
MODEL VAN OVEREENKOMST 

          
 
Artikel 1. Deze overeenkomst is tussen:  
[[Naam en adres netbeheerder]] (hierna de netbeheerder genaamd), hierbij vertegenwoordigd door … 
[[Naam + functie]], die gemachtigd is de netbeheerder te verbinden. 
 
en 
 
[[Naam en adres certificaatgerechtigde]], hierbij vertegenwoordigd door … [[Naam + functie]], die 
gemachtigd is de certificaatgerechtigde te verbinden. 
 
Deze overeenkomst geeft uitvoering aan de Energiebeleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en 
de elektriciteitsdistributienetbeheerders ter ondersteuning van de groenestroomproductie in het Vlaamse 
Gewest. 
 
Art. 2. Deze overeenkomst heeft betrekking op een elektriciteitsopwekkinginstallatie, waarvoor de 
certificaatgerechtigde certificaten ontvangt, van het type [[type hernieuwbare energie]].  
 
De in het eerste lid vermelde installatie is gelegen in het gebied waarvoor de netbeheerder is aangesteld 
door de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (hierna: VREG) en is 
aangesloten op het distributienet dat door de netbeheerder wordt beheerd, op het volgende 
adres:………………………………………………………… [[adres]].  
 
De in het eerste lid vermelde installatie werd voor het eerst in gebruik genomen op [[datum]]. 
 
Art. 3. De netbeheerder verbindt er zich toe om gedurende de looptijd van deze overeenkomst, elk hem 
door de certificaatgerechtigde aangeboden groenestroomcertificaat, door de VREG uitgevaardigd voor de 
opwekking van hernieuwbare energie in de in artikel 2 vermelde installatie, te aanvaarden.  
 
De netbeheerder verbindt er zich toe om gedurende de hele looptijd van deze overeenkomst … euro per 
groenestroomcertificaat [[de op het moment van afsluiten van deze overeenkomst geldende 
minimumsteun, vastgesteld door de Vlaamse overheid voor het in artikel 2 bedoelde type installatie]] aan 
de certificaatgerechtigde uit te betalen. 
 
Art. 4. De certificaatgerechtigde verbindt er zich toe om de aangeboden groenestroomcertificaten effectief 
aan de netbeheerder over te dragen volgens de procedure vastgesteld door de VREG. 
 
Art. 5. Deze overeenkomst geldt voor tien jaar [[20 jaar bij zonne-energie]] vanaf de datum van de eerste 
ingebruikname van de installatie, vermeld in artikel 2. 
Voor het geval dat deze looptijd de resterende duur van de aanduiding als netbeheerder zou overtreffen, 
sluit de netbeheerder, na de verlenging van de aanduiding als netbeheerder,  onder dezelfde voorwaarden 
als in deze overeenkomst bepaald, een aanvullende overeenkomst voor de resterende looptijd van de in dit 
artikel bedoelde termijn. 
Indien aan het mandaat als netbeheerder vervroegd een einde wordt gesteld, wordt deze overeenkomst 
automatisch beëindigd. 
 
Art. 6. Voor geschillen betreffende deze overeenkomst is de rechtbank van eerste aanleg van het 
rechtsgebied waar de netbeheerder haar maatschappelijke zetel heeft, bevoegd. 
 
Opgemaakt in tweevoud te …………….………. op ……………….. . 
 
Voor de netbeheerder       Voor de certificaatgerechtigde 
 
.…….……………….       …………………… 


