AANSLUITINGSCONTRACT OP HET ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIENET

STANDAARDCABINE EIGENAAR
1kV < UN ≤ 15 kV
EAN‐GSRN: 5414489
VERBONDEN AAN DE EAN HERINJECTIE : 5414489

Tussen :
Maatschappelijke zetel :
Rechtspersonenregister
BTW‐nummer :
Vertegenwoordigd door :

nr.

Hierna 'de Eigenaar' van de hoogspanningscabine genoemd,

En
Maatschappelijke zetel :
Rechtspersonenregister
BTW‐nummer :
Vertegenwoordigd door :

Sibelga CV
Werkhuizenkaai 16 te 1000 Brussel
nr. 0222.869.673
BE 222.869.673
Wellars GASINGA en Daniel RAES

Hierna 'de Distributienetbeheerder' genoemd,

Beiden hierna ook afzonderlijk 'Partij' of 'Wederpartij' en gezamenlijk 'Partijen' genoemd.

WAARNA PARTIJEN OVEREENKOMEN HETGEEN VOLGT :

I – VOORWERP EN SAMENSTELLING VAN HET CONTRACT

Artikel 1 ‐ Voorwerp van het contract
1.1

Partijen erkennen dat voorliggend contract volledig is onderworpen aan het Technisch Reglement voor het
beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de toegang ertoe
van 5 december 2018 (B.S. 5 februari 2019), hierna het 'Technisch Reglement' genoemd, dat ook kan worden
geraadpleegd op de website van de Distributienetbeheerder.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in voorliggend contract en de voorschriften van het
Technisch Reglement, hebben de voorschriften van het Technisch Reglement voorrang.

1.2

In dit contract worden de bepalingen van het Technisch Reglement over de wederzijdse rechten en
verplichtingen van de Partijen betreffende een bepaalde aansluiting, alsook de toepasselijke technische
bepalingen voor de aansluiting van de installaties van de Eigenaar, toegelicht en aangevuld.

1.3

De definities als bedoeld in artikel 2 van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn van toepassing op voorliggend contract.
Hetzelfde geldt voor de definities in artikel 2, tweede lid van het Technisch Reglement.

Artikel 2. – Samenstelling van het contract
2.1.

2.2.

Voorliggend contract bestaat uit twee delen :
-

algemene bepalingen die van toepassing zijn op alle hoogspanningsaansluitingen;

-

bijzondere bepalingen die specifiek gelden voor de hoogspanningsaansluiting EAN 5414489

Bij dit contract behoren bijlagen die integraal deel uitmaken van dit aansluitingscontract.
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II – ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 3. – Beheer van de installaties
3.1.

De Distributienetbeheerder is eigenaar van en verantwoordelijk voor het beheer van het distributienet, met
inbegrip van de ingangsklemmen van de scheidingsschakelaars van de luscellen van de cabine die de
installaties van de Eigenaar bedient (maar niet de scheidingsschakelaars zelf) alsook het meetsysteem, met
uitzondering van de meettransformatoren (intensiteitstransformatoren en spanningstransformatoren).
Dit beheer omvat :
-

3.2.

alle onderhouds‐, herstellings‐ en exploitatiewerken met betrekking tot de elektrische installaties in het
distributienet;
het onder spanning brengen en het spanningsloos schakelen van de aansluiting: interventies op de eerste
onderbrekingsinrichting stroomopwaarts van de installaties die gereserveerd zijn voor de
Distributienetgebruiker;
het installeren, het beheren, het vervangen en het verwijderen van de meetinstallaties;
alle werken tot vernieuwing of versterking van de aansluiting.

De Eigenaar is verantwoordelijk voor het beheer van alle installaties stroomafwaarts van de
ingangsklemmen van de scheidingsschakelaars van de luscellen van zijn hoogspanningscabine (dus met
inbegrip van de scheidingsschakelaars), de meettransformatoren inbegrepen.
Dit beheer omvat :
-

3.3.

alle onderhouds‐, herstellings‐, vervangings‐ en exploitatiewerken met betrekking tot deze elektrische
installaties;
alle interventies binnen de elektrische installaties.

De Distributienetbeheerder plaatst hangsloten op de ingangs‐, uitgangs‐ en meetcellen. Geen enkele sleutel
van die hangsloten wordt ter beschikking gesteld van de Eigenaar.

Artikel 4. ‐ Toegang/Opneming
4.1

De Eigenaar verbindt zich ertoe de hoogspanningscabine en de meetinstallaties 24 uur per dag toegankelijk
te houden en elke wijziging in de toegangsmodaliteiten kenbaar te maken aan de Distributienetbeheerder.

4.2

Meteropneming
De meterstand wordt opgenomen door de Distributienetbeheerder of door de onderneming waaraan hij de
dagelijkse uitvoering van deze activiteit in voorkomend geval heeft opgedragen, volgens het tijdschema dat
door de eerst‐ of laatstgenoemde wordt vastgelegd.
Een meteropneming wordt evenwel altijd uitgevoerd bij de in‐ of buitendienststelling van een toegangspunt
en is tegen betaling ook altijd op verzoek mogelijk.
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Artikel 5. – Wijziging van het contractueel ter beschikking gestelde vermogen
5.1.

Het afgenomen vermogen mag in geen geval hoger zijn dan het contractueel ter beschikking gestelde
vermogen. Bij overschrijding van dit vermogen moet de Distributienetgebruiker binnen de drie maanden
het nodige doen om zijn contractuele vermogen te verhogen en/of zijn vermogensafname blijvend te
verminderen tot een niveau dat lager is dan of gelijk is aan zijn contractuele vermogen. In voorkomend
geval kan de Distributienetbeheerder na die drie maanden krachtens artikel 173 van het Technisch
Reglement de toegang tot het distributienet volledig of gedeeltelijk opschorten.

5.2.

Partijen komen overeen dat elk verzoek tot wijziging (verhoging of verlaging) van het vermogen van de
aansluiting door de Distributienetgebruiker aan de Distributienetbeheerder gericht moet worden. Indien de
aanvrager niet de Eigenaar is, dient hij bij zijn aanvraag aan de Distributienetbeheerder een mandaat toe te
voegen van de Eigenaar waarin deze toestemming verleent tot het uitvoeren van deze werken.

5.3.

De Distributienetbeheerder zal de eventuele impact van deze aanvraag op de bestaande meetinstallatie
beoordelen en indien nodig de nodige aanpassingen doorvoeren. De kosten voor deze interventies zijn voor
rekening van de aanvrager.

Artikel 6. – Indienststelling en buitendienststelling van het toegangspunt
6.1.

Enkel de Distributienetbeheerder is bevoegd voor de indienststelling en buitendienststelling (afsluiting
gecombineerd met verzegeling en/of plaatsing van een hangslot) van het toegangspunt hoogspanning.

6.2.

De Distributienetbeheerder zal het toegangspunt hoogspanning uitsluitend in dienst stellen indien aan de
volgende vier voorwaarden is voldaan :
- er is een leveringscontract tussen een leverancier en de Distributienetgebruiker;
- er is een aansluitingscontract gesloten tussen de Distributienetbeheerder en de Eigenaar;
- de aansluiting en de installaties van de Eigenaar zijn in overeenstemming met het Technisch Reglement;
- de installaties van de Eigenaar werden door een erkend controleorganisme in overeenstemming
bevonden met het AREI.

6.3.

Onverminderd de voorwaarden bij punt 6.2. hierboven, mag een hoogspanningscabine die niet langer
beantwoordt aan de toepasselijke voorschriften en bestekken enkel opnieuw in dienst worden gesteld
indien deze cabine hoogstens drie kalenderweken buiten spanning is geweest.

Artikel 7. – Bewegingen op het toegangspunt
Elke wijziging op het toegangspunt (openen, sluiten, verandering van klant en/of leverancier, einde contract,
gedwongen sluiting ...) vindt plaats in overeenstemming met de scenario's die nader zijn toegelicht in de MIG
(Market Implementation Guide).

Artikel 8. ‐ Facturering en tarifering
8.1.

Alle technische prestaties van de Distributienetbeheerder worden tegen de door Brugel goedgekeurde
tarieven in rekening gebracht aan de aanvrager van deze prestaties overeenkomstig de van kracht zijnde
reglementering.
Deze tarieven worden bekendgemaakt op de website van Brugel en van de
Distributienetbeheerder en zijn op eenvoudig verzoek verkrijgbaar.

8.2.

De distributiekosten worden tegen de officieel van kracht zijnde tarieven in rekening gebracht aan de
leverancier die voor het desbetreffende toegangspunt in het Toegangsregister vermeld staat.
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Artikel 9. ‐ Conformiteit van de installaties
9.1.

Algemeen
De laag‐ en hoogspanningsinstallaties van het gebouw moeten beantwoorden aan de eisen van het
Technisch Reglement en aan alle andere geldende technische normen.

9.2.

Het lokaal waarin zich de hoogspanningscabine bevindt
Het lokaal waarin zich de hoogspanningscabine bevindt, moet beantwoorden aan de voorschriften Synergrid
C2/112 en de geldende aanvullende voorschriften van Sibelga.

9.3.

Onderhoud en herstelling
De Eigenaar voert de wettelijk bepaalde periodieke bezoeken uit of laat deze uitvoeren. Hij voert
onmiddellijk en voor eigen rekening de nodige onderhouds‐ en herstellingswerken uit om de goede werking
van het distributienet niet in gevaar te brengen.
De installaties van de Eigenaar en/of de Distributienetgebruiker mogen in geen geval storingen veroorzaken
of de exploitatiekwaliteit van het distributienet verminderen.
Een verouderde hoogspanningscabine die niet langer een optimale veiligheid waarborgt voor de
personeelsleden van de Distributienetbeheerder die in het kader van hun opdracht werken in deze cabine
zouden verrichten, of die een potentieel gevaar vormt voor het distributienet, kan van het distributienet
worden afgekoppeld nadat de Distributienetbeheerder de Eigenaar een aangetekende brief heeft gestuurd.

9.4.

Werking van de noodstroomaggregaten
Alle systemen waarbij na uitval van de normale stroomtoevoer alle of een deel van de installaties
overgeschakeld worden naar een autonome noodstroombron die niet afkomstig is van het distributienet,
moeten vooraf zijn goedgekeurd door de Distributienetbeheerder. De Eigenaar of de Distributienetgebruiker
moet in de nodige mechanische en/of elektrische vergrendelingssystemen voorzien om iedere
stroomtoevoer naar de hoogspanningselementen van het distributienet te vermijden. Het automatische
omkeringssysteem moet specifiek worden gekeurd door een erkend controleorganisme.

9.5.

Gedecentraliseerde productie/noodstroomaggregaat dat netparallel kan werken
Wat de gedecentraliseerde elektriciteitsopwekking en/of de noodstroomaggregaten betreft die in parallel
met het net van de Distributienetbeheerder kunnen werken, moeten de voorschriften Synergrid C10/11 en
de geldende aanvullende voorschriften van Sibelga strikt worden nageleefd door de Eigenaar of de
Distributienetgebruiker.
De betreffende installaties moeten worden gekeurd door de
Distributienetbeheerder. Geen enkele gedecentraliseerde productie‐installatie of noodstroomaggregaat
mag in dienst worden gesteld zonder de toestemming van de Distributienetbeheerder.

9.6.

Gebruik van de hoogspanningscabine
De Eigenaar verklaart en waarborgt dat de in dit contract bedoelde hoogspanningscabine zal dienen voor de
stroomtoevoer voor zijn beroepsactiviteiten of die van de Distributienetgebruiker, met uitsluiting van elk
residentieel gebruik waarvoor er geen officiële meting plaatsvindt, en verbindt er zich toe, in geval van
overdracht van de cabine of van het genotsrecht van de cabine, dat punt specifiek onder de aandacht van de
overnemer te brengen.
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Mocht de Distributienetbeheerder bij een inspectiebezoek, een test of een interventie op de installaties
vaststellen dat de situatie niet strookt met de verklaringen en waarborgen bedoeld in de voorgaande alinea,
dan zijn alle kosten verbonden aan de interventies of handelingen die vanwege die non‐conformiteit moeten
worden verricht, ten laste van de Eigenaar of, in geval van overdracht van de cabine of van het genotsrecht
van de cabine, ten laste van de overnemer. De Eigenaar blijft echter hoofdelijk gebonden zolang de
overnemer niet uitdrukkelijk alle rechten en plichten die voortvloeien uit voorliggend contract heeft
overgenomen.
Deze kosten omvatten in het bijzonder de aanpassingskosten van de bestaande aansluiting om de
betreffende huishoudelijke afnemer(s) individueel aan te sluiten.
9.7.

Normale stroomtoevoer/noodtoevoer of rechtstreeks vanaf de transformatiepost.
Bij specifieke aansluitingen (van het type normale stroomtoevoer/noodtoevoer of rechtstreeks vanaf de
transformatiepost) zijn de specifieke exploitatievoorwaarden, zoals bepaald in bijlage 6, strikt van
toepassing.

Artikel 10. – Wederzijdse kennisgevingen en mededelingen
10.1. Onverminderd de bijzondere kennisgevingen zoals door het Technisch Reglement voorgeschreven, deelt de
Eigenaar de Distributienetbeheerder onverwijld alle informatie mee die de goede uitvoering van voorliggend
contract kan beïnvloeden alsook elke wijziging aan een element vermeld in de bijzondere voorwaarden van
voorliggend contract.
10.2. De Eigenaar bevestigt ervan in kennis gesteld te zijn dat het Technisch Reglement zoals dit in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd werd ook geraadpleegd kan worden op de website van de Distributienetbeheerder.
Partijen komen overeen dat de Distributienetbeheerder niet verplicht is de Eigenaar, of wanneer deze het
genotsrecht van de betreffende aansluiting afgestaan heeft, de Distributienetgebruiker, op de hoogte te
brengen van de wijzigingen die aan het Technisch Reglement aangebracht worden na de ondertekening van
voorliggend contract, met name van die wijzigingen die een aanpassing zouden inhouden van de algemene
voorwaarden bedoeld onder deze titel.
10.3. Onverminderd het bepaalde in het Technisch Reglement verbindt de Eigenaar zich ertoe, in geval van
overdracht van het eigendomsrecht of het genotsrecht op de aansluiting, de Distributienetbeheerder
onverwijld in kennis te stellen van de identiteit en nadere gegevens van de verkrijger van dit recht.
Het staat elke Partij vrij het aansluitingscontract over te dragen. Alsdan blijft de overdrager onverkort
gebonden door de uit het aansluitingscontract voortvloeiende rechten en verplichtingen, tot op het ogenblik
dat de verkrijger de overdracht ter kennis van de Distributienetbeheerder heeft gebracht.
Deze kennisgeving dient per aangetekende brief of e‐mail te gebeuren op het adres van de contactpersoon
zoals vermeld in punt III.1.2.

Artikel 11. ‐ Vertrouwelijkheid
De Distributienetbeheerder verbindt zich ertoe de vertrouwelijke informatie over de Eigenaar of de
Distributienetgebruiker waarvan hij in het kader van voorliggend contract kennis krijgt niet openbaar te maken, en
verbindt zich ertoe dit geheimhoudingsbeding na te leven en te doen naleven door al zijn medewerkers, in
loondienst of anderszins.
In het kader van dit contract worden alle gegevens in verband met de Eigenaar of de Distributienetgebruiker
beschouwd als vertrouwelijke informatie, met uitzondering van de gegevens die behoren tot het publieke domein
of de gegevens die hem legitiem ter kennis zijn gekomen zonder direct verband met deze overeenkomst of de
gegevens waarvan de bekendmaking uitdrukkelijk is toegestaan door de Eigenaar.
Deze geheimhoudingsplicht blijft van kracht na ontbinding of afloop van het contract.
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Artikel 12. ‐ Inwerkingtreding – Vervaldag – Duur
12.1. Voorliggend contract treedt in werking op de ondertekeningsdatum en wordt gesloten voor onbepaalde tijd.
Dit contract annuleert en vervangt alle eerder gemaakte akkoorden, overeenkomsten, afspraken en
contracten tot regeling van de overeenstemming, de eigendom, het gebruik, het beheer, het onderhoud, de
herstelling en de werking van de installaties die het voorwerp daarvan uitmaken.
Onder voorbehoud van de verplichte betaling van de periodieke aansluitingstarieven, betekent de
buitendienststelling van de aansluiting niet dat de rechten en plichten van Partijen in uitvoering van
voorliggend contract opgeschort worden.
12.2. De verwijdering van de aansluiting houdt opzegging in van het aansluitingscontract op de werkelijke datum
van verwijdering. Deze verwijdering vindt pas plaats na betaling van alle eventuele betreffende kosten.

Artikel 13. – Toepasselijk recht en Geschillenregeling
Op elk geschil is het Belgisch recht bij uitsluiting van toepassing. Partijen dienen een minnelijke schikking na te
streven, zo nodig door een beroep te doen op de bemiddeling als bedoeld in artikel 1724 en volgende van het
Gerechtelijk Wetboek.
Als het geschil niet in der minne geregeld kan worden, zijn de rechtbanken van Brussel bij uitsluiting bevoegd.
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III – BIJZONDERE VOORWAARDEN

III.1. Aanduiding van de Partijen en de contactpersonen

III.1.1. Factureringsadres van de Eigenaar van de hoogspanningsinstallaties
Naam :
Adres :
Postnummer :
BTW‐nummer :

‐ nr.
‐ Plaats :

III.1.2. Contactpersonen en nadere gegevens

Voor de Distributienetbeheerder
Naam :
Adres :
Postnummer :
BTW‐nummer :
Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :
E‐mail :

Sibelga CV
Werkhuizenkaai 16
1000 – Plaats : Brussel
BE 222.869.673
Wellars Gasinga
02 549 42 13
02 274 34 87
wellars.gasinga@sibelga.be

Voor de Eigenaar
Naam :
Adres :
Postnummer :
BTW‐nummer :

‐ nr.
‐ Plaats :

Contactpersoon :
Telefoon :
Fax :
E‐mail :
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III.2.

Identificatie van de aansluiting

EAN‐referentie :

afname

normaal

EAN‐referentie :

herinjectie

normaal

Afnameadres :

nr.
Postnummer :

‐ Plaats :

nr.
Postnummer:

‐ Plaats:

Aansluitingspunt :

‐ 5414489
‐ 5414489

Identificatie hoogspanningscabine :
Nominale aansluitingsspanning :

Aansluitingstype :

Toegangspunt :

Meetpunt :
(gelieve in te vullen)

hoogspanning in lus (ILM) ‐ (zie bijlagen 2 en 3)

nr.
Postnummer :

‐ Plaats :

Ligging en toegang :
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

Nominale meetspanning :
Meetconstante :
Verhouding spanningstransformatoren :
Verhouding stroomtransformatoren :
Koperverliezen :
Ijzerverliezen :

W/

VAr

Netfrequentie : 50 Hz
(Contractueel) aansluitingsvermogen (kVA) : Normaal

kVA

Geïnstalleerd transformatievermogen (kVA) : Normaal
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kVA

III.3.

Technische gegevens en bijzondere afspraken
III.3.1.

Beknopte beschrijving van de installaties van de Distributienetgebruiker (gelieve in te vullen)

Activiteit :
tertiair
ziekenhuis
rusthuis
industrie
KMO
gemeente
andere: .............................................................................................................................................
Geïnstalleerde uitrustingen :
verlichting
airconditioning
industriële keuken
industriële koeling

informatica
elektrische verwarming
ventilatie
lift
perslucht
proces: ......................................................
varia: ...............................................................................................

III.3.2.

Specifieke eigendomsgrenzen van bepaalde aansluitingsuitrustingen ‐ zie bijlage 3

III.3.3.

Specifieke exploitatie‐ en onderhoudsvoorwaarden (gelieve in te vullen)

III.3.4. Teleopneming
belastingscurve

III.3.5.

meterstand

Type en vermogen van de productie‐eenheden (zie bijlag 4)

niet van toepassing
Type productie

Aantal eenheden /
motoren

Photovoltaïsche panelen
Warmtekrachtkoppeling (mode 1)
Noodstroomaggregaat
Mode 1 – in parallelwerking
Mode 2 – synchronisatie vóór
eilandwerking
Mode 3 – in eiland werking
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Totaal elektrisch
vermogen

Referentie van de
installatie

III.3.6.

Bepalingen inzake de toegankelijkheid van de aansluitingsinstallaties (gelieve in te vullen)

III.3.7.

Specifieke beschermingsvoorwaarden (bij gedecentraliseerde elektriciteitsproductie en/of
noodstroomaggregaten die in parallel met het distributienet kunnen werken)

niet van toepassing

III.3.8.

testverslag van het netontkoppelingsrelais (zie bijlage 5).

Bijzondere veiligheidsvoorschriften (gelieve in te vullen)

Opgemaakt in tweevoud te
haar bestemde exemplaar ontvangen te hebben.

, op

De Distributienetbeheerder

De Eigenaar

Wellars GASINGA
Account Manager

Daniel RAES
Customer Portfolio Manager
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BIJLAGEN

Bijlage 1 :

Verantwoordelijkheden en aanvragen voor schadevergoedingen

Bijlage 2 :

Liggingsplannen

Bijlage 3 :

Eendraadsprincipeschema
aansprakelijkheidsgrenzen)

Bijlage 4 :

Kenmerken van de noodstroomaggregaten en/of de gedecentraliseerde elektriciteitsproductie

Bijlage 5 :

Gedecentraliseerde elektriciteitsproductie in parallel met het netwerk ‐ testverslag van het
netontkoppelingsrelais

Bijlage 6 :

Specifieke toepassingsvoorwaarden

(met
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van

de

eigendomsgrenzen

en

de

Bijlage 1 : Verantwoordelijkheden en aanvragen voor schadevergoedingen

Overeenkomstig artikel 32novies, derde lid van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden de artikelen 32bis tot 32novies, die de
vergoedingsregels vastleggen, volledig overgenomen in deze bijlage, die integraal deel uitmaakt van het
aansluitingscontract.

Artikel 32bis
§ 1. Iedere niet‐geplande onderbreking van de levering voor een duur van meer dan zes opeenvolgende uren en
die zijn oorsprong vindt op het distributienet of het gewestelijk transmissienet geeft aanleiding tot een
schadevergoeding van 100 euro ten voordele van de eindafnemer die aangesloten is op het distributienet of het
gewestelijke transmissienet, ten laste van de beheerder van het net dat aan de oorsprong ligt van de onderbreking
of het voortduren ervan die hebben plaatsgevonden.
Deze schadevergoeding is niet door deze verschuldigd in de hypothese dat de onderbreking van de levering en het
voortduren ervan gedurende meer dan zes opeenvolgende uren allebei veroorzaakt werden door een geval van
overmacht, de daad van een derde of een incident op een stroomafwaarts of stroomopwaarts gekoppeld net.
§ 2. Om te kunnen genieten van de schadevergoeding bedoeld in paragraaf 1 dient de betrokken eindafnemer, per
aangetekende brief, fax of e‐mail, een aanvraag in bij de beheerder van het net waarop hij is aangesloten. Deze
aanvraag moet worden verzonden binnen de dertig kalenderdagen volgend op het voorvallen van de onderbreking
van levering. De afnemer vermeldt daarbij de gegevens die essentieel zijn voor de behandeling van zijn aanvraag.
§ 3. Binnen de dertig kalenderdagen na de aangetekende brief, fax of e‐mail bedoeld in § 2 maakt de beheerder
van het net waarop de eindafnemer is aangesloten, de schadevergoeding over op het bankrekeningnummer van de
eindafnemer of stelt deze, in voorkomend geval, op de hoogte van het doorgeven van diens aanvraag aan de derde
die aan de oorsprong ligt van de onderbreking van de levering voor een duur van meer dan zes opeenvolgende
uren.

Artikel 32ter
§ 1. Iedere afwezigheid van elektriciteitslevering die zich voordoet bij schending van de voorschriften van deze
ordonnantie of van haar uitvoeringsbesluiten ten gevolge van een administratieve fout die werd begaan door de
netbeheerder, verplicht deze netbeheerder om aan de eindafnemer een dagelijkse forfaitaire schadevergoeding
van 125 euro te betalen tot aan het herstel van de levering, met een maximum van 1.875 euro. De kosten voor de
afsluiting en het herstel worden eveneens gedragen door de betrokken netbeheerder, zonder dat deze kunnen
worden verhaald op de eindafnemer.
§ 2. De eindafnemer richt zijn aanvraag tot schadevergoeding aan de beheerder van het net waarop hij is
aangesloten, per aangetekende brief, fax of e‐mail, binnen de dertig dagen na het opduiken van de afwezigheid van
levering. De eindafnemer vermeldt hierbij de gegevens die essentieel zijn voor de behandeling van de aanvraag.
De netbeheerder vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag tot
schadevergoeding.
Indien de netbeheerder van oordeel is dat de afwezigheid van levering voortkomt uit een fout van de leverancier,
brengt hij de afnemer hiervan op de hoogte binnen de dertig dagen na de ontvangst van de aanvraag tot
schadevergoeding en verstuurt, binnen dezelfde termijn, de aanvraag aan de leverancier.
De leverancier is gehouden om de aanvraag tot schadevergoeding te behandelen en om desgevallend deze te
storten binnen dezelfde termijnen als deze die van toepassing zijn op de netbeheerders.
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Artikel 32quater
§ 1. Zonder afbreuk te doen aan het laatste lid, heeft elke eindafnemer recht op een forfaitaire dagvergoeding ten
laste van de netbeheerder als deze de effectieve aansluiting niet heeft gerealiseerd binnen de volgende termijnen :
1° voor de laagspanningsafnemers, binnen de termijn vermeld in het schrijven dat door de netbeheerder aan de
afnemer werd gericht, en waarin de technische en financiële voorwaarden van de aansluiting worden vermeld;
tenzij anders overeengekomen begint die termijn te lopen vanaf de betaling van de offerte voor de aansluiting.
Voor een eengezinswoning mag deze termijn 20 werkdagen niet overschrijden voor zover de gevraagde
aansluitingscapaciteit niet groter is dan 25 kVA en het distributienet in de omgeving van het aansluitingspunt wordt
gevestigd en aan dezelfde kant van de rijweg is gelegen;
2° voor de hoogspanningsafnemers, binnen de termijn vermeld in het ontwerp van aansluiting; tenzij anders
overeengekomen begint die termijn te lopen vanaf het terugsturen van het ondertekende aansluitingscontract en
de betaling van alle kosten door de aanvrager.
De verschuldigde dagvergoeding bedraagt 50 euro voor de laagspanningsafnemers en 100 euro voor de
hoogspanningsafnemers.
De schadevergoeding is niet verschuldigd indien de overschrijding van de hierboven bedoelde termijnen te wijten
is aan een eventuele vertraging van de bevoegde instanties of een weigering om de gevraagde toelatingen of
vergunningen af te leveren of aan een niet‐uitvoering door de netgebruiker van de werken op zijn kosten.
§ 2. ‐ De eindafnemer zendt de aanvraag tot schadevergoeding aan de beheerder van het net waarop hij is
aangesloten, per aangetekende brief, fax of e‐mail, binnen de dertig kalenderdagen na het verstrijken van de
termijnen bedoeld in § 1. De eindafnemer vermeldt hierbij de gegevens die essentieel zijn voor de behandeling van
de aanvraag.
De netbeheerder vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na de ontvangst van de aanvraag tot
schadevergoeding.
Artikel 32quinquies
De schade geleden door een eindafnemer die aangesloten is op het gewestelijk transmissie‐ of distributienet
ingevolge de onderbreking, de niet‐conformiteit of de onregelmatigheid van de stroomvoorziening, maakt het
voorwerp uit van een schadevergoeding door de verantwoordelijke netbeheerder, volgens de modaliteiten
bepaald in deze afdeling:
1° de schadevergoeding is niet verschuldigd wanneer de onderbreking, de niet‐conformiteit of de onregelmatigheid
van de levering zijn oorsprong vindt in een geval van overmacht, de daad van een derde of een incident op een
stroomafwaarts of stroomopwaarts gekoppeld net. Ze is ook niet van toepassing als de onderbreking aan de
oorsprong van de schade gepland was of het gevolg is van een onderbreking of een opschorting van de toegang,
toegelaten uit hoofde van deze ordonnantie of het ter uitvoering daarvan genomen technisch reglement;
2° de schadevergoeding is niet verschuldigd in geval van een discontinuïteit in de toevoer die het gevolg is van een
micro‐onderbreking of in geval van een fluctuatie in de spanning of de frequentie die niet meer bedraagt dan
respectievelijk het verschil tussen de gemiddelde spanning en de waarde van de nominale spanning van het net en
het verschil tussen de stroomfrequentie en de nominale waarde ervan toegelaten door de norm NBN EN 50160.
De Distributienetgebruiker moet zijn installaties ongevoelig maken voor dergelijke micro‐onderbrekingen of
dergelijke fluctuaties of maatregelen treffen om de eventuele schade te beperken;
3° indirecte en immateriële schade wordt niet vergoed, onder voorbehoud van toepassing van andere toepasselijke
wettelijke bepalingen;
4° de rechtstreekse lichamelijke schade wordt integraal vergoed;
5° voor de rechtstreekse materiële schade geldt een individuele franchise van 30 euro per schadegeval en de
schadevergoeding is geplafonneerd, per schadeverwekkende gebeurtenis, op 2.000.000 euro voor het geheel van
de schadegevallen. Indien het totale bedrag van de schadevergoedingen dit plafond overschrijdt, is de
schadevergoeding die verschuldigd is aan de eindafnemer beperkt tot dat bedrag;
6° de toepassing van het plafond van de schadevergoeding en van de individuele franchise is uitgesloten in geval
van bedrog of een zware fout van de netbeheerder.
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Artikel 32sexies
§ 1. ‐ De eindafnemer die het slachtoffer is van het schadegeval zoals gedefinieerd in voorgaand artikel meldt de
vordering per aangetekende brief, fax of email aan de beheerder van het net waarop hij is aangesloten uiterlijk
negentig kalenderdagen vanaf het voorvallen van het schadegeval of ten minste vanaf de datum waarop hij kennis
heeft gekregen van het schadegeval indien de kennis die de eindafnemer heeft gekregen voor hem later is, zonder
dat de aangifte van het schadegeval meer dan zes maanden na het voorvallen van het schadegeval mag worden
gedaan.
Indien de eindafnemer binnen de termijn bedoeld in voorgaand lid per vergissing de aangifte van het schadegeval
heeft gericht aan zijn leverancier, wordt deze geacht te zijn toegestuurd binnen de vereiste termijn. De leverancier
verstuurt onverwijld de aangifte van het schadegeval aan de netbeheerder.
§ 2. ‐ De eindafnemer die schade heeft geleden verzendt als bijlage bij zijn aangifte van het schadegeval ieder stuk
en ieder document dat toelaat om de werkelijkheid van het schadegeval en de omvang van de geleden schade vast
te stellen.
§ 3. ‐ De netbeheerder bevestigt de ontvangst van de aangifte van het schadegeval binnen de vijftien
kalenderdagen vanaf de ontvangst van de aangetekende brief, de fax of de e‐mail bedoeld in § 1.
Binnen de zestig kalenderdagen na de verzending van de ontvangstbevestiging brengt hij de eindafnemer op de
hoogte van het gevolg dat hij voornemens is te geven aan de aangifte van schadegeval.
Indien blijkt dat het schadegeval zijn oorsprong niet vindt op zijn net, brengt de netbeheerder de eindafnemer
binnen dezelfde termijn op de hoogte en maakt hij de aangifte over aan de derde die aan de oorsprong ligt van,
desgevallend, de onderbreking, de niet‐conformiteit of de onregelmatigheid van de levering. Deze laatste volgt de
procedure die in deze paragraaf beschreven wordt.
Desgevallend vergoedt de netbeheerder de eindafnemer binnen de zes maanden na de kennisgeving van een
aangifte van schadegeval.

Artikel 32septies
§ 1. ‐ Elke onderbreking van de elektriciteitslevering die op verzoek van de leverancier in strijd met de bepalingen
van onderhavige ordonnantie of van de uitvoeringsbesluiten ervan wordt uitgevoerd, of ten gevolge van een
beheer‐ of facturatiefout uit hoofde van de leverancier met de procedure voor niet‐betaling tot gevolg, verplicht
deze om de eindafnemer een forfaitaire schadevergoeding van 125 euro per dag te betalen tot de datum van de
aanvraag tot herstel van de levering, wat op onbetwistbare wijze door de leverancier aan de netbeheerder wordt
betekend.
De netbeheerder herstelt de levering binnen de termijn voorzien door het technisch reglement. Bij ontstentenis
kan de afnemer een beroep doen op de toepassing van artikel 32ter.
De vergoeding is geplafonneerd op 1.875 euro. De leverancier betaalt ook de kosten voor de sluiting en de
herstelling van de stroomverbinding, zonder dat hij deze op de eindafnemer kan verhalen.
§ 2. ‐ Behoudens het geval bedoeld in § 1, heeft elke eindafnemer ook recht op een forfaitaire vergoeding van
100 euro per maand ten laste van de leverancier wanneer de overeenkomst niet van kracht kan worden op de
datum die de partijen waren overeengekomen omdat de leverancier geen correct gevolg heeft gegeven aan de
overeenkomst met de eindafnemer.
§ 3. ‐ De eindafnemer stuurt het verzoek tot schadevergoeding per aangetekende brief, fax of e‐mail naar de
leverancier, binnen de dertig dagen na, afhankelijk van het geval:
1° het ontstaan van de onderbreking bedoeld in § 1;
2° de kennisneming door de eindafnemer van de fout in de procedure van leverancierswissel, in toepassing van § 2.
De eindafnemer vermeldt alle vereiste gegevens voor de verwerking van zijn vraag in zijn aanvraag.
De leverancier vergoedt de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag tot
schadevergoeding.
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§ 4. ‐ Indien de leverancier oordeelt dat de onderbreking of de fout in de procedure van leverancierswissel uit een
fout van de netbeheerder voortvloeit, licht hij de afnemer binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst van de
aanvraag tot schadevergoeding in en stuurt hij de aanvraag binnen dezelfde termijn rechtstreeks naar de
netbeheerder.
De netbeheerder moet de aanvraag tot vergoeding behandelen en de schadevergoeding desgevallend storten
binnen dezelfde termijnen als deze die voor de leverancier gelden.

Artikel 32octies
§ 1. ‐ Elke facturatiefout ten koste van de eindafnemer verplicht de leverancier om deze eindafnemer een
schadevergoeding te betalen waarvan het bedrag gelijk is aan dat van de tussentijdse factuur van de afnemer,
teruggebracht tot één maand verbruik en voor het lopende jaar en dit, in volgende gevallen:
1° ofwel wanneer de leverancier de klacht die een eindafnemer per aangetekende brief, fax of e‐mail heeft
gestuurd om het bedrag te betwisten van de factuur die hij heeft betaald, niet behandeld heeft binnen dertig
kalenderdagen na ontvangst;
2° ofwel wanneer de leverancier, naar aanleiding van een klacht per aangetekende brief, fax of e‐mail van een
eindafnemer die de factuur heeft betaald, bevestigt aan de afnemer dat er een facturatiefout werd begaan die
verband houdt met een fout in de meteropname, ongeacht de oorsprong, maar zich onthoudt van de verzending
van een factuur tot rechtzetting naar de eindafnemer en desgevallend van de verschuldigde terugbetaling binnen
dertig kalenderdagen na de erkenning van de fout, onder voorbehoud van het geval bedoeld in paragraaf 3.
§ 2. ‐ De eindafnemer stuurt een aanvraag tot schadevergoeding naar de leverancier per aangetekende brief, fax of
e‐mail, binnen dertig kalenderdagen na de overschrijding van de termijnen voorzien in § 1.
De eindafnemer vermeldt alle vereiste gegevens voor de verwerking van zijn vraag in zijn aanvraag.
De leverancier vergoedt de afnemer binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag tot
schadevergoeding.
§ 3. ‐ Indien de leverancier oordeelt dat de overschrijding van de termijnen bedoeld in § 1 aan de netbeheerder te
wijten is, licht hij de eindafnemer binnen dertig kalenderdagen na ontvangst van de aanvraag tot schadevergoeding
in en stuurt de aanvraag binnen dezelfde termijn rechtstreeks naar de netbeheerder.
De netbeheerder moet de aanvraag tot vergoeding behandelen en de schadevergoeding desgevallend storten
binnen dezelfde termijnen als deze die voor de leverancier gelden.
De vergoeding is niet verschuldigd bij de verkeerde mededeling door de eindafnemer van de gegevens voor het
opstellen van de factuur.

Artikel 32novies
§ 1. ‐ De bepalingen van de afdelingen 1 tot 4 verhinderen niet de toepassing van andere wettelijke bepalingen. In
ieder geval, kan de gecombineerde toepassing van verschillende aansprakelijkheidsregimes niet leiden tot een
schadevergoeding van de eindafnemer die het volledige herstel van de geleden schade overtreft.
§ 2. ‐ Teneinde de demarche van de eindafnemer en de behandeling van de aanvragen tot schadevergoeding te
vergemakkelijken, stellen de netbeheerders en de leveranciers, elk voor wat hem betreft, op hun websites
aanvraagformulieren tot schadevergoeding ter beschikking van eindafnemers. Deze formulieren worden
voorafgaandelijk goedgekeurd door Brugel, die deze eveneens publiceert op haar website. Iedere aanvraag tot
schadevergoeding wordt tot stand gebracht door middel van deze formulieren.
§ 3. ‐ De netbeheerders stellen iedere vorm van financiële waarborg die hen toelaat om de schadevergoedingen
bedoeld in de artikelen 32bis tot 32quinquies te dekken. De last die verbonden is met de gestelde waarborg om de
schadevergoedingen in geval van zware fout te dekken zal duidelijk onderscheiden zijn in de rekeningen van de
netbeheerder. Vóór 31 maart van elk jaar bezorgen de netbeheerders het bewijs van het bestaan van zulke
financiële waarborg aan Brugel.
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De artikelen 32bis tot 32novies worden integraal hernomen in de aansluitingsreglementen en ‐contracten die van
toepassing zijn op de afnemers die aangesloten zijn op het net.
Vóór 15 mei van ieder jaar maken de netbeheerders een verslag over aan Brugel dat de staat opmaakt van het
aantal aanvragen tot schadevergoeding die gestoeld zijn op de artikelen 32bis tot 32quinquies in de loop van het
afgelopen jaar, alsook van het vervolg dat daaraan werd gegeven, dat ze bij het in artikel 12, § 4 van deze
ordonnantie bedoelde verslag voegen. Brugel stelt te dien einde een model van verslag op.
Minstens één keer per jaar schrijft de raad van bestuur van de netbeheerder de bespreking van een geactualiseerd
verslag in op de agenda met betrekking tot het aantal aanvragen tot schadevergoeding die gestoeld zijn op de
artikelen 32bis tot 32quinquies, alsook het gevolg dat eraan werd gegeven.
§ 4. ‐ De bedragen van de schadevergoedingen die in de voorafgaande afdelingen bepaald worden, worden ieder
jaar geïndexeerd overeenkomstig het indexcijfer door ze te vermenigvuldigen met het indexcijfer van de
consumptieprijzen voor juni van het jaar en door ze te delen door het indexcijfer van juni van het jaar dat aan de
inwerkingtreding van deze ordonnantie voorafgaat. Brugel publiceert op haar site de geïndexeerde bedragen,
afgerond op een hele euro naar boven of naar beneden.
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