis. 

9.2. Inbreuken op de vertrouwelijkheidsplicht 

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

ze begaat. Deze inbreukElke partij behoudt de volledige eigendom van alle informatie, zelfs indien 

deze aan andere Partij is bekendgemaakt. ELIA en CAPACITEITSLEVERANCIER komen overeen 

de andere Partij schriftelijk in kennis te stellen van elk daadwerkelijk of vermoedelijk misbruik, 

verduistering of ongeoorloofde bekendmaking van de vertrouwelijke informatie van de 

bekendmakende Partij die ter kennis komt van de ontvangende Partij. 

9.5. De geheimhoudingsplicht geldt gedurende vijf jaar na het einde van het proces (b.v. prekwalificatie of 

veiling) waarin de vertrouwelijke informatie werd uitgewisseld of, indien dit later is, het einde van het 

contract. 

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

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

van alle Directe of Indirecte Schade (in afwijking van paragraaf 51)directe schade die de andere Partij kan 

aantonen, met inachtneming van de in paragraaf 53 voorziene maxima. 

 

9.3. Eigendom 

 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. 

9.4.1.1.Duurpunt 7.2.3 vermelde limietenOnverminderd 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.Article 10. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 
(AVG) 
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10.1. Verwerkingsverantwoordelijken  

 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 vanCRM zullen ELIA en de CAPACITEITSLEVERANCIER 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.  

 In het kader van dit Contract handelen de volgende Partijen als onafhankelijk 

Verwerkingsverantwoordelijke:  

- 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.  

 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 

 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. 



05/02/2021 – Ontwerp van Capaciteitscontract – Capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) 

 

01/06/2021 - Voorstel voor een capaciteitscontract - Mechanisme voor capaciteitsvergoeding (CRM) 

 

 

 

39 20 

- 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  

 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 

 De Persoonsgegevens worden door de CAPACITEITSLEVERANCIER doorgegeven om zijn verplichtingen 

ten aanzien van ELIA na te komen.  

10.4. Verwerkte persoonsgegevens 

 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. 

 De volgende Persoonsgegevens moeten aan ELIA bezorgd worden door de 

CAPACITEITSLEVERANCIER: 
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- 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 

 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 

 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 

 Overeenkomstig de Gegevensbeschermingswetgeving hebben de Betrokken Personen (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).  

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

volgt gecontacteerd: privacy@elia.be.  

 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.  
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 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  

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

verlies ...) zal elke Partij de inbreuk of dreigende inbreuk schriftelijk meedelen aan de andere Partij, zo snel 

mogelijk en uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur na de kennisname, zodat elke Partij in staat is om te 

voldoen aan haar verplichtingen volgens de Gegevensbeschermingswetgeving, met name artikel 33 van 

Verordening (EU) 216/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 

verband met de verwerking van persoonsgegevens . 

10.9. Verwerking door derden 

 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 CDSO's, voor zover de Persoonsgegevens relevant en noodzakelijk zijn voor deze 

mededelingen en onder voorbehoud, in voorkomend geval, van de toepassing van veiligheidsmaatregelen 

(anonimisering, pseudonimisering, …) 

 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. 

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

partij van toepassing zijn.  
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10.1. 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. gegevensbescherming. De definities in de wetgeving inzake 

gegevensbescherming zijn van toepassing op de overeenkomstige termen in de Werkingsregels. 

 Meer informatie over de verwerking van Persoonsgegevens vindt u  

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

- Voor en de CAPACITEITSLEVERANCIER: (…) 

10.2. In geval van tegenstrijdigheid tussen dit beleid en deze clausule hebben  treden op als 

afzonderlijke Verantwoordelijken voor de verwerking van de bepalingen van deze clausule 

voorrangpersoonsgegevens die zij in het kader van het CRM verwerken. 

10.10. Garantie 

10.3. Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ELIA in het kader van CRM is opgenomen 

in haar privacybeleid, dat beschikbaar is op haar website. 

10.4. De CAPACITEITSLEVERANCIER garandeert hierbij : 

-o Garandeert dat alle Ppersoonsgegevens die hij/zij in het kader van het ContractCRM aan 

ELIA verstrekt, juist en, volledig zijn; en up-to-date zijn, en dat hij/zij ELIA onverwijld op de 

hoogte zal brengen als hij/zij verneemt dat de persoonsgegevens die hij/zij heeft 

doorgegeven, onjuist of verouderd 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;  

o Garandeert dat zij wettelijk bevoegdin het bezit is van deze persoonsgegevens en 

gemachtigd is om ELIA de Persoonsgegevens van de Betrokken Personen te verstrekken 

in overeenstemming met het Contract. Garandeert dat zij de Betrokken Personenze aan 

ELIA door te geven; 
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-o dat het i) de betrokkenen overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving naar 

behoren in kennis zal informerenstellen van het feit dat hun Ppersoonsgegevens in het 

kader van het ContractCRM aan ELIA kunnen worden doorgegeven, en dat zij dit zal doen 

bij de eerste communicatie met deze personen inverwijzen naar het kader van het Contract, 

en garandeert daartoe de volgende clausule op te nemen in de desbetreffende schriftelijke 

mededeling aan de Betrokken Persoon:privacybeleid van Elia, en ii) Elia op verzoek het 

bewijs zal leveren dat de betrokkenen naar behoren zijn geïnformeerd overeenkomstig dit 

artikel. 

"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: […].” 

Article 11. 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 MELDINGSPLICHT  

- Op voorwaarde dat dit niet 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. 
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Article 11. INFORMATIEPLICHT 

11.1. Voor zover dit niet in strijd is met hun wettelijke of contractuele 

vertrouwelijkheidsverplichtingenverplichtingen tot vertrouwelijkheid, verbindt elke Partij zich ertoe om 

tijdens, voor de duur van dit Contract, de andere Partij zo spoedig mogelijk de andere Partijin kennis 

te informeren overstellen van elke gebeurtenis of elke informatie diewaarvan de Partij die ze kent 

redelijkerwijser kennis van heeft redelijkerwijze moet beschouwen alsaannemen dat zij een 

gebeurtenis of informatie die een nadelig gevolgongunstige invloed kan hebben voorop het Contract 

en/of op de uitvoeringnakoming van de in het Contract bepaaldeopgenomen verplichtingen 

tegenoverten aanzien van de andere Partij. 

Artikel 12.Article 12. HERZIENING EN WIJZIGING VAN HET 
CONTRACT  

12.1. Dit Contract kan slechts worden gewijzigd wanneerof de bepalingen van het 

standaardcapaciteitscontract waarop dit Contract is gebaseerd,  kunnen worden herzien, in 

overeenstemming met de bepalingen van paragrafen 12.3 en 12.4, in het geval dat een regionale, 

federale, Europese of andere overheidsinstantie of een door Europese wetgeving opgelegdepublieke 

autoriteit, of een Europese of regionale samenwerkingsstructuur opgelegd door Europese 

regelgeving, maatregelen neemt of beslissingen, besluitendecreten, regels, procedures, 

adviezenaankondigingen, aanbevelingen, wettelijke, reglementaire of regulatoirewettelijke vereisten 

oplegt die onafhankelijk zijn van de - of nalaat deze te nemen terwijl zij daartoe verplicht was - buiten 

de controle of wil van de Partijen en buiten controle vallen van de Partijen, en die een herziening van 

het Contract noodzakelijk maken.;  

12.2. DaartoeDe bepalingen van het standaardcapaciteitscontract waarop het Contract is gebaseerd, 

kunnen worden gewijzigd op basis van een voorstel van ELIA volgens de in punt 12.3 beschreven 

procedure.  

12.3. Te dien einde analyseert ELIA, wanneer hetwat betreft de bepalingen betreft van het standaard 

capaciteitscontractstandaardcapaciteitscontract waarop dit Contract is gebaseerd en die doortot de 

goedkeuringsbevoegdheid van de CREG moeten worden goedgekeurd, behoren, overeenkomstig 

artikel 7undecies, § 11 van de Elektriciteitswet, de wijzigingen die aan deze bepalingen moeten 

worden aangebracht en legt ze die, na raadpleging vanoverleg met de marktpartijenmarktspelers, ter 

goedkeuring voor aan de CREG. Zodra de CREG de voorgesteldehet ontwerp van wijzigingen van 
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het standaard capaciteitscontract, aan de standaardcapaciteitsovereenkomst heeft goedgekeurd, met 

inbegrip van de voorgestelde datum van inwerkingtreding, heeft goedgekeurd en in voorkomend 

specifiek geval, in deze goedkeuringsbeslissingdit goedkeuringsbesluit het toepassingsgebied ratione 

materiae eten temporis van ditdeze nieuwe standaard capaciteitscontract stelt ELIA 

vaststandaardcapaciteitsovereenkomst heeft gespecificeerd, zal ELIA vaststellen of de bepalingen 

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

capaciteitscontractstandaardcapaciteitsovereenkomst en, in voorkomend zullen, naargelang het 

geval, de bepalingen van hetde nieuwe standaard capaciteitscontract die aanleiding geven tot de 

standaardcapaciteitsovereenkomst tot herziening van het Contract, van kracht worden volgens de 

voorwaarden die vermeld zijn in het herziene standaard capaciteitscontract in werking treden 

overeenkomstig de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in de gewijzigde 

standaardcapaciteitsovereenkomst of in het besluit van de CREG... 

 De Ppartij die, wegens de in paragraaf 9512.1 van dit artikel genoemdevermelde oorzaken het 

Contract wenst te herzien op geïndividualiseerde elementen, en die bewijst dat zij en mits het bewijs 

is geleverd dat zij bij de uitvoering van haar contractuele verplichtingen ernstige en blijvende 

economische schade lijdt in de uitvoering van haar contractuele verplichtingen, informeert de andere 

Partij via, het Contract op basis van de geïndividualiseerde elementen wenst te laten herzien, stelt de 

andere partij hiervan per aangetekende brief of viaper e-mail met ontvangstbevestiging in kennis van: 

1° de geïndividualiseerde elementen van het Contract waarop haardie het voorwerp uitmaken van 

het verzoek tot herziening betrekking heeft; 

2° de redenen waarom ze de dergelijke om herziening verzoekt,wordt verzocht; en 

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

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 

geïndividualiseerdeafzonderlijke elementen van het Contract, overleg te raadplegen, teneinde alles 

inplegen om al het werkmogelijke te stellendoen om, in voorkomend gevalindien nodig, de elementen 

van het Contract waaropdie het voorwerp uitmaken van het verzoek tot herziening betrekking heeft, 

aan te vullen, te wijzigen, te herzien of te vervangen door passende bepalingen te vervangen mits 

eerbiediging, voor het overige,wijzigingen. Het gewijzigde Contract zal ter kennis worden gebracht 

van de beginselen van samenwerking, zoals bij de ondertekening vastgelegdCREG in het 

Contractkader van haar taak om toe te zien op de naleving van de Elektriciteitswet, de besluiten 

uitgevaardigd ter uitvoering van deze wet, de Werkingsregels en het standaardcapaciteitscontract. 
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Indien de Partijen binnen dertig (30) Werkdagen na de eerste vergadering over de herziening van 

de geïndividualiseerdeafzonderlijke elementen van het Contract geen overeenstemming hebben 

kunnen bereiken, of indien de bepalingen van het nieuwe standaard 

capaciteitscontractstandaardcapaciteitscontract die aanleiding geven tot de herziening van het 

Contract tot gevolg hebben, ernstige en blijvende schade veroorzaken, die naar behoren is 

vastgesteld, in economische zin,termen bij de uitvoering van de contractuele verplichtingen van de 

CAPACITEITSLEVERANCIER, zal de in sectie Artikel 16 beschreven procedure 

voorCAPACITEITSSLEVERANCIER, kan het Contract door de beslechting van geschillenmeest 

gerede Partij worden toegepast. opgezegd overeenkomstig de procedures van artikel 13. 

12.4. De maatregelen die de CREG of ELIA op grond vankrachtens de Werkingsregels mag nemen, 

met name wat betreft de verlagingvermindering van de Capaciteitscategorie, de vermindering van de 

Totale Gecontracteerde Capaciteit of, de verlagingneerwaartse herziening van de 

Capaciteitsvergoeding of de verwerping van het verzoek tot afwijking van de maximale tussentijdse 

prijs, kunnen geen redengrond vormen omvoor een verzoek tot herziening van het Contract te vragen.  

12.5. ELIA kan in geen geval wijzigingen invan het Ccontract aanvaarden die een 

discriminatiediscriminerend zouden inhouden ten opzichte vanzijn voor andere 

CAPACITEITSLEVERANCIERScapaciteitsleveranciers of deelnemers aan spelers op de 

elektriciteitsmarkt. 

12.6. Indien ELIA voor de Periode van Capaciteitsleveringvóór de Leveringsperiode vaststelt dat de 

Infrastructuurwerken geïdentificeerd in het technisch akkoord datondertekend bij de indiening van 

heteen Prekwalificatiedossier werd ondertekend vermelde Infrastructuurwerken , vertraging oplopen, 

informeertzal ELIA de CAPACITEITSLEVERANCIER in toepassing van inlichten overeenkomstig de 

operationele procedure die in dit verband is voorzien in de Werkingsregels daartoe voorzien. ELIA zal 

, de impact van de vertraging meedelenaangeven en het Contract dienovereenkomstig wijzigen, door 

het begin van de Periode van Capaciteitslevering van deaanpassen, waarbij de aanvang van de 

Leveringsperiode voor de betrokken Transactie(s) met eenéén (1) jaar te verschuiven.wordt 

verschoven.  

Nadat het beginde aanvang van de Periode van Capaciteitslevering van de 

betreffendeLeveringsperiode voor de relevante Transactie(s) met eenéén (1) jaar is uitgesteld, of na 

een volgend uitstelmaximaal twee opeenvolgende uitstelperiodes, heeft de 

CAPACITEITSLEVERANCIER het recht om ELIA in kennis te stellen van zijn beslissing om het 

Contract op te zeggen,beëindigen binnen de negentig (90) Werkdagen nadat ELIA het uitstel heeft 

meegedeeld. 
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12.7. Voor de toepassing van dit Contract en onverminderd gevallen van Overmacht, wordt verduidelijkt dat 

voor zover het Contract betrekking heeft op een Aanvullende CMU waarvoor de Mijlpaal 

Vergunningen relevant is voor het betrokken project en nog niet is bereikt op het ogenblik van de 

controle 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 1 ,en in overeenstemming met sectie 8.4.3.2 van de Werkingsregels : 

ELIA past op het ogenblik van de controle 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 1 , de financiële penaliteit toe, waarvan de parameter β 

als bedoeld in artikel 8.4.3.1 van de Werkingsregels gelijk is aan 20.000 €/MW, indien na de kennisgeving 

van het uitstel door ELIA..  

 ELIA is controle 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 1 ,de CAPACITEITSLEVERANCIER geen enkele vergoedingniet aan 

ELIA heeft aangetoond dat hij alles in het werk heeft gesteld om de Mijlpaal Vergunningen te 

halen. 

 Elia past op het ogenblik van de controle 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟ô𝑙𝑒 1 , de financiële penaliteit toe, waarvan de 

parameter β als bedoeld in artikel 8.4.3.1 van de Werkingsregels gelijk is aan 10.000 €/MW, indien 

na de controle 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 1 ,de CAPACITEITSLEVERANCIER aan ELIA heeft aangetoond dat hij 

alles in het werk heeft gesteld om de Mijlpaal Vergunningen te halen. In het geval van een tweede 

en derde toepassing van de financiële penaliteit op het moment van controle 𝑡𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒 1 , zal de 

parameter β bedoeld in punt 8.4.3.1 van de Werkingsregels en gebruikt voor de berekening van 

de financiële penaliteit niet hoger zijn dan 10.000 €/MW. 

In beide gevallen : 

 Deze financiële penaliteit van een Aanvullende CMU mag door ELIA maximaal drie 

opeenvolgende keren worden toegepast op dezelfde Totale Gecontracteerde Capaciteit van de 

CMU, op voorwaarde dat de CAPACITEITSLEVERANCIER na elke toepassing van de 

voornoemde financiële penaliteit niet te kennen heeft gegeven het Contract te willen beëindigen. 

In dat geval wordt het Contract beëindigd onder de opschortende voorwaarde van volledige 

betaling van de betrokken financiële penaliteit. 

 Behoudens opzegging van het Contract door de CAPACITEITSLEVERANCIER, wordt (worden) 

de initiële Transactieperiode(s) voor het Ontbrekend Volume verminderd met de volledige duur 

van de eerste Leveringsperiode die door deze Transactie(s) wordt (worden) gedekt en wordt het 

Contract dienovereenkomstig aangepast, met dien verstande dat in de specifieke situatie waarin 

de (resterende) Transactieperiode, vóór de toepassing van het in de voorgaande paragrafen 

beschreven mechanisme, gelijk is aan één jaar en indien het Ontbrekend Volume overeenstemt 

met de Pre-leveringsverplichting, de Capaciteitsovereenkomst wordt beëindigd 
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Voor zover deze vertraging in de Projectwerken samenvalt met de vertraging in de 

Infrastructuurwerken, zal zij evenwel geen aanleiding geven tot een penaliteit. 

 

12.8. Behoudens zware fout is ELIA geen schadevergoeding verschuldigd voor aan de 

CAPACITEITSLEVERANCIER naar aanleiding van de toepassing van deze operationele procedure 

of nanaar aanleiding van de beëindiging van het Contract door de CAPACITEITSLEVERANCIER 

zoals voorzien in deze paragraaf.  

  

Article 13. SCHORSING EN VROEGTIJDIGE BEËINDIGING  

 

 

13.1. Onverminderd de beëindiging van het regime van de penaliteiten waarin de Werkingsregels voorzien 

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

specifieke Transactie(s) vermeld in Bijlage A.1 eenzijdig door ELIA worden opgeschort of beëindigd 

zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, in de gevallen waarin sectie 7.3.2.5 van de 

Werkingsregels voorziet en en volgens de procedures voor opschorting en beëindiging die het gevolg 

zouden zijn van een vertragingbepaald in de Projectwerken, kan de vertragingWerkingsregels en in 

de Projectwerkenandere artikelen van dit Contract of in dit artikel. 

13.2. Naast de betaling van de toepasselijke financiële penaliteit of Penaliteit wegens een vertraging bij het 

verkrijgen van de vergunningen of toelatingen die in laatste instantie afgegeven zijn, uitvoerbaar zijn 

en niet langer vatbaar zijn voor beroep, en die vereist zijn voor de oprichting, bouw of exploitatie van 

onbeschikbaarheid, kan het Contract of één of meer van de betrokken specifieke Transactie(s) als 

vermeld in Bijlage(n) A.1 door ELIA worden opgeschort wanneer ELIA vaststelt dat de 

Gecontracteerde Capaciteit van de CMU voldoet aan de prekwalificatievoorwaarden, totdat door ELIA 

is vastgesteld dat de Gecontracteerde Capaciteit van de CMU voldoet aan de 

prekwalificatievoorwaarden. 

13.3. Indien ELIA vaststelt dat de gegevens in het projectaanvraagformulier en het (de) 

Prekwalificatiedossier(s) van de CAPACITEITSLEVERANCIER, geen aanleiding geven tot een 
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herziening van het Contract.  herhaaldelijk onvolledig of onjuist zijn, kan zij het Contract of één of 

meer van de betrokken specifieke Transactie(s) die in bijlage(n) A.1 zijn vermeld, beëindigen. 

Article 13. VERVROEGDE OPSCHORTING EN BEËINDIGING  

13.1. Vervroegde opschorting en beëindiging door ELIA 

13.4. 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, in de gevallen en volgens de modaliteiten van opschorting en beëindiging 

waarin de Werkingsregels en dit Contract voorzien, en in geval van in geval van insolventieprocedure 

of faillissement van de CAPACITEITSLEVERANCIER.  

13.2. Vervroegde beëindiging door de CAPACITEITSLEVERANCIER 

 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 Contract. In dit geval is elke toekomstige Transactie afhankelijk van de 

ondertekening van een nieuw Capaciteitscontract.  

13.5. De opschorting of beëindiging van het Contract of van een of meer van de specifieke betrokken 

Transactie(s) als vermeld in Bijlage(n) A.1 doet geen afbreuk aan de toepassing van artikel 7. 

13.6. Geschillen met betrekking tot de naleving van de Reductiefactor of de toepassing van de Penaliteit 

wegens Onvolledige of Onnauwkeurige Informatie en, in voorkomend geval, tot de opschorting of 

beëindiging van het Contract of van één of meer van de specifieke betrokken Transactie(s) als 

vermeld in Bijlage(n) A.1, worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van artikel 16. 

 

Artikel 14.Article 14. OVERDRACHT VAN HET CONTRACT 

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

van dit artikel moet worden onderscheiden van de overdracht van verplichtingen tussen 
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capaciteitsleveranciers, die door ELIA, onder de voorwaarden van Hoofdstuk 10 van de 

Werkingsregels, kan worden uitgevoerd op het Contract als gevolg van de aanvaarding door ELIA 

van een transactie op de Secundaire Markt tussen deze capaciteitsleveranciers in hun hoedanigheid 

van Verkoper of Koper van een Verplichting. 

14.2. Het Contract kan niet geheel of gedeeltelijk mag door de CAPACITEITSLEVERANCIER niet 

worden overgedragen, noch geheel noch gedeeltelijk, zonder de voorafgaande schriftelijke 

toestemming van ELIA. Deze toestemming mag niet zonder goede redenop onredelijke wijze worden 

geweigerd of uitgesteld. DezeAan deze toestemming is echter afhankelijk van de voorwaarde 

verbonden dat aan de volgende elementenvoorwaarden wordt voldaan: 

-o Er wordt aangetoondDoor te bewijzen dat de cessionarisverkrijger een CRM-kandidaat is.; 

-o  De overpdracht heeft betrekking op alle Transacties die aan verband houden met een CMU 

of aan de gekoppeldeverwante CMU's gerelateerd zijn.;  

-o Er wordt aangetoond datBewijs van nakoming van alle aangeganeverschuldigde 

verplichtingen nagekomen zijn.; 

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

bij de cessionarisfinanciële garantie met de overnemer (bankgarantie, garantie van de 

moederonderneming ofmoedermaatschappij of contante betaling in speciën) volgens de ) 

overeenkomstig de voorwaarden die in de Werkingsregels worden beschreven 

modaliteiten.;  

-o Bij gebrek aan Wegens het ontbreken van een Financiële Garantie inWaarborg tijdens de 

Periode van CapaciteitsleveringLeveringsperiode en wanneer de CMU of CMU's de status 

"Bestaand"('s) het bestaande statuut heeft (hebben), is de toestemminggenoemde 

machtiging eveneens afhankelijk van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de overdragende 

CAPACITEITSLEVERANCIER voor de nog niet vervallenopeisbare verplichtingen en 

schulden die voorhun oorsprong vinden vóór de overdracht ontstaan zijn. 

 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.  

14.3. Het Contract kan door ELIA zonder akkoordtoestemming van de CAPACITEITSLEVERANCIER 

enkel door ELIA worden overgedragen aan een ondernemingvennootschap die wordt beschouwd als 
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een verbonden ondernemingvennootschap in de zin van artikel  1:20 van het Belgische Wetboek van 

vVennootschappen en vVerenigingen, of aan een derde die, op voorwaarde dat deze vennootschap 

of derde door de bevoegde autoriteit of de regulerende instantie als netbeheerderoverheid of de 

regulator is of zal worden benoemd.aangeduid als de netbeheerder. In beide gevallen levertzal ELIA 

echter alle nodige inspanningenalles in het werk stellen om, voor zover mogelijk en rekening houdend 

met de wettelijke beperkingen inzake voorkennis, de CAPACITEITSLEVERANCIER in de mate van 

het mogelijke en zo snel mogelijk te informeren over de op de hoogte te brengen van een dergelijke 

geplande overdracht aan de verbonden onderneming of aan de nieuwe netbeheerder, met 

inachtneming van de wettelijke beperkingen op voorwetenschap. 

Artikel 15.Article 15. DIVERSE BEPALINGEN  

15.1. De CAPACITEITSLEVERANCIER blijft gebonden en verplicht door en gehouden aan de 

informatie en gegevens die hij in het kader van het CRM-proces heeft verstrekt. 

15.2. Het feit datIndien een van de Partijen blijvendpartij op enig moment of tijdelijk afziet van de 

toepassing van een of meer gedurende enige periode nalaat de bepalingen van hetdit Contract, kan 

in geen geval af te dwingen of rechten uit hoofde van dit Contract uit te oefenen, mag dit niet worden 

beschouwdopgevat als een verklaring van afstand door die partij van die bepalingen of rechten en 

heeft dit geen invloed op het recht van de rechten van die Partij die voortvloeien uit die bepaling of 

bepalingen.partij om die bepalingen later af te dwingen of die rechten later uit te oefenen.  

15.3. Onverminderd de toepassing van de relevante wettendesbetreffende wet- en reglementen, het 

Prekwalificatiedossierregelgeving, alsmede het Prekwalificatiedocument en de resultaten van de 

Veiling, vormt ditbevat het Contract samen, met zijninbegrip van de Bijlagen, de volledige 

overeenkomst tussen de Partijen. 

15.4. Elke volgensAlle in het Contract vereiste kennisgeving wordt geadresseerdvoorgeschreven 

kennisgevingen moeten worden gericht aan de in Bijlage B vermelde contactpersonen opgesomd in 

Annexe B en gedaan volgensgeschieden overeenkomstig de bepalingen van Bijlage  B. Elke wijziging 

van de informatie betreffende deze Bijlage wordt uiterlijkin dit Schema zal worden meegedeeld aan 

de andere Partij niet later dan zeven (7) Werkdagen voorvoorafgaand aan de datum waarop de 

wijziging van kracht wordt aan de andere Partij meegedeeldmoet worden. 

15.5. De ongeldigheid van een of meer bepalingen van dithet Contract, voor zover ze geen invloed 

heeft opdeze ongeldigheid het eigenlijke voorwerpdoel van het Contract niet aantast, heeft geen 
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gevolgen voorinvloed op de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van de andereoverige 

bepalingen van het Contract.  

15.6. Indien een of meer bepalingen van het Contract ongeldig of niet uitvoerbaar zouden-afdwingbaar 

worden verklaard, zullenplegen de Partijen, op verzoek van de meest gerede Partij overleggen om, 

overleg teneinde de vereiste wijzigingen aan te brengen. Een dergelijke maatregel zalDeze 

maatregelen worden uitgevoerd volgens de herzieningsprocedure. 

Artikel 16.Article 16. TOEPASSELIJK RECHT – REGELING VAN 
GESCHILLENGESCHILLENBESLECHTING 

16.1. Het Contract wordt beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstigin overeenstemming met 

het Belgische recht. 

 Onder voorbehoud vanOnverminderd de bepalingen invan de Werkingsregels betreffende de regeling van 

geschillen, zalwordt elk geschil betreffendemet betrekking tot 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, enevenals elk ander geschil dat voortvloeit uitmet betrekking tot of in verband houdt met het 

Contract, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbankondernemingsrechtbank van het arrondissement 

Brussel. 

16.2. Onder voorbehoud van de bepalingen  of aan de geschillencommissie waarnaar in de Werkingsregels 

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

16.3. Onverminderd de regelingbepalingen van geschillen, zullen de PartijenWerkingsregels inzake 

geschillenbeslechting trachten de partijen het geschil of het interpretatieconflictinterpretatiegeschil in 

der minne op te lossen voor zij eenschikken alvorens gerechtelijke procedure startenstappen te 

ondernemen, onder voorbehoud van alle wettelijke middelende rechtsmiddelen die wegens 

dringendheid noodzakelijkhet spoedeisende karakter vereist zijn, met inbegrip vanwaaronder in dit 

geval een procedure in kort geding voor de bevoegde rechtbank. Behalvevoorzitter van de 

ondernemingsrechtbank te Brussel of de procedure in kort geding voor de Geschillencommissie als 

bedoeld in de Werkingsregels. Tenzij het geschil reeds het voorwerp is geweestuitmaakte van een 

raadpleging waarin elders in het Contract voorziene raadpleging, maar zonder minnelijke schikking is 

gebleven, zullen de Partijenis voorzien, kunnen de Partijen de raadplegingsprocedure van punt 14.2 

van de Werkingsregels volgen. Indien de partijen niet binnen tien (10) dagen na ontvangst van een 

aangetekende brief of e-mail met ontvangstbevestiging waarin een van de Partijen bezwaar maakt 
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een overlegvergadering organiseren. Indien de Partijen niet binnen dertig (30) dagen na deze eerste 

vergaderingde in deze overlegprocedure vastgestelde termijn tot overeenstemming komen, kanheeft 

de meest gerede Partijpartij de mogelijkheid de zaak voorleggen aan de bevoegde 

rechtbankaanhangig te maken bij de ondernemingsrechtbank of bij de in de Werkingsregels bedoelde 

geschillencommissie. 

 

 
ELIA                        CAPACITEITSLEVERANCIER 
 
Datum:  
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BIJLAGE A –.1 - CONTRACTUELE PARAMETERS OP DE DATUM 

VAN DE ONDERTEKENING VAN HET CONTRACT MET BETREKKING 

TOT DE CMU 

 

ID VAN CAPACITEITSLEVERANCIER  

ID CMU ID  

ID Transactie-ID  

Type markt (Primair/Secundair)Markttype 

(primair / secundair) 

Gecontracteerde CapaciteitGecontracteerd 

vermogen (MW) 

Transactieperiode 

Pre-leveringsperiodeVóór de 

bevoorradingsperiode 

TransactiedatumDatum van verrichting 

Validatiedatum van deDatum validatie 

Transactie 

Gekalibreerde uUitoefenprijs 

Type Vveiling (Y-4; Y-1) 

VeilingjaarJaar van veiling (2021) 

ReductiefactorRedutiefactor met bijhorende 

leveringspunten 

CapaciteitsvergoedingRecuctiefactor zonder 

bijbehorende leveringspunten 

Vergoeding van de capaciteit 
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BIJLAGE A.2 - CONTRACTUELE PARAMETERS OP DE DATUM VAN 

ONDERTEKENING VAN HET CONTRACT MET BETREKKING TOT DE 

LEVERINGSPUNTEN 

ID VAN CAPACITEITSLEVERANCIER  

Bijbehorend leveringspunt ID 

ID VAN CAPACITEITSLEVERANCIER  

CMU-ID voor het geassocieerde 

leveringspunt 

Transactie-ID  

Toepassingsperiode van het bijbehorende 

leveringspunt op de CMU 
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BIJLAGE B –- COMMUNICATIE EN CONTACTPERSONEN 

 

CAPACITEITSLEVERANCIER 

De Ccontactpersonen van de CAPACITEITSLEVERANCIER zijn dedie welke in het Prekwalificatiedossier vermelde 

personen.Prekwalificatiedocument worden genoemd 

 

ELIA :  

Contractuele relatiesbetrekkingen 

Voornaam* (indien van 

toepassing) 

 

Naam  

Functie*  

Telefoon  

Gsm*Mobiel  

E-mail*  

 

Tellieng en metieng 

Voornaam* (indien van 

toepassing) 

 

Naam  

Functie*  

Telefoon  

Gsm*Mobiel  

E-mail*  

 

Facturatiering 

Voornaam* (indien van 

toepassing) 

 

Naam  

Functie*  
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Telefoon  

Gsm*Mobiel  

E-mail*  

 

 

 

Betaling 

Voornaam* (indien van 

toepassing) 

 

Naam  

Functie*  

Telefoon  

Gsm*Mobiel  

E-mail*  

 

 

 


