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Informatiefiche 2018 

voor de  

houders van een leveringsvergunning voor aardgas 

 

CREG-Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

Directie voor de technische werking van de markten 
Nijverheidsstraat 26-38 

1040 Brussel 
T: +32 (0)2 289 76 74 

ccu@creg.be 
www.creg.be 

Informatie-aanvraag overeenkomstig artikel 20 van het KB van 12 juni 2001 betreffende de 

algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en de toekenningsvoorwaarden van de 

leveringsvergunningen voor aardgas, artikel 15/14, §§ 2 en 3, en artikel 15/16, §1, van de wet van 

12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van 

leidingen. 

http://www.creg.be/
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Aanwijzingen voor de invulling  

✓ De gevraagde informatie heeft betrekking op de hoeveelheid gas die in het voorbije jaar 

werd afgenomen door Belgische eindklanten en die vallen onder de bepalingen van 

voormeld KB. 

✓ In de vragenlijst wordt expliciet gevraagd wie instond voor de shippingactiviteiten 

(organisatie van het aardgasvervoer terwijl uzelf niet de eigenaar bent van het aardgas) voor 

het door U geleverde gas. Het is uiteraard mogelijk dat u beroep hebt gedaan op een andere 

onderneming die als netgebruiker geheel of gedeeltelijk het vervoer van uw aardgas heeft 

verzorgd hoewel uzelf als eigenaar van het aardgas instond voor de aardgaslevering en 

bijgevolg ook voor de facturering aan de afnemer.  Indien u ook shippingactiviteiten hebt 

verricht voor rekening van derden dan wordt gevraagd dit te vermelden. Bij de invulling van 

rubriek 6 dient rekening gehouden te worden met het totaal van de onderschreven 

capaciteiten op het vervoersnet, d.w.z. inclusief de activiteiten voor derden. 

✓ De gegevens bestrijken de periode van 01.01.2018 tot 31.12.2018. De antwoorden blijven 

beperkt tot wat werkelijk geobserveerd werd tijdens het afgelopen jaar. De vermelde 

gashoeveelheden (uitgedrukt in energie) moeten overeenkomen met de allocatiegegevens 

van Fluxys Belgium. Indien de gegevens overgemaakt door de leverancier en door Fluxys 

Belgium aan de CREG niet met elkaar overeenkomen, zal de CREG de betrokken gegevens 

ontvangen van de leverancier kunnen doorsturen aan Fluxys Belgium, beperkt tot de 

gegevens betreffende de energiehoeveelheden, en omgekeerd, teneinde commentaar 

dienaangaande te ontvangen van de betrokken partijen. 

✓ De energie-eenheden verwijzen steeds naar de calorische bovenwaarde van het aardgas. 

✓ De standaardinvulling betreft H-gas (‘rijk’ gas). Gelieve tevens alle relevante tabellen 

apart in te vullen voor L-gas (Slochteren, ‘arm’ gas). Die tabellen zijn aangeduid in de 

vragenlijst. Er wordt benadrukt dat de tabellen apart ingevuld moeten worden voor H en L-

gas. 

✓ Om dubbele bevraging van de houders van een leveringsvergunning te vermijden, wordt 

overlegd en samengewerkt met de gewestelijke regulatoren. Er werd in dat kader 

afgesproken dat de antwoorden op de vragen 2.1, 2.2, 3.2 en 7.1 ten vertrouwelijke titel aan 

de gewestelijke regulatoren zouden worden overgemaakt, met inachtneming van artikel 

15/16, §2, van de gaswet en van artikel 26, §2, van de wet van 29 april 1999 betreffende de 

organisatie van de elektriciteitsmarkt. Andere antwoorden kunnen later eventueel worden 

overgemaakt, in functie van de uitgedrukte behoeften. Indien u daartegen bezwaar heeft met 

betrekking tot specifieke vragen, wordt u verzocht dat aan te geven en te motiveren. 

✓ U bent vrij om aanvullende aantekeningen te maken op de vragenlijst en eventueel 

suggesties te bieden voor een aanpassing van de vragenlijst. 

✓ Gelieve de vragenlijst terug te bezorgen aan de CREG tegen 15.02.2019 in zowel een e-

versie als een papierversie gericht aan dhr. Andreas TIREZ, Directeur voor de technische 

werking van de markten, op bovenstaand adres. 
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Gebruikte afkortingen : 

- ACQ : Annual Contracted Quantity ; 

- AMR : Automatic Meter Reading ; 

- GEL : Gas Exchange Location ; 

- H-gas : Hoogcalorisch gas ; 

- L-gas : Laacalorisch gas (Slochterengas) ; 

- LNG : Liquefied Natural Gas ; 

- NACE : Nomenclature des Activités économiques dans la Communauté Européenne ; 

- OS/GOS : Ontvangststation / Geaggregeerd Ontvangststation. 

 

Indexen kruistabellen 

S sector (categorie van het herleveringspunt) 

 s=1 levering aan een OS/GOS (interconnectiepunt met het distributienet –  

   houdt de leveringen aan AMR klanten aangesloten op het distributienet in) 

 s=2 industrie (rechtstreeks aangesloten op het vervoersnet) 

s=21 ijzer en staal (NACE_2008 Groups 24.1, 24.2, 24.3 en classes 24.51, 24.52) 

s=22 chemie en petrochemie (NACE_2008 Division 20,21 en 22) 

met aparte vermelding van het niet-energetische verbruik (als grondstof) 

s=221  energetisch 

s=222 niet-energetisch 

s=23 voeding (NACE_2008 Divisions 10, 11 en 12) 

s=24 andere industrieën 

s=3 elektriciteitsproductie, incl. warmtekrachtkoppeling (rechtstreeks aangesloten op het  

vervoersnet) 

s=4 wederverkoop op het vervoersnet (met uitsluiting van levering aan een OS/GOS, cfr s=1) 

 

P Belgische provincies en Hoofdstedelijk Gewest Brussel 

 p=1  West-Vlaanderen 

p=2  Oost-Vlaanderen 

p=3  Antwerpen 

p=4  Limburg 

p=5  Vlaams-Brabant 

p=6  Henegouwen 

p=7  Waals-Brabant 

p=8  Namen 

p=9  Luik 

p=10  Luxemburg 

p=11  Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Rubrieken: Er worden 9 rubrieken opgenomen in de informatiefiche. 

1. Identiteit van de leveringsonderneming 

2. Bevoorradingsbronnen 

3. Bevoorradingsroutes 
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4. Aardgasleveringen 

5. Leveringscontracten 

6. Vervoerscontracten 

7. Balancering vraag en aanbod 

8. Incidentenbeheer 

9. Prijs- en boekhoudkundige gegevens  

1. Identiteit van de leveringsonderneming 

Gelieve uw coördinaten in te vullen 

Naam leveringsonderneming 
 

Adres 
 

Contactpersoon 
 

Tel 
 

e-mail 
 

Telefoonnummer van de 

dispatching bereikbaar 24 uur 

op 24 

 

E-mail adres van de 

dispatching bereikbaar 24 uur 

op 24 

 

 

De ingezamelde persoonsgegevens zullen door de CREG worden gebruikt voor haar taak van toezicht en controle 

op de toepassing van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door 

middel van leidingen en de uitvoeringsbesluiten ervan. Meer informatie over de verwerking van uw gegevens 

kunt u terugvinden in ons Privacybeleid. 

 

2. Bevoorradingsbronnen: volledige portefeuille van de onderneming 

Hier wordt de internationale marktsituatie (de volledige aardgasbevoorradingsportefeuille, incl. 

bestemd voor de Belgische markt) van de leveringsonderneming bevraagd met oog op een 

beoordeling van de algemene leveringszekerheid van de leveringsonderneming. 

2.1. Relatie tussen de leveringsactiviteiten en de shippingactiviteiten 

De onderneming voert volledig zelf de shippingactiviteiten uit op het netwerk van Fluxys 

Belgium. Zij is zelf eigenaar van het aardgas, zij levert het aardgas en factureert aan de 

afnemer: Ja / Neen 

https://www.creg.be/nl/privacybeleid
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Opmerking: de hoeveelheden worden behandeld in sectie 6. 

 

2.2. De oorsprong (producenten) van het aardgas van de volledige (Europese) 

bevoorradingsportefeuille in eigendom van de onderneming (EU 28) met het aandeel 

bestemd voor eindverbruik in België (levering hetzij aan eindafnemers rechtstreeks 

aangesloten op het vervoersnet, hetzij aan een OS/GOS): land van oorsprong en 

hoeveelheid werkelijk geleverd aardgas in 2018 [in kWh – er wordt gevraagd om de 

gemiddelde calorische bovenwaarde van het gas aan te geven in functie van de 

oorsprong]. 

volledige bevoorradingsportefeuille (L en H-gas apart vermelden) aandeel Belgïe 

Pijpleidingengas 

Land Producent kWh % 

    

    

    

LNG 

Land Producent kWh % 

    

    

    

2.3. Het aandeel van de contracten afgesloten met producenten, en andere 

bevoorradingscontracten, in de volledige (Europese) bevoorradingsportefeuille in 
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eigendom van de onderneming (EU 28) [in procenten, verwijzend naar de werkelijk 

geleverde hoeveelheden in 2018, zoals vermeld in tabel 2.1]. 

 Contracten met 

producenten            

> 5 jaar resterend 

vervalt na 

31.12.2022 

Contracten met 

producenten            ≤ 5 jaar 

resterend 

vervalt vóór 01.01.2023 

Contracten op minstens één 

jaar afgesloten met andere 

leveranciers 

Spotbevoorrading en 

contracten met een 

looptijd van minder dan 1 

jaar 

 ... % ... % ... % ... % 

Flexibiliteit rond de ACQ ? 

Flex + :   + … % + … % + … % + … % 

Flex - :    -  … % -  … % -  … % -  … % 

Aantal tegenpartijen ? 

 … … … 
… 

Aantal contracten ? 

Met indexatie olie ? … … … … 

Met indexatie 

gasbeurs ? 

… … … … 

Met indexatie olie + 

gasbeurs ? 

… … … … 

Andere ? … … … … 

 

Met betrekking tot de hierboven gedefinieerde categorieën dient te worden verstaan : 

▪ Onder « contracten met producenten > 5 jaar resterend» : alle contracten met producenten of 

hun tussenpersonen behorende tot dezelfde groep, alsook de contracten van minder dan 5 jaar 

die stilzwijgend verlengbaar zijn, met inbegrip van de eigen productie voor zover die productie 

kan voortgezet worden over een periode van minstens 5 jaar; 

▪ Onder « contracten met producenten ≤ 5 jaar resterend » : alle contracten met producenten, met 

inbegrip van eigen productie, die niet thuishoren in de vorige categorie ; 

▪ Onder « contracten op minstens één jaar afgesloten met andere leveranciers » : alle contracten die 

niet afgesloten zijn met producenten noch met hun tussenpersonen behorende tot dezelfde groep, 

voor een duur van minstens één jaar, alsook de contracten van minder dan 1 jaar die stilzwijgend 

verlengbaar zijn ; 

▪ Onder « spotbevoorrading en contracten met een looptijd van minder dan 1 jaar » : alle contracten 

die niet thuishoren in een van de bovenvermelde categorieën. 
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2.4. De hoeveelheid aardgasverkoop met onderscheid van verkoop door uw onderneming 

voor eindverbruik (inclusief levering aan een OS/GOS) en wederverkoop op andere 

punten van het vervoersnet [in kWh]. Er wordt gevraagd om het onderscheid te maken 

tussen België, desgevallend het thuisland van de onderneming, en andere Europese 

landen (EU 28). 

 

 

 

Land 

Levering aan eindverbruikers Wederverkoop (met uitsluiting van 

levering aan een OS/GOS) 

S=4 
levering aan een 

OS/GOS (S=1) 

Levering aan industrie en 

elektriciteitsproductie (S= 2, 3)  

kWh kWh kWh 

België    

Thuisland 

(……….) 

   

Overige    

Door “wederverkoop” wordt de verkoop aan andere leveranciers bedoeld (S=4). Daarin is het 

netto-resultaat van de trading-activiteiten van de onderneming inbegrepen. 

2.5. De hoeveelheid opgeslagen aardgas in uw eigendom [in kWh]. 

Opslaglocatie opslag 01.01.2018 

kWh 
opslag 31.12.2018 

kWh 

Loenhout   

 

 

      2.6.  In welke landen buiten België beschikte uw onderneming over opslagcapaciteit in 

2018?  (Zoniet “geen” gelieve dan te vermelden). Gelieve de landen op te geven 

volgens stijgende belangrijkheid in uw portefeuille. 

 

 

Landen 

…… 

…… 

…… 

…… 
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3. Bevoorradingsroutes voor de Belgische markt 

3.1. De vervoersroutes waarop de onderneming houder van de leveringsvergunning zelf 

vervoerscapaciteit heeft gereserveerd vanaf de locatie(s) waar fysisch het aardgas 

upstream wordt afgenomen (ev. productiezone) tot aan de Belgische grens, voor haar 

eigen bevoorradingscontracten met een looptijd van minstens een jaar. Alle 

vervoersondernemingen waarop een beroep is gedaan voor overbrenging vanaf het punt 

van fysische afname (productiezone) tot aan het ingangspunt van het Belgisch 

vervoersnet in opeenvolgende volgorde vermelden, volgens het voorbeeld hieronder. 

(Aardgasopslag elders dan in België kan ook een afnamepunt zijn) 

Afnamepunt vervoersondernemingen 

Noorse velden (1) Gassco –OGE 

(2) Gassco – GUD - GTS 

  

  

3.2. De ingangspunten van het Belgisch vervoersnetwerk waarvan gebruik is gemaakt 

(inclusief in backhaul) voor binnenlands vervoer (d.w.z. vervoer tot een eindklant of een 

OS/GOS, vervoer met het oog op verkoop op ZTP/Zeebrugge Beach niet inbegrepen) en 

de hoeveelheid aardgas per ingangspunt [in kWh]. 

Zie bijgevoegd EXCEL-tabel # 3.2. 
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4. Aardgasleveringen voor de Belgische markt 

Jaarprofiel 

4.1. De hoeveelheid geleverd aardgas (aardgasverkoop door uw onderneming) per sector s, 

per provincie p (incl. Brussels Hoofdstedelijk Gewest) [in kWh]. 

Zie bijgevoegd EXCEL-tabel # 4.1. 

Enkel voor de leveringen aan sector s=1 (OS/GOS) wordt aanvaard, indien de bestanden van de 

onderneming niet toelaten om de cijfers per provincie op te splitsen, dat één globaal cijfer wordt 

gegeven. 

4.2. De distributienetten bevoorraad door uw onderneming (aardgasverkoop door uw 

onderneming). 

Aantal en namen van de 

distributienetten bevoorraad door uw 

onderneming: 

 

 

4.3. Het aantal en verloop van uw aardgasklanten per sector s. Per “klant” wordt verstaan, in 

het kader van deze vraag, één “GEL_ID” (“Gas Exchange Location”) zoals meegedeeld 

met de allocatiegegevens van Fluxys Belgium, behalve voor wat betreft de AMR klanten 

aangesloten op een distributienet (eerste lijn van de tabel). Uw klanten die gas afnemen 

zowel voor een industrieel proces als voor een warmtekrachtkoppeling centrale (WKK) 

worden vermeld in categorie s=3: elektriciteitsproductie. 

Zie bijgevoegd EXCEL-tabel # 4.3. 

 

4.4. Indien uw onderneming tevens actief is als leveringsonderneming (aardgasverkoop door 

uw onderneming) op het distributienet, gelieve dan die leveringen op te splitsen tussen 

levering aan niet-telegemeten klanten, telegemeten industriële verbruikers en 

telegemeten elektriciteitsproductie-installaties (inclusief WKK) . 

Zie bijgevoegd EXCEL-tabel # 4.4. 
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Maandprofiel 

4.5. De verdeling van de aardgasverkoop door uw onderneming over de maanden voor de 

sector s=1 (levering aan een OS/GOS van het distributienet): hoeveelheid aardgas per 

maand [in kWh]. (L en H-gas apart vermelden) 

Zie bijgevoegd EXCEL-tabel # 4.5. 

4.6. De verdeling van de aardgaslevering van uw onderneming over de maanden voor de 

sector s=2 en sector s=3 (enkel afnemers rechtstreeks aangesloten op het vervoersnet van 

Fluxys Belgium): hoeveelheid aardgas per maand [in kWh]. (L en H-gas apart vermelden) 

Zie bijgevoegd EXCEL-tabel # 4.6. 

Dagprofiel 

4.7. De extreme piek- en daldagvraag (leveringen/aardgasverkoop aan alle sectoren 

uitgenomen s=4): datum en hoeveelheid aardgas [in kWh]. 

 datum kWh 

Extreme piekdagvraag H-gas   

Extreme piekdagvraag L-gas   

Extreme daldagvraag H-gas   

Extreme daldagvraag L-gas   

4.8. Het bevoorradingsprofiel voor de piekdag : hoeveelheid aardgas genomineerd per 

ingangspunt voor leveringen aan alle sectoren uitgenomen s=4 [in kWh]. L en H-gas apart 

vermelden. 

Zie bijgevoegd EXCEL-tabel # 4.8. 
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Uurprofiel 

4.9. De extreme piek- en daluurvraag (leveringen/aardgasverkoop aan alle sectoren 

uitgenomen s=4): tijdstip en hoeveelheid aardgas [in kWh]. 

 datum & uur kWh 

Extreme piekuurvraag H-gas   

Extreme piekuurvraag L-gas   

Extreme daluurvraag H-gas   

Extreme daluurvraag L-gas   

5. Leveringscontracten voor de Belgische markt 

5.1. De vaste leveringscontracten (aardgasverkoop door uw onderneming) per sector s: 

aandeel [in kWh] en onderschreven maximum jaarhoeveelheid (ACQ) [in kWh]. 

Sector aandeel contracten 

 1 jaar (%) 

aandeel contracten  

> 1 jaar (%) 

ACQ 

(kWh) 

s=1 levering aan een 

OS/GOS van het 

distributienet 

   

s=21 ijzer en staal    

s=221 chemie en 

petrochemie energetisch 

   

s=222 chemie en 

petrochemie niet-

energetisch (als grondstof) 

   

s=23 voeding    

s=24 andere industrieën    

s=3 elektriciteitsproductie 

(incl. 

warmtekrachtkoppeling) 

   

s=4 wederverkoop op het 

vervoersnet 

   

 

5.2. De niet-vaste leveringscontracten (aardgasverkoop door uw onderneming) per sector 

s die op vraag van de klant kunnen worden onderbroken: aandeel [in kWh], maximaal 

onderschreven jaarhoeveelheid (ACQ) [in kWh], maximaal onderbreekbaar debiet en 
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maximaal onderbreekbaar volume (= maximaal onderbreekbaar debiet * maximale 

gecumuleerde duur van alle onderbrekingen) en het totaal aantal onderbrekingen. 

Sector aandeel 

Contracten 

≤ 1 jaar 

(%) 

aandeel 

Contracten 

> 1 jaar 

(%) 

ACQ Onder-

breekbaar 

debiet 

Onder-

breekbaar 

volume 

Aantal & duur  

Effectieve onderbrekingen 

(kWh) (kWh/h) (kWh) aantal duur* (# uur) 

    min gemid. max 

s=1 levering aan een 

OS/GOS van het 

distributienet 

         

s=21 ijzer en staal          

s=221 chemie en 

petrochemie 

energetisch 

         

s=222 chemie en 

petrochemie niet-

energetisch 

         

s=23 voeding          

s=24 andere industrieën          

s=3 

elektriciteitsproductie 

(incl. 

warmtekrachtkoppeling) 

         

s=4 wederverkoop op 

het vervoersnet 
         

*bij meer dan 1 onderbreking, geef de duur van de kortste onderbreking, de gemiddelde duur van een 

onderbreking en de duur van de langste onderbreking. 
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5.3. De niet-vaste leveringscontracten (aardgasverkoop door uw onderneming) per sector 

s die op uw vraag kunnen worden onderbroken: aandeel [in kWh], maximaal 

onderschreven jaarhoeveelheid (ACQ) [in kWh], maximaal onderbreekbaar debiet en 

maximaal onderbreekbaar volume (= maximaal onderbreekbaar debiet * maximale 

gecumuleerde duur van alle onderbrekingen) en het totaal aantal onderbrekingen. 

Sector aandeel 

Contracten 

≤ 1 jaar 

(%) 

aandeel 

Contracten 

> 1 jaar 

(%) 

 

ACQ Onder-

breekbaar 

debiet 

Onder-

breekbaar 

volume 

Aantal & duur  

onderbrekingen 

(kWh) (kWh/h) (kWh) aantal Duur* (# uur) 

    min gemid. max 

s=1 levering aan een 

OS/GOS van het 

distributienet 

         

s=21 ijzer en staal          

s=221 chemie en 

petrochemie 

energetisch 

         

s=222 chemie en 

petrochemie niet-

energetisch (grondstof) 

         

s=23 voeding          

s=24 andere industrieën          

s=3 

elektriciteitsproductie 

(incl. 

warmtekrachtkoppeling) 

         

s=4 wederverkoop op 

het vervoersnet 
         

*bij meer dan 1 onderbreking, geef de duur van de kortste onderbreking, de gemiddelde duur van een 

onderbreking en de duur van de langste onderbreking. 

6. Overbrengingscontracten voor het Belgisch vervoersnet 

6.1. Gas geleverd voor eigen rekening (d.w.z. aardgas in uw eigendom dat door uw 

onderneming geleverd en verkocht werd)  

Gas waarvoor de onderneming de shipping 

(organisatie van het vervoer) zelf verzorgd heeft 
Shipping (organisatie van het vervoer) door 

derden 

kWh kWh 
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6.2. Shipping voor derden: de leveringsvergunninghouder geeft hier aan welke hoeveelheden 

aardgas in eigendom van een derden door haar werden verscheept in 2018. Tevens dient 

de naam van de onderneming voor wie de shippingactiviteiten uitgevoerd werden, 

vermeld te worden: 

onderneming (*): kWh 

  

  

  

(*) tabel desgevallend aan te vullen 

6.3. De totale, door uw onderneming aangekochte, capaciteitsreservatie voor 

aardgasoverbrenging via de primaire markt, telkens op de eerste dag van de maand 

[totaal beschikbare kWh/h op de betreffende dag, zijnde de optelsom van alle capaciteiten 

gereserveerd op jaar-, maand- of dagbasis]. 

Zie bijgevoegd EXCEL-tabel # 6.1. 

6.4. De vaste vervoerscontracten onderschreven door uw onderneming, hetzij tot een 

eindafnemer rechtstreeks aangesloten op het vervoersnet, hetzij tot de OS/GOS van een 

distributienet: aantal en totaal volume kWh/h/jaar gereserveerde capaciteit, telkens op de 

laatste dag van het jaar. 

 Aantal leverings- of 

herleveringspunten (GEL) 

kWh/h/jaar op 31/12/2018 

Vaste exit-capaciteitsreservatie met als 

herleveringspunt een eindafnemer 

rechtstreeks aangesloten op het vervoersnet 

  

Vaste exit-capaciteitsreservatie met als 

herleveringspunt de OS/GOS van een 

distributienet 

  

Vaste entry-capaciteitsreservatie   
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6.5. De niet-vaste en/of onderbreekbare vervoerscontracten die uw onderneming heeft 

onderschreven die op vraag van de vervoersnetbeheerder onderbroken kunnen 

worden: aantal contracten, totaal aantal & duur onderbrekingen en totaal volume 

gereserveerde (onderschreven) capaciteit in m³/h/jaar, telkens op de laatste dag van het 

jaar . 

 Aantal 

leverings- of 

herleverings-

punten 

kWh/h/jaar aantal & duur onderbrekingen 

 (op 31/12/2018) aantal duur* (# uur) 

 (GEL)   min gemid. max 

Niet-vaste exit-

capaciteitsreservatie met als 

herleveringspunt een 

eindafnemer rechtstreeks 

aangesloten op het 

vervoersnet 

      

Niet-vaste exit-

capaciteitsreservatie  met 

als herleveringspunt de 

OS/GOS van een 

distributienet 

      

Niet-vaste entry-

capaciteitsreservatie 

      

*bij meer dan 1 onderbreking, geef de duur van de kortste onderbreking, de gemiddelde duur van 

een onderbreking en de duur van de langste onderbreking. 

6.6. Indien uw onderneming houder is van opslagcapaciteit te Loenhout, gelieve de in 2018 

gereserveerde jaarlijkse capaciteiten te vermelden, voor het opslagjaar 2018-2019. 

 

 

Welk aandeel vertegenwoordigt uw opslagcapaciteit te Loenhout in het dekken van de 

flexibiliteitsbehoeften van uw onderneming in België ? ….% 

 Vaste capaciteit Onderbreekbare capaciteit 

Opslagcapaciteit (kWh)    

Injectiecapaciteit (kWh/h)   

Emissiecapaciteit (kWh/h) 
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7.  Balancering vraag en aanbod op de Belgische markt 

7.1. Een beschrijving van de manier waarop het evenwicht tussen het ingevoerde of gekochte 

aardgas en geleverde aardgas (aardgasverkoop door uw onderneming) wordt gerealiseerd 

(flexibiliteitsmiddelen). (L en H-gas apart vermelden) 

Toelichting: 

 

 

7.2. De hoeveelheid getransformeerd aardgas per maand H/L [in kWh]. 

 Transfo van Lillo Transfo Loenhout (cocooned)  

 In (kWh H-gas) Out (kWh gaz L) In (kWh gaz H) Out (kWh L-gas) 

Januari     

Februari     

Maart     

April     

Mei     

Juni     

Juli     

Augustus     

September     

Oktober     

November     

December     
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Indien uw onderneming L-gas levert (aardgasverkoop door uw onderneming) op de 

Belgische markt, waarom heeft uw onderneming :  

a) Geen conversiecapaciteit gereserveerd op de transfo van Lillo en/of Loenhout ?  

Hoe worden de flexibiliteitbehoeften van uw onderneming in België voor L-gas 

opgevangen ? 

Toelichting: 

 

 

 

 

b) Wèl conversiecapaciteit gereserveerd op de transfo van Lillo en/of Loenhout ? 

Welk aandeel vertegenwoordigt deze reservatie in het dekken van de 

flexibiliteitsbehoeften van uw onderneming in België ? ….%     
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8. Incidentenbeheer op de Belgische markt 

8.1. Per geval: de duur en de redenen van de incidentele onderbrekingen (niet contractueel 

voorzien) van aardgasleveringen (aardgasverkoop door uw onderneming). 

Duur : dag en uur van de onderbreking Toelichting 

Start einde  locatie oorzaak wijze van  

herstelling 

     

     

     

8.2. Treedt uw onderneming tevens op als back-up leveringsonderneming voor derden 

(leveringsonderneming(en) of netwerkoperator(en))? Geef een toelichting. 

Toelichting: 

 

 

 

 

8.3. Doet uw onderneming beroep op derden als back-up leveringsonderneming? Geef een 

toelichting. 

Toelichting: 

 

 

 

 

8.4. Is uw onderneming betrokken in ‘supplier of last resort’ akkoorden? Geef een toelichting.  

Toelichting: 
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8.5. Geef een toelichting i.v.m. de interne risicoregels inzake spreiding van de bevoorrading. 

Specifiek verwacht de CREG antwoord op de volgende vragen: 

 

a) Welk criterium hanteert uw onderneming omtrent de spreiding van de bevoorradingsbronnen? 

Toelichting: 

 

 

 

 

b) Welk criterium hanteert uw onderneming omtrent de spreiding van de 

bevoorradingsroutes? 

Toelichting: 

 

 

 

 

c) Welk criterium hanteert uw onderneming omtrent de minimumtemperatuur die wordt 

gehanteerd bij de samenstelling van de bevoorradingsportefeuille? 

Toelichting: 

 

 

 

 

d) Welke gevolgen heeft een shutdown van uw belangrijkste bevoorradingsbron op de 

levering aan eindklanten? Welke concrete acties voorziet uw onderneming? 

Toelichting: 

 

 

 

 

e) Welke zijn de gevolgen van een shutdown van uw belangrijkste ingangspunt voor de 

Belgische markt?  Welke concrete acties voorziet uw onderneming?  

Toelichting: 
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8.6.  De Verordening (EU) 2017/1938 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 

2017 betreffende maatregelen tot veiligstelling van de gasleveringszekerheid en houdende 

intrekking van Verordening (EU) nr. 994/2010Deze verordening is van toepassing met 

ingang van 1 november 2017. 

 

a)  Welke invloed heeft deze Verordening op de werking van uw onderneming? (zowel 

operationeel als op vlak van prijsbeleid) 

Toelichting: 

 

 

 

 

b) Welke gevolgen heeft de implementatie van de infrastructuurnorm (art. 5) op uw 

onderneming? 

Toelichting: 

 

 

 

 

c)  Welke gevolgen  heeft de implementatie van de leveringsnorm (art. 6) op uw 

onderneming?  

Toelichting: 
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9. Prijs- en boekhoudkundige gegevens voor de Belgische markt 

9.1. De gemiddelde aardgasaankoopprijs (volumegewogen gemiddelde prijs aan de Belgische 

grens, vervoerskosten in het buitenland inbegrepen) per maand (H-gas, L-gas) in 

EUR/kWh. Deze vraag betreft enkel de geleverde volumes aardgas in uw eigendom en 

niet de eventuele trading-activiteit van uw onderneming. (Ook een antwoord op deze 

vraag is noodzakelijk). 

Zie bijgevoegd EXCEL-tabel # 9.1. 

9.2. Gelieve, overeenkomstig artikel 20, 5° en 6° van het koninklijk besluit van 12 juni 2001, 

een bijlage te geven met betrekking tot de jaarrekeningen en de relevante elementen 

betreffende de financiële en technische toestand, de beheersstructuur en de 

administratieve organisatie van uw onderneming met het oog op het naleven van de 

verbintenissen op de Belgische markt. 

Gelieve daarvoor de volgende informatie te verschaffen: 

- Twee exemplaren van het jaarverslag 2018 van uw onderneming; 

- Melding van alle elementen, vermeld in uw vergunningsaanvraagdossier, die inhoudelijk 

gewijzigd zijn sinds de toekenning van de vergunning (onder meer betreffende de garanties, 

letter of comfort, statuten, organisatie, enz.). 

* * * 


