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1 TOEPASSINGSGEBIED  

De contractuele relaties tussen de Contractant en de TSB (gezamenlijk aangeduid als de "Partijen") worden uitsluitend 
bepaald door deze Algemene Aankoopvoorwaarden – Korte Versie (“AAV – KORTE VERSIE”) en de andere 
Contractdocumenten zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder, indien door de Partijen niets anders is overeengekomen 
in overeenstemming met deze voorwaarden.   

Eventuele algemene voorwaarden van de Contractant zijn niet van toepassing.  

In het Contract zal de omvang van het Contract worden vastgesteld en zullen de diensten worden gekwalificeerd, indien 

nodig.   

Bij het aangaan van een Contract met de TSB met inbegrip van deze AAV – KORTE VERSIE, machtigt de Contractant 

alle Filialen van de TSB om Diensten te bestellen op basis van dit Contract en, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen, zijn de voorwaarden en bepalingen van dit Contract (inclusief deze AAV – KORTE VERSIE) van 

toepassing op de contractuele relatie tussen de Contractant en deze Filialen. Indien een Filiaal Diensten bestelt op 

grond van deze Overeenkomst, zal de TSB niet verantwoordelijk zijn voor de rechten en verplichtingen van dit Filiaal. 

 

2 DEFINITIES 

Verbonden vennootschap of Filiaal: met betrekking tot een vennootschap, elke vennootschap die rechtstreeks of 

onrechtstreeks deze vennootschap controleert, door haar wordt gecontroleerd of onder gezamenlijke controle staat 

met deze vennootschap. verbundenes Unternehmen indien het Contract onderworpen is aan Duits recht, verbonden 

vennootschap / société liée indien het Contract onderworpen is aan Belgisch recht). 

Achtergrond-IE: alle Intellectuele Eigendomsrechten die een Partij buiten het kader van het Contract houdt, 

controleert, ontwikkelt en/of verwerft. 

Beste Praktijk: betekent volgens de regels van de kunst, dans les règles de l'art indien het Contract onderworpen is 

aan Belgisch recht en allgemein anerkannte Regeln der Technik, indien het Contract onderworpen is aan Duits recht. 

Contract: elke overeenkomst op basis van de Contractdocumenten tussen de TSB en de Contractant waarin deze 

AAV – KORTE VERSIE is opgenomen. 

Contractant: de onderneming of groep van ondernemingen (in het geval van een consortium) die een Contract aangaat 

met de TSB.  

Contractdocumenten: de documenten die als zodanig zijn gedefinieerd in de PO. 

Dagen: tenzij anders vermeld in het Contract, moet het begrip Dagen worden begrepen als kalenderdagen en omvat 

het zaterdagen, zondagen, feestdagen, vakantiedagen en sluitingsdagen.  

Documentatie: elk plan, gebruiksaanwijzing, berekening of elk ander document dat in verband met het Contract wordt 

opgesteld. 

Algemene Aankoopvoorwaarden – Korte Versie (AAV – KORTE VERSIE): deze Algemene Aankoopvoorwaarden 

– Korte Versie  

Intellectuele Eigendomsrechten (IE): betekent alle rechten, aanspraken en belangen op auteursrechten (met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten op plannen, tekeningen, computerprogramma's, software (inclusief 

broncodes), databanken en halfgeleidertopografieën), databaserechten, naburige rechten, octrooien, 

gebruikscertificaten en -modellen, ontwerpen (al dan niet geregistreerd), handelsmerken en handels- en bedrijfsnamen, 

domeinnamen, morele rechten, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijkheid en andere eigendomsrechten, met inbegrip van 

alle rechten op knowhow en andere technische informatie, rechten in de aard van oneerlijke concurrentierechten, 

rechten om te vervolgen ‘passing off’, het voordeel van alle registraties en aanvragen om een van de voorgaande te 

registreren, alle andere rechten die vergelijkbaar met of analoog zijn aan een van de voorgaande, ongeacht of deze in 

een rechtsgebied ontstaan of worden toegekend. 

Partij: De Contractant of de TSB respectievelijk (samen de Partijen).  

PO (Aankooporder): schriftelijke of elektronisch order (met inbegrip van de bijlagen) van de TSB aan de 

Contractant. 

Veiligheidsdocument: elk veiligheidsdocument dat van toepassing is op de Diensten. 

Diensten: de door de Contractant uit te voeren diensten zoals nader omschreven in de 

Contractdocumenten. 

Site: duidt elke plaats of locatie aan die wordt geëxploiteerd of beheerd door de TSB, een Filiaal van de 

TSB of een andere Contractant van de TSB of van zijn Filialen, waar activiteiten met betrekking tot de 

uitvoering van de Diensten worden uitgevoerd.   
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Specifieke Aankoopvoorwaarden – Korte Versie (SAV – KORTE VERSIE): De Specifieke 

Aankoopvoorwaarden voor die voorwaarden bevatten die specifiek van toepassing zijn op de uitvoering 

van de Diensten door de Contractant in het kader van het Contract. 

TSB (Transmissiesysteembeheerder): een van de ondernemingen van de Elia groep die een Contract 

afsluit. 

Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, feestdagen en verplichte 

sluitingsdagen van het bedrijf of de sector van de Contractant.  

 

3 HIËRARCHIE TUSSEN DOCUMENTEN  

Contractvoorwaarden waarover afzonderlijk is onderhandeld en die schriftelijk zijn overeengekomen tussen de partijen 

hebben altijd voorrang op algemene documenten, met inbegrip van deze – KORTE VERSIE. 

De documenten uitgegeven door de TSB hebben voorrang op die van de Contractant. Het bod van de Contractant, 

met inbegrip van alle uitzonderingen op / afwijkingen van de andere Contractdocumenten voorgesteld door de Bieder 

zijn enkel van toepassing indien deze expliciet aanvaard worden door de TSB in het Contract en/of in de PO.  

De Contractdocumenten moeten worden geacht elkaar wederzijds uit te leggen. Het weglaten van een element in een 

van de Contractdocumenten betekent niet dat het geen deel uitmaakt van het Contract, indien het voorkomt in een 

ander Contractueel Document.  

Indien er een tegenstrijdigheid bestaat tussen de door de TSB uitgegeven of uitgevoerde Contractdocumenten, wordt 

de hiërarchie van de documenten in het algemeen in het Contract gespecificeerd. Indien dit niet het geval is, is de 

prioriteit van de documenten in overeenstemming met de volgende volgorde, zodat het eerstgenoemde document 

voorrang heeft: 

- hoofdgedeelte van de PO; 

- eventuele bijlagen bij de PO in de onderstaande volgorde: 

 Veiligheidsdocumenten hebben voorrang boven andere bijlagen; 

 Bijlage 1 heeft voorrang bijlage 2, bijlage 2 heeft voorrang bijlage 3, enzovoort; 

- De Algemene Aankoopvoorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene documenten, met 

uitzondering van de SAV – KORTE VERSIE, die voorrang hebben op de AAV – KORTE VERSIE.  

 

4 PERSONEEL 

De Contractant zorgt ervoor dat het personeel dat de Diensten uitvoert over de juiste beroepskwalificaties en 

opleidingen beschikt, met inbegrip van de eventuele specifieke TSB-veiligheidsopleiding en accreditatie die vereist is 

om de Diensten uit te voeren.  

Indien van toepassing, dient de Contractant strikt te voldoen aan - en ervoor te zorgen dat zijn personeel, 

onderaannemers en leveranciers hetzelfde doen - alle toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van de 

bepalingen met betrekking tot het welzijn van de werknemers, toegang, milieu, en hygiënische omstandigheden zoals 

bepaald in het Algemeen Veiligheidsreglement van Elia) en aan de laatste versie van de Veiligheidsdocumenten. Indien 

de aard van de te leveren Diensten de aanwezigheid van de Contractant in de nabijheid van hoogspanningsapparatuur 

van de TSB vereist, dient de Contractant de toepasselijke veiligheidsvoorschriften na te gaan en deze toe te passen. 

In overeenstemming met de Veiligheidsdocumenten, zal de Contractant, indien een personeelslid van de Contractant 

een ongeval of een bijna-ongeval heeft tijdens het werk op de Site, de TSB hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. 

 

5  ONDERAANNEMING  

De Contractant mag voor de uitvoering van zijn Diensten gebruik maken van onderaannemers, mits voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de TSB. De Contractant moet de TSB vooraf in kennis stellen van de identiteit van de 

beoogde onderaannemers en van het gedeelte van de Diensten dat in onderaanneming zal worden gegeven. 

6 KWALITEIT VAN DE DIENSTEN 

De Contractant zal de Diensten uitvoeren in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, voorschriften, technische 

normen, Beste Praktijk, de bepalingen van de Contractdocumenten en alle relevante regels die van toepassing zijn op 
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de Site. Tenzij anders bepaald in de Contractdocumenten, zijn de verplichtingen van de Contractant 

resultaatsverplichtingen, wat betekent dat de Contractant effectief moet voldoen aan de verplichtingen en eisen die in 

het Contract zijn vastgelegd, en niet alleen maar redelijke inspanningen moet leveren. 

 

7 DOCUMENTATIE VAN DE CONTRACTANT 

De Contractant verstrekt alle Documentatie (met alle noodzakelijke details) in overeenstemming met de 

Contractdocumenten om de TSB in staat te stellen de conformiteit van de Diensten te verifiëren en er gebruik van te 

maken. 

 

8 TARIEVEN EN PRIJZEN  

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, omvatten alle prijzen alle kosten in verband met de uitvoering van de 

Diensten door de Contractant en worden zij in de Contractdocumenten in euro vermeld en zijn zij vaste prijzen. 

Alle prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief eventuele andere belastingen, rechten en vergoedingen. De Contractant 

zal alle formaliteiten en wettelijke vereisten met betrekking tot de BTW facturen vervullen om een eventuele BTW 

teruggave te verzekeren.  

Betaling van de prijs is afhankelijk van de aanvaarding van de Diensten in overeenstemming met artikel 10 en de 

procedures gedefinieerd in de Contractdocumenten. Bovendien bevestigt de TSB, in geval van uur- of dagtarieven, 

door het ondertekenen van de urenstaten enkel dat de uren werden gepresteerd, en niet dat de Diensten conform zijn. 

 

9 TERMIJNEN EN PLANNING  

Wanneer de Partijen een tijdschema of een andere planning voor de Diensten hebben verstrekt, wordt deze planning 

door de Contractant bijgewerkt. Bijwerkingen van de planning en de goedkeuring ervan door de TSB ontslaan de 

Contractant geenszins van zijn verplichting om de oorspronkelijke termijnen in acht te nemen, tenzij schriftelijk anders 

is overeengekomen, of van zijn aansprakelijkheid. 

  

10 AANVAARDING 

10.1 Aanvaardingsprocedures  

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de Diensten onderworpen aan aanvaarding.  

Aanvaarding zal worden verleend indien de Diensten volledig zijn voltooid en kunnen worden gebruikt in 

overeenstemming met het beoogde doel. Aanvaarding zal niet geweigerd worden in geval van kleine tekortkoming(en) 

en de TSB mag de aanvaarding niet onredelijk vertragen. Een aantal kleine tekortkomingen kan resulteren in een 

belangrijke tekortkoming.  

Tenzij de TSB vereist dat de Contractant een elektronische wijze voor aanvaarding dient te gebruiken, vermeld in de 

Contractdocumenten, dient de Contractant een schriftelijke kennisgeving in met het verzoek aan de TSB om het 

certificaat van aanvaarding te ondertekenen indien de Contractant van mening is dat de voorwaarden voor aanvaarding 

vervuld zijn. Binnen de 30 Dagen na ontvangst van dit verzoek van de Contractant, zal de TSB ofwel een ondertekend 

aanvaardingsattest voorleggen, ofwel de aanvaarding weigeren met mededeling aan de Contractant van de redenen 

van deze weigering.   

Indien de TSB niet binnen de bovenvermelde periode van 30 Dagen antwoordt, zal de Contractant de TSB een laatst 

bericht versturen per aangetekend schrijven met het verzoek om binnen 30 Dagen na de datum van de ontvangst het 

aangetekend schrijven te antwoorden. Indien de TSB niet antwoordt binnen deze bijkomende periode, zal de mijlpaal 

die verbonden is aan de aanvaarding door de TSB aan de Contractant worden toegekend.   

10.2 Onvoorwaardelijke aanvaarding 

Onvoorwaardelijke aanvaarding wordt verleend indien de Diensten voldoen aan alle vereisten van de 

Contractdocumenten, de toepasselijke wetgeving en beantwoorden aan de Beste Praktijk.  

10.3 Aanvaarding onder voorbehoud 

Indien van toepassing zal de TSB de aanvaarding onder voorbehoud of met opmerkingen in geval van een of meer 

kleine tekortkomingen die het redelijkerwijs mogelijk maken de Dienst voor het beoogde doel te gebruiken en die de 
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aanvaarding niet onredelijkerwijs mogen vertragen. In deze gevallen behoudt de TSB zich de betaling van een redelijk 

bedrag van de verschuldigde prijs voor. 

De Contractant moet deze kleine tekortkomingen zo spoedig mogelijk herstellen en de reserves of opmerkingen zo 

spoedig mogelijk wegwerken volgens de afgesproken termijnen. 

10.4 Weigering van aanvaarding  

Indien de Diensten niet voldoen aan de contractuele vereisten (met uitzondering van kleine tekortkomingen, tenzij deze 

kunnen worden beschouwd als een belangrijke tekortkoming overeenkomstig artikel 10.1), kan de TSB de aanvaarding 

weigeren.  

De Contractant moet zo spoedig mogelijk alle wijzigingen en verbeteringen en/of, naar keuze van de TSB, de niet-

conforme Diensten geheel of gedeeltelijk opnieuw uitvoeren, zonder afbreuk te doen aan enig ander recht of 

rechtsmiddel dat de TSB ter beschikking staat.   

De kosten die voortvloeien uit het weigeren van de aanvaarding zijn volledig ten koste van de Contractant.   

 

11 GARANTIE  

Zonder afbreuk te doen aan haar verplichtingen en aansprakelijkheden onder het toepasselijke recht, die op geen 

enkele wijze door dit artikel worden verminderd, waarborgt de Contractant (gewährleistet indien het Contract 

onderworpen is aan Duits recht / waarborgt of garantie indien het Contract onderworpen is aan Belgisch recht) dat haar 

Diensten vrij zijn van elk gebrek dat deze tijdens de garantietermijn zou kunnen beïnvloeden (met inbegrip van de 

algemene en bijzondere garanties die in de Contractdocumenten zijn opgenomen).  

Indien de tussen de Contractant en zijn leveranciers of onderaannemers overeengekomen garantie een duur of omvang 

heeft die langer is dan die welke uit het Contract voortvloeit, stemt de Contractant ermee in om de TSB te subrogeren 

in zijn rechten ten aanzien van zijn leveranciers of onderaannemers.  

De garantieperiode begint bij de aanvaarding overeenkomstig artikel 10 of zes (6) maanden na de levering indien geen 

aanvaarding is voorzien.  

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, bedraagt de waarborgperiode voor de bovenvermelde garantie 

twaalf (12) maanden vanaf de aanvang van de in dit artikel bepaalde waarborgperiode. Het verstrijken van de 

garantieperiode zal de TSB niet beletten een vordering in te stellen indien het defect zich voordeed tijdens de 

garantieperiode.  

Indien, gedurende de garantieperiode, alle of een deel van de Diensten onbeschikbaar zijn, zal de volledige 

garantieperiode met betrekking tot deze (deel van de) Diensten worden verlengd met de gecumuleerde duur van al 

deze periodes van onbeschikbaarheid.   

Tenzij de Contractant bewijst dat het defect het gevolg is van een externe oorzaak die toe te schrijven is aan de TSB, 

zal de Contractant de defecten en de gevolgen die eruit voortvloeien op eigen kosten verhelpen, en zal hij zo snel 

mogelijk - en in ieder geval binnen de vijftien (15) Dagen, tenzij de omvang van de werkzaamheden die hiervoor moeten 

worden uitgevoerd dit redelijkerwijs niet toelaten - elk onderdeel van de defecte Diensten vervangen, waarbij hij alle 

nodige maatregelen zal nemen om te vermijden dat de werking van de TSB wordt belemmerd. De Contractant draagt 

alle kosten met betrekking tot het verhelpen van defecten, inclusief transport, vervoer van personeel en manuren. 

 

12 BEËINDIGING  

12.1 Beëindiging met reden   

Elke Partij heeft het recht om het Contract, geheel of gedeeltelijk, op te zeggen, onverminderd enig ander recht of 

rechtsmiddel dat haar ter beschikking staat indien de andere Partij: 

- een inbreuk op het Contract pleegt die materieel nadelig is voor de partij die het Contract wil 

beëindigen en, indien de inbreuk kan worden verholpen, de wezenlijke inbreuk niet verhelpt  binnen een 

redelijke periode afhankelijk van de omstandigheden zal dit vaak, vijftien (15) Dagen zijn na ontvangst van 

een schriftelijke kennisgeving waarin wordt geëist dat zij de wezenlijke inbreuk of een andere door de Partijen 

overeengekomen termijn verhelpt; of 

- een essentiële verplichting uit hoofde van het Contract schendt, zoals haar verplichtingen uit hoofde 

van artikel 16 (Intellectuele eigendom), 17 (Vertrouwelijkheid), 18 (IT-beveiliging). 

 

Beëindiging wegens een aan de Contractant toe te schrijven oorzaak geeft geen aanleiding tot betaling van enige 

vergoeding door de TSB. Diensten die vóór de beëindiging van het Contract door de Contractant zijn geleverd, worden 
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echter wel vergoed volgens de betalingsvoorwaarden die in het Contract zijn vastgelegd, onder voorbehoud van 

mogelijke tegenvorderingen.  

De opzegging gaat in op de dag van de kennisgeving van de opzegging. De Contractant moet onmiddellijk alle 

documenten, informatie, broncodes, enz. teruggeven die door de TSB ter beschikking zijn gesteld.  

De Contractant zal zich niet verzetten tegen de overname van de Diensten door de TSB of door een derde.  

Niets hierin belet de Partijen om het Contract op te zeggen wegens oorzaak die in overeenstemming zijn met de 

toepasselijke wettelijke bepalingen.  

12.2 Beëindiging zonder reden   

De TSB kan het Contract te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder opgave van redenen, met inachtneming 

van een opzegtermijn van 30 Dagen. Ingeval het Contract wordt beëindigd zonder reden, heeft de Contractant recht 

op betaling van de reeds overeenkomstig het Contract geleverde Diensten en op een vergoeding van maximaal 5% 

van de lopende PO-waarde voor eventuele directe schade die door de Contractant naar behoren is gemotiveerd, met 

dien verstande dat de vergoeding geen vergoeding voor winstderving of verlies van marge op het materiaal omvat. 

13 AANSPRAKELIJKHEID 

De interventies en/of goedkeuringen door de TSB zullen in geen geval de aansprakelijkheid van de Contractant 

verminderen.  

Niettegenstaande de rechtsmiddelen krachtens het toepasselijke recht, die hierbij niet worden aangetast of beperkt, 

zal elk van beide Partijen de andere Partij, het personeel van de andere Partij en hun respectieve agenten vrijwaren 

en schadeloos stellen voor alle vorderingen, schade, verliezen en uitgaven (met inbegrip van juridische kosten en 

uitgaven) die voortvloeien uit een fout van de schadeloosstellende Partij met betrekking tot de uitvoering van het 

Contract  

De totale aansprakelijkheid van de Partijen is voor alle zaken die voortvloeien uit of verband houden met het Contract 

beperkt tot een miljoen euro (1.000.000,00 euro). Forfaitaire schadevergoedingen en/of boetes (zoals voorzien in de 

SAV – KORTE VERSIE) zijn niet inbegrepen in de limiet. 

De beperkingen zoals voorzien in dit artikel zijn niet van toepassing in geval van overlijden of lichamelijk letsel en indien 

de schade het gevolg is van fraude, opzettelijk wangedrag, grove nalatigheid of schending van contractuele 

verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de verwezenlijking van het doel van het contract en waarop de 

andere partij mag vertrouwen. Indien dit laatste type plicht geschonden werd door loutere nalatigheid, zal de te verhalen 

schade echter beperkt blijven tot de schade die typisch is voor een vergelijkbaar scenario dat te voorzien was op het 

ogenblik van de schending. 

 

14 VERZEKERING  

De Contractant dient alle noodzakelijke verzekeringen te onderschrijven en in stand te houden met het oog op het doel 

van het Contract en/of de PO. De aansprakelijkheid van de Contractant is niet beperkt tot verzekerde bedragen de in 

het kader van dit Contract en/of de PO vereiste verzekering. 

De onderstaande verzekeringspolissen en alle in de Contractdocumenten vermelde verzekeringen moeten van kracht 

zijn vóór elke uitvoering van het Contract en/of de PO, voor de volledige duur van deze uitvoering en tijdens de 

garantietermijn indien van toepassing. Het bewijs van deze verzekeringspolissen moet op verzoek aan de TSB worden 

geleverd en de TSB kan te allen tijde een bevestiging van het onderhoud van de garanties vragen aan de verzekeraar.  

De verzekeringspolissen moeten voorzien in een afstand van verhaal voor de schade boven 1.000.000,00 EUR. 

 

15 OVERMACHT 

Ingeval de TSB of de Contractant een situatie van overmacht, zoals hieronder gedefinieerd, inroept, zal de uitvoering 

van de verplichtingen van het Contract tijdelijk worden geschorst voor de duur van de gebeurtenis die aanleiding geeft 

tot overmacht. 

Overmacht betekent elk voorval dat (i) niet redelijkerwijze kon worden voorzien, (ii) zich voordoet na de sluiting van het 

Contract, (iii) niet te wijten is aan de nalatigheid van een Partij en (iv) de uitvoering van het Contract tijdelijk of 

permanent onmogelijk maakt. 

De Partij die zich op overmacht beroept, stelt de andere Partij zo spoedig mogelijk en zonder verder uitstel. 
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Desalniettemin zal de partij die overmacht inroept, al het redelijke doen om de gevolgen van de niet-nakoming van zijn 

verplichtingen ten aanzien van de andere partij en derden te beperken en opnieuw zijn verplichtingen na te komen 

onmiddellijk nadat de gebeurtenis die tot overmacht heeft geleid, niet langer bestaat. 

 

16 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN 

OVERDRACHT VAN KNOWHOW  

32.1 Achtergrond IE  

Alle achtergrond-IE die door een Partij wordt beheerd, ontwikkeld en / of verworven buiten het kader van het Contract, 

blijft de exclusieve eigendom van die Partij. 

De Contractant verleent hierbij aan de TSB, voor zover wettelijk toegestaan, een wereldwijde, (behalve in het geval 

van een abonnements- of huurovereenkomst) eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare en 

volledig betaalde licentie om de Achtergrond-IP van de Contractant te gebruiken voor zover dit noodzakelijk of nuttig 

is voor de exploitatie en/of het onderhoud van de Diensten. De licentie is geldig voor de gehele duur van de 

bescherming van het betrokken recht. 

32.2 IE in Ontwikkelingen  

Voor zover wettelijk toegestaan zal de Contractant alle Intellectuele Eigendomsrechten op alle creaties, resultaten, 

uitvindingen, ontwerpen, gegevens, databases, informatie en software ontwikkeld of gegenereerd door de Contractant, 

zijn werknemers, agenten, leveranciers en onderaannemers in het kader van of in verband met het Contract 

("Ontwikkelingen") overdragen en toewijzen aan de TSB. 

De overdracht en toekenning omvatten, zonder beperking, de wereldwijde rechten om de Ontwikkelingen geheel of 

gedeeltelijk te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, ter beschikking te stellen van het publiek, te verhuren en te 

verspreiden. Dit geldt zowel voor intern als extern gebruik, voor commerciële en niet-commerciële doeleinden. De 

omvang van de overgedragen rechten wordt geacht de meest uitgebreide wijze te omvatten die door het toepasselijke 

recht is toegestaan. De Ontwikkelingen worden geacht in opdracht van de TSB te zijn gemaakt. De Intellectuele 

Eigendomsrechten in Ontwikkelingen worden exclusief overgedragen aan de TSB, zoals deze zijn gegenereerd, voor 

de gehele duur van de bescherming en voor de gehele wereld. 

In de mate de voornoemde Intellectuele Eigendomsrechten niet kunnen worden overgedragen aan de TSB onder de 

toepasselijke wettelijke wetgeving, zullen respectievelijke, wereldwijde rechten van exploitatie, gebruik en aanpassing 

zonder beperkingen in termen van duur, grondgebied en inhoud worden toegekend aan de TSB. 

32.3 Rechten van derden en vergoedingen  

De Contractant zal de TSB vrijwaren en schadeloos stellen voor alle vorderingen (met inbegrip van advocatenhonoraria 

en -kosten) ingesteld door een derde partij die beweert dat de exploitatie of het gebruik van de Diensten inbreuk maakt 

op zijn Intellectuele Eigendomsrechten. De Contractant zal op eigen kosten een regeling treffen met de derden, om de 

royalty's te betalen, de nodige overdrachten, licenties en machtigingen veilig te stellen of, bij gebrek aan een 

overeenkomst, de Diensten te wijzigen om elke inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van derden te vermijden.  

Voorafgaande goedkeuring door de TSB van de wijzigingen die aan de Diensten moeten worden aangebracht, zal op 

geen enkele manier de verplichtingen van de Contractant wijzigen, vooral niet in het geval van nieuwe 

inbreukprocedures naar aanleiding van dergelijke wijzigingen. 

 

33 GEHEIMHOUDINGSPLICHT   

Vertrouwelijke Informatie is alle informatie die wordt uitgewisseld en/of toegankelijk wordt gemaakt in het kader van 

en/of in verband met het Contract, met inbegrip van alle technische specificaties, tekeningen, technische/operationele 

gegevens, knowhow en alle andere soorten technische, financiële, commerciële en/of andere soorten informatie, in 

welke vorm dan ook (bijvoorbeeld mondeling, schriftelijk, digitaal of anderszins) die niet (i) algemeen bekend is op het 

moment van bekendmaking of daarna buiten de schuld van de ontvangende Partij om, (ii) reeds bekend was bij en vrij 

ter beschikking stond van de ontvangende Partij voordat de bekendmakende Partij haar toegang gaf tot dergelijke 

informatie, anders dan door een schending van de vertrouwelijkheid, of (iii) door een derde partij wettelijk aan de 

ontvangende Partij is overgedragen zonder dat zij aan enige vorm van vertrouwelijkheidsverplichting is onderworpen. 

Geen van beide Partijen zal Vertrouwelijke Informatie proberen te verkrijgen door middel van reverse-engineering van 

een item, tenzij dat item reeds openbaar toegankelijk is gemaakt of op grond van dwingende auteursrechtbepalingen. 

Elke Partij zal de Vertrouwelijke Informatie geheimhouden en niet aan derden bekendmaken. De 

vertrouwelijkheidsverplichtingen zullen van kracht zijn gedurende tien (10) jaar vanaf de beëindiging van het Contract 

of in het geval dat het Contract niet wordt afgesloten na de bekendmaking van de Vertrouwelijke Informatie. 
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De Partijen hebben het recht om Vertrouwelijke Informatie op een strikte "need-to-know"-basis bekend te maken aan 

juridische en fiscale adviseurs, alsmede aan technische adviseurs en Verbonden Vennootschap, op voorwaarde dat 

zij verplicht zijn tot wezenlijke geheimhouding in overeenstemming met de bepalingen van het Contract en dat een 

dergelijke ontvangende Partij of een Verbonden Vennootschap niet het recht heeft om deze informatie verder door te 

geven aan derde partijen. 

De Partijen hebben het recht om Vertrouwelijke Informatie openbaar te maken voor zover dit vereist is op grond van (i) 

het dwingende toepasselijke recht, of (ii) een juridisch bindende rechterlijke beslissing, of (iii) een vergelijkbare 

administratieve maatregel, op voorwaarde dat de ontvangende Partij de bekendmakende Partij hiervan redelijkerwijze 

vooraf in kennis stelt van deze bekendmaking (voor zover in lijn met toepasselijke statutaire wetgeving).  

De Contractant erkent op de hoogte te zijn van de specifieke vertrouwelijkheidsverplichtingen van de TSB met 

betrekking tot het beheer van het elektriciteitstransmissienetwerk. De TSB heeft in het bijzonder het recht om 

Vertrouwelijke Informatie, met inbegrip van documenten, technische gegevens, software of simulatiemodellen, aan 

neutrale derden voor te leggen voor validatie- of technische adviesdoeleinden. De TSB heeft ook het recht om het 

Contract bekend te maken aan de regulator of aan één van zijn contractanten, die tot vertrouwelijkheid verplicht zullen 

zijn, voor zover dit noodzakelijk is om alle interfaces te coördineren en op elkaar af te stemmen. 

 

34 12.1IT BEVEILIGING  

De Contractant moet ook voldoende maatregelen nemen, minstens overeenkomstig de Beste Praktijken, om de 

veiligheid en integriteit van alle informatie en gegevens van de TSB te waarborgen. 

 

35 VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  

Bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van of in verband met het Contract, zal elke Partij voldoen aan 

haar verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacywetgeving die 

van tijd tot tijd van kracht is, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 ("GDPR"), 

en alle overeenkomstige of gelijkwaardige nationale wet- of regelgeving.  

Indien en voor zover de Contractant persoonsgegevens verwerkt namens de TSB in verband met de levering van de 

Diensten, zal de Contractant dit doen als een Verwerker (in de zin van de GDPR). Dergelijke verwerking zal worden 

beheerst door de voorwaarden die zijn uiteengezet in het model van de Gegevensverwerkingsovereenkomst (“DPA”) 

dat door de TSB wordt verstrekt en dat is opgenomen in en integraal deel uitmaakt van het Contract. Indien de TSB 

deze Gegevensverwerkingsovereenkomst niet nodig acht, zal de Contractant Persoonsgegevens op een behoorlijke 

en zorgvuldige manier verwerken, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder in 

overeenstemming met de regelingen die zijn opgenomen in de artikelen 24, 28 en 32 van de GDPR, alsmede met elke 

toepasselijke Gedragscode van de TSB. 

Verdere details over hoe de TSB persoonsgegevens zal verwerken zijn uiteengezet in haar Privacybeleid 

(https://www.elia.be/en/privacy-policy) en Cookiebeleid (https://www.elia.be/en/cookie-policy) (die beide hierbij zijn 

opgenomen in het Contract). 

 


