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Algemene Voorwaarden betreffende de Aansluiting 

op het Gesloten Distributienet op laagspanning 

voor Afname en Injectie van elektrische energie 

(nominale spanning kleiner dan of gelijk aan 1kV) 
 

Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van DNBBA 
 

Artikel 1: Voorwerp van de Voorwaarden 

 
Deze Voorwaarden regelen de verhoudingen tussen de Beheerder van een Gesloten Distributienet 

(BGDN) en de Gebruiker van het GDN wat de Aansluiting betreft. 
 

Deze Voorwaarden regelen tevens de verhoudingen tussen de BGDN en de Eigenaar van het betrokken 

vastgoed wat de Aansluiting betreft, voor die gevallen waar de Gebruiker van het GDN niet de Eigenaar 
is of waar er geen Gebruiker van het GDN is. 

 
De Eigenaar onderschrijft mee het Contract en heeft op grond daarvan bepaalde rechten en 

verplichtingen, zoals in het bijzonder bepaald in artikelen 5.4; 12.4; 20; 23.3 en 23.4 van deze 
Voorwaarden. 

 

Het Contract treedt in ieder geval reeds in werking wat de verhouding tussen de ondertekenende 
partijen betreft, ook al heeft de Eigenaar of de Gebruiker van het GDN nog niet getekend. 

 
 

Artikel 2: Definities en begrippen 

 
2.1. Voor de uitleg van de begrippen verwijzen deze Voorwaarden naar de definities opgenomen in 

het Energiedecreet, het Energiebesluit en Bijlage I - Begrippenlijst van het Technisch 
Reglement. 

 
2.2. Onder de begrippen die niet in voormelde documenten zijn opgenomen wordt verstaan: 

 

• AREI: het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties, zoals algemeen verbindend 

verklaard bij KB van 10 maart 1981 (BS 29 april 1981); 
 

• Aansluiting: het geheel van fysieke uitrustingen dat nodig is om de installaties van een 

Gebruiker van het GDN met het GDN te verbinden, inclusief de meetinrichting;  
 

• BGDN: de Beheerder van het Gesloten Distributienet. 

 

• Bijzondere Voorwaarden: de identiteitsgegevens van de Gebruiker van het GDN en de BGDN 

en hun vertegenwoordigers alsmede de gegevens vervat in volgende bijlagen die integraal 
deel uitmaken van het Contract: 

o Bijlage 1: Goedgekeurd aanvraagformulier 
o Bijlage 2: Identificatie van de Aansluiting 

o Bijlage 3: Eendraadschema van de Aansluiting en de installaties van de 
  Gebruiker van het GDN 

o Bijlage 4: Liggingsplan van de Aansluiting en de installaties van de 

  Gebruiker van het GDN 
o Bijlage 5: Facturatie eenmalige en periodieke vergoedingen 

o Bijlage 6: Contacten 
o Elk bijvoegsel of aanhangsel overeengekomen op basis van deze Voorwaarden. 
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• Buitendienststelling van de Aansluiting: het spanningsloos maken van de installaties van de 
Gebruiker van het GDN en de administratieve melding van de actie. 

 

• Contract: het contract voor Aansluiting op het Gesloten Distributienet op laagspanning met 

een nominale spanning kleiner dan of gelijk aan 1 kV, bestaande uit huidige Voorwaarden 
en de Bijlage A enerzijds en de Bijzondere Voorwaarden anderzijds. 

 

• Eigenaar: elke persoon die geniet van een recht van eigendom, opstal of elk ander zakelijk 
recht op een gebouw (of een deel ervan) dat over een Aansluiting beschikt. 

 

• Evenwichtsverantwoordelijke: rechtspersoon die een contract heeft afgesloten met de 
Transmissienetbeheerder met betrekking tot de transmissie van elektriciteit tussen een of 

meer injectiepunten en afnamepunten en die voor een geheel van toegangspunten zorg 

draagt voor het evenwicht tussen de injectie en de afname van elektriciteit op die 
toegangspunten; 

 

• Gebruiker van het GDN: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit injecteert 
op of afneemt van het GDN; 

 

• Gesloten Distributienet of GDN: het gesloten distributienet zoals aangeduid in de Beslissing 

BESL-2012-2 van de VREG van 24 januari 2012 met betrekking tot de aktename van de 
melding van Distributienet-Beheer Brussels Airport NV van het beheer van een gesloten 

distributienet en met betrekking tot de opheffing van de beslissing van de VREG van 14 
september 2004 (gekend als BESL-2004-57) met betrekking tot de aanwijzing van 

Distributienetbeheer Brussels Airport NV als distributienetbeheerder voor het domein van 

de luchthaven Brussel-Nationaal. 
 

• Indienststelling van de Aansluiting: het onder spanning brengen van de installaties van de 

Gebruiker van het GDN en administratieve melding van de actie. 
 

 

• Tarieven: de door de BGDN gepubliceerde tarieven. Bij ontbreken van een of meerdere van 
voorgaande betreft dit het voorschottarief of het voorlopig tarief zoals desgevallend 

vastgesteld door de BGDN. 

 

• Technisch Reglement: het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van 5 mei 2015 (en 
bijlagen), zoals vastgesteld door de VREG op 5 mei 2015 en goedgekeurd bij Besluit van de 

Vlaamse Regering van 8 januari 2016 (BS 18 maart 2016), met inbegrip van alle latere 
wijzigingen en aanvullingen hierop. 

 

• Toegang tot het GDN: de mogelijkheid tot injectie of afname van actieve energie op één of 

meer toegangspunten, met inbegrip van het gebruik van het GDN en de 
aansluitingsinstallaties die door de BGDN worden beheerd, en van diens ondersteunende 

diensten; 
 

• Toegangspunt: een punt waar elektriciteit van het GDN wordt afgenomen en verbruikt of 

waar elektriciteit in het GDN wordt geïnjecteerd; 
 

• Toegangsvoorwaarden: ‘voorwaarden betreffende de Toegang tot het Gesloten 

Distributienet voor elektriciteit’, zoals goedgekeurd door de BGDN en deel van het 

Toegangscontract tussen de BGDN en de Gebruiker van het GDN, ter bepaling van de 
wederzijdse rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden in verband met de Toegang tot 

het GDN; 
 

• Transmissienetbeheerder: de rechtspersoon die overeenkomstig artikel 10 van de 

Elektriciteitswet als beheerder van het transmissienet is aangewezen; 
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• Voorwaarden: deze algemene voorwaarden betreffende de Aansluiting op het Gesloten 
Distributienet op laagspanning voor Afname en Injectie van elektrische energie met een 

nominale spanning kleiner dan of gelijk aan 1 kV. 

 
 

De gebruikte terminologie heeft enkel de bedoeling de leesbaarheid en duidelijkheid van de artikelen te 
vergroten. Alle termen en begrippen die ofwel in het Energiedecreet, het Energiebesluit of de 

begrippenlijst van het Technisch Reglement ofwel in dit artikel gedefinieerd zijn, worden in onderhavige 

Voorwaarden met hoofdletter aangeduid. 
 

 

Artikel 3: Aard van de verhoudingen 

 
De verhoudingen tussen de BGDN en de Gebruiker van het GDN zijn van contractuele aard en zijn 

opgenomen in het Contract. 

 
 

Artikel 4: Bekendmaking van de Voorwaarden 

 

De BGDN heeft het recht de Voorwaarden te wijzigen, voor zover als nodig. De bekendmaking van zulke 

wijzigingen aan de Voorwaarden zal gebeuren op de website van de BGDN.  
 

www.dnbba.be 

 

Wijzigingen aan de Voorwaarden die geen substantiële effectieve wijziging van de Aansluiting zelf 
inhouden zullen automatisch en onmiddellijk in werking treden na het verstrijken van 30 kalenderdagen 

na de dag van deze bekendmaking. 

 
Voor wat betreft wijzigingen aan de Voorwaarden die wel een substantiële effectieve wijziging van de 

Aansluiting zelf inhouden zal de BGDN naast de bekendmaking op de website ook een schriftelijke 
kennisgeving overmaken aan de Gebruiker van het GDN. Deze wijzigingen zullen in werking treden na 

het verstrijken van 30 kalenderdagen na de dag van deze schriftelijke kennisgeving.  

 
Indien de Gebruiker van het GDN de wijzigingen niet aanvaardt, kan hij met een aangetekende brief 

het Contract opzeggen. Bij gebrek aan opzegging binnen de maand na de kennisgeving wordt het 
Contract voortgezet onder de nieuwe geldende voorwaarden. 

 

Artikel 5: Algemene voorschriften voor Aansluitingen 

 

5.1. De Gebruiker van het GDN erkent dat hij op de hoogte is van het AREI, het Technisch Reglement 
en de specifieke technische voorschriften waarvan sprake in artikel 8, die op dit Contract 

integraal van toepassing zijn. 
Indien tijdens de duur van het Contract aangepaste versies van die documenten of bijkomende 

procedures en/of richtlijnen door de regulator uitgevaardigd worden, zullen de BGDN en 

Gebruiker van het GDN zich richten naar de nieuwe voorschriften. 
Het Technisch Reglement is terug te vinden op de website van de VREG en de specifieke 

technische voorschriften waarvan sprake in artikel 8 zijn terug te vinden op de website van de 
BGDN. 

Bij afwijkingen, tegenstrijdigheden en/of interpretatieproblemen tussen onderstaande bronnen 

zal de volgende voorrangsvolgorde worden gehanteerd: 
 

- bepalingen van het Energiedecreet,  
- de Uitvoeringsbesluiten met betrekking tot het Energiedecreet, i.h.b. het Energiebesluit, 

- hoofdstuk III.8 van het Technisch Reglement, 
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- het Contract: 

o de Bijzondere Voorwaarden met bijlagen, 

o onderhavige Voorwaarden met Bijlage A, 
- de bepalingen van het Technisch Reglement, andere dan deze in hoofdstuk III.8, die door 

deze Voorwaarden van toepassing gemaakt zijn. 
 

5.2. De verklaringen en garanties die de Gebruiker van het GDN heeft afgelegd en gegeven met 

betrekking tot zijn aansluitingsaanvraag worden geacht mede te zijn afgelegd en gegeven ten 
behoeve van het Contract en maken daarom deel uit van het Contract en verbinden de 

Gebruiker van het GDN. 
 

5.3. Voor wat betreft de aanvraag van een Aansluiting, de wijziging of verzwaring van een bestaande 
Aansluiting, de verschillende soorten Aansluitingen, de aansluitingsprocedures evenals de 

technische voorwaarden waaraan voldaan dient te worden zijn de bepalingen hieromtrent in 

het Technisch Reglement (resp. Hoofdstuk III.3 en Hoofdstuk III.4 van Deel III – 
Aansluitingscode) van toepassing.  

 
Zoals nader bepaald in Artikel III.2.1.1 van het Technisch Reglement zijn de schema's van de 

technische voorschriften vervat in C1-117 van toepassing. Een Aansluiting bestaat uit 

verschillende onderdelen, zoals aangegeven in de schema’s. De verdeling van 
eigendomsrechten en exploitatie- en onderhoudsplichten tussen Gebruiker van het GDN en de 

BGDN worden eenduidig opgegeven in de schema's. De schema’s zijn door de VREG 
goedgekeurd.  
 

5.4. Afdeling III.5.1 “Algemene bepalingen” en Afdeling III.5.3 “Gebruik, onderhoud en conformiteit 

van de aansluiting” van het Technisch Reglement zijn van toepassing. Ook Hoofdstuk III.8 

“Bepalingen m.b.t. gesloten distributienetten voor elektriciteit” van het Technisch Reglement is 
van toepassing. 

Artikel 6: Wijziging van de gegevens in het aanvraagformulier 

 

6.1. Elke voorgenomen wijziging die een afwijking vormt op de gegevens, vermeld in het 

goedgekeurde aanvraagformulier van het Contract (bijlage 1) en die een niet verwaarloosbare 
invloed heeft of zou kunnen hebben op het Gesloten Distributienet dient door de Gebruiker van 

het GDN aan de BGDN gemeld te worden minstens 3 maanden voor de effectieve wijziging. 
(Voorbeeld: het plaatsen/bijplaatsen of verzwaren van een decentrale productie-eenheid met 

een maximum AC vermogen › 10 kVA, ongeacht het feit of deze netto zal injecteren in het 

Gesloten Distributienet, is steeds een wijziging met niet verwaarloosbare invloed op het 
Gesloten Distributienet. Hiervoor is dus steeds een voorafgaandelijke aanvraag aan de BGDN 

noodzakelijk). Het niet voorafgaandelijk meedelen aan de BGDN wordt aanzien als een zware 
fout van de Gebruiker van het GDN. 

 
6.2. Wanneer de Gebruiker van het GDN de BGDN op de hoogte stelt van wijzigingen in de gegevens 

van het aanvraagformulier, zal de BGDN de Gebruiker van het GDN binnen de periode van 30 

werkdagen informeren of deze verandering voor de BGDN aanleiding geeft tot wijziging van de 
Aansluiting of het geheel of gedeeltelijk buiten dienst stellen ervan. Een dergelijke wijziging of 

Buitendienststelling van de Aansluiting leidt tot een herziening van het Contract. Indien het 
aansluitingsvermogen ≥ 1 MVA, wordt de periode verlengd tot 40 werkdagen. 

 

6.3. Bij gebrek aan een akkoord tussen de BGDN en de Gebruiker van het GDN over de uit te voeren 

proeven, hun procedure (onder meer wie de proeven uitvoert), hun planning en de aan te 
wenden middelen, komt de beslissing toe aan de BGDN die in de gegeven omstandigheden op 

redelijke en niet-discriminerende wijze optreedt. 
 

6.4. Indien de BGDN de Aansluiting wenst te wijzigen als gevolg van de bepalingen in punten 6.1 

en 6.2, zal hij daartoe een aanhangsel bij het Contract voorstellen. De Gebruiker van het GDN 
beschikt over een periode van 40 werkdagen om het aanhangsel te aanvaarden en de 



 DNB BA 08/2020 

7 / 17 

studiekosten betreffende de wijziging van zijn Aansluiting te voldoen. Indien de Gebruiker van 

het GDN het aanhangsel niet binnen een termijn van 40 werkdagen na ontvangst ondertekend 

terugstuurt, eindigt het Contract van rechtswege na verloop van die termijn. De Gebruiker van 
het GDN dient in dat geval de studiekosten terug te betalen aan de BGDN overeenkomstig de 

bepalingen van artikel 19.2. en 19.4.van deze overeenkomst. Indien de uitvoering van de 
wijziging evenwel plaatsheeft voor het verstrijken van vermelde 40 werkdagen, zal de Gebruiker 

van het GDN geacht worden het aanhangsel te hebben aanvaard. 

 

Artikel 7: Toegankelijkheid ingeval van vermoede niet-conformiteit of fraude 

 
7.1. Indien de BGDN vermoedt dat een installatie van de Gebruiker van het GDN en/of de Aansluiting 

niet gelijkvormig is met het Contract of met een van toepassing zijnde overeenkomst, of indien 
de BGDN meent dat die installatie van de Gebruiker van het GDN schade berokkent of een risico 

inhoudt voor de veiligheid, de betrouwbaarheid of de efficiëntie van het net of voor een andere 

partij, mag de BGDN mits een redelijke voorafgaande kennisgeving (behoudens 
hoogdringendheid) aan de betrokkenen zich toegang verschaffen tot de desbetreffende 

installatie om er inspecties te verrichten of proeven uit te voeren, overeenkomstig de bepalingen 
van het Technisch Reglement inzake conformiteit van de Aansluiting (artikelen III.5.3.10 tot en 

met III.5.3.18). Indien de BGDN specifieke kosten zou dienen te maken teneinde zich deze 

toegang te verschaffen dan zullen deze beschouwd worden als ten laste van de Gebruiker van 
het GDN, tenzij zou blijken dat de Aansluiting gelijkvormig is met het Contract of met een van 

toepassing zijnde overeenkomst of indien zou blijken dat de installatie van de Gebruiker van 
het GDN geen schade berokkent noch risico inhoudt of kan inhouden voor de veiligheid, de 

betrouwbaarheid of de efficiëntie van het net of voor een andere partij. 
 

7.2. Wanneer de BGDN op redelijke wijze een Gebruiker van het GDN van fraude verdenkt, mag hij 

zich zonder enige voorafgaande kennisgeving toegang verschaffen tot de 
Aansluitingsinstallaties of de installaties van de betrokken Gebruiker van het GDN. Indien de 

BGDN specifieke kosten zou dienen te maken teneinde zich deze toegang te verschaffen dan 
zullen deze beschouwd worden als ten laste van de Gebruiker van het GDN. 

 

Artikel 8: Specifieke technische voorschriften 

 

8.1. Bijkomend aan het Technisch Reglement, moet de Gebruiker van het GDN ook bijkomende 
specifieke technische voorschriften naleven, met name Voorschrift C1/107 van Synergrid - 
Algemene technische voorschriften voor de aansluiting van een gebruiker op het LS-

distributienet. 

 

8.2. De Gebruiker van het GDN, of zijn aangestelde, verklaart bij de ondertekening van het Contract 
de bovenvernoemde specifieke technische voorschriften ontvangen en begrepen te hebben. 
Deze technische voorschriften – Voorschrift C1/107 van Synergrid – zijn eveneens opgenomen 

op de website van de BGDN. 

 
8.3. Voor de toegankelijkheid van de installaties wordt specifiek verwezen naar het artikel 4 van het 

Voorschrift C1/107 van Synergrid. 

 

Artikel 9: Meting van de elektrische energie 

 

9.1. De BGDN zal voor wat de door hem geplaatste meters en meettransformatoren betreft zich 
houden aan het Technisch Reglement, in het bijzonder Afdeling V.2.7 dat voorziet in een 

procedure voor meldingen door de achterliggende netgebruiker (Gebruiker van het GDN in 
onderhavige Voorwaarden) van storingen of fouten bij de meting.  
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9.2. Indien de stroom- en/of spanningstransformatoren niet door de BGDN geleverd werden, zal bij 

het defect gaan van die toestellen de Gebruiker van het GDN instaan voor de levering van 

nieuwe, indien mogelijk identieke, toestellen. De termijn voor het verhelpen van de storing of 
fout bij de meting – welke termijn is bepaald in artikel V.2.7.2. van het Technisch Reglement – 

zal in dit geval aanvangen op het moment dat zowel (i) de BGDN kennis heeft van de fout of 
storing als (ii) de levering van voormelde toestellen heeft plaats gevonden daar waar de 

Aansluiting zich bevindt. 

 
9.3. Op vraag van de Gebruiker van het GDN of van zijn Leverancier kan een impulsuitgang uit de 

meetinrichting ter beschikking gesteld worden. Na de plaatsing en nadat de Gebruiker van het 
GDN de goede werking van de impulsuitgang heeft bevestigd, ziet de BGDN verder af van elke 

verantwoordelijkheid bij het slecht of niet functioneren van deze informatiedrager. 
 

Alle prestaties door de BGDN met betrekking tot de impulsuitgang vallen behoudens bepalingen 

in het Technisch Reglement ten laste van de Gebruiker van het GDN. 
 
9.4. Hoofdstuk V.2 “Bepalingen betreffende de meetinrichtingen op het elektriciteitsdistributienet” 

van het Technisch Reglement is overeenkomstig van toepassing. 

Artikel 10: Uitvoering van de Aansluiting 

 
Nadat het Contract ondertekend wordt, voert de BGDN de Aansluiting uit volgens de procedures en 

modaliteiten van het Technisch Reglement en conform de termijn zoals overeengekomen in het 
Contract. 

 
 

Artikel 11: Indienststelling 

 
11.1. Vóór de indienststelling van de Aansluiting wordt verwezen naar de procedure beschreven in 

het document C1/107 van Synergrid. 

 

11.2. Tevens dient de Gebruiker van het GDN voorafgaand aan de indienststelling te beschikken over 
een leveringscontract met een Leverancier (houder van een leveringsvergunning) die op zijn 

beurt instaat voor het bekomen van Toegang tot het Gesloten Distributienet. 

De BGDN zal de Aansluiting slechts in dienst stellen na schriftelijk akkoord dat de kosten voor 
de Aansluiting zullen worden betaald, de aangesloten installaties en het ter beschikking gestelde 

gebouw technisch volledig in overeenstemming zijn met artikels 8, 9 en 14 van onderhavige 
Voorwaarden en nadat de BGDN een bericht ontvangen heeft van een Leverancier (houder van 

een leveringsvergunning) die Toegang tot het Gesloten Distributienet verkregen heeft, 

waardoor deze geregistreerd kan worden bij dit Toegangspunt in het Toegangsregister van de 
BGDN. 

 
11.3. De BGDN kan de Aansluiting, naar aanleiding van een storing in de levering van elektriciteit, 

steeds opnieuw onder spanning brengen zonder verplicht te zijn de Gebruiker van het GDN en 

de Leverancier te verwittigen, zelfs wanneer het onder spanning brengen zou gebeuren voor 
het einde van de vermoedelijke onderbrekingsduur die aan de Gebruiker van het GDN zou 

kunnen opgegeven zijn.  
 

Indien er een verklaring betreffende de veiligheidsaspecten in het kader van een 
Buitendienststelling van de Aansluiting tussen de BGDN en de Gebruiker van het GDN werd 

ondertekend, is de BGDN verplicht de Gebruiker van het GDN een nieuwe gedateerde verklaring 

van het opnieuw in dienst stellen van de Aansluiting te laten ondertekenen. 
 

Artikel 12: Buitendienststelling en wegnemen of verzegelen van een bestaande Aansluiting 
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12.1. De BGDN heeft het recht de Aansluiting gedeeltelijk of volledig buiten dienst te stellen om 

redenen en volgens de bepalingen, zoals aangegeven in het Technisch Reglement. 

 
12.2. De BGDN is te allen tijde gerechtigd onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan zijn 

Gesloten Distributienet te verrichten en, indien in dit verband noodzakelijk, de Aansluiting buiten 
dienst te stellen. 

 

12.3. De Gebruiker van het GDN zal de BGDN onmiddellijk verwittigen van een stroomonderbreking 
op het Gesloten Distributienet of de Aansluiting, waardoor zijn Aansluiting getroffen wordt. 

 
12.4. Hoofdstuk III.7 “Het wegnemen van een Aansluiting op het elektriciteitsdistributienet en de 

verzegeling ervan” van het Technisch Reglement is van overeenkomstige toepassing. 
 

12.5. Voor wat betreft geplande en ongeplande onderbrekingen van de toegang moet de aandacht 

gevestigd worden dat naast de toegangshouder ook de Gebruiker van het GDN 
informatierechten geniet op grond van Afdeling IV.4.2 en IV.4.3 van het Technisch Reglement. 

 
 

Artikel 13: Kwaliteit van de spanning 

 
13.1. De Gebruiker van het GDN verbindt zich ertoe de elektromagnetische compatibiliteit van zijn 

aangesloten installaties te garanderen. 
 

13.2. Voor wat de immuniteitsvoorwaarden betreft, zal de aangesloten apparatuur voldoen aan de 
norm EN 50082-2. 

 

Bovendien houdt de Gebruiker van het GDN zich aan de emissielimieten van de verschillende 
stoorfenomenen (harmonische stromen, flicker, onevenwicht) zoals beschreven in het document 

C10/19 – Aansluiten van storende belastingen in laagspanning – van Synergrid. 
 

De Gebruiker van het GDN, of zijn aangestelde, verklaart bij de ondertekening van het Contract 

het document C10/19 van Synergrid ontvangen en begrepen te hebben. Dit document is 
eveneens opgenomen op de website van de BGDN. 

 
Indien de Gebruiker van het GDN belastingen wenst te installeren die deze limieten niet kunnen 

respecteren, dient hij de BGDN hiervan op voorhand te verwittigen, zodat deze op kosten van 

de Gebruiker van het GDN een studie kan laten uitvoeren naar de aanvaardbaarheid van deze 
belastingen in functie van de karakteristieken van de belastingen, de lokale netsituatie en de 

planningsniveaus. 
 

Indien de studie uitwijst dat de belastingen zonder wijziging van de Aansluiting kunnen 
aangesloten worden, zal een aanhangsel aan het Contract opgesteld worden dat de toegelaten 

installaties gedetailleerd omschrijft. In het andere geval zal de Gebruiker van het GDN, wil hij 

toch de betreffende installaties kunnen aansluiten, bijkomende apparatuur moeten installeren 
of moet op kosten van de Gebruiker van het GDN de Aansluiting gewijzigd worden. De Gebruiker 

van het GDN kan de resultaten van de studie opvragen bij de BGDN. 
 

Ingeval er aanwijzingen bestaan dat de installaties van de Gebruiker van het GDN de opgelegde 

storingslimieten overschrijden, heeft de BGDN het recht de installaties van de Gebruiker van 
het GDN te onderzoeken en de conformiteit ervan na te gaan. Indien aangetoond wordt dat de 

installaties van de Gebruiker van het GDN de limieten niet respecteren, draagt deze de kosten 
van het onderzoek, en dient deze de nodige correctieve maatregelen te nemen. Indien de 

Gebruiker van het GDN in gebreke blijft kan de BGDN de Aansluiting op kosten van de Gebruiker 
van het GDN wijzigen. 
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13.3. Afdeling III.5.4 “Spanningswisselingen en stroomstoring” van het Technisch Reglement is van 

toepassing. Op grond daarvan zijn onder meer de Voorschriften C10/11 en C10/19 van 

Synergrid van toepassing. 
 

 
 

Artikel 14: Speciale metingen  

 
De BGDN en de Gebruiker van het GDN mogen elk op hun kosten gelijk welk meet- of registratietoestel 

plaatsen dat zij nuttig achten om speciale metingen te verrichten of, in voorkomend geval, de 
betrouwbaarheid van de toestellen te controleren. 

 
 

 

Artikel 15 : Aanvullende voorschriften voor productie-eenheden 

 

De Gebruiker van het GDN dient voor productie-eenheden de bepalingen van Deel III, Hoofdstuk III.4. 
van het Technisch Reglement na te leven. 

 

Artikel 16 : Eenmalige en periodieke vergoedingen 

 

16.1. Vergoedingen voor het gebruik van de Aansluiting bestaan uit een eenmalige vergoeding voor 
de realisatie van de Aansluiting en periodieke vergoedingen voor onder meer het beheer en 

onderhoud van de Aansluiting. Iedere wijziging van de Aansluiting aangevraagd door de 
Gebruiker van het GDN en goedgekeurd door de BGDN kan leiden tot het verschuldigd zijn van 

een bijkomende eenmalige vergoeding en/of een aanpassing van de periodieke vergoedingen. 

 
16.2. De BGDN heeft het recht de betaling van de eenmalige vergoeding te eisen vóór de realisatie 

van de Aansluiting. In voorkomend geval is het betaald zijn van die eenmalige vergoeding een 
noodzakelijke, maar géén voldoende voorwaarde voor de indienststelling van de Aansluiting (cf. 

artikel 11 van onderhavige Voorwaarden). 

 
16.3. Het betalen van de eenmalige vergoeding geeft de Gebruiker van het GDN een gebruiksrecht 

op de Aansluiting conform het Technisch Reglement, maar heeft niet tot gevolg dat hij hierdoor 
de eigendom verwerft op het gedeelte van de Aansluiting waarop de vergoeding betrekking 

heeft. 

 
16.4. De eenmalige vergoeding is betaalbaar volgens de betalingsvoorwaarden van de leverancier 

van de Gebruiker van het GDN of in voorkomend geval deze van de BGDN. 
 

16.5. De periodieke vergoedingen zijn (maandelijks) betaalbaar volgens de betalingsvoorwaarden van 
de Leverancier van de Gebruiker van het GDN of in voorkomend geval deze van de BGDN, zoals 

bepaald in artikel 19 van onderhavige Voorwaarden. 

  
16.6. De verschuldigde eenmalige en periodieke vergoedingen worden vastgelegd en berekend aan 

de hand van de op dat moment van kracht zijnde tarieven. 
 

16.7. De bedragen van de vergoedingen kunnen op eenvoudige vraag bij de BGDN bekomen worden 

of geconsulteerd worden op de website van de BGDN. 
 

 

Artikel 17: Wijzigingen in de Aansluiting na ondertekening van het Contract 
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Indien de plaats van de Aansluiting op vraag van de Gebruiker van het GDN nog gewijzigd wordt tussen 

de ondertekening van het Contract en de uitvoering van de Aansluiting of indien onvoorziene 

hindernissen opduiken bij het plaatsen van de aansluitingskabels, worden die kosten hiertoe later 
bijkomend verrekend aan de Gebruiker van het GDN. 

 
 

Artikel 18: Afzien van de Aansluiting door de Gebruiker van het GDN 

 
De eenmalige kosten blijven verschuldigd, ongeacht of de Gebruiker van het GDN eenzijdig beslist af te 

zien van de Aansluiting en het Contract tijdens de uitvoeringsfase van de Aansluiting opzegt. Die kosten 
staan los van eventuele bijkomende schadevergoedingen. 

 
 

Artikel 19: Betalingen 

 
19.1. Alle facturatie van diensten gepresteerd door de BGDN zullen in principe aan de Gebruiker van 

het GDN gefactureerd worden via zijn Leverancier. Deze facturen zijn betaalbaar binnen de door 
Leverancier van de Gebruiker van het GDN gestelde termijn. Indien de elektriciteitsleverancier 

om een of andere reden zijn verplichtingen tegenover de BGDN niet nakomt dan behoudt de 

BGDN zich het recht voor om de door hem geleverde diensten met betrekking tot het gebruik 
van het net rechtstreeks aan de Gebruiker van het GDN te factureren volgens de hierna gestelde 

voorwaarden (19.2 – 19.5). 
 

19.2. De facturen die toch rechtstreeks door de BGDN worden opgemaakt voor de Gebruiker van het 
GDN zijn betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst. De ontvangstdatum wordt 

verondersteld 3 kalenderdagen te zijn na de verzenddatum. De financiële rekening van de BGDN 

moet binnen deze termijn gecrediteerd zijn en dit in de munt van rekening, onafhankelijk van 
de munt waarin de betalingsopdracht werd gegeven. 

 
19.3. Indien de financiële rekening van de BGDN niet binnen de termijn gesteld in punt 2 gecrediteerd 

is, kan de BGDN de Gebruiker van het GDN met een aangetekende brief in gebreke stellen. Is 

de financiële rekening van de BGDN niet gecrediteerd binnen de 14 dagen na de postdatum 
(poststempel geldt als bewijs) van de aangetekende ingebrekestelling, dan heeft de BGDN het 

recht om tot Buitendienststelling van de Aansluiting over te gaan. De kosten voor het buiten 
dienst stellen en het opnieuw in dienst stellen van de Aansluiting alsook de administratieve 

kosten hiermee verbonden (zoals onder andere de kosten van ingebrekestelling) vallen ten laste 

van de Gebruiker van het GDN. 
 

19.4. De BGDN heeft het recht nalatigheidsinteresten te vorderen berekend op EURIBOR op één jaar 
verhoogd met 2 % die pro rata temporis betaalbaar zullen zijn voor het aantal dagen gelegen 

vanaf de uiterste betaaldatum van de factuur tot het tijdstip waarop de volledige betaling is 
uitgevoerd. Het aanrekenen van nalatigheidsinteresten gebeurt zonder verdere verwittiging en 

eenvoudig op grond van niet-betaling. 

 
Ieder gebrek aan betaling van een factuur op de vervaldag maakt van rechtswege en zonder 

ingebrekestelling ieder ander nog verschuldigd bedrag opeisbaar. Betalingen na vervaldag van 
de factuur, worden eerst aangerekend op de interesten. 

 

19.5. Indien de Gebruiker van het GDN van mening is dat door een vergissing één of meerdere 
verbeteringen aan de factuur moeten aangebracht worden, moet hij met zijn 
elektriciteitsleverancier of in voorkomend geval de BGDN contact opnemen vóór de uiterste 

betaaldatum van de factuur, waarna de BGDN en de Gebruiker van het GDN tot een vergelijk 
zullen komen. De niet-betwiste bedragen dienen in elk geval betaald te worden. 
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Indien een vergissing in de facturering ontdekt wordt na de betaling van een factuur, zullen de 

BGDN en de Gebruiker van het GDN overleg plegen om tot een vergelijk te komen. De 

rechtzetting is mogelijk tot 12 (twaalf) maanden na de uiterste betalingsdatum van de te 
verbeteren factuur. 

 

Artikel 20: Fraude, bedrog, onrechtmatige Afname van energie en (al dan niet tijdelijke) 

onrechtmatige onmogelijkheid om de Aansluiting af te sluiten 

 
Onrechtmatig afgenomen energie is energieafname door middel van een Aansluiting op een moment 

en gedurende een periode dat deze Aansluiting niet het voorwerp uitmaakt van een leveringscontract 
met een Leverancier. 

 
Er is sprake van onrechtmatige (al dan niet tijdelijke) onmogelijkheid om een Aansluiting af te sluiten 

wanneer de BGDN zich aangeboden heeft tot afsluiting van de Aansluiting, die niet het voorwerp 

uitmaakt van een leveringscontract, na voorafgaandelijke verwittiging van aanbieding, zonder de 
mogelijkheid te hebben gekregen om toegang te krijgen tot het betrokken vastgoed met het oog op 

effectieve afsluiting. 
 

De Eigenaar van het betrokken vastgoed heeft de verplichting om, wanneer de bewoner of de gebruiker 

het vastgoed verlaat of diens leveringscontract met een Leverancier tot een einde komt, een 
leveringscontract af te sluiten met een Leverancier, alvorens stroom af te nemen van het Gesloten 

Distributienet. Zo niet bevindt hij zich in een situatie van onrechtmatig afgenomen energie. 
 

Ingeval van fraude, bedrog, onrechtmatig afgenomen energie of onrechtmatige onmogelijkheid van 
afsluiting zal de BGDN aan de Gebruiker van het GDN, of bij gebreke aan een Gebruiker van het GDN 

de Eigenaar van het betrokken vastgoed, de volgende kosten en schadeposten aanrekenen, voor zover 

deze kosten en schade effectief tot stand zijn gekomen: 

• de kosten van schorsings- en afsluitingswerken; 

• de kosten van energieverbruiken; 

• de distributienetvergoedingen en transportnetvergoedingen en alle toeslagen; 

• de verplaatsingskosten; 

• de juridische en administratieve kosten, met inbegrip van inningskosten. 
 

De principes voor de berekening van de voormelde kosten en schadeposten zullen worden bepaald door 
de raad van bestuur van de BGDN. De BGDN heeft het recht om vanaf de uiterste betalingsdatum de 

betaling te vorderen van interesten conform artikel 19.3. 

 
De wederindienststelling zal slechts geschieden indien aan alle voorwaarden voldaan is, zoals onder 

meer het bestaan van een geldig leveringscontract, voorafgaandelijke betaling van alle kosten, 
schadevergoedingen, interesten enz. 

 
 

Artikel 21: Bekendmakingwijze 

 
21.1. Alle correspondentie en uitwisseling van gegevens tussen de BGDN en de Gebruiker van het 

GDN in uitvoering van onderhavige Voorwaarden, geschieden conform de bepalingen van het 
Technisch Reglement. 

 

21.2. Contactpersonen: Zie bijlage 6 van het Contract. 
 

Artikel 22: Niet-overdraagbaarheid van rechten – faillissement  

 

22.1. De BGDN en de Gebruiker van het GDN kunnen het Contract vrij overdragen aan een verbonden 

onderneming, zoals gedefinieerd in artikel 1:20, 1° van het Wetboek van vennootschappen en 



 DNB BA 08/2020 

13 / 17 

verenigingen van 23 maart 2019, op voorwaarde dat die verbonden onderneming er zich toe 

verbindt de verbintenissen van het Contract te zullen naleven. Bij overdracht aan een verbonden 

onderneming zullen de overdragende partij en de verbonden onderneming de andere Partij met 
een aangetekende brief voorafgaandelijk op de hoogte brengen. 

 
Overdracht van het Contract aan een derde - andere dan een verbonden onderneming - is enkel 

mogelijk na uitdrukkelijke goedkeuring door de andere partij en op voorwaarde dat die derde 

er zich toe verbindt de verbintenissen van het Contract te zullen naleven. Bij overdracht aan 
een derde zal een bijvoegsel aan het Contract opgemaakt worden. 

 
Indien één van de bij het Contract betrokkenen haar installaties op één of andere manier tijdelijk 

of definitief, geheel of gedeeltelijk, overdraagt, verhuurt of ter beschikking stelt van een derde, 
zal zij het nodige doen om het Contract door die derde te doen eerbiedigen. Met die derde zal 

daartoe een overeenkomst van overdracht als bijvoegsel aan het Contract ondertekend worden. 

Indien geen overdracht plaatsheeft, zal de BGDN alle nodige stappen ondernemen om de 
overdracht afdwingbaar te maken tegenover de oude en de nieuwe Gebruiker van het GDN, 

inclusief het eisen van schadevergoeding. 
 

22.2. Faillissement van de Gebruiker van het GDN stelt van rechtswege een einde aan het Contract. 

De op dat ogenblik door de gefailleerde partij verschuldigde bedragen worden onmiddellijk 
opeisbaar. 

 
 

Artikel 23: Aansprakelijkheid 

 

23.1. Variaties in spanning en frequentie 

 
Variaties in spanning en frequentie kunnen niet worden voorkomen, evenmin als storingen die 

onvermijdelijk zijn (zoals micro-onderbrekingen en spanningsdips) gegeven de structuur van 
het elektriciteitsnet, de stand van de techniek en wat men redelijkerwijze van de BGDN mag 

verwachten met verwijzing naar de norm NBN EN 50160 (spanningskarakteristieken van de 

openbare elektriciteitsnetten), zoals voorzien in het Technisch Reglement. De BGDN kan dan 
ook niet instaan voor schade als gevolg van dergelijke verschijnselen, wanneer deze zich 

voordoen zonder overschrijding van de norm NBN EN 50160, en dit ongeacht de oorzaak ervan. 
 

Wanneer bij variaties in spanning en frequentie en/of storingen de norm NBN EN 50160 zou 

worden overschreden, heeft de Gebruiker van het GDN recht op schadevergoeding als deze het 
rechtstreekse gevolg zijn van een fout van de BGDN, en dit overeenkomstig de hiernavolgende 

bepalingen. 
 

De Gebruiker van het GDN die gebruik maakt van installaties en/of toestellen die gevoelig zijn 
voor storingen en variaties in spanning en frequentie, zoals hierboven bepaald, zorgt ervoor dat 

zijn installaties hiertegen beveiligd worden. 

 
Teneinde zijn recht op schadevergoeding te vrijwaren, zal de Gebruiker van het GDN uitsluitend 

installaties en/of toestellen gebruiken overeenkomstig de geldende Europese normering. 
 

23.2. Aansprakelijkheidsregeling 

 
De BGDN is uitsluitend aansprakelijk voor de door de Gebruiker van het GDN geleden 

rechtstreekse materiële schade, wanneer is aangetoond dat deze schade het rechtstreekse 
gevolg is van een aan de BGDN toerekenbare fout. 

 
Bijgevolg is de BGDN niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in de zaak tenzij 

wordt aangetoond dat het gebrek te wijten is aan een fout van de BGDN. 
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De aansprakelijkheid van de BGDN is als volgt geregeld: 

a) in geval van bedrog of opzet, stelt de BGDN de Gebruiker van het GDN volledig (niet-

forfaitair) schadeloos; 
b) in geval van zware fout/nalatigheid is de aansprakelijkheid van de BGDN forfaitair 

geregeld, zoals nader bepaald in Bijlage A, evenwel zonder enige drempel of vrijstelling; 
c) in geval van (herhaalde) gewone fout/nalatigheid is de aansprakelijkheid van de BGDN 

beperkt tot het forfaitair bedrag, zoals nader bepaald in Bijlage A, en dit met in 

achtneming van de volgende regels: 

• in geval van een stroomonderbreking: enkel van zodra deze meer dan één uur 
bedraagt; 

• in alle andere gevallen buiten een stroomonderbreking: onder aftrek van een 

vrijstelling van € 250,00 per benadeelde Gebruiker van het GDN. 
 

De maximale vergoeding voor de door de Gebruiker van het GDN geleden rechtstreekse 
materiele schade wordt in ieder geval beperkt tot het bedrag van maximum € 625.000,00 voor 

het geheel van de vorderingen van de Gebruiker van het GDN en derden die in hun geheel of 

hoofdzakelijk gesteund zijn op een zelfde vastgestelde oorzaak. In voorkomend geval zullen de 
vorderingen van de Gebruiker van het GDN naar evenredigheid worden voldaan. 

 
Behoudens in geval van bedrog of opzet, zal de BGDN in geen geval aansprakelijk zijn voor 

onrechtstreekse schade of voor immateriële schade, waaronder maar niet beperkt tot 

winstderving, verlies van inkomsten, uurlonen, gebruiksverlies en/of onderbreking van 
activiteiten. 

 
De BGDN is volledig aansprakelijk voor lichamelijke schade en/of overlijden, waarvan is 

aangetoond dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een aan de BGDN toerekenbare 
fout. 

 

23.3. Schade t.g.v. werkzaamheden aan de Aansluiting of schade aan de Aansluiting door 
de Gebruiker van het GDN 

 
Aangezien de BGDN zich dient te gedragen als zorgvuldig exploitant bij het uitvoeren van 

werkzaamheden, is de BGDN ten opzichte van de Gebruiker van het GDN of van de Eigenaar 

van het betrokken vastgoed aansprakelijk voor de rechtstreekse materiële en/of lichamelijke 
schade veroorzaakt door zijn fout ter gelegenheid van werken aan de Aansluiting. De eerste 

drie alinea’s van artikel 23.2 zijn niet van toepassing. De laatste drie alinea’s van artikel 23.2 
zijn wel van toepassing. 

 
In geval van fout in hoofde van de Gebruiker van het GDN – of de Eigenaar van het vastgoed, 

als bewaarder van de installaties – zijn deze laatsten ten overstaan van de BGDN gehouden tot 

vergoeding van alle rechtstreekse materiële schade aan enige door de BGDN ter uitvoering van 
het Contract aangebrachte installatie, 

 
De Gebruiker van het GDN of de Eigenaar van het vastgoed vrijwaart de BGDN voor schade die 

door middel van de installaties van de Gebruiker van het GDN of de Eigenaar van het vastgoed 

wordt aangericht t.a.v. derden. 
 

23.4. Kennisgeving van aanspraak op schadevergoeding 
 

Indien de Gebruiker van het GDN of de Eigenaar van het gebouw een vordering tot 

schadevergoeding wil indienen, is deze gehouden de schade en de motivatie ervan bij middel 
van een (aangetekende) brief ter kennis te brengen aan de BGDN, binnen de 90 kalenderdagen 

volgend op het zich voordoen van de feiten die eraan ten grondslag liggen, behalve indien de 
Gebruiker van het GDN of de Eigenaar van het gebouw zich in de onmogelijkheid bevindt zijn 

vordering binnen deze termijn voor te leggen. Omgekeerd heeft de BGDN eveneens 90 
kalenderdagen, te rekenen vanaf kennisname van de schade en de identiteit van de daarvoor 

aansprakelijke persoon, om een vordering tot schadevergoeding in te dienen. 
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De BGDN maakt een objectief verslag op van de feiten. Op eenvoudig verzoek wordt dit verslag 

toegestuurd aan de Gebruiker van het GDN. Indien de BGDN op basis hiervan vaststelt dat de 
aansprakelijkheid van de BGDN in het gedrang komt, verzoekt hij de Gebruiker van het GDN 

naar een kostenraming van zijn schade. Op basis hiervan en rekening houdend met het bedrag 
van de eventuele schadevergoeding voorzien in onderhavige Voorwaarden, zal de BGDN het 

dossier al dan niet overmaken aan zijn verzekeraar. De BGDN of zijn verzekeraar informeert de 

Gebruiker van het GDN. 
 

Indien de BGDN vaststelt dat de schade van de Gebruiker van het GDN werd veroorzaakt door 
de Leverancier of Evenwichtsverantwoordelijke of door een andere netbeheerder, dan zal de 

BGDN de Gebruiker van het GDN in de eerste twee gevallen doorverwijzen naar de Leverancier, 
en in het laatste geval de zaak zelf afhandelen met de Gebruiker van het GDN. 

 

23.5. Verzekeringen 
 

De Gebruiker van het GDN verbindt zich ertoe de aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze 
Voorwaarden ter kennis te geven aan zijn verzekeraar, en voor al zijn risico’s de nodige 

verzekeringen te voorzien en af te sluiten. De Gebruiker van het GDN verbindt zich er eveneens 

toe ervoor te zorgen dat  deze verzekering(en)  uitdrukkelijk zullen vermelden dat de 
verzekeraar afziet van alle aanspraken of vorderingen tot vergoeding van schade tegenover de 

BGDN die de in artikel 22 voorziene aansprakelijkheidsregeling overschrijden. 
 

23.6. Relatie BGDN — Leverancier 
 

De aansprakelijkheden ten opzichte van de Leverancier worden geregeld in de 

Toegangsvoorwaarden. 
  

23.7. Overmacht 
 

1. In gevallen van overmacht en noodsituatie zoals omschreven in Hoofdstuk I.5 “Noodsituatie 

en overmacht” van het Technisch Reglement en onderhavige Voorwaarden zal de BGDN 
ingrijpen zoals voorzien in het Technisch Reglement. De opschorting van verplichtingen 

geschiedt conform het Technisch Reglement. 
 

2. Aanvullend bij de gevallen gedefinieerd in het Technisch Reglement als noodsituatie en 

overmacht worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: 
 

• een al dan niet verklaarde staat van oorlog, een oorlogsdreiging, een invasie, een 

gewapend conflict, een blokkade; 

• een revolutie, een opstand, een oproer, een manifestatie of elke andere volksbeweging; 

• een radioactieve of chemische besmetting of ioniserende stralingen en de gevolgen ervan, 

• wind, droogte, regens van ongewone intensiteit of duur, de ophoping van sneeuw of ijs, 
of andere uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, of het gebrek aan water ten 

gevolge van meteorologische of milieuproblemen; 

• stakingen, lock-outs, walk-outs of elk ander arbeidsconflict, 

• onvoorzienbare onbeschikbaarheden van de uitrustingen of installaties die eigendom zijn 
of onder het beheer staan van één van de betrokken partijen voor zover deze 

gebeurtenissen niet konden vermeden worden door toepassing van de regels van de kunst; 

• onderbrekingen veroorzaakt door derden; 

• de periodieke of permanente onmogelijkheid voor het Gesloten Distributienet om de 

geproduceerde of op het Gesloten Distributienet te brengen elektriciteit te ontvangen of 
de onmogelijkheid om via het Gesloten Distributienet elektriciteit te leveren voor zover 

deze omstandigheid niet kon worden vermeden door toepassing van de regels van de 
kunst; 

• ernstige ongevallen van personen. 
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3. Niettegenstaande wat voorafgaat, 

 

• leidt het ontstaan van overmacht niet tot de bevrijding van de schuldenaar van een 
verplichting die had moeten uitgevoerd worden vóór dat het geval van overmacht zich 

voordeed; 

• brengt, van zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, de in gebreke blijvende betrokken partij 
de andere betrokken partijen op de hoogte over de redenen voor de niet-uitvoering van 

haar verplichting en de verwachte duur van de overmacht; 

• levert de in gebreke blijvende betrokken partij alle redelijke inspanningen om zo snel 
mogelijk een einde te maken aan de onmogelijkheid om haar verplichtingen uit te voeren. 

 

23.8. Onvoorziene omstandigheden 
 

In omstandigheden die niet door deze Voorwaarden voorzien zijn of in situaties van 
hoogdringendheid, beslist de BGDN over de te volgen gedragslijn en onderneemt zij desnoods 

de nodige stappen om deze omstandigheden en situaties te verhelpen. Deze beslissingen 
verbinden alle betrokken partijen. 

 

Artikel 24: Toepasselijk recht, klachten en geschillenbeslechting 

 

24.1. Het Contract wordt beheerst door het Belgische recht. 
 

24.2. Zonder afbreuk te doen aan artikel 23.4 van deze Voorwaarden en met inachtname van bijlage 

6 “Contacten” van het Contract kan een klacht over de uitvoering van dit Contract schriftelijk 
ingediend worden bij de BGDN.  
 

De BGDN beantwoordt een klacht binnen tien werkdagen na ontvangst van die klacht. Indien 
van toepassing beschrijft de BGDN in zijn antwoord de aard en duur van het probleem en de 

acties die hij ertegen onderneemt.  
 

24.3. Zonder afbreuk te doen aan artikel 731 lid 2 van het Gerechtelijk Wetboek, doen de BGDN en 
de Gebruiker van het GDN tussen wie een geschil of conflict bestaat met betrekking tot het 

Contract alles wat redelijkerwijze in hun macht ligt om dit geschil of conflict, binnen een termijn 

van 30 dagen, op minnelijke wijze te regelen. 
 

24.4. In geval het geschil niet op minnelijke wijze wordt geregeld binnen een termijn van 14 dagen, 
zijn de rechtbanken van de plaats waar de zetel van de BGDN gevestigd is, bevoegd. 

 

 

Artikel 25: Interpretatie van de gebruikte termen 

 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, houdt elke verwijzing naar een wet, reglement of naar een ander 

voorschrift ook een verwijzing in naar de bijlagen tot of wijzigingen van deze wet, dit reglement of 

voorschrift. 
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Bijlage A: Bepaling van de forfaitaire schadevergoeding 

 

 

• De forfaitaire vergoeding voor de rechtstreekse materiële schade van de Gebruiker van het GDN 
ingevolge een zware fout of nalatigheid van de BGDN wordt als volgt berekend: 

 
a. ingeval er zich bij de fout een stroomonderbreking voordoet: 

 

V = a1 x P x t 
 

waarbij  V = vergoeding, in € (Vmax = € 625.000,00) 
a1 = vergoedingscoëfficiënt = 0,40 €/kWh 

P = onderschreven vermogen, in kW 
t = aantal uren onderbreking, in h 

 

b. ingeval er zich bij de fout geen stroomonderbreking voordoet: 
 

V = a2 x P 
 

waarbij  V = vergoeding, in € (Vmax = € 625.000,00) 

a2 = vergoedingscoëfficiënt = 0,80 €/kW 
P = onderschreven vermogen, in kW 

 
 

• De forfaitaire vergoeding voor de rechtstreekse materiële schade van de Gebruiker van het GDN 

ingevolge een gewone fout of nalatigheid van de BGDN wordt als volgt berekend: 
 

a. ingeval er zich bij de fout een stroomonderbreking voordoet  

  
V = a1 x P x t 

   
waarbij: V = vergoeding, in € (Vmax = € 625.000,00) 

a1 = vergoedingscoëfficiënt = 0,40 €/kWh 

P = onderschreven vermogen, in kW 
t = aantal uren onderbreking, in h (t ≥ 1 uur) 

 

b. ingeval er zich bij de fout geen stroomonderbreking voordoet: 
  

V = a2 x P 

  
waarbij  V = vergoeding, in € (Vmin = € 250,00 en Vmax = € 625.000,00) 

a2 = vergoedingscoëfficiënt = 0,80 €/kW 
P = onderschreven vermogen, in kW 

 

 


