Bijlage 11: Specificaties van de Gedeelde Aansluiting
Deze Bijlage is enkel geldig indien ondertekend door elke Partij. Overeenkomstig artikel 24.3
geeft Elia haar toestemming met de verdeling of de overdracht van een gedeelte van de
capaciteit van de Aansluiting van de Netgebruiker aan Netgebruiker_2 [en Netgebruiker_3].

1.

Gedeelde Aansluiting

De Gedeelde Aansluiting wordt gevormd door die componenten van de Aansluiting waarvan
de Netgebruiker een gedeelte van de capaciteit ter beschikking stelt van een (1) of twee (2)
andere Netgebruikers, waardoor de Aansluiting wordt gedeeld door de Netgebruiker en deze
andere Netgebruikers.
De Aansluitingsinstallatie is in casu gedeeld tussen de Netgebruiker [en], Netgebruiker_2 [en
Netgebruiker_3].
Samen, worden de Netgebruiker [en], Netgebruiker_2 [en Netgebruiker_3] de « Gebruikers
van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties » genoemd.
De beschrijving van de eigendomsrechten, de afbakening hiervan en de eventuele
gebruiksrechten op de Gedeelde Aansluitingsinstallaties maken deel uit van de Bijlagen 1 en
9.
De Netgebruiker/Netgebruiker_2/Netgebruiker_3/Elia is
Aansluitingsinstallaties.

Eigenaar van de gedeelde

De onderlinge afspraken tussen de Netgebruiker, Netgebruiker_2 en Netgebruiker_3 met
betrekking tot de Eigendom en het type van beheer op de Gedeelde Aansluitingsinstallaties
brengen geen nadeel toe aan Elia en doen geen afbreuk aan de rechten van Elia.
De deling van de Aansluitingsinstallatie impliceert onder meer dat:
1) De nabijheid tussen de Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties onderling
groter is dan deze die bestaat tussen netgebruikers die elk een gewone aansluiting
hebben.
2) Alle Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties een gezamenlijke behandeling
aanvaarden voor een aantal aspecten zoals beschreven in onderhavige bijlage;
onverminderd de andere bepalingen van onderhavige Bijlage, aanvaarden alle Gebruikers
van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties ook dat zij hoofdelijk instaan voor het
respecteren van hun contractuele verplichtingen jegens Elia, waaronder maar niet beperkt
tot de betalingsverplichtingen.
Onderhavige Bijlage 11 werkt een aantal bijkomende modaliteiten van het Contract verder uit,
ingevolge de deling van de Aansluitingsinstallaties.
2.

Vertrouwelijkheid (Artikel 5)

Elke informatie van Netgebruiker_2 [of Netgebruiker_3] waarvan de Netgebruiker kennis
zou krijgen ingevolge de deling van de Aansluitingsinstallaties, maakt een vertrouwelijke
informatie uit in de zin van artikel 5.
Partijen zijn er zich van bewust dat de deling van de Aansluitingsinstallaties onvermijdelijk
voor gevolg heeft dat Netgebruiker_2 [en Netgebruiker_3] kennis zullen kunnen nemen van
bepaalde gegevens van de Netgebruiker, met inbegrip van vertrouwelijke informatie.
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De eventuele schending door Netgebruiker_2 [of Netgebruiker_3] van hun
vertrouwelijkheidsverplichtingen brengt geen aansprakelijkheid teweeg in hoofde van Elia
voor zover Elia geen enkele fout ten opzichte van haar confidentialiteitsverplichtingen
voorzien in dit Contract kan worden verweten.
3.

Geschillenbeslechting (Artikel 6)

De toepassing van artikel 6, laatste alinea, wordt uitgebreid tot elk geschil tussen de
Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties met betrekking tot de Gedeelde
Aansluitingsinstallaties.
De Netgebruiker aanvaardt om tussen te komen, zo nodig in gemeenverklaring, in elk geschil
betreffende de Gedeelde Aansluitingsinstallaties en geen scheidsrechtelijk beding of beding
van uitbreiding van bevoegdheid op te werpen tegen een dergelijke vraag tot tussenkomst.
4.

Opschortende voorwaarde met betrekking tot de conformiteit van een nieuwe
of gewijzigde Aansluiting (Artikel 8)

De conformiteit van de Aansluitingsinstallaties en de reeds geïnstalleerde Installaties van alle
Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties moet zowel individueel als globaal
beoordeeld worden voor wat betreft de opschortende voorwaarde bedoeld in artikel 116 van
het Technisch Reglement Transmissie.
De indienststelling kan slechts uitgevoerd worden indien:
1) De Aansluitingsinstallatie en
2) De reeds geïnstalleerde Installaties van alle Gebruikers
Aansluitingsinstallaties
voldoen aan alle conformiteitsvoorwaarden bedoeld in artikel 8.

van

de

Gedeelde

De Gedeelde Aansluitingsinstallaties kunnen slechts in dienst worden genomen, indien de
reeds geïnstalleerde Installaties van alle Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties
voldoen aan de conformiteitsvoorwaarde.
De Netgebruiker ziet af van elk verhaal tegen Elia, indien en voor zover de afwezigheid van
conformiteit van de reeds geïnstalleerde Installaties van minstens één der Gebruikers van de
Gedeelde Aansluitingsinstallaties de indienstname van de Aansluiting zou vertragen.
5.

Schorsing in geval van niet conforme Installaties (Artikel 9.1)

In geval van afwezigheid van conformiteit van welk onderdeel ook van de (Gedeelde)
Aansluitingsinstallaties, heeft Elia het recht om de Gedeelde Aansluitingsinstallaties aan de
kant van Elia gedeeltelijk of in hun geheel buiten dienst te nemen, in functie van de situatie
worden. Elia zal de nodige inspanningen leveren om deze buitendienstname zo kort mogelijk
te houden.
De Netgebruiker ziet af van elk verhaal tegen Elia in geval van buitendienststelling van de
Aansluitingsinstallatie ingevolge de niet-conformiteit toe te schrijven aan Netgebruiker_2 [of
Netgebruiker_3].
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Elia zal zo snel als mogelijk de Netgebruiker in te lichten, indien zij een dergelijke
buitendienststelling beoogt ingevolge de niet-conformiteit toe te schrijven aan
Netgebruiker_2 [of Netgebruiker_3].
6.

Beëindiging van het aansluitingscontract (Artikelen 9.2 en volgende)

Indien het aansluitingscontract van één van de Gebruikers van de Gedeelde Aansluiting
beëindigd wordt en behoudens andersluidende afspraak tussen Elia, de Netgebruiker [en],
Netgebruiker_2 [en Netgebruiker_3], ] en in de mate dat er geen andere gronden zijn op
basis van de welke de beëindiging betrekking heeft op de volledige Gedeelde Aansluiting,
beschouwt Elia de Gedeelde Aansluiting als een Gedeelde Aansluiting tussen de resterende
Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties. Indien vervolgens het
aansluitingscontract van één van de laatste twee Gebruikers van de Gedeelde Aansluiting
beëindigd wordt en behoudens andersluidende afspraak tussen Elia en de resterende
Gebruikers, beschouwt Elia de Gedeelde Aansluiting als een niet Gedeelde Aansluiting van
de resterende Gebruiker van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties. Na elke opzeg zullen de
resterende Gebruiker(s) de hen/hem initieel toegewezen aansluitingsvergoedingen
vermenigvuldigd met verhogingsfactor k1 verschuldigd blijven. .
Voor de duidelijkheid wordt gepreciseerd dat, in lijn met het vigerende Tariefdossier,
 de 1 of 2 resterende Gebruiker(s) van de Gedeelde, blijven ook na de voorvermelde
opzeg dezelfde aansluitingsvergoeding vermenigvuldigd met verhogingsfactor k1
verschuldigd,
 bij overdracht door 1 of 2 Gebruikers van hun deel van de Gedeelde Aansluiting naar
een resterende Gebruiker, blijft onderhavig artikel van toepassing en zal bijgevolg
deze resterende Gebruiker de integrale aansluitingsvergoeding verschuldigd zijn,
vermenigvuldigd met verhogingsfactor k1;

7.

Substantiële wijziging van de Aansluiting (Artikel 12.1)

Onverminderd de rechten van Elia, komt het de Gebruikers van de Gedeelde
Aansluitingsinstallaties die Eigenaar zijn van de (Gedeelde) Aansluitingsinstallaties toe om
onderling tot een akkoord te komen voor elke beoogde substantiële wijziging aan de
Aansluitingsinstallatie, die een invloed heeft op de Gedeelde Aansluitingsinstallaties of de
Installaties van de andere Gebruiker van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties.
Deze van de Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties die een substantiële
wijziging wenst aan de Gedeelde Aansluitingsinstallaties, moet de schriftelijke goedkeuring
voor deze substantiële wijziging van de andere Gebruiker(s) van de Gedeelde
Aansluitingsinstallaties bekomen, alsmede een geschreven mandaat om de andere
Gebruiker(s) van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties jegens Elia te vertegenwoordigen en
alle nuttige beslissingen te nemen.
8.

Keuze van het uit te voeren beheer (Artikel 12.2 en bijlagen 2 en 3)

Voor de overige Aansluitingsinstallaties, buiten het Eerste Aansluitingsveld, en waarvan Elia
e
geen eigenaar is (artikel 12.2.3, 3 alinea), komen de Gebruikers van de Gedeelde
Aansluitingsinstallaties tot een gezamenlijke beslissing en geven door het ondertekenen van
dit Aansluitingscontract het mandaat aan de Netgebruiker/Netgebruiker_2[/Netgebruiker_3]
om hen jegens Elia te vertegenwoordigen en alle nuttige beslissingen te nemen inzake de
wijze van beheer.
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VARIANTE 1
zal Elia het zogenaamde “full-size” beheer uitvoeren (artikel 12.2.4.2),

VARIANTE 2
Zal Netgebruiker/Netgebruiker_2[/Netgebruiker_3] instaan voor het “full-size” beheer
(artikel 12.2.4.1)
Bij ontbreken van deze gezamenlijke beslissing of in het geval dat een Gebruiker van de
Gedeelde Aansluitingsinstallaties zijn steun aan het mandaat zou intrekken, zal Elia het “fullsize” beheer uitvoeren (artikel 12.2.4.2).
De Gebruikers van de Gedeelde Aansluiting verklaren zich akkoord voor
Variante 1
Variante 2 (Full-size beheer door Netgebruiker/Netgebruiker_2[/Netgebruiker_3])
Het schakelen van de vermogensschakelaars voor de synchronisatie van de injectie bij de
indienstname na uitvoering van werken (artikel 12.2.1) moet gecoördineerd worden met alle
Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties, aangezien er meerdere productieeenheden via de Aansluitingsinstallaties verbonden zijn met het ELIA-Net.

9.

Conformiteit van de Installaties – Bijkomende Testen (Artikel 17.4)

Voor de duidelijkheid wordt gepreciseerd dat elk van de Gebruikers van de Gedeelde
Aansluitingsinstallaties in toepassing van artikel 17.4 Elia kan vragen om bijkomende testen
uit te voeren op de Installaties van een andere Gebruiker van de Gedeelde
Aansluitingsinstallaties. Bijgevolg kan ook Netgebruiker_2[/Netgebruiker_3] aan Elia vragen
om bijkomende testen uit te voeren op de Installaties van de Netgebruiker.

10.

Beveiliging van en toegang tot de Installaties met een invloed op de
veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het ELIA-Net (Artikel 18)

Om elk misverstand te vermijden, moet de in artikel 18 beschreven verplichting voor de
Netgebruiker om toegang te geven tot de installaties met een invloed op de veiligheid,
betrouwbaarheid en efficiëntie van het ELIA-Net, eveneens begrepen worden zijnde een
verplichting voor de Netgebruiker, om de schade te vermijden op de Installaties van de
andere Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties.

11.

Coördinatie van de werken en onderhoud (Artikel 19 en bijlagen 2 en 3)

De Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties coördineren de werken en het
onderhoud.
De Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties nemen een gezamenlijke beslissing
en mandateren de Netgebruiker om hen jegens Elia te vertegenwoordigen en om elke
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beslissing omtrent coördinatie van werken en onderhoud te nemen. Bij ontbreken van een
gezamenlijke beslissing, is Elia gemachtigd om te besluiten dat er geen beslissing werd
genomen, hetgeen evenwel geen afbreuk doet aan de veiligheid, betrouwbaarheid en
efficiëntie van het ELIA-Net en de noodzaak om de daartoe noodzakelijke werken uit te
voeren.

12.

Administratieve Toelatingen (Artikel 21)

Als eigenaar van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties en als zijnde belast, conform artikel
12.2.3 voor die Gedeelde Aansluitingsinstallaties, voor het geheel van de taken beschreven in
artikel 12.2.2 (“full-size” beheer), is de Netgebruiker/Elia aansprakelijk ten opzichte van
Elia/de Netgebruiker en ten opzichte van Netgebruiker_2[/Netgebruiker_3] voor wat betreft
het vervullen van de verplichtingen zoals beschreven in artikel 21.
Voor zover de Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties het eigendomsrecht
bezitten en delen over de Aansluitingsinstallaties en elk gezamenlijk, voor de taken
beschreven in artikel 12.2.2 (“full-size” beheer), belast zijn, conform artikel 12.2.3 voor die
Aansluitingsinstallaties, voor het geheel van deze taken, nemen zij een gezamenlijke
beslissing en geven door middel van de ondertekening van dit Aansluitingscontract het
mandaat aan één van hen om hen jegens Elia te vertegenwoordigen en om elke beslissing
omtrent Administratieve toelatingen te nemen. Bij het ontbreken van een gezamenlijke
beslissing, is Elia gemachtigd om te besluiten dat er geen beslissing werd genomen.

13.

Aansprakelijkheid (Artikel 22)

Om elk misverstand te vermijden: de beperkingen van de aansprakelijkheid spelen individueel
in het voordeel of in het nadeel van elke Gebruiker van de Gedeelde Aansluiting. De
aansprakelijkheidsbeperkingen zoals aangegeven in artikel 22 ten opzichte van Elia zijn
onafhankelijk van het aantal Gebruikers van de Gedeelde Aansluiting.
De Gebruikers van de Gedeelde Aansluiting zijn hoofdelijk aansprakelijk voor schade, in de
mate dat deze schade veroorzaakt wordt door een fout, waarvan één der Gebruikers van de
Gedeelde Aansluitingsinstallaties aan Elia niet kan bewijzen dat ze, onder meer in het licht
van de in dit Contract beschreven opsplitsing van hun taken en verantwoordelijkheden en in
de mate dat er geen vreemde oorzaak bestaat, louter en alleen door de andere Gebruiker van
de Aansluitingsinstallaties werd gepleegd.

14.

Algemene Clausule

Voor elke bepaling die niet werd behandeld in de huidige Bijlage 11, aanvaarden de
Gebruikers van de Gedeelde Aansluitingsinstallaties solidair ten opzichte van Elia de
verplichtingen die dit Contract toewijst aan de Netgebruiker. Zij zullen ernaar streven om
telkens een gemeenschappelijke beslissing te nemen. Bij het ontbreken van deze
gemeenschappelijke beslissing,


is Elia gemachtigd om te besluiten dat er geen beslissing werd genomen en



zal Elia de nodige beslissingen nemen in geval van urgente noodzakelijke werken
en/of schakelingen ten bate van de veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van het
ELIA-Net.
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Overgangsmaatregel
De Gebruikers van de Gedeelde Aansluiting erkennen dat de onderhavige Bijlage 11
opgesteld werd door Elia en dat deze Bijlage die het Aansluitingscontract wijzigt onderwerp
uitmaakt van een validatieproces door de bevoegde regulator.
De Gebruikers van de Gedeelde Aansluiting en Elia erkennen dat:


dit Aansluitingscontract, met daarin zowel de algemene voorwaarden, als ook al de
vervolledigde bijlagen, wordt afgesloten in afwachting van de finale goedkeuring van
onderhavige Bijlage, of in voorkomend geval van de gewijzigde versie van
Aansluitingscontract en/of Bijlage 11 door de Regulator;



dit Aansluitingscontract, met daarin zowel de algemene voorwaarden, alsook al de
vervolledigde bijlagen, na de publicatie van voormelde goedkeuringsbeslissing, zal in
conformiteit zal worden gebracht met de goedgekeurde tekst van het
Aansluitingscontract en/of Bijlage 11, waarbij deze retroactief in werking treedt met
ingang van de datum van ondertekening van onderhavig Aansluitingscontract.
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