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1. INTRODUCTION 

En application des articles 15/5undecies, § 3, 15/7 et 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6° de la loi du 12 

avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, la COMMISSION DE 

REGULATION DE L’ELECTRICITE ET DU GAS (CREG) examine ci-après la proposition soumise par 

Interconnector (UK) Limited de règlement d’accès modifié pour l’accès à l’interconnexion Zeebrugge – 

Bacton et de règles pour le service de reprofilage 2017 et le service de conversion simplifiée 2017.  

La demande, que l’Interconnector (UK) Limited a soumise par e-mail à la CREG le 2 décembre 2016, 

comporte les documents suivants : 

- La demande et le rapport de consultation relatifs à la proposition de service de reprofilage et 

de service de conversion simplifiée, assortis des documents soumis à la consultation des 

acteurs du marché ; 

- La réaction écrite de 9 acteurs du marché ; 

- Le règlement d’accès modifié d’IUK, soumis pour approbation ; 

- La méthodologie de tarification relative au contrat d'accès conclu avec Interconnector (UK) et 

au règlement d’accès d'Interconnector (UK), soumise pour approbation ; 

- Les règles du service de reprofilage 2017, soumises à titre informatif ; 

- Les règles du service de conversion simplifiée 2017, soumises à titre informatif ; 

- Le rapport d’évaluation d’IUK relatif au respect des dispositions légales applicables. 

Dans sa décision (B)1442/3 du 22 décembre 2016, la CREG s’était déjà prononcée sur la prolongation 

de la méthodologie de tarification relative au contrat d’accès conclu avec Interconnector (UK) et au 

règlement d’accès d’Interconnector (UK) jusqu’à l’année calendrier 20171.  

Cette décision se compose, en plus du lexique, de cinq parties, à savoir cette introduction, le cadre 

légal de la présente décision, ses antécédents, l'évaluation des documents soumis et la conclusion. 

La présente décision a été prise par le comité de direction de la CREG lors de sa réunion du 1er février 

2017. 

 

  

                                                           

1 Décision CREG (B)1442/3 du 22 décembre 2016 : http://www.creg.be/fr/publications/decision-b14423 

http://www.creg.be/fr/publications/decision-b14423
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LEXIQUE 

« CREG » : la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, à savoir l’organisme fédéral 

autonome créé par l’article 23 de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de 

l’électricité ; 

« IUK » : la société de droit anglais Interconnector (UK) Limited certifiée par la CREG le 11 juillet 2013 

; 

« Loi gaz » : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, 

telle que modifiée dernièrement par la loi du 25 décembre 2016 ;  

« Directive 2009/73 » du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles 

communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ; 

« Règlement 715/2009 » du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les 

conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 

1775/2005 ; 

« NC BAL » : Règlement 312/2014 de la Commission du 26 mars 2014 relatif à l’établissement d’un 

code de réseau sur l’équilibrage des réseaux de transport de gaz ; 

« NC CAM » : Règlement 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l’établissement d’un 

code de réseau sur les mécanismes d’attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz 

et complétant le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil ; 

« Code de bonne conduite » : Arrêté royal du 23 décembre 2010 relatif au code de bonne conduite en 

matière d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel, à l’installation de stockage de gaz naturel et 

à l’installation de GNL et portant modification de l’arrêté royal du 12 juin 2001 relatif aux conditions 

générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions d’octroi des autorisations de fourniture de 

gaz naturel ; 

« IAA » : contrat d'accès d’ IUK ; 

« IAC » : règlement d'accès d’ IUK ; 

« SUA » : contrat d’utilisateur du système ; 

« TSO » : gestionnaire de réseau de transport ; 

« ISIS » : Interconnector Shippers Information System ;  

« STA » : contrat standard de transport. 
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2. CADRE LÉGAL 

 LÉGISLATION EUROPÉENNE 

 L'article 2, alinéa 4, de la Directive 2009/73 définit le « gestionnaire de système de 

transmission » comme suit : « une personne physique ou morale qui effectue le transport et est 

responsable de l’exploitation, de la maintenance et, si nécessaire, du développement du réseau de 

transport dans une zone donnée et, le cas échéant, de ses interconnexions avec d’autres réseaux, et 

chargée de garantir la capacité à long terme du réseau à satisfaire une demande raisonnable de 

transport de gaz. » 

 L’article 39, alinéa 1er de la directive 2009/73 prévoit que : « Chaque État membre désigne une 

seule autorité de régulation nationale au niveau national. » En Belgique, il s'agit de la CREG et en 

Grande-Bretagne de OFGEM. 

 L’article 10, alinéa 1er de la directive 2009/73 prévoit que : « Avant qu’une entreprise soit agréée 

et désignée comme gestionnaire de réseau de transport, elle est certifiée conformément aux 

procédures visées aux paragraphes 4, 5 et 6 du présent article et à l’article 3 du règlement (CE) n° 

715/2009. »  

 Dans sa décision du 13 juillet 20132, la CREG a certifié IUK, en application de l’article 10(1) de la 

directive gaz 2009/73/CE et en application de l’article 15/14, § 2, 26° de la loi gaz, sous conditions à 

remplir par IUK pour le 3 mars 2015 au plus tard. 

Dans sa décision du 9 octobre 20153, la CREG a rendu, en application des articles 8, § 4ter et 15/14, § 

2, 26° de la loi gaz, à la suite de la réouverture d’une procédure de certification vis-à-vis d’IUK, une 

décision positive concernant la procédure de certification. 

 L'article 41, alinéa 6 de la directive 2009/73 prévoit : « Les autorités de régulation se chargent 

de fixer ou d’approuver, suffisamment à l’avance avant leur entrée en vigueur, au moins les méthodes 

utilisées pour calculer ou établir : 

c) l’accès aux infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d’attribution des 

capacités et de gestion de la congestion. 

 L'article 41, alinéa 9, de la directive 2009/73 prévoit : « Les autorités de régulation surveillent la 

gestion de la congestion des réseaux nationaux de transport de gaz, y compris des interconnexions, et 

la mise en œuvre des règles de gestion de la congestion. À cet effet, les gestionnaires de réseau de 

transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris 

l’attribution de capacités, aux autorités de régulation nationales. Les autorités de régulation nationales 

peuvent demander la modification de ces règles. 

 Conformément aux articles 42, alinéa 1er, et 42, alinéa 2, a) et c) de la directive 2009/73, les 

autorités de régulation des États membres sont tenus de coopérer sur les questions transfrontalières. 

 Le règlement 715/2009 vise à établir des règles non discriminatoires plus détaillées concernant 

les conditions d'accès pour les systèmes de transport de gaz naturel en vue de garantir le bon 

fonctionnement du marché intérieur du gaz et à prévoir des mécanismes d'harmonisation des règles 

                                                           

2 Décision finale (B)130711-CDC-1236 relative à « la demande de certification d’Interconnector (UK) Limited » 
3 Décision finale (B)151009-CDC-1429 relative à « l'ouverture d'une procédure de certification à l'égard d'Interconnector (UK) 

Limited » 



 

Version non confidentielle  6/26 

d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers de gaz. Cela comprend entre autres la fixation de 

principes harmonisés en matière d'établissement de services d'accès aux tiers, la fixation de principes 

harmonisés pour l'allocation des capacités et la gestion des congestions, la détermination d’exigences 

de transparence et de règles d'équilibrage et la facilitation des échanges de capacités4.  

 Conformément à l’article 12, alinéa 2 du règlement 715/2009, les GRT favorisent la mise en place 

de modalités pratiques permettant d'assurer une gestion optimale du réseau et encouragent 

l'établissement de bourses de l'énergie, l'attribution coordonnée de capacités transfrontalières par 

des solutions non discriminatoires basées sur le marché, en tenant dûment compte de l'intérêt 

spécifique des ventes aux enchères implicites pour les attributions à court terme, et l'intégration de 

mécanismes d'équilibrage. 

 Plus particulièrement, l'article 14 du règlement 715/2009 prévoit en matière de services d'accès 

aux tiers que les GRT : 

a) « veillent à offrir des services à l’ensemble des utilisateurs du réseau de façon non 

discriminatoire ; 

b) offrent aux tiers des services d'accès aussi bien fermes qu'interruptibles. Le prix de la capacité 

interruptible reflète la probabilité d’interruption ; 

c) offrent aux utilisateurs du réseau des services tant à long terme qu'à court terme ; 

Concernant le point a) du premier alinéa, lorsqu'un gestionnaire de réseau de transport offre un même 

service à différents clients, il le fait à des conditions contractuelles équivalentes, en ayant recours soit 

à des contrats de transport harmonisés, soit à un code de réseau commun approuvés par l'autorité 

compétente conformément à la procédure prévue à l'article 41 de la directive 2009/73/CE." 

 De plus, les articles 16, 18 et 20 du règlement 2009/73 exposent des principes généraux en 

matière, respectivement, de mécanismes d'allocation de capacité et de procédures en cas de gestion 

de la congestion au niveau des GRT, d'exigences de transparence dans le chef des GRT et de 

consignation de données par les gestionnaires des systèmes. 

 Ces principes, qui découlent du règlement gaz et bénéficient d'une application directe, priment 

sur les dispositions de la législation nationale en cas de contradiction. 

 Les instances régulatoires veillent également à ce que les orientations de l'annexe 1 du 

règlement 715/2009 soient prises en considération. Ces orientations relatives aux CMP ont été 

modifiées par l’arrêté du 30 avril 2015 et sont entrées en vigueur le 20 mai 2015. 

 Enfin, le troisième paquet énergie prévoit aussi, pour renforcer la coopération et la coordination 

entre GRT, l'obligation de créer des codes de réseau régissant la fourniture d’un accès transfrontalier 

effectif et transparent aux réseaux de transport.  

 Dans ce cadre, les codes de réseau suivants sont déjà entrés en vigueur : 

a) NC BAL, entré en vigueur le 1er octobre 2015. Le considérant 8 mentionne : « Le présent 

règlement est appliqué en tenant compte du caractère spécifique des interconnexions. » 

 

 

                                                           

4 Voir champ d'application à l'art. 1er du règlement 715/2009 
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b) NC CAM, entré en vigueur le 1er novembre 2015 ; Le considérant 6 mentionne : « Le présent 

règlement s’applique aux capacités non exemptées dans de grandes infrastructures nouvelles 

bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 32 de la directive 2009/73/CE ou en vertu de 

l’article 18 de l’ancienne directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil (3), pour 

autant que l’application du présent règlement ne remette pas en cause cette dérogation et 

compte tenu du caractère spécifique des interconnecteurs lors du groupement. »  

 Les NC BAL et CAM ont été adoptés sous la forme d'un règlement et trouvent par conséquent 

une application directe, ce qui leur donne une primauté sur la législation nationale en matière de 

questions transfrontalières en cas de contradiction. Il en va de même pour les CMP en annexe du 

règlement 715/2009. 

L'allocation de capacités à l'interconnexion n'est révoquée ni en application de la directive 2009/73 ni 

en application de la directive 2003/55 : les NC précités sont donc intégralement d'application. 

 

 DROIT BELGE 

 En vertu de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière d’énergie5, 

il a été inséré, à l’article 1er de la loi gaz, un 60°bis rédigé comme suit : « gestionnaire d’une 

interconnexion » : une personne physique ou morale qui gère une interconnexion et est désignée 

conformément à l'article 8/1bis ». 

 L'article 15/5undecies de la même loi est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:  

«  § 3. Le gestionnaire d'une interconnexion est tenu de respecter les obligations suivantes : 

1° il développe, exploite et entretient l'interconnexion et en contrôle la sécurité, la fiabilité et 

l'efficacité, et ce dans des conditions économiquement acceptables, dans le respect de 

l'environnement et de l'efficacité énergétique ; 

2° les codes de réseau et les directives européennes adoptées sur la base du règlement (CE) n° 

715/2009 sont applicables au gestionnaire d'une interconnexion, étant tenu compte de la nature 

particulière d’une interconnexion ; 

3° tous les utilisateurs du réseau ont accès à l'interconnexion et aux services de transport à court 

et à long terme et ce d'une manière non-discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat 

de transport ; 

4° les conditions d'accès à l'interconnexion et aux services de transport, y compris les procédures 

d'allocation de capacité et de gestion de la congestion, doivent favoriser l'efficacité des échanges 

de gaz transfrontaliers et la concurrence. Elles visent à converger avec les conditions d'accès aux 

services de transport, y compris les procédures d'allocation de capacité et de gestion de la 

congestion, des réseaux de transport interconnectés. 

Avant son entrée en vigueur, le gestionnaire d'une interconnexion élabore un contrat de transport qui 

définit de manière détaillée les obligations mentionnées ci-dessus. Le contrat de transport est composé 

d'un contrat d'accès, d'un règlement d'accès et d'un programme d'accès. Après consultation du marché, 

                                                           

5 Publié au M.B. le 29 décembre 2016 
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le contrat de transport est soumis à l'approbation de la commission par le gestionnaire d'une 

interconnexion. 

La commission est compétente pour, le cas échéant, exiger de la part d'un gestionnaire d'une 

interconnexion de modifier les conditions du contrat de transport afin de veiller à ce que celles-ci soient 

proportionnées et appliquées d'une manière non-discriminatoire. 

Toute modification du contrat de transport, à l'initiative du gestionnaire d'une interconnexion ou à la 

demande de la commission, ne peut entrer en vigueur qu'après une consultation du marché et sous 

réserve d'une approbation par la commission. » 

 Dans l'article 15/14, § 2, deuxième alinéa de la loi gaz, un 6°bis qui définit que la CREG doit 

approuver le contrat de transport est inséré.  

La CREG dispose par conséquent de la compétence pour approuver les conditions d’accès aux 

infrastructures transfrontalières, y compris les procédures d'attribution de capacité et de gestion de la 

congestion.  

 Dans un souci d’exhaustivité, il convient également de préciser que l’article 25 de la loi gaz a été 

adapté et que les mots « d'application ni aux installations de l'Interconnector ni à celles » ont été 

remplacés par les mots « pas d'application aux installations ». 

 Le chapitre 3 de la loi du 25 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière 

d’énergie est entré en vigueur le 10e jour suivant sa publication au Moniteur belge, à savoir le 9 janvier 

2017.  

La présente décision prendra donc en compte ces nouvelles dispositions de la loi gaz. 

 

 CRITÈRES D’ÉVALUATION 

 En cas de compétence d’approbation, l'autorité compétente vérifie si l'acte à approuver est 

régulier et conforme à l'intérêt général6. 

Un acte n'est pas en contradiction avec une quelconque règle de droit s'il est conforme à la législation 

européenne et nationale. Ainsi, en vertu de sa compétence d’approbation, la CREG est chargée de 

veiller à ce que l'IAA, l'IAC et le SUA soient conformes à la législation, en premier lieu à la législation 

sectorielle (supérieure), et à ce que le droit d'accès au réseau de transport et les règles de loi régissant 

ce droit d’accès soient complétés de sorte à ce que le droit d'accès au réseau de transport de chaque 

affréteur IAA soit effectivement garanti. 

 Dans ce cadre, la CREG contrôlera en particulier si l'IAA, l'IAC et le SUA n'entravent pas l'accès à 

l'interconnexion (et ce faisant respectent l'article 15/7 de la loi gaz) et ne menacent pas la sécurité, la 

fiabilité et l’efficacité de l'interconnectoret des réseaux de transport limitrophes (et ce faisant, sont, 

par analogie, conformes aux obligations prévues par le gestionnaire à l'article 15/1, § 1er, 1° et 2° de la 

loi gaz selon lequel les gestionnaires respectifs sont tenus d'exploiter, entretenir et de développer, de 

façon économiquement acceptable, sûre, fiable et efficace, les installations de transport). 

                                                           

6 Voir entre autres VAN MENSEL, A., CLOECKAERT, I., ONDERDONCK, W. et WYCKAERT, S., De administratieve rechtshandeling 
– Een Proeve, Mys & Breesch, Gand, 1997, p. 101 ; DEMBOUR, J., Les actes de la tutelle administrative en droit belge, Maison 
Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1955, p. 98, n° 58 
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 Le libre accès au réseau de transport est essentiel pour la libéralisation du marché du gaz naturel 

et relève dès lors de l'ordre public. Le droit d'accès aux réseaux de transport constitue en effet l’un des 

piliers indispensables de la libéralisation du marché du gaz naturel7. Sachant que la concurrence 

pourrait apparaître sur le marché du gaz naturel et que les clients finals pourraient alors effectivement 

choisir leur fournisseur de gaz naturel, il est essentiel que ces clients finals et leurs fournisseurs aient 

un accès garanti aux réseaux de transport et qu'ils puissent exercer ce droit de manière non 

discriminatoire. En effet, c'est par les réseaux de transport que passe la quasi-totalité des molécules 

de gaz importées et consommées ou réexportées. Un fournisseur ne peut effectivement fournir le gaz 

naturel qu’il vend à son client que si lui et son client ont chacun accès aux réseaux de transport. Il faut 

ajouter à cela que la gestion de l’interconnector Zeebruges-Bacton est assurée par IUK, certifiée 

conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2009/73. Le droit d’accès à l'interconnectorest donc 

un principe de base et un droit fondamental qui ne peut être interprété de manière restrictive afin de 

permettre l'échange transfrontalier de gaz. Toute exception ou restriction par rapport à ce droit doit 

être explicitement prévue et faire l’objet d’une interprétation restrictive. Ainsi, l'article 15/7 de la loi 

gaz prévoit que les gestionnaires ne peuvent refuser valablement l'accès au réseau de transport que si 

: 1° le réseau ne dispose pas de la capacité requise pour assurer le transport, 2° l'accès au réseau 

entraverait la bonne exécution d'un service public par l'entreprise de transport concernée, et 3° l'accès 

au réseau pour l'entreprise de transport concernée entraînerait des difficultés économiques et 

financières en raison d'engagements de type « take-or-pay » qu'elle aurait acceptés dans le cadre d'un 

ou de plusieurs contrats d'achat de gaz conformément à la procédure définie à l'article 15/7, § 3 de la 

loi gaz. De plus, le refus doit être motivé. 

 La CREG estime donc qu’il ne peut être admis qu’IUK complique, limite ou entrave de quelque 

façon que ce soit le droit d’accès à l'interconnector en imposant des conditions de transaction 

inéquitables, déséquilibrées, déraisonnables ou disproportionnées, ce qui serait également contraire 

à l'intérêt général. 

 Le principe de non-discrimination découle directement de l’article 16(3) du règlement 715/2009, 

qui prévoit ce qui suit : « Les GRT mettent en œuvre et publient des procédures non discriminatoires 

et transparentes de gestion de la congestion qui facilitent les échanges transfrontaliers de gaz naturel 

de manière non discriminatoire et sont fondées sur les principes de non-discrimination et de libre 

concurrence. 

Les services proposés par IUK doivent satisfaire aux principes de transparence, d’objectivité et de non-

discrimination, ainsi qu’aux besoins d’un marché interne efficace. 

  

                                                           

7 Voir également le considérant 7 de la directive 2009/73, qui prévoit expressément qu’afin d’assurer une concurrence saine, 

il est nécessaire que l’accès au réseau soit non discriminatoire et transparent et puisse se faire à des prix raisonnables et le 
considérant 4 de la directive 2009/73, qui prévoit qu’il n’est toujours pas question d’un accès non discriminatoire au réseau. 
Enfin, l'on peut aussi renvoyer au considérant 11 du règlement 715/2009. 
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 CONSULTATION DES ENTREPRISES DE GAZ NATUREL CONCERNÉES 

 L'annexe 1 du règlement 715/2009, point 2.1, 6, prévoit que les GRT consultent les utilisateurs 

du réseau quant aux procédures relatives aux mécanismes d'attribution de capacité et aux procédures 

de gestion de la congestion pour les GRT, et quant à la mise en œuvre de ces procédures en cas de 

congestion contractuelle. 

 Tant le NC CAM que le NC BAL prévoient des obligations de consultation dans le chef des GRT 

ainsi que des instances régulatoires. 

 Pour évaluer les deux nouveaux services de transports (le service de reprofilage 2017 et le 

service de conversion simplifiée 2017) avec les utilisateurs de réseau, IUK a organisé une consultation 

de marché du 13 octobre 2016 au 10 novembre 2016. 

 L'article 42 du règlement d'ordre intérieur de la CREG8 prévoit que : « Le comité de direction peut 

enfin décider de ne pas organiser de consultation ou d'organiser une consultation non publique : 1° 

sans préjudice de l'article 40, 2°, à chaque fois qu'une consultation a été organisée précédemment, à 

l'initiative du comité de direction ou d'un tiers, et en fonction de l'effectivité de cette consultation au 

regard de la décision envisagée sur laquelle statue le comité de direction. En cas de consultation par un 

tiers, le comité de direction veille à ce que l'ensemble des documents et informations relatifs à la 

consultation, les réponses, ainsi qu'un rapport répondant aux observations reçues lui soient transmis. » 

 La CREG estime que, compte tenu de la consultation de marché organisée par IUK, il n'est plus 

nécessaire de soumettre en premier lieu un projet de décision à une consultation supplémentaire 

avant que la CREG ne puisse prendre une décision finale. 

 

 ENTRÉE EN VIGUEUR DU CONTRAT DE TRANSPORT 

 Le contrat de transport d’IUK n’entre en vigueur qu’après que la CREG ou OFGEM ont donné 

leur approbation à son sujet.  

 En application de l'article 18 du règlement 715/2009, IUK publie sur son site Web la date 

d'entrée en vigueur du contrat de transport, ainsi que le contrat de transport approuvé par la CREG et 

OFGEM. 

 Dans sa décision (B) 1465 du 9 octobre 20159, la CREG a approuvé le contrat de transport d’IUK, 

qui lui a été soumis par porteur le 13 juillet 2015 et les 14 et 21 août 2015, à l'exception du « rating 

test » mentionné à l'article 2 ainsi qu'à l'article 2.11 de l'annexe 2 du contrat d'accès (IAA). 

Le contrat de transport a été approuvé le 1er novembre 2015, en même temps que le NC CAM. 

  

                                                           

8    Publié au Moniteur belge le 12 janvier 2017 
9 Décision (B)151009-CDC-1465 relative à « la proposition introduite par Interconnector (UK) Limited de contrat d'accès 
conclu avec IUK, Règlement d'accès conclu avec IUK et Contrat d'utilisateur du système pour l'accès à l'Interconnector 
Zeebruges - Bacton » : http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1465FR.pdf 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1465FR.pdf
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 En application de l'article 41.10 de la directive gaz, la CREG a invité IUK à lui soumettre, à 

l’occasion de la prochaine adaptation, modification et/ou ajout apportés au contrat d'accès conclu 

avec IUK (IAA), au règlement d'accès conclu avec IUK (IAC) et au contrat d'utilisateur du système (SUA), 

mais au plus tard trois mois avant le 1er octobre 2018 et après consultation, une proposition adaptée 

tenant compte des remarques formulées dans les parties III et IV de sa décision 1465. 

 La présente décision porte uniquement sur des modifications apportées par IUK au règlement 

d’accès d’IUK (IAC). Aucune modification n’a été apportée au contrat d’accès conclu avec IUK (IAA). En 

d’autres termes, pour cette partie du contrat de transport, IUK doit encore donner suite à la décision 

1465 de la CREG. 
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3. ANTÉCÉDENTS 

 GÉNÉRALITÉS  

 IUK est propriétaire de, et gère, le gazoduc qui relie directement les marchés du gaz au 

Royaume-Uni et en Belgique et fournit des services de transport du gaz naturel dans le cadre de deux 

contrats de transport : 

- Le STA est le contrat de transport à long terme en vertu duquel toute la capacité technique reliée 

au début de l'exploitation du gazoduc Interconnector en octobre 1998 est vendue jusqu'au 30 

septembre 2018 ; 

- L'IAA, qui forme - avec l'IAC et le SUA -  le cadre contractuel en vertu duquel les affréteurs IAA 

peuvent acheter et utiliser de la capacité à long et à court terme, et ce tant pour l'offre et 

l'utilisation de capacité se libérant suite à la mise en œuvre de l'article 2.2 de l'annexe 1 du 

règlement 715/2009, à savoir la procédure relative à la gestion de la congestion en cas de 

congestion contractuelle, que pour toute la capacité se libérant à partir du 1er octobre 2018 en 

exécution du NC CAM et proposée sur la plate-forme d'échange PRISMA à partir du 1er novembre 

2015. 

 La proposition d’IAC modifié, ainsi que les règles du service de reprofilage et du service de 

conversion simplifiée 2017, font l’objet de la présente décision.  

 

 CONSULTATION DE MARCHÉ  

 Le 13 octobre 2016, IUK a lancé une consultation publique10 durant laquelle deux nouveaux 

services (le service de reprofilage et le service de conversion simplifiée 2017) ont été soumis à la 

consultation de tous les acteurs du marché, en leur demandant de transmettre leurs remarques, 

suggestions et commentaires. Cette consultation publique a pris fin le 10 novembre 2016.  

 IUK a reçu des réactions de neuf acteurs du marché, dont quatre ont précisé que leur réaction 

devait être traitée de manière confidentielle. Le rapport de consultation non confidentiel a été publié 

sur le site d'IUK11 avec les réactions non confidentielles des acteurs du marché. 

 Le 2 décembre 2016, IUK a transmis par e-mail la demande et le rapport de consultation relatifs 

à la proposition de service de reprofilage et de service de conversion simplifiée, assortis des documents 

qui ont été soumis aux acteurs du marché pour consultation, ainsi que les réactions écrites de neuf 

acteurs du marché, le règlement d’accès modifié d’IUK, les règles du service de reprofilage 2017 et les 

règles du service de conversion simplifiée 2017.  

 La méthodologie de tarification relative au contrat d'accès conclu avec Interconnector (UK) et 

au règlement d’accès d'Interconnector (UK) a été soumise en même temps. Dans sa décision (B)1442/3 

du 22 décembre 2016, la CREG s’était déjà prononcée sur la prolongation de la méthodologie de 

tarification relative au contrat d’accès conclu avec Interconnector (UK) et au règlement d’accès 

                                                           

10 Consultation publique IUK : http://www.interconnector.com/about-us/our-consultations/latest-consultation/ 
11 Rapport de consultation et réactions non confidentielles des acteurs du marché : http://www.interconnector.com/about-

us/our-consultations/latest-consultation/ 

http://www.interconnector.com/about-us/our-consultations/latest-consultation/
http://www.interconnector.com/about-us/our-consultations/latest-consultation/
http://www.interconnector.com/about-us/our-consultations/latest-consultation/
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d’Interconnector (UK) jusqu’à l’année calendrier 2017, sous réserve de l’approbation de ces nouveaux 

services par les régulateurs concernés12. 

 IUK a affirmé avoir tenu compte du feedback des acteurs du marché, reçu suite à la consultation 

de marché organisée du 13 octobre 2016 au 10 novembre 2016. 

  

                                                           

12 Décision CREG (B)1442/3 du 22 décembre 2016 : http://www.creg.be/fr/publications/decision-b14423 

http://www.creg.be/fr/publications/decision-b14423
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4. EVALUATION 

 GÉNÉRALITÉS 

 Le texte qui suit examine si les dispositions et conditions nouvelles et/ou modifiées exposées 

dans l'IAC qu'IUK impose à ses co-contractants sont raisonnables, équitables, équilibrées et 

proportionnelles, et par conséquent conformes à la législation et à l'intérêt général. Les documents 

qu’Interconnector (UK) Limited a soumis à l’approbation de la CREG par e-mail du 2 décembre 2016 

modifient le règlement d’accès d’IUK (IAC) et ajoutent les règles applicables au service de reprofilage 

2017 et au service de conversion simplifiée 2017.  

 L'absence de remarques concernant les documents soumis par IUK, ou le fait de les estimer 

acceptables, ne présume en rien d'un futur recours (motivé) à la compétence d'approbation de la 

CREG, même si le point concerné est à nouveau soumis sous forme identique à un moment ultérieur 

pour la même activité. 

 Sauf précision contraire, l'analyse qui suit est établie en conformité avec les parties, annexes, 

chapitres et titres successifs des documents soumis par IUK. 

 Si certains éléments des documents ont trait à un sujet commun, la CREG se réserve le droit de 

commenter ces éléments conjointement plutôt que point par point. Si nécessaire, la CREG tient 

compte du caractère particulier des modifications proposées et les commente point par point. 

 

 EXAMEN DU RÈGLEMENT D'ACCÈS – IAC 

 - Partie A : Introduction 

 L’IAC fixe les règles d'application aux affréteurs IAA souhaitant acheter et utiliser des services de 

transport. 

 Cette partie de l’IAC donne un bref aperçu des parties B à I (y compris) exposées ci-après. 

Compte tenu des modifications apportées aux parties B à I y compris (voir plus loin), la partie A a 

également fait l’objet d’adaptations çà et là. 

 La CREG approuve la partie A, Introduction. 

 - Partie B : Services de transport 

 Cette partie de l’IAC comprend les dispositions s’appliquant aux services de transport proposés 

par IUK. Une distinction y est faite entre les services de capacité (c’est-à-dire les services d’achat, 

d’enregistrement, de transfert, d’allocation, de cession et de rachat de capacités d’entry-exit), le 

service de conversion simplifiée et les autres services qu’IUK met occasionnellement à disposition des 

affréteurs IAA. L’offre de services proposée par IUK est rassemblée sous l’intitulé « services de 

transport » et est assortie, dans la proposition modifiée, de nouveaux services de capacité, à savoir le 

service de profilage, le service de conversion simplifiée et les autres services qu’IUK met 

occasionnellement à la disposition des affréteurs IAA. 
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 Le mécanisme d’allocation est défini au point 1.4. Au point 1.5, les règles de réservation 

applicables à un processus de réservation ont été ajoutées aux dispositions figurant au point 1.4. La 

CREG constate que les règles d’allocation de services de capacité définies dans le présent document 

ne sont pas tout à fait conformes aux dispositions du chapitre III du NC CAM, qui sont d’application 

depuis le 1er octobre 2015.  

 Les règles applicables au service de profilage proposé par IUK sont fixées au point 9. Au cours 

d'une fenêtre de reprofilage qu’il aura elle-même déterminée, IUK peut proposer le service de 

reprofilage, qui permet aux affréteurs IAA qui possèdent des capacités enregistrées entrant en 

considération d’en rendre une partie à IUK, conformément aux règles de reprofilage qu’IUK aura jugées 

applicables (voir plus loin au point 4.3 de la présente décision).  

 Le service de reprofilage modifie la nature des capacités allouées sur la base des dispositions 

figurant dans le NC CAM. L’article 9 du NC CAM prévoit que le GRT propose des produits de capacité 

standard sur une base infra journalière, journalière, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Le service de 

reprofilage permet à l’affréteur IAA de transformer un produit de capacité annuel standard en un 

produit de capacité mensuel ou trimestriel standard. Cela n’est pas conforme à l’article 8.3 du NC CAM, 

qui prévoit que les enchères de produits de capacité standard ont un ordre logique, en vertu duquel 

les produits qui portent sur une capacité annuelle doivent être proposés en premier, suivis du produit 

qui possède successivement la durée de capacité la plus courte pour une utilisation au cours d'une 

même période. En outre, le service de reprofilage permet de réserver à plus long terme des produits 

de capacité mensuels et trimestriels standard, ce qui est également en contradiction avec les articles 

12.1, 12.3 et 12.4, ainsi qu’avec les articles 13.1, 13.3 et 13.4 du NC CAM.  

 Le point 9.2 prévoit que les règles de reprofilage sont exposées dans une annexe de la partie B 

de l’IAC ou dans tout autre document qu’IUK aura spécifié. Ces règles contiennent (entre autres) le 

calendrier de la fenêtre de reprofilage, les conditions auxquelles l’affréteur IAA doit satisfaire et toutes 

les autres conditions qu’IUK aura définies, la procédure de demande, les conditions d’acceptation 

d’une demande, l’indemnité de reprofilage, ainsi que d’autres conditions applicables au service de 

reprofilage.  

L’article 15/5undecies, § 3, 3° de la loi gaz prévoit que tous les utilisateurs du réseau ont accès à 

l'interconnector et aux services de transport à court et à long terme et ce d'une manière non-

discriminatoire et transparente, en utilisant un contrat de transport. Le contrat de transport est 

composé d’un contrat d’accès, d'un règlement d’accès et d’un programme d’accès (article 

15/5undecies, § 3, deuxième alinéa de la loi gaz). En application de l’article 15/14, § 2, 6°bis de la loi 

gaz, la CREG approuve, après consultation, le contrat de transport pour l’accès à une interconnexion. 

La formulation utilisée par IUK au point 9.2, selon laquelle les règles de reprofilage peuvent être 

spécifiées par IUK dans tout autre document, signifie que préalablement à leur application, ces règles 

ne sont pas soumises à consultation et ne bénéficient pas de l’approbation de la CREG. Par ailleurs, on 

ne sait pas non plus à l’avance si le principe de non-discrimination est respecté par IUK.  

Il va sans dire que la CREG ne peut accepter le point 9.2.  

 A la demande d'un acteur de marché, une garantie tarifaire est ajoutée au point 9.7 pour un 

affréteur IAA possédant une capacité enregistrée dont la période est égale ou supérieure à cinq ans et 

qui lui a été allouée durant le processus de réservation en 2015. Ce principe est en ligne avec l’idée au 

sujet de laquelle IUK avait organisé une consultation en janvier 201513.  

                                                           

13 IUK charging methodology for capacity purchased from March 2016: http://www.interconnector.com/about-us/our-

consultations/archived-consultations 

http://www.interconnector.com/about-us/our-consultations/archived-consultations
http://www.interconnector.com/about-us/our-consultations/archived-consultations
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 L’intégration dans l’IAC du service de reprofilage proposé par IUK a pour conséquence que de 

nombreux autres points de la partie B de l’IAC ont été modifiés et/ou adaptés. C’est notamment le cas 

des points 1.1, 3.8 et 5.3 (g). La CREG renvoie à ce sujet aux remarques formulées au paragraphe 54 

de la présente décision. 

 Les règles applicables au service de conversion simplifiée proposé par IUK sont fixées au 

point 10. Au cours d'une fenêtre SCS qu’elle aura elle-même définie, IUK peut offrir la possibilité aux 

affréteurs IAA de faire livrer des volumes de gaz naturel à un point d’entrée et de les faire relivrer à un 

point de sortie sans obligation de disposer de capacités de sortie à ce point de sortie (et vice versa), et 

ce conformément aux règles SCS qu’IUK aura jugées applicables (cf. point 4.4 de la présente décision).  

 L’article 11 du NC CAM définit que les capacités annuelles standard sont vendues lors de la mise 

aux enchères annuelle de capacités annuelles. L’article 19 du NC CAM prévoit que les GRT limitrophes 

proposent conjointement des produits de capacités groupées conformément aux principes énumérés 

dans cet article. Ainsi, toutes les capacités fixes disponibles doivent être proposées, de part et d'autre 

du point d’interconnexion, en tant que capacités groupées sur une plate-forme de réservation. Si, au 

cours d’une période donnée, la capacité fixe disponible d'un côté du point d’interconnexion est 

supérieure à celle de l’autre côté, cette capacité peut être proposée en tant que capacité non groupée, 

à condition de respecter les conditions suivantes : 

- s’il existe un contrat pour des capacités non groupées de l’autre côté du point d’interconnexion, 

les quantités de capacités non groupées proposées ne peuvent pas dépasser les quantités et la 

durée du contrat existant de l’autre côté.  

- Si ces capacités supplémentaires ne répondent pas à la règle précitée, les capacités non 

groupées peuvent être proposées pour une période maximale d’un an.  

Par ailleurs, l’article 21.6 du NC CAM prévoit que toutes les capacités doivent être groupées à la 

première occasion et que les contrats de transport existant pour des capacités non groupées ne 

peuvent être ni renouvelés, ni prolongés, ni cédés à l’issue de leur date d’échéance.  

Le service de conversion simplifiée permet à l’affréteur IAA de convertir la part des capacités groupées 

réservées à un point d'interconnexion (soit la partie du bundle à laquelle l’IAA et l’IAC s’appliquent) en 

des capacités portant sur l’autre point d’interconnexion, si bien que des capacités non groupées 

peuvent être réservées de facto pour une période d'un an ou plus à ce dernier point d’interconnexion. 

Cela enfreint les articles 11.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.5 et 21.6 du NC CAM. 

 Il est précisé au point 10.5 que les règles SCS sont exposées dans une annexe de la partie B ou 

dans tout autre document spécifié par IUK et contiennent (entre autres) le calendrier de la fenêtre SCS, 

les conditions auxquelles l’affréteur IAA doit satisfaire et toutes les autres conditions définies par IUK, 

la procédure de demande, les conditions d’acceptation d’une demande, l’indemnité SCS, ainsi que 

toutes les autres conditions applicables au service de reprofilage.  

Concernant le caractère inacceptable de ces dispositions, la CREG se réfère au paragraphe 55 de la 

présente décision. 

 Les règles applicables dans le cas où IUK ne peut pas répondre, en tout ou en partie, à la 

demande de l’affréteur IAA sont définies aux points 10.9, 10.10, 10.11 et 10.12. 

 Les règles en matière de droit d’exemption lorsque l’affréteur IAA ne peut pas réserver de 

capacités non groupées ou ne dispose pas de capacités groupées au point pour lequel il a réservé le 

service de conversion simplifiée figurent aux points 10.13 et 10.14.  
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 L’intégration dans l’IAC du service de conversion simplifiée proposé par IUK a pour conséquence 

la modification et/ou l’adaptation de nombreux autres points de la partie B de l’IAC. C’est notamment 

le cas des points 1.1, 1.2, 3.9, 5.3 (h) (i), 6.1.1, 6.1.2, 6.4.1, 6.5, 7.8, 8.6 et 8.7. La CREG renvoie à ce 

sujet aux remarques formulées au paragraphe 59 de la présente décision. 

 Les acteurs du marché ayant participé à la consultation de marché publique organisée par IUK 

du 13 octobre 2016 au 10 novembre 2016 ont formulé les remarques et commentaires suivants : 

- le développement de nouveaux services offrant davantage de flexibilité en matière de produits 

de capacités est une bonne chose ; 

- les services de reprofilage et de conversion simplifiée permettent d’harmoniser davantage les 

flux gaziers et les réservations de capacités ; 

- [CONFIDENTIEL] 

 

- l’utilisation d'une fenêtre de révision de 10 jours pour reprofiler, au moyen du service de 

reprofilage, les capacités réservées à long terme représente un défi de taille pour les affréteurs ; 

 

[CONFIDENTIEL] 

 

[CONFIDENTIEL] 

 

 [CONFIDENTIEL] 

 

- les tarifs des produits de capacités standard détermineront le comportement de réservation des 

acteurs du marché (long terme versus court terme) ; 

[CONFIDENTIEL] 

 

 

[CONFIDENTIEL] 

 

 

[CONFIDENTIEL] 

 

 

[CONFIDENTIEL] 
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[CONFIDENTIEL] 

 

 

[CONFIDENTIEL] 

 

 

[CONFIDENTIEL] 

 

 

[CONFIDENTIEL] 

 

 

 La CREG constate que les acteurs du marché qui ont participé au processus de consultation se 

sont prononcés en faveur des efforts entrepris par IUK pour développer et élargir l’offre de services 

flexibles.  

[CONFIDENTIEL] 

 

A l’issue du processus de consultation et avant soumission à la CREG pour approbation, IUK a souhaité 

répondre à cette préoccupation en intégrant, dans la méthodologie de tarification relative à l’IAA et à 

l’IAC, un tarif pour les services de reprofilage et de conversion simplifiée proposés. Par ailleurs, une 

clause tarifaire a été insérée au point 9.7 de la partie B de l’IAC.  

Dans sa décision (B)1442/3 du 22 décembre 2016, la CREG s’était déjà prononcée sur la prolongation 

de la méthodologie de tarification relative au contrat d’accès conclu avec Interconnector (UK) et au 

règlement d’accès d’Interconnector (UK) jusqu’à l’année calendrier 201714. Concernant la clause 

tarifaire figurant dans cette partie de l’IAC, la CREG renvoie au paragraphe 56 de la présente décision.  

[CONFIDENTIEL] 

 

La CREG constate que des acteurs du marché ont formulé plusieurs considérations critiques 

concernant l’attractivité de ces services et émis des doutes quant à la capacité de cette offre à 

atteindre son but, à savoir la réservation de produits de capacités sur une base annuelle ou plus longue. 

[CONFIDENTIEL] 

 

 

                                                           

14 Décision CREG (B)1442/3 du 22 décembre 2016 : http://www.creg.be/fr/publications/decision-b14423 

http://www.creg.be/fr/publications/decision-b14423
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La CREG estime que le NC CAM comporte des garanties suffisantes en matière de flexibilité des 

produits de capacités proposés par les GRT. La CREG constate que les services de reprofilage et de 

conversion simplifiée proposés par IUK ne sont pas conformes aux dispositions du NC CAM et renvoie 

à ce sujet à ses remarques formulées aux paragraphes 54 et 59 de la présente décision.  

 Les règles de libération de capacités dans le cadre des services de reprofilage ou de conversion 

simplifiée sont fixées au point 11. La CREG renvoie à ce sujet aux remarques formulées aux paragraphes 

54 et 59 de la présente décision. 

 En comparaison avec l’introduction par IUK le 21 août 2015 suite à l’intégration d'un nouveau 

service de réaménagement des capacités ou « reshuffling » , certaines dispositions supplémentaires 

ont été ajoutées à la partie B de l’IAC, tandis que d’autres ont été adaptées : 

- un nouveau point 3.8 qui permet à l'affréteur IAA d'utiliser le service de « reshuffling » en 

référence au point 9 pour ce qui est de la procédure de « reshuffling » ; 

- une modification du point 5.2 qui définit la notion de « transaction de capacité » et l'étend à 

l'échange de capacité entre l'affréteur IAA et IUK ; 

- une modification du point 5.3 qui permet l'enregistrement de la transaction de capacité, 

introduite au point 5.2 ; 

- un nouveau point 9 comportant les règles d'application pour ce qui concerne le processus de 

« reshuffling » et qui renvoie aux règles de « reshuffling » transmises aux affréteurs ayant 

manifesté un intérêt ; 

- une nouvelle annexe B-4, autrement dit le modèle qui sera utilisé en cas de « reshuffling » pour 

la confirmation de la transaction de capacité entre IUK et l'affréteur IAA concerné.  

Le processus de « reshuffling » permet aux affréteurs IAA de déplacer la capacité qu'ils ont contractée 

sous le contrat de transport STA existant prenant fin le 1er octobre 2018 à une date ultérieure 

(timeshift) et/ou à d'autres IP (location shift). La CREG a approuvé cette proposition d’adaptation de 

l’IAC et du SUA dans sa décision du 9 octobre 201515. 

 Le service de réaménagement des capacités est supprimé de l’IAC qu’Interconnector (UK) 

Limited a soumis à l’approbation de la CREG par e-mail du 2 décembre et, par conséquent, de la partie 

B-4 également. 

 La CREG ne peut approuver la proposition modifiée de la partie B, services de transport. La CREG 

demande à IUK de rendre cette partie de l’IAC conforme aux dispositions du NC CAM. 

 

 - Partie C : Nominations et procédures de matching 

 Cette partie de l'IAC comporte des dispositions régissant la manière dont un affréteur IAA peut 

utiliser sa capacité d'entrée en nominant des quantités de gaz naturel pour livraison à un point d'entrée 

et sa capacité de sortie en nominant des quantités de gaz naturel pour relivraison à un point de sortie. 

 Outre les règles de (re)nomination, cette partie de l'IAC inclut également les règles concernant 

le matching des nominations et leur confirmation. L'affréteur IAA n'est pas autorisé à nominer plus 

que sa capacité enregistrée sauf s'il introduit une nomination au titre du mécanisme d'allocation en 

                                                           

15 Décision CREG (B)151009-CDC-1465 : http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1465FR.pdf 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1465FR.pdf
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cas de surnomination, un mécanisme par lequel IUK met à disposition de la capacité interruptible en 

tant que capacité infra journalière.  

 

 Cette partie de l'IAC fixe également les règles d'application en matière de rachat et de rachat 

forcé. IUK a développé, en application des règles imposées par les CMP (annexe I du règlement 

715/2009), un mécanisme de surréservation permettant de mettre à la disposition du marché une 

capacité additionnelle en sus de la capacité technique proposée. Ce mécanisme de surréservation part 

du constat qu'à supposer que tous les affréteurs IAA ne fassent pas simultanément un usage maximal 

de leur droit à nominer de la capacité, il est possible de proposer une capacité dépassant la capacité 

technique maximale prévue. Dans le cas où le total des nominations des affréteurs IAA dépasserait 

malgré tout ce qui peut être physiquement transporté, IUK détermine la quantité de capacité qui doit 

être rachetée, la manière dont les affréteurs IAA peuvent offrir de la capacité à racheter, le processus 

de rachat et la procédure de rachat forcé dans le cas où la quantité de capacité offerte ne suffit pas 

pour répondre à l'exigence de rachat. 

 IUK a ajouté quelques dispositions aux points 1.1.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.9 et 3.1.10 et en a complété 

d’autres pour permettre l’introduction d’un nouveau service de transport « service de conversion 

simplifié ». 

 S’agissant des modifications apportées à la partie C,  nominations et procédures de matching, la 

CREG renvoie aux remarques qu’elle a formulées dans la partie B Services de transport de l’IAC. Par 

conséquent, la CREG ne peut approuver la proposition modifiée de la partie C, nominations et 

procédures de matching. La CREG renvoie à cet égard au paragraphe 69 de la présente décision. 

  - Partie D : Allocation de gaz, électricité pour compresseur et perte de stock 

 Cette partie de l'IAC contient les dispositions régissant la manière dont IUK attribue le gaz que 

l'affréteur IAA a nominé pour livraison ou relivraison. IUK a conclu avec les GRT voisins des conventions 

d'équilibrage opérationnelles pour la gestion des différences d’équilibrage. De ce fait, les allocations 

aux points d’entry-exit sont en principe égales aux quantités nominées confirmées. Dans des 

circonstances exceptionnelles où IUK n'est pas en mesure d'appliquer la règlementation ci-dessus, les 

quantités de gaz sont allouées au prorata des quantités nominées confirmées.  

 Cette partie de l'IAC contient également les dispositions régissant la manière dont IUK attribue 

carburant, perte de stock et électricité pour compresseur aux affréteurs IAA, ainsi que la manière dont 

ces informations sont rapportées aux affréteurs IAA. 

 Aucune modification n’a été apportée à cette partie de l’IAC. 

 

 - Partie E : Equilibrage et notification d'échanges 

 Cette partie de l'IAC contient les dispositions s'appliquant au maintien de l'équilibre entre 

livraison et relivraison ainsi que les échanges réciproques de quantités de gaz naturel entre les 

affréteurs IAA sur le pipeline Interconnector. 

 L'affréteur IAA veillera à ce que la somme des quantités nominées confirmées aux points 

d'entrée et les quantités négociées à l’achat soient égales à la somme des quantités nominées 

confirmées aux points de sortie et aux quantités négociées à la vente à toute heure de la journée 
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gazière. IUK peut instaurer un seuil de tolérance qui permet de s'écarter de la règle ci-dessus et en 

informera les affréteurs IAA. Le déséquilibre journalier dans ce seuil de tolérance est reporté à la 

journée suivante. Le déséquilibre journalier excédant le seuil de tolérance (en positif ou en négatif) est 

facturé conformément aux règles définies dans la partie F de l'IAC. 

 Cette partie contient enfin les règles d'application pour ce qui concerne les échanges de gaz 

naturel au sein du pipeline Interconnector.  

 Aucune modification n’a été apportée à cette partie de l’IAC. 

 - Partie F : Indemnisation 

 Cette partie de l'IAC fixe les indemnisations dues à IUK par l'affréteur IAA ainsi que les paiements 

et réductions qu'IUK peut accorder à un affréteur IAA.  

 IUK a ajouté quelques dispositions aux points 4.2, 6.2, 11 et 12 et en a complété d’autres pour 

permettre l’introduction des nouveaux services de transport « service de reprofilage » et « service de 

conversion simplifiée ». 

 S’agissant des modifications apportées à la partie F Indemnisation, la CREG renvoie aux 

remarques qu’elle a formulées dans la partie B de l’IAC. Par conséquent, la CREG ne peut approuver la 

proposition modifiée de la partie F Indemnisation. La CREG renvoie à cet égard au paragraphe 69 de la 

présente décision. 

 - Partie G : Mesure, prélèvement d'échantillons et analyse 

 Cette partie de l'IAC contient les dispositions qui régissent la mesure, le prélèvement 

d'échantillons et l'analyse du gaz naturel qui est livré et relivré. 

 Par ailleurs, elle fixe les règles en matière d'entretien et d'étalonnage des appareils de mesure 

et détermine comment d'éventuelles adaptations des quantités de gaz naturel attribuées suite à une 

erreur de mesure sont corrigées. Lorsque l'allocation a lieu à un point d'interconnexion où une 

convention d'équilibrage opérationnelle est d'application, les différences entre nominations et 

quantités attribuées sont gérées comme prévu dans la partie D de l'IAC.  

 Aucune modification n’a été apportée à cette partie de l’IAC. 

 - Partie H : Exigences de qualité et conditions opérationnelles 

 Aucune modification n’a été apportée à cette partie de l’IAC. La CREG rappelle la remarque 

qu’elle a formulée dans sa décision (B)1465-CDC-15100916 au paragraphe 153 et invite IUK a y donné 

suite la prochaine fois qu’elle modifiera, adaptera ou complétera l’IAA et/ou l’IAC et/ou le SUA.  

 - Partie I : Interruption, restrictions et entretien 

 Cette partie de l'IAC contient les dispositions relatives aux interruptions et aux restrictions, ainsi 

que les règles d'application en matière d'entretien de l'installation de transport d'IUK. 

                                                           

16 Décision CREG (B)151009-CDC-1465 : http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1465FR.pdf 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1465FR.pdf
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 La manière dont la capacité interruptible sera interrompue ou réduite, comme prévu au point 

1, est conforme aux dispositions du NC CAM prévues en la matière. En ce qui concerne les restrictions, 

une distinction est établie entre les restrictions qui résultent de restrictions touchant le système de 

transport d'IUK et celles qui résultent de restrictions touchant les systèmes de transport voisins. Enfin, 

cette partie contient les dispositions en matière d'entretien, une distinction étant établie entre 

entretien planifié et entretien à court terme non inclus dans l'entretien annuel planifié. Si le total de 

jours d'entretien planifiés est supérieur à 15 jours, la redevance de capacité due par les affréteurs IAA 

est réduite pour les jours dépassant cette limite.  

 IUK a ajouté quelques dispositions au point 2.4 pour permettre l’introduction du nouveau 

service de transport « service de conversion simplifié ». 

 S’agissant des modifications apportées à la partie I Interruption, restrictions et entretien, la 

CREG renvoie aux remarques qu’elle a formulées dans la partie B de l’IAC. Par conséquent, la CREG ne 

peut approuver la proposition modifiée de la partie I Interruption, restrictions et entretien. La CREG 

renvoie à cet égard au paragraphe 69 de la présente décision. 

 - Conclusion 

 IUK a modifié, complété et adapté l’IAC pour permettre l’introduction des nouveaux services de 

transport « service de reprofilage » et « service de conversion simplifiée ». La CREG ne peut approuver 

les modifications proposées. La CREG renvoie à cet égard au paragraphe 69 de la présente décision. 
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 EXAMEN DES RÈGLES DU SERVICE DE REPROFILAGE 2017  

 Les règles du service de reprofilage 2017 communiquées par IUK à la CREG à titre informatif 

complètent le règlement d’accès d’IUK et ne s’appliquent qu’au service de reprofilage pour l’année 

calendrier 2017.  

 Seuls les affréteurs IAA disposant d’une capacité portant sur une ou plusieurs années peuvent 

soumettre une demande de service de reprofilage 2017. La période durant laquelle cette demande 

doit être introduite, appelée fenêtre de reprofilage, est déterminée par IUK et n’a pas encore été fixée. 

La manière dont l’affréteur IAA entrant en considération formule sa demande est déterminée au point 

4 du présent document.  

 Les conditions applicables au service de reprofilage figurent au point 5 du présent document.  

 La demande de service de reprofilage a été annexée à ce document.  

 La CREG renvoie à cet égard à l’article 15/5undecies, § 3, alinéa 2 de la loi gaz qui prévoit 

expressément que le contrat de transport définit de manière détaillée les obligations découlant de 

l’application des codes de réseau et les conditions d’accès à l’interconnectoret aux services de 

transport, y compris les procédures d’allocation de capacité et de gestion de la congestion. Le contrat 

de transport est composé de trois documents, à savoir : un contrat d'accès, un règlement d'accès et 

un programme d'accès. Le contrat de transport doit être soumis dans son intégralité à l’approbation 

de la CREG, et pas uniquement à titre d’information.  

 La CREG constate que les règles proposées pour le service de reprofilage 2017 lui ont été 

soumises à titre d’information, et non à des fins d’approbation. Par conséquent, ces règles relatives au 

service de reprofilage 2017 ne peuvent pas être appliquées par IUK. 

 

 EXAMEN DES RÈGLES DU SERVICE DE CONVERSION SIMPLIFIÉE 
2017 

 Les règles du service de conversion simplifiée 2017 communiquées par IUK à la CREG à titre 

informatif complètent le règlement d’accès d’IUK et ne s’appliquent qu’au service de conversion 

simplifiée pour l’année calendrier 2017.  

 Seuls les affréteurs IAA disposant d’une capacité portant sur une ou plusieurs années peuvent 

soumettre une demande de service de conversion simplifiée 2017. La période durant laquelle cette 

demande doit être introduite, appelée fenêtre SCS, est déterminée par IUK et n’a pas encore été fixée. 

La manière dont l’affréteur IAA entrant en considération formule sa demande est déterminée aux 

points 4 et 5 du présent document.  

 Les conditions applicables au service de conversion simplifiée figurent au point 6 du présent 

document.  

 La demande de service de conversion simplifiée est jointe en annexe 1 du présent document, 

tandis que la demande de service de reprofilage et de conversion simplifiée est jointe en annexe 2. 

 La CREG renvoie à cet égard à l’article 15/5undecies, § 3, alinéa 2 de la loi gaz qui prévoit 

expressément que le contrat de transport définit de manière détaillée les obligations découlant de 

l’application des codes de réseau et les conditions d’accès à l’interconnector et aux services de 
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transport, y compris les procédures d’allocation de capacité et de gestion de la congestion. Le contrat 

de transport est composé de trois documents, à savoir : un contrat d'accès, un règlement d'accès et 

un programme d'accès. Le contrat de transport doit être soumis dans son intégralité à l’approbation 

de la CREG, et pas uniquement à titre d’information.  

 La CREG constate que les règles proposées pour le service de conversion simplifiée 2017 lui ont 

été soumises à titre d’information, et non à des fins d’approbation. Par conséquent, ces règles relatives 

au service de conversion simplifiée 2017 ne peuvent pas être appliquées par IUK. 
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5. BESLISSING 

 En application des articles 15/7 et 15/14, § 2, deuxième alinéa, 6° de la loi du 12 avril 1965 

relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations et compte tenu de l’analyse qui 

précède, en particulier des critères d’évaluation de la partie II et de l’examen des parties III et IV de la 

présente décision, la CREG décide de ne pas approuver le règlement d’accès d’IUK modifié, qui lui a 

été soumis par e-mail le 2 décembre 2015. 

 En référence aux paragraphes 99 et 105 de la présente décision, la CREG fait observer que les 

règles du service de reprofilage 2017 et du service de conversion simplifiée 2017 ne peuvent être 

appliquées par Interconnector (UK) Limited, dans la mesure où elles n’ont pas été soumises à la CREG 

pour approbation. 

 La CREG réitère la demande qu’elle a formulée dans la conclusion de sa décision (B)151009-CDC-

146517 et invite Interconnector (UK) Limited à lui soumettre une proposition adaptée qui tienne 

compte des remarques formulées dans la décision précitée en application de l’article 15/5undecies, 

dernier alinéa de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par 

canalisations, et ce à la première adaptation, modification et/ou au premier ajout apportés au contrat 

d'accès conclu avec IUK (IAA), au règlement d'accès conclu avec IUK (IAC) et au contrat d'utilisateur du 

système (SUA), mais au plus tard trois mois avant le 1er octobre 2018 et après consultation. A défaut, 

IUK exposera de manière motivée pourquoi elle ne peut donner suite aux remarques formulées. 

 

Pour la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz : 

 

    
Andreas TIREZ  Marie-Pierre FAUCONNIER 

Directeur  Présidente du Comité de direction

                                                           

17 Décision CREG (B)151009-CDC-1465 : http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1465NL.pdf 

http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1465NL.pdf
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ANNEXES 

PROPOSITION DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'ACCÈS 
CONCLU AVEC IUK 

soumise à l’approbation de la CREG le 2 décembre 2016 

RÈGLES POUR LE SERVICE DE REPROFILAGE 2017 ET LE 
SERVICE DE CONVERSION SIMPLIFIÉE 2017 

soumises pour information à la CREG le 2 décembre 2016 
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DEEL A 
INLEIDING 

1. Toegangsreglement van IUK 

Dit Toegangsreglement van IUK stelt legt de voorwaarden vast voor de Vervoerdiensten die 
IUK aan IAA-Bevrachters levert en de toegang tot en het gebruik van Capaciteit in het 
Vervoersysteem door IAA-Bevrachters.  

2. Vervoerdiensten  

Deel B stelt de Vervoerdiensten vast die IUK verleent aan IAA-Bevrachters met betrekking tot 
het Vervoersysteem.   

3. Nominaties en Matchingprocedures 

Deel C bevat bepalingen die de wijze regelen waarop een IAA-Bevrachter Nominaties en 
Hernominaties kan doen met betrekking tot Hoeveelheden aardgas die moeten worden 
geleverd in of herleverd vanuit het Vervoersysteem, evenals de regels over hoe dergelijke 
Nominaties worden gematcht.  

 

4. Allocaties 

Deel D bevat bepalingen die de wijze regelen waarop IUK allocaties: 

(a) Aardgas dat die IAA-Bevrachter heeft genomineerd voor levering in of herlevering 
vanuit het Vervoersysteem; en  

(b) Brandstof, Voorraadverlies en Compressorelektriciteit, aan een IAA-Bevrachter 
toewijst. 

5. Balancering en Verhandelingskennisgevingen 

Deel E bevat bepalingen die de balancering van Hoeveelheden aardgas die worden geleverd 
in of herleverd vanuit het Vervoersysteem door een IAA-Bevrachter en de verhandeling van 
Hoeveelheden aardgas tussen IAA-Bevrachters regelen. 

6. Vergoeding 

Deel F stelt alle vergoedingen vast die door een IAA-Bevrachter aan IUK verschuldigd zijn 
evenals de betalingen en kortingen die IUK aan een IAA-Bevrachter kan toekennen. 

7. Meting, monsterneming en analyse 

Deel G bevat bepalingen die de meting, monsterneming en analyse van Aardgas dat wordt 
geleverd in en herleverd vanuit het Vervoersysteem regelen. 

8. Kwaliteitsvereisten en operationele voorwaarden 

Deel H bevat bepalingen die de kwaliteit van het Aardgas dat wordt geleverd en herleverd 
vanuit het Vervoersysteem regelen.  
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9. Beheer van beperkingen, Onderhoud en Onderbrekingen 

Deel I bevat bepalingen over beperkingen en onderbrekingen in het Vervoersysteem en het 
onderhoud van het Vervoersysteem.  
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DEEL B 
 VERVOERDIENSTEN 

1. Vervoerdiensten en het Vervoersysteem 

1.1 De Vervoerdiensten bestaan uit:  

(a) ”Capaciteitsdiensten”, zijnde diensten voor de aankoop, registratie, overdracht, 
toewijzing, afstand, terugkoop en vrijgave van Entry- en Exitcapaciteit; 

de Vereenvoudigde Conversiedienst (zoals omschreven in paragraaf 10.1 van Deel B); 
en 

(b) enige andere diensten die IUK van tijd tot tijd aan IAA-Bevrachters ter beschikking stelt. 

IUK zal Entrycapaciteit en Exitcapaciteit beschikbaar maken als Aangeboden capaciteit (zoals 
omschreven in paragraaf 1.2) en deze zal worden aangehouden door een IAA- als 
Geregistreerde capaciteit (zoals omschreven in paragraaf 1.3). 

Voor Capaciteitsdiensten: 

(a) is het Connectiepunt in Bacton een Entrypunt en een Exitpunt vanuit het 
Vervoersysteem naar het Nationaal Transmissiesysteem; en  
 

(b) is het Connectiepunt in Zeebrugge een Entrypunt naar het Vervoersysteem en een 
Exitpunt vanuit het Vervoersysteem naar het Fluxys-transmissiesysteem. 

 

1.2 Wanneer uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst een conversierecht wordt 
uitgeoefend, wordt het Vervoersysteem behandeld als ware het een enkel Connectiepunt 
naar de relevante AT-systemen.  

”Aangeboden capaciteit” bestaat uit een of meer van de volgende soorten capaciteit die IUK 
beschikbaar stelt en alloceert in de hieronder weergegeven volgorde van voorrang: 

(a) “Niet-verkochte capaciteit”, namelijk een hoeveelheid Entrycapaciteit, met betrekking 
tot een Entrypunt, of Exitcapaciteit, met betrekking tot een Exitpunt, in het 
Vervoersysteem die geen Geregistreerde capaciteit is, en omvat alle Vrijgegeven 
Capaciteit (zoals omschreven in paragraaf 11.2);  

(b) Afgestane capaciteit (zoals gedefinieerd in paragraaf 6.3.2);  

(c) Entry- of Exitcapaciteit van een IAA-Bevrachter die opgeschort is of niet langer een IAA-
Bevrachter is; 

Entrycapaciteit of Exitcapaciteit (in voorkomend geval) bovenop de uit hoofde van de punten 
(a), (b) en (c) beschikbaar gestelde Capaciteit.  

1.3 De “Geregistreerde capaciteit” van een IAA-Bevrachter, met betrekking tot een Entrypunt, is 
de totale hoeveelheid Entrycapaciteit, en met betrekking tot een Exitpunt, de totale 
hoeveelheid Exitcapaciteit die een IAA-Bevrachter voor elk uur in een Gasdag volgens de 
registraties van IUK op het Informatiesysteem van IUK aanhoudt, en die: 
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(a) is gealloceerd uit hoofde van deze Overeenkomst, inclusief uit hoofde van een 
Allocatiemechanisme (zoals gedefinieerd in paragraaf 1.4 hieronder); 

(b) is verkregen via een Capaciteitstoewijzing of via een Capaciteitsoverdracht uit hoofde 
van deze Overeenkomst; 

(c) is gealloceerd als STA-capaciteit en waarover de betrokken IAA-Bevrachter (die 
optreedt als STA-Bevrachter) met IUK is overeengekomen dat deze gedurende de 
Initiële periode of een gedeelte daarvan aan de bepalingen van deze Overeenkomst 
onderworpen is; 

onverminderd enige aftrek of vermindering uit hoofde van paragraaf 5.3. 

1.4 IUK mag Aangeboden capaciteit beschikbaar stellen in het kader van een 
“Allocatiemechanisme”, te weten:  

(a) een “Boekingsproces”, d.i. een door de Toezichthouder(s) goedgekeurd mechanisme 
waarbij IUK IAA-Bevrachters uitnodigt om Aangeboden capaciteit te boeken en 
gealloceerd te krijgen die Vast of Onderbreekbaar is, voor de vermelde 
Capaciteitsproducten, de vermelde Capaciteitsperiode op een Entry- of Exitpunt, op het 
tijdstip en volgens de regels (“Boekingsregels”) die IUK bepaalt;  

(b) een “Capaciteitsveiling”, d.i. een veiling van Aangeboden capaciteit die Vast of 
Onderbreekbaar is, voor de vermelde Capaciteitsproducten, voor een vermelde 
Capaciteitsperiode op een Entry- of Exitpunt, die IUK ter beschikking stelt op het 
elektronische platform dat IUK heeft aangewezen om dergelijke Capaciteitsveilingen te 
organiseren en andere functies te vervullen die IUK bepaalt (het “Gezamenlijk 
orderplatform”) dat nader wordt beschreven in de “Capaciteitsveilingregels” die in 
bijlage B-1 worden uiteengezet; of 

(c) “Overnominatie”, d.i. een mechanisme aan de hand waarvan IUK Onderbreekbare 
aangeboden capaciteit beschikbaar kan stellen als Within-Day Capaciteitsproduct en 
met betrekking waartoe IAA-Bevrachters bij IUK een aanvraag mogen indienen om die 
Onderbreekbare aangeboden capaciteit te boeken en gealloceerd te krijgen op een 
Entry- of Exitpunt door een Nominatie in te dienen die ertoe leidt dat de Totale 
nominatiehoeveelheden van de IAA-Bevrachter op dat Entry- of Exitpunt gedurende 
een uur op Gasdag D hoger zijn dan de Geregistreerde capaciteit van die IAA-
Bevrachter, in overeenstemming met de regels die door IUK worden vastgesteld 
(“Overnominatieregels”).  

1.5 De Boekingsregels voor een Boekingsproces worden uiteengezet in een bijlage bij deel B of in 
een ander document dat IUK aanduidt en kunnen de volgende gegevens bevatten (zonder 
beperking): 

(a) de voorwaarden waaraan een IAA-Bevrachter moet voldoen om (in voorkomend geval) 
een aanvraag te mogen indienen; 

(b) de aanvraagprocedure voor een IAA-Bevrachter, met inbegrip van de vereisten voor de 
geldigheid van aanvragen of biedingen, met de verduidelijking of aanvragen al dan niet 
mogen worden gewijzigd of ingetrokken en of ze al dan niet opnieuw moeten worden 
ingediend; 
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(c) de periode waarin een IAA-Bevrachter een aanvraag of bieding mag indienen; 

(d) het/de Capaciteitsproduct(en) waarvoor een IAA-Bevrachter een aanvraag of bieding 
mag indienen en de Capaciteitsperiode(n) waarbinnen ze beschikbaar zijn; 

(e)  de hoeveelheid Aangeboden capaciteit waarvoor een IAA-Bevrachter een aanvraag of 
bieding mag indienen;  

(f) de Entry- en Exitpunten waar het/de Capaciteitsproduct(en) beschikbaar worden 
gesteld; 

(g) de (indicatieve dan wel reële) reserveprijs voor Capaciteitsproduct(en);  

(h) de wijze waarop het/de Capaciteitsproduct(en) aan een IAA-Bevrachter worden 
gealloceerd.  

2. Kenmerken van Capaciteit 

1.  
2.  

2.1 De “Klasse” van de Aangeboden capaciteit en de Geregistreerde capaciteit, is: 

(a) “Vast” wanneer er geen inperkingen voor gelden, tenzij uit hoofde van deel I; of 

(b) “Onderbreekbaar” wanneer er wel inperkingen voor gelden, onder meer uit hoofde van 
deel I.  

2.2 Aangeboden capaciteit en Geregistreerde capaciteit worden voor een bepaalde periode aan 
een IAA-Bevrachter beschikbaar gesteld c.q. door een IAA-Bevrachter aangehouden – een 
“Capaciteitsproduct” genoemd) zoals vastgesteld in het toepasselijke Allocatiemechanisme 
en is: 

 “Jaarlijks” wanneer het betrekking heeft op een Gasjaar; 

 “Driemaandelijks” voor een Kwartaal; 

 “Maandelijks” voor een Maand;  

 “Dagelijks” voor een Gasdag; 

 “Within-Day” voor een Gasdagdeel; en 

 voor een andere periode die is vastgesteld in een Allocatiemechanisme wanneer dit 
door de Toezichthouder(s) is goedgekeurd. 

2.3 Een “Capaciteitsperiode” is de periode in de tijd van een een begintijdstip tot een eindtijdstip 
waarvoor een Capaciteitsproduct aan een IAA-Bevrachter wordt gealloceerd uit hoofde van 
een Capaciteitstransactie (gedefinieerd in paragraaf 5.2 hierna).  

 

3. Verkrijging, Vrijgave en Conversie van Vervoersdiensten 
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3.1. Een IAA-Bevrachter kan in het kader van een Allocatiemechanisme een aanvraag of bieding 
indienen voor Aangeboden capaciteit. 

3.2. Een IAA-Bevrachter kan zijn Geregistreerde capaciteit overeenkomstig paragraaf 6 afstaan of 
kan verplicht worden zijn Geregistreerde capaciteit overeenkomstig bijlage B-2 af te staan. 

3.3. Een IAA-Bevrachter kan al zijn rechten (en niet een gedeelte daarvan) op het geheel of een 
gedeelt van zijn Geregistreerde capaciteit overdragen aan een andere IAA-Bevrachter, d.i. de 
“Capaciteitsoverdracht”, in overeenstemming met paragraaf 7. 

3.4. Een IAA-Bevrachter kan al zijn rechten, aansprakelijkheden en verplichtingen (en niet een 
gedeelte daarvan) met betrekking tot het geheel of een gedeelte van zijn Geregistreerde 
capaciteit toewijzen aan een andere IAA-Bevrachter, d.i. een “Capaciteitstoewijzing”, in 
overeenstemming met paragraaf 8. 

3.5. Een IAA-Bevrachter kan een Terugkoopbieding indienen om Geregistreerde capaciteit vrij te 
maken overeenkomstig deel C, paragraaf 3.1. 

3.6. IUK heeft het recht om met betrekking tot de Geregistreerde capaciteit van een IAA-
Bevrachter een Gedwongen terugkoop toe te passen overeenkomstig deel C, paragraaf 3.2. 

3.7. IUK heeft het recht om de Afgestane capaciteit of de Geregistreerde capaciteit van een IAA-
Bevrachter die opgeschort is of die niet langer een IAA-Bevrachter is, te heralloceren door die 
Capaciteit in het kader van een Allocatiemechanisme beschikbaar te stellen als Aangeboden 
capaciteit.  

3.8. Een IAA-Bevrachter kan een aanvraag indienen voor de vrijgave van zijn Geregistreerde 
capaciteit uit hoofde van de Profielherzieningsdienst overeenkomstig paragraaf 9 wanneer 
IUK een dergelijk dienst aanbiedt.   

3.9. Een IAA-Bevrachter kan een aanvraag indienen voor een conversierecht met betrekking tot 
zijn in aanmerking komende Entrycapaciteit of in aanmerking komende Exitcapaciteit uit 
hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst in overeenstemming met paragraaf 10 
wanneer IUK een dergelijke dienst aanbiedt.   

4. Een aanvraag of bieding voor Aangeboden capaciteit indienen 

4.1. Een IAA-Bevrachter die daarvoor uit hoofde van de geldende Boekingsregels, 
Capaciteitsveilingregels of Overnominatieregels in aanmerking komt, kan een aanvraag of 
bieding indienen voor via een Allocatiemechanisme Aangeboden capaciteit. 

4.2. De aanvraag of bieding van de IAA-Bevrachter voor Aangeboden capaciteit moet voldoen aan 
de Boekingsregels, Capaciteitsveilingregels of Overnominatieregels die gelden voor het 
Allocatiemechanisme.  

4.3. De geldigheid, wijziging of intrekking en de hernieuwde indiening van een aanvraag of bieding 
voor Aangeboden capaciteit in het kader van een Allocatiemechanisme worden geregeld door 
de toepasselijke Boekingsregels, Capaciteitsveilingregels of Overnominatieregels. 

 

5. Allocatie en Registratie 
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5.1. Allocatie 

Wanneer een door een IAA-Bevrachter ingediende aanvraag of bieding voor Aangeboden 
Capaciteit is aanvaard uit hoofde van een Allocatiemechanisme, wordt een hoeveelheid 
Aangeboden capaciteit aan een IAA-Bevrachter gealloceerd: 

(a) als Entrycapaciteit op een Entrypunt of als Exitcapaciteit op een Exitpunt;  

(b) als Vaste of als Onderbreekbare capaciteit; 

(c) als een bepaald Capaciteitsproduct;  

(d) voor een bepaalde Capaciteitsperiode; en  

(e) waarvoor de IAA-Bevrachter de Maandelijkse vergoeding(en) verschuldigd is.  

5.2. Capaciteitstransactie 

Elk van de volgende punten leidt tot een wettelijk bindende transactie tussen IUK en een IAA-
Bevrachter met betrekking tot Capaciteit (een “Capaciteitstransactie”):  

(a) de allocatie van Aangeboden capaciteit aan een IAA-Bevrachter uit hoofde van 
paragraaf 5.1; en 

 
(b) een Capaciteitstoewijzing aan een IAA-Bevrachter die Degene is die capaciteit 

toegewezen krijgt uit hoofde van paragraaf 8. 

De vorm van een Bevestiging van een Capaciteitstransactie uit hoofde van het door IUK in 
2015 georganiseerde Boekingsproces wordt beschreven in Bijlage B-3.  

5.3. Registratie  

(a) Voor een Capaciteitstransactie die krachtens paragraaf 5.2 is afgesloten tussen IUK en 
de IAA-Bevrachter doet IUK het volgende: 

(i) IUK registreert in het Informatiesysteem van IUK dat een IAA-Bevrachter de 
gealloceerde of toegewezen hoeveelheid Entrycapaciteit op het vermelde 
Entrypunt c.q. Exitcapaciteit op het vermelde Exitpunt als Vaste of 
Onderbreekbare capaciteit aanhoudt voor het vermelde Capaciteitsproduct, de 
vermelde Capaciteitsperiode en onderworpen is aan de geldende Vergoeding 
voor Entry- of Exitcapaciteit;  

(ii) IUK neemt de gealloceerde of toegewezen hoeveelheid Entry- of Exitcapaciteit 
op in de Geregistreerde capaciteit van die IAA-Bevrachter; en  

(iii) wanneer de Capaciteitstransactie een Capaciteitstoewijzing is, trekt IUK de 
Toegewezen capaciteit af van de Geregistreerde capaciteit van Degene die 
capaciteit toewijst. 
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(b) Wanneer IUK gevolg geeft aan een Capaciteitsoverdracht uit hoofde van de paragrafen 
7.1 tot en met 7.6, doet IUK het volgende, mits naleving van de bepalingen van de 
paragrafen 7.1 tot en met 7.6: 

(i) IUK registreert in het Informatiesysteem van IUK dat Degene die de 
capaciteitsoverdracht ontvangt de Overgedragen capaciteit op het vermelde 
Entry- of Exitpunt als Vaste of Onderbreekbare capaciteit aanhoudt voor de 
Overdrachtperiode; 

(ii) IUK neemt de Overgedragen capaciteit op in de Geregistreerde capaciteit van 
Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt; 

(iii) IUK trekt de Overgedragen capaciteit af van de Geregistreerde capaciteit van 
Degene die de capaciteitsoverdracht verricht. 

(c) Wanneer Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt, wordt opgeschort of niet 
langer een IAA-Bevrachter is uit hoofde van paragraaf 7.7, en wanneer IUK uit hoofde 
van paragraaf 7.7, (b), kennis heeft gegeven – zoals bedoeld in paragraaf 7.7, (b) – aan 
Degene die de capaciteitsoverdracht verricht, doet IUK het volgende: 

(i) IUK registreert in het Informatiesysteem van IUK dat Degene die de 
capaciteitsoverdracht verricht de Overgedragen capaciteit op het vermelde 
Entry- of Exitpunt als Vaste of Onderbreekbare capaciteit aanhoudt voor de rest 
van de Overdrachtperiode; 

(ii) IUK neemt de Overgedragen capaciteit op in de Geregistreerde capaciteit van 
Degene die de capaciteitsoverdracht verricht; 

(iii) IUK trekt de Overgedragen capaciteit af van de Geregistreerde capaciteit van 
Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt.   

(d) Wanneer Capaciteit wordt geheralloceerd (ongeacht of het gaat om Afgestane 
capaciteit of om Capaciteit van een opgeschorte IAA-Bevrachter), trekt IUK de 
Geheralloceerde capaciteit af van de Geregistreerde capaciteit van de Bevrachter die 
capaciteit afstaat of van de opgeschorte IAA-Bevrachter. 

(e) Wanneer Capaciteit wordt geheralloceerd (ongeacht of het gaat om Afgestane 
capaciteit of om Capaciteit van een opgeschorte IAA-Bevrachter) en de IAA-Bevrachter 
die de Geheralloceerde capaciteit aanhoudt niet langer een IAA-Bevrachter is of wordt 
opgeschort, doet IUK het volgende: 

(i) IUK registreert in het Informatiesysteem van IUK dat de Bevrachter die capaciteit 
afstaat of de opgeschorte IAA-Bevrachter die de betrokken Capaciteit voordien 
aanhield, de betrokken Capaciteit op het vermelde Entry- of Exitpunt als Vaste of 
Onderbreekbare capaciteit aanhoudt; 

(ii) IUK neemt de betrokken Capaciteit op in de Geregistreerde capaciteit van de 
Bevrachter die capaciteit afstaat of van de opgeschorte IAA-Bevrachter die die 
Capaciteit voordien aanhield; en 

(iii) IUK trekt de Capaciteit af van de Geregistreerde capaciteit van de IAA-Bevrachter 
aan wie die Capaciteit was geheralloceerd. 
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(f) Wanneer IUK uit hoofde van deel C, paragraaf 3.1, Terugkoopbiedingen aanvaardt, 
vermindert IUK uiterlijk drie (3) uur na de Uiterste biedingstermijn de Geregistreerde 
capaciteit voor elke IAA-Bevrachter waarvoor IUK overeenkomstig deel C, paragraaf 3.1, 
Terugkoopbiedingen heeft aanvaard.  

 

(g) Wanneer IUK een aanvraag voor de vrijgave van Geregistreerde Capaciteit door een 
IAA-Bevrachter aanvaardt, zal IUK de Vrijgegeven Capaciteit (zoals omschreven in 
paragraaf 11.2) aftrekken van de Geregistreerde Capaciteit van de betrokken IAA-
Bevrachter.  

(h) Wanneer IUK een aanvraag voor een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde 
Conversiedienst aanvaardt voor in aanmerking komende Entrycapaciteit of in 
aanmerking komende Exitcapaciteit van een IAA-Bevrachter of paragrafen 7.8 of 8.7 van 
toepassing zijn, zal de betrokken IAA-Bevrachter in het Informatiesysteem van IUK 
worden geregistreerd als houder van het conversierecht met betrekking tot die 
Entrycapaciteit of Exitcapaciteit voor de opgegeven Capaciteitsperiode tegen de 
toepasselijke VCD-vergoeding. 

(i) Wanneer een IAA-Bevrachter niet langer een conversierecht aanhoudt uit hoofde van 
de Vereenvoudigde Conversiedienst: 

(i) in het kader van een Terugkoop uit hoofde van paragraaf 3.1.10 van Deel C; 

(ii) in het kader van Overgedragen Capaciteit uit hoofde van paragraaf 7.8; 

(iii) in het kader van een VCD-Toewijzing uit hoofde van paragraaf 8.7;  

(iv) wanneer VCD-equivalente Capaciteit wordt geheralloceerd als Afgestane 
Capaciteit of wanneer de toegang van een IAA-Bevrachter wordt opgeschort; 

wordt de registratie van de IAA-Bevrachter uit hoofde van paragraaf (h) hiervoor bijgewerkt, 
waardoor de IAA-Bevrachter niet langer is geregistreerd als houder van het conversierecht 
met betrekking tot Entrycapaciteit voor het Entrypunt of Exitcapaciteit voor het Exitpunt 
voor de opgegeven Capaciteitsperiode. 

6. Afstand van Capaciteit 

 
6.1. Vrijwillige afstand 

6.1.1. Een IAA-Bevrachter mag zijn Geregistreerde capaciteit en/of zijn conversierecht uit hoofde 
van de Vereenvoudigde Conversiedienst beschikbaar stellen voor afstand door bij IUK een 
“Kennisgeving van afstand” in te dienen. Een Kennisgeving van afstand preciseert: 

(a) de hoeveelheid Entry- of Exitcapaciteit die voor afstand beschikbaar wordt gesteld en 
het betrokken Entry- of Exitpunt; en/of  

(b) wanneer de IAA-Bevrachter een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde 
Conversiedienst voor afstand beschikbaar stelt, de details van dat recht; 
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waarbij IUK een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst zal 
behandelen als Entrycapaciteit die een IAA-Bevrachter zou moeten aanhouden om 
Hoeveelheden Aardgas te leveren in een overeenkomstig Entrypunt of als Exitcapaciteit die 
een IAA-Bevrachter zou moeten aanhouden om Hoeveelheden Gas te herleveren aan een 
overeenkomstig Exitpunt alsof de IAA-Bevrachter geen conversierecht uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst aanhield (“VCD-equivalente capaciteit”), waarbij de 
Capaciteit uit hoofde van (a) en desgevallend de VCD-equivalente capaciteit de “Vrijwillig 
afgestane capaciteit” zijn;  

(a) het begintijdstip (bij aanvang van een Gasdag) en de periode waarvoor de Vrijwillig 
afgestane capaciteit beschikbaar is voor afstand, die minstens één (1) Gasdag moet zijn; 

(b) wanneer IUK toestaat dat die Kennisgeving van afstand bij IUK wordt ingediend via het 
Gezamenlijk orderplatform, alle andere informatie die de Operator van het gezamenlijk 
orderplatform vereist. 

6.1.2. Een IAA-Bevrachter mag geen Aanvraag voor capaciteitsoverdracht of 
Capaciteitstoewijzingskennisgeving indienen met betrekking tot Vrijwillig afgestane 
capaciteit. 

6.1.3. Een Kennisgeving van afstand mag uitsluitend worden ingediend, gewijzigd of ingetrokken 
met betrekking tot de Vrijwillig afgestane capaciteit voor een Gasdag, vóór IUK die Vrijwillig 
afgestane capaciteit in het kader van een Allocatiemechanisme beschikbaar stelt. 

6.2. Langetermijn “use-it-or-lose-it” 

6.2.1. Wanneer een Toezichthouder, na toepassing van de in bijlage B-2 beschreven procedures (de 
“LTUIOLI-procedures”) IUK verplicht om Geregistreerde capaciteit van een IAA-Bevrachter in 
te trekken krachtens de LTUIOLI-voorschriften op grond van het feit dat die Geregistreerde 
capaciteit systematisch onderbenut is gebleven, meldt IUK dit aan de betrokken IAA-
Bevrachter via een “LTUIOLI-kennisgeving” met vermelding van: 

(a) de hoeveelheid in te trekken Entry- of Exitcapaciteit, met inbegrip van VCD-equivalente 
capaciteit wanneer paragraaf 6.2.2 van toepassing is (de “LTUIOLI-capaciteit”); 

(b) de periode waarvoor de LTUIOLI-capaciteit wordt ingetrokken; en 

(c) alle andere informatie die door de Toezichthouder wordt opgelegd met betrekking tot 
de intrekking van die LTUIOLI-capaciteit. 

6.2.2 Wanneer een IAA-Bevrachter een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde 
Conversiedienst aanhoudt met betrekking tot Geregistreerde Capaciteit die onderworpen is 
aan een intrekkingsverplichting uit hoofde van paragraaf 6.2.1, zal IUK dat conversierecht 
behandelen als VCD-equivalente capaciteit. 

6.3. Herallocatie van Vrijwillig afgestane capaciteit of van LTUIOLI-capaciteit 

6.3.1. Een IAA-Bevrachter die een Kennisgeving van afstand indient of aan wie een LTUIOLI-
kennisgeving wordt gegeven, is een “Bevrachter die capaciteit afstaat”. 

6.3.2. Na ontvangst van een Kennisgeving van afstand of na afgifte door IUK van een LTUIOLI-
kennisgeving, mag IUK voor elke Gasdag van de periode van afstand van Vrijwillig afgestane 
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capaciteit als vermeld in de Kennisgeving van afstand, of voor elke Gasdag waarvoor LTUIOLI-
capaciteit moet worden ingetrokken krachtens de LTUIOLI-kennisgeving, de Vrijwillig 
afgestane capaciteit of (naargelang het geval) de LTUIOLI-capaciteit, (de “Afgestane 
capaciteit”) als Aangeboden capaciteit beschikbaar stellen voor herallocatie via een 
Allocatiemechanisme.  

6.3.3. Een Bevrachter die capaciteit afstaat heeft niet het recht om beperkingen op te leggen of 
voorwaarden te stellen aan de modaliteiten waartegen IUK de Afgestane capaciteit ter 
herallocatie aanbiedt, noch aan de hoeveelheid Afgestane capaciteit die op enig tijdstip wordt 
geheralloceerd. 

6.3.4. IUK meldt iedere Geheralloceerde capaciteit aan de Bevrachter die capaciteit afstaat zo 
spoedig mogelijk na de herallocatie, en met betrekking tot de Bevrachter die capaciteit 
afstaat: 

(a) is paragraaf 5.3, (d) van toepassing; 

(b) is IUK, mits toepassing van paragraaf 6.3.6, vrijgesteld en ontslagen van alle 
verplichtingen en aansprakelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst ten aanzien 
van de Bevrachter die capaciteit afstaat, met betrekking tot de Geheralloceerde 
capaciteit voor de herallocatieperiode; 

(c) blijft de Bevrachter die capaciteit afstaat ten opzichte van IUK gehouden tot betaling 
van het volledige bedrag van de Capaciteitsvergoedingen die aan de Geheralloceerde 
capaciteit kunnen worden toegerekend; en 

ontvangt de Bevrachter die capaciteit afstaat, een Betaling van geheralloceerde 
capaciteit wanneer deel F, paragraaf 6 van toepassing is. 

6.3.5. Wanneer de Afgestane capaciteit niet aan een IAA-Bevrachter wordt geheralloceerd in 
overeenstemming met paragraaf 6.3, blijft de betrokken Afgestane capaciteit Geregistreerde 
capaciteit van de Bevrachter die capaciteit afstaat, en is de Bevrachter die capaciteit afstaat, 
ten aanzien van IUK gehouden voor alle verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking 
tot de Afgestane capaciteit, met inbegrip van de Capaciteitsvergoedingen, totdat de 
betrokken Capaciteit wordt geheralloceerd. 

6.3.6 Wanneer Afgestane capaciteit is geheralloceerd en de IAA-Bevrachter aan wie de 
Geheralloceerde capaciteit is geheralloceerd niet langer een IAA-Bevrachter is of is 
ogpeschort, meldt IUK aan de Bevrachter die capaciteit afstaat dat, vanaf de datum van die 
opschorting of de datum waarop de IAA-Bevrachter die de Geheralloceerde capaciteit 
aanhield geen IAA-Bevrachter meer is: 

(a) de Afgestane capaciteit terugkeert naar de Bevrachter die capaciteit afstaat en wordt 
geacht door deze Bevrachter te worden aangehouden, waarbij de Bevrachter die 
capaciteit afstaat, hiermee akkoord gaat; 

(b) de Geheralloceerde capaciteit niet langer Geheralloceerde capaciteit is maar Afgestane 
capaciteit wordt; en  

(c) dat voor de betrokken Capaciteit paragraaf 5.3, (e), geldt. 

6.3.7 Wanneer: 
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(a) Afgestane capaciteit beschikbaar is voor een Gasdag of een periode van Gasdag(en) van 
meer dan een Bevrachter die capaciteit afstaat; en  

(b) de hoeveelheid Afgestane capaciteit die voor die periode beschikbaar is, hoger is dan 
de hoeveelheid Capaciteit die beschikbaar is voor herallocatie voor die periode, dan 
wordt de Afgestane capaciteit van de Bevrachters die capaciteit afstaan, geheralloceerd 
als Geheralloceerde capaciteit in de volgende volgorde van prioriteit: 

(i) Vrijwillig afgestane capaciteit wordt geheralloceerd bij voorrang op LTUIOLI-
capaciteit; 

(ii) Vrijwillig afgestane capaciteit wordt geheralloceerd volgens het tijdstip van 
ontvangst door IUK van de betrokken Kennisgeving van afstand (waarbij voorrang 
wordt gegeven aan Vrijwillig afgestane capaciteit met de vroegst gedateerde 
Kennisgeving van afstand); en 

(iii) LTUIOLI-capaciteit wordt geheralloceerd volgens het tijdstip waarop IUK de 
betrokken LTUIOLI-kennisgeving heeft afgegeven (waarbij voorrang wordt 
gegeven aan LTUIOLI-capaciteit met de vroegst gedateerde LTUIOLI-
kennisgeving). 

6.4. Herallocatie van Capaciteit van een opgeschorte IAA-Bevrachter of een voormalige IAA-
Bevrachter 

6.4.1. Wanneer de toegang van een IAA-Bevrachter is opgeschort, mag IUK de Geregistreerde 
Capaciteit van de betrokken IAA-Bevrachter aanbieden voor herallocatie als Aangeboden 
Capaciteit in het kader van een Allocatiemechanisme, met inbegrip van VCD-equivalente 
capaciteit wanneer de IAA-Bevrachter met betrekking tot de Geregistreerde Capaciteit een 
conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst aanhoudt: 

(a) heeft de betrokken IAA-Bevrachter niet het recht om beperkingen op te leggen of 
voorwaarden te stellen aan de voorwaarden waartegen IUK de betrokken Capaciteit ter 
herallocatie aanbiedt, noch aan de hoeveelheid Capaciteit die op enig tijdstip wordt 
geheralloceerd; 

(b) met betrekking tot de Geregistreerde Capaciteit die wordt aangeboden voor 
herallocatie wanneer die Capaciteit aan een andere IAA-Bevrachter wordt 
geheralloceerd, wordt de Geheralloceerde capaciteit door IUK zo spoedig mogelijk na 
de betrokken herallocatie aan de opgeschorte IAA-Bevrachter gemeld, en met 
betrekking tot de opgeschorte IAA-Bevrachter: 

(i) is paragraaf 5.3, (d) van toepassing;  
 

(ii) is IUK vrijgesteld en ontslagen van alle verplichtingen en aansprakelijkheden uit 
hoofde van deze Overeenkomst ten aanzien van de opgeschorte IAA-Bevrachter 
met betrekking tot de Geheralloceerde capaciteit voor de herallocatieperiode; 

(iii) blijft de opgeschorte IAA-Bevrachter gehouden tot betaling aan IUK van alle 
bedragen die aan IUK verschuldigd en opeisbaar zijn op de datum van die 
opschorting of die opeisbaar worden in de loop van enige opschortingsperiode 
(behalve wanneer IUK zijn recht uitoefent om een beroep te doen op 
kredietondersteuning die wordt verstrekt met betrekking tot de opgeschorte 
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IAA-Bevrachter, teneinde alle betrokken betalingen te kunnen voldoen), en het 
volledige bedrag van de Capaciteitsvergoedingen die aan de Geheralloceerde 
capaciteit kunnen worden toegerekend; 

(iv) ontvangt de opgeschorte IAA-Bevrachter alleen Betalingen voor Geheralloceerde 
capaciteit uit hoofde van deel F, paragraaf 6.1, wanneer artikel 6.3 van de 
Toegangsovereenkomst van IUK van toepassing is. 

6.4.2. Wanneer de Geregistreerde capaciteit van een opgeschorte IAA-Bevrachter niet aan (een) 
IAA-Bevrachter(s) wordt geheralloceerd, blijft deze Geregistreerde capaciteit van de 
opgeschorte IAA-Bevrachter en is de opgeschorte IAA-Bevrachter gehouden voor alle 
verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot die Capaciteit, met inbegrip van de 
Capaciteitsvergoedingen, totdat de betrokken Capaciteit wordt geheralloceerd. 

6.4.3. Wanneer Geregistreerde Capaciteit van een opgeschorte IAA-Bevrachter is geheralloceerd en 
de IAA-Bevrachter aan wie de Geheralloceerde capaciteit is geheralloceerd, niet langer een 
IAA-Bevrachter is, meldt IUK aan de opgeschorte IAA-Bevrachter dat vanaf de datum waarop 
deze geen IAA-Bevrachter meer is: 

(a) de Geheralloceerde capaciteit terugkeert naar de opgeschorte IAA-Bevrachter en 
geacht wordt door deze opgeschorte IAA-Bevrachter te worden aangehouden, waarbij 
de opgeschorte IAA-Bevrachter hiermee akkoord gaat; 

(b) de Geheralloceerde capaciteit niet langer Geheralloceerde capaciteit is maar de 
Geregistreerde capaciteit van de opgeschorte IAA-Bevrachter wordt; en  

(c) dat voor die Capaciteit paragraaf 5.3, (e), geldt. 

 

6.5.  Herallocatie van rechten uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst  

6.5.1. Wanneer VCD-equivalente capaciteit wordt geheralloceerd uit hoofde van paragraaf 6.3 of 
6.4:  

(a) maakt zij deel uit van de Geheralloceerde capaciteit en is zij onderworpen aan 
Capaciteitsvergoeding;  

(b) geldt paragraaf 5.3(i) ten aanzien van het conversierecht;  

(c) is IUK vrijgesteld en ontslagen van alle verplichtingen en aansprakelijkheden uit hoofde 
van deze Overeenkomst ten aanzien van de Bevrachter die capaciteit afstaat of de 
opgeschorte IAA-Bevrachter met betrekking tot het conversierecht uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst; 

(d) blijft de Bevrachter die capaciteit afstaat of de opgeschorte IAA-Bevrachter gehouden 
tot alle VCD-vergoedingen met betrekking tot zijn conversierecht uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst; 

(e) ontvangt de Bevrachter die capaciteit afstaat of de opgeschorte IAA-Bevrachter een 
VCD-korting wanneer paragraaf 6.2 van Deel F van toepassing is. 
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7. Overdrachten 

7.1 In het kader van het Toegangsreglement van IUK: 

heeft “Capaciteitsoverdracht” de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 3.3; 

betekent “Degene die de capaciteitsoverdracht verricht” de IAA-Bevrachter die de 
overdracht verricht; 

betekent “Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt” de IAA-Bevrachter die de 
overdracht ontvangt; 

betekent “Overgedragen capaciteit” een hoeveelheid Entry- of Exitcapaciteit die wordt 
aangehouden door Degene die de capaciteitsoverdracht verricht en die Geregistreerde 
capaciteit is die uit hoofde van die Capaciteitsoverdracht is (of moet worden) overgedragen; 
en 

betekent “Overdrachtperiode” de periode waarvoor de Overgedragen capaciteit is (of moet 
worden) overgedragen. 

7.2 Degene die de capaciteitsoverdracht verricht of Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt 
kan een overdracht voorstellen van alle (en niet van een gedeelte van de) rechten op de 
Overgedragen capaciteit aan Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt door bij IUK en de 
andere partij bij de Capaciteitsoverdracht (dit is Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt 
wanneer de vragende partij Degene is die de capaciteitsoverdracht verricht en dit is Degene 
die de capaciteitsoverdracht verricht wanneer de vragende partij Degene is die de 
capaciteitsoverdracht ontvangt) een aanvraag in te dienen (een “Aanvraag voor 
capaciteitsoverdracht”) op het Informatiesysteem van IUK of op het Gezamenlijk 
orderplatform wanneer IUK de Operator van het gezamenlijk orderplatform heeft aangesteld 
om Aanvragen voor capaciteitsoverdracht te ontvangen.  

7.3 Een Aanvraag voor capaciteitsoverdracht moet het volgende vermelden: 

(a) de namen van Degene die de capaciteitsoverdracht verricht, en van Degene die de 
capaciteitsoverdracht ontvangt; 

(b) het tijdstip waarop de voorgenomen Capaciteitsoverdracht moet plaatsvinden (dit 
moet het begin van een uur zijn);  

(c) de Overdrachtperiode;  

(d) de hoeveelheid Entrycapaciteit (en het bijbehorende Entrypunt) of Exitcapaciteit (en 
het bijbehorende Exitpunt) waaruit de Overgedragen capaciteit moet worden 
samengesteld; 

(e) alle andere gegevens die door de Operator van het gezamenlijk orderplatform worden 
vereist, wanneer de Aanvraag voor capaciteitsoverdracht wordt ingediend via het 
Gezamenlijk orderplatform. 
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7.4 De IAA-Bevrachter die de Aanvraag voor capaciteitsoverdracht ontvangt, kan die Aanvraag 
voor capaciteitsoverdracht aanvaarden door uiterlijk twee (2) uur vóór het tijdstip waarop de 
Capaciteitsoverdracht plaatsvindt, zoals vermeld in de Aanvraag voor capaciteitsoverdracht, 
een kennisgeving van aanvaarding in te dienen. 

7.5 Een Aanvraag voor capaciteitsoverdracht heeft uitwerking tenzij de Aanvraag voor 
capaciteitsoverdracht een hoeveelheid Entry- of Exitcapaciteit vermeldt die groter is dan de 
Geregistreerde capaciteit van Degene die de capaciteitsoverdracht verricht, of tenzij de 
Capaciteitsoverdracht niet is aanvaard binnen de in paragraaf 7.4 vermelde termijn. 

7.6 Met betrekking tot een Capaciteitsoverdracht die uitwerking heeft gekregen, geldt het 
volgende: 

(a) alinea 5.3, (b), is van toepassing; 

(b) Degene die de capaciteitsoverdracht verricht (of Degene die de oorspronkelijke 
capaciteitsoverdracht verricht, wanneer de Overgedragen capaciteit reeds eerder 
overgedragen is), blijft gehouden tot betaling aan IUK van het volledige bedrag van de 
Capaciteitsvergoedingen met betrekking tot de Overgedragen capaciteit voor de 
Overdrachtperiode;  

(c) Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt, neemt de uitvoering op zich van, en is 
gehouden ten aanzien van IUK voor alle verplichtingen en aansprakelijkheden (met 
uitzondering van Capaciteitsvergoedingen) met betrekking tot of voortvloeiende uit de 
Overdrachtscapaciteit voor de Overdrachtperiode;  

(d) Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt, beschikt (in de plaats van Degene die de 
capaciteitsoverdracht verricht) over alle rechten en IUK leeft alle verplichtingen met 
betrekking tot de Overgedragen capaciteit voor de Overdrachtperiode na 
overeenkomstig deze Overeenkomst; 

(e) Degene die de capaciteitsoverdracht verricht, ontvangt een Betaling van 
geheralloceerde capaciteit wanneer deel F, paragraaf 6.1 van toepassing is. 

(f) Wanneer, overeenkomstig deel I, paragraaf 2.4, de Overgedragen capaciteit bestaat uit 
Verloren gegane capaciteit, meldt IUK, op verzoek, aan Degene die de 
capaciteitsoverdracht verricht dat Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt recht 
heeft op een vermindering of korting met betrekking tot de Capaciteitsvergoedingen 
die geldt voor die Verloren gegane capaciteit (zonder het bedrag ervan of enige verdere 
informatie hierover te verstrekken). 

7.7 Indien Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt, niet langer een IAA-Bevrachter is, mag 
IUK vanaf de datum waarop deze geen IAA-Bevrachter meer is (“Einddatum overdracht”): 

(d) een hoeveelheid Capaciteit die gelijk is aan de Overgedragen capaciteit ter herallocatie 
aanbieden als Aangeboden capaciteit in het kader van een Allocatiemechanisme; of 

(e) aan Degene die de capaciteitsoverdracht verricht, melden dat de Overgedragen 
capaciteit op de Einddatum overdracht: 
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(i) terugkeert naar Degene die de capaciteitsoverdracht verricht, en weer als 
zodanig wordt behandeld, waarbij Degene die de capaciteitsoverdracht verricht, 
daarmee akkoord gaat;  

(ii) de Overgedragen capaciteit niet langer Overgedragen capaciteit is, maar de 
Geregistreerde capaciteit wordt van Degene die de capaciteitsoverdracht 
verricht; en  

(iii) dat voor die Capaciteit paragraaf 5.3, (c), van toepassing is;  
 

en wanneer de Capaciteit via meer dan een (1) Capaciteitsoverdracht is overgedragen, 
verwijst Degene die de capaciteitsoverdracht verricht, naar Degene die de 
capaciteitsoverdracht verricht bij de recentste Capaciteitsoverdracht waarbij Degene 
die de capaciteitsoverdracht verricht, nog een IAA-Bevrachter is op de Einddatum 
overdracht.  
 

7.8 Wanneer een IAA-Bevrachter een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde 
Conversiedienst aanhoudt met betrekking tot Overgedragen capaciteit, mag een IAA-
Bevrachter zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot die Overgedragen capaciteit niet 
overdragen zonder het conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst 
over te dragen en: 

 
(a) moet de Aanvraag voor capaciteitsoverdracht gedetailleerde informatie over het over 

te dragen conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst 
vermelden; 

 
(b) voor de doeleinden van paragraaf 7.6: 
 

(i) is paragraaf 5.3(i) van toepassing; 

(ii) blijft Degene die de capaciteitsoverdracht verricht (of Degene die de 
oorspronkelijke capaciteitsoverdracht verricht, wanneer de Overgedragen 
capaciteit reeds eerder overgedragen is), gehouden tot betaling aan IUK van het 
volledige bedrag van de VCD-vergoeding voor de Overdrachtperiode;  

(iii) neemt Degene die de capaciteitsoverdracht verricht, de uitvoering op zich van, 
en is ten aanzien van IUK gehouden voor alle verplichtingen en 
aansprakelijkheden (andere dan de VCD-vergoeding) met betrekking tot of 
voortvloeiend uit het overgedragen conversierecht uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst voor de Overdrachtperiode;  

(iv) beschikt Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt (in de plaats van Degene 
die de capaciteitsoverdracht verricht) over alle rechten en leeft IUK alle 
verplichtingen met betrekking tot het overgedragen conversierecht uit hoofde 
van de Vereenvoudigde Conversiedienst voor de Overdrachtperiode na 
overeenkomstig deze Overeenkomst; 

(c) ontvangt degene die de capaciteitsoverdracht verricht, een VCD-korting wanneer Deel 
F, paragraaf 6.2 van toepassing is;  

(d) indien Degene die de capaciteitsoverdracht ontvangt niet langer een IAA-Bevrachter is, 
mag IUK vanaf de Einddatum van de overdracht Degene die de capaciteitsoverdracht 
verricht meedelen dat het overgedragen conversierecht uit hoofde van de 
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Vereenvoudigde Conversiedienst zal terugkeren naar en worden behandeld als  
gehouden door Degene die de recentste capaciteitsoverdracht verrichte en Degene die 
de capaciteitsoverdracht verricht stemt hierbij daarmee in; en is paragraaf 5.3(h) van 
toepassing.  

 

8. Toewijzing 

8.1 In het kader van het Toegangsreglement van IUK: 

heeft “Capaciteitstoewijzing” de betekenis die eraan wordt gegeven in paragraaf 3.4; 

betekent “Capaciteitstoewijzingsdatum” de Gasdag waarop de Capaciteitstoewijzing 
aanvangt;  

betekent “Degene die capaciteit toewijst” de IAA-Bevrachter die de capaciteit toewijst;; 

betekent “Degene die capaciteit toegewezen krijgt” de IAA-Bevrachter die de capaciteit 
toegewezen krijgt; 

betekent “Toegewezen capaciteit” de hoeveelheid Geregistreerde capaciteit die krachtens 
die Capaciteitstoewijzing wordt (of nog moet worden) toegewezen, en 

betekent “Toewijzingsperiode” de periode waarvoor de Toegewezen capaciteit wordt (of 
moet worden) toegewezen. 

8.2 Een IAA-Bevrachter mag geen enkele van zijn rechten en verplichtingen met betrekking tot 
zijn Geregistreerde capaciteit toewijzen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van IUK.  

8.3 Uiterlijk vijf (5) Werkdagen vóór de geplande Capaciteitstoewijzingsdatum dienen Degene die 
capaciteit toewijst en Degene die capaciteit toegewezen krijgt elk bij IUK een kennisgeving in 
met betrekking tot een voorgestelde Capaciteitstoewijzing (de 
“Capaciteitstoewijzingskennisgeving”). Elke Capaciteitstoewijzingskennisgeving moet het 
volgende vermelden: 

(a) de namen van Degene die capaciteit toewijst en van Degene die capaciteit toegewezen 
krijgt; 

(b) de Capaciteitstoewijzingsdatum, de betrokken Capaciteitstransactie(s) en de 
Toewijzingsperiode (die niet minder dan zes (6) maanden mag bedragen); en 

(c) de hoeveelheid Entrycapaciteit (en het bijbehorende Entrypunt) of Exitcapaciteit (en 
het bijbehorende Exitpunt) waaruit de Toegewezen capaciteit bestaat, die gelijk moet 
zijn aan of minder dan de Geregistreerde capaciteit van Degene die capaciteit toewijst 
in het kader van de betrokken Capaciteitstransactie(s). 

8.4 Wanneer IUK een Capaciteitstoewijzingskennisgeving heeft ontvangen en: 

(a) de voorgestelde Capaciteitstoewijzing niet voldoet aan paragraaf 8.3; 
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(b) de vermelde hoeveelheid Toegewezen capaciteit groter is dan de Geregistreerde 
capaciteit van Degene die de Capaciteit toewijst;  

(c) de overeenstemmende Capaciteitstoewijzingskennisgeving van Degene die capaciteit 
toewijst of van Degene die capaciteit toegewezen krijgt niet is ontvangen; 

(d) Degene die capaciteit toewijst de openstaande Capaciteitsvergoedingen niet volledig 
heeft betaald; 

(e) die Capaciteitstoewijzingskennisgeving niet is gematched met een andere 
Capaciteitstoewijzingskennisgeving; 

(f) Degene die capaciteit toegewezen krijgt (op het ogenblik waarop de 
Capaciteitstoewijzing aanvangt) zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Toegangsovereenkomst van IUK, met inbegrip van de vereiste om aan de Kredietcriteria 
te voldoen, niet naleeft of niet wil naleven; of 

(g) Degene die capaciteit toegewezen krijgt (op het ogenblik waarop de 
Capaciteitstoewijzing aanvangt) inbreuk maakt of zal maken op zijn verklaringen en 
waarborgen uit hoofde van de Toegangsovereenkomst van IUK; 

dan is die Capaciteitstoewijzingskennisgeving ongeldig en wordt er geen gevolg aan gegeven; 
en informeert IUK dienovereenkomstig Degene die capaciteit toewijst of Degene die capaciteit 
toegewezen krijgt. 

8.5 Wanneer IUK gevolg geeft aan een Capaciteitstoewijzing: 

(a) is paragraaf 5.2 van toepassing; 

(b) heeft Degene die capaciteit toewijst, vanaf de Capaciteitstoewijzingsdatum geen 
rechten, aansprakelijkheden of verplichtingen meer met betrekking tot of 
voortvloeiende uit de Toegewezen capaciteit (met inbegrip van betaling van 
Capaciteitsvergoedingen);  

(c) beschikt Degene die capaciteit toegewezen krijgt, vanaf de 
Capaciteitstoewijzingsdatum over alle rechten en neemt hij alle vorige, bestaande en 
toekomstige verplichtingen (met inbegrip van betaling van Capaciteitsvergoedingen) 
met betrekking tot of voortvloeiende uit de Toegewezen capaciteit op zich. 

 

 

8.6 Wanneer een IAA-Bevrachter een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde 
Conversiedienst aanhoudt met betrekking tot in aanmerking komende Entrycapaciteit of in 
aanmerking komende Exitcapaciteit, mag die IAA-Bevrachter zijn rechten en verplichtingen 
met betrekking tot die in aanmerking komende Entrycapaciteit of in aanmerking komende 
Exitcapaciteit niet toewijzen zonder alle (en niet slechts een deel van) zijn rechten, 
aansprakelijkheden en verplichtingen toe te wijzen die met betrekking tot dat conversierecht 
uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst ontstaan (VCD-toewijzing).  

8.7 Voor een VCD-toewijzing: 
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(a) moet de Capaciteitstoewijzingskennisgeving naast de gedetailleerde gegevens in 
paragraaf 8.3 ook de gedetailleerde gegevens over het conversierecht uit hoofde van 
de Vereenvoudigde Conversiedienst, de in aanmerking komende Entrycapaciteit of 
Exitcapaciteit en de Capaciteitsperiode waarvoor dat recht geldt, vermelden; 
 

(b) is paragraaf 8.4 van toepassing, behalve dat de verwijzing in paragraaf (d) naar de 
Capaciteitsvergoeding moet worden opgevat als naar Maandelijkse Vergoedingen; en 

 
(c) wanneer IUK gevolg geeft aan een Capaciteitstoewijzing uit hoofde van paragraaf 8.5, 

zal het gevolg geven aan de met die Capaciteitstoewijzing verbonden VCD-toewijzing 
en zullen paragrafen 5.3(i), 8.5(b) en (c) van toepassing zijn met betrekking tot het 
conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst, behalve dat de 
verwijzingen in paragrafen 8.5(b) en (c) naar Toegewezen capaciteit moeten worden 
opgevat als naar het conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst 
en die naar de Capaciteitsvergoeding als naar de Maandelijkse Vergoedingen. 

 

9. Profielherzieningsdienst 

9.1 IUK kan gedurende een door IUK bepaalde periode (“Profielherzieningsvenster”) een dienst 
aanbieden uit hoofde waarvan IUK IAA-Bevrachters die in aanmerking komende 
Geregistreerde Capaciteit bezitten, uitnodigt om een hoeveelheid van die Capaciteit vrij te 
geven aan IUK (de “Profielherzieningsdienst”) in overeenstemming met de regels waarvan 
IUK bepaalt dat ze van toepassing zijn (de “Profielherzieningsregels”).  

9.2 De Profielherzieningsregels voor de Profielherzieningsdienst worden uiteengezet in een 
bijlage bij dit Deel B of enig ander document zoals door IUK wordt gespecifieerd en kan 
hetvolgende bevatten (zonder hiertoe beperkt te zijn): 

(a) het Profielherzieningsvenster; 

(b) de voorwaarden waaraan een IAA-Bevrachter moet voldoen om in aanmerking te 
komen om een aanvraag voor de Profielherzieningsdienst in te dienen, zoals onder 
meer: de Klasse; de Capaciteitsproducten; de Capaciteitsperiode; wanneer de 
Capaciteitsproducten werden gealloceerd; de hoeveelheid of de waarde van de 
Entrycapaciteit of Exitcapaciteit; en het Entrypunt of Exitpunt waarop die Capaciteit 
moet worden aangehouden; en alle andere voorwaarden die IUK vaststelt; 

(c) de aanvraagprocedure voor een IAA-Bevrachter, met inbegrip van voorwaarden voor 
de geldigheid van aanvragen, of aanvragen mogen worden gewijzigd of ingetrokken of 
mogelijk opnieuw moeten worden ingediend; 

(d) de voorwaarden voor aanvaarding van een aanvraag; 

(e) of een Profielherzieningsvergoeding verschuldigd is; 

(f) enige andere voorwaarden die op de Profielherzieningsdienst van toepassing zijn. 

9.3 Een IAA-Bevrachter zal geen Melding van afstand, Terugkoopaanbieding, Aanvraag voor 
capaciteitsoverdracht of Capaciteitstoewijzingskennisgeving indienen met betrekking tot 
Geregistreerde capaciteit wanneer hij met betrekking tot die Geregistreerde capaciteit een 
aanvraag heeft ingediend uit hoofde van de Profielherzieningsdienst. 
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9.4 IUK zal een aanvraag van een IAA-Bevrachter voor de Profielherzieningsdienst voor 
Geregistreerde capaciteit niet aanvaarden wanneer:  

(a) de aanvraag niet in overeenstemming is met deze paragraaf 9;  

(b) de aanvraag niet in overeenstemming is met de Profielherzieningsregels;  

(c) de betrokken IAA-Bevrachter met betrekking tot die Geregistreerde capaciteit een 
Kennisgeving van afstand, Terugkoopaanbieding, Aanvraag voor capaciteitsoverdracht 
of Capaciteitstoewijzingskennisgeving heeft ingediend.  

9.5 De beperkingen in paragraaf 9.3 gelden niet meer voor Geregistreerde capaciteit waarvoor 
een IAA-Bevrachter een aanvraag heeft ingediend wanneer die aanvraag door IUK niet is 
aanvaard. 

9.6 Wanneer IUK een aanvraag van een IAA-Bevrachter uit hoofde van de Profielherzieningsdienst 
aanvaardt, is paragraaf 11.2 van toepassing.  

9.7 Wanneer:  

(a) een IAA-Bevrachter Geregistreerde capaciteit voor een Vast Jaarlijks 
Capaciteitsproduct aanhoudt die hem werd gealloceerd uit hoofde van een 
Capaciteitstransactie voor het Boekingsproces gehouden in 2015; 

(b) de Capaciteitsperiode uit hoofde van een dergelijke Capaciteitstransactie vijf (5) 
Gasjaren of meer bedraagt; en  

(c) IUK een Profielherzieningsdient voor een Vast Jaarlijks Capaciteitsproduct aanbiedt 
dat werd gealloceerd aan enige in aanmerking komende IAA-Bevrachter uit hoofde 
van een Capaciteitsveiling uit hoofde van paragraaf (b) (“Gasjaar J”); 

is de BP-toewijzingsprijs voor Gasjaar J uit hoofde van de Capaciteitstransactie waarnaar 
wordt verwezen in paragraaf (a) gelijk aan het laagste van:  

(i) de BP-toewijzingsprijs vastgesteld in de Bevestiging voor die 
Capaciteitstransactie; en  

(ii) de waarde van PEQ. 

“PEQ” is de laagste IUK reserveprijs voor Profielherziening voor Gasjaar J aangeboden 
in enige Profielherzieningsdienst voor een Vast Jaarlijks Capaciteitsproduct en is 
vastgesteld overeenkomstig de onderstaande formule:  

PEQ = (((RP * Cre) + (PV * (1-Cre)))/Cre) *0,55/ min (1, 0,55/Cre) 

Waarbij:  

RP = de IUK reserveprijs voor een Vast Jaarlijks Capaciteitsproduct voor Gasjaar J, in de 
betrokken Capaciteitsveiling gehouden tijdens het Gasjaar waarin de betrokken 
Profielherzieningsdienst werd aangeboden;  
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PV = de Profielherzieningsvergoeding voor Gasjaar J uit hoofde van de betrokken 
Profielherzieningsdienst aangeboden door IUK voor een Vast Jaarlijks 
Capaciteitsproduct gealloceerd voor Gasjaar J; 

Cre = de hoeveelheid Geregistreerde capaciteit die een IAA-bevrachter moet 
aanhouden overeenkomstig een Vast Jaarlijks Capaciteitsproduct gealloceerd aan 
dergelijke IAA-Bevrachter voor Gasjaar J, zoals vastgesteld in de betrokken 
Profielherzieningsregels; en 

verwijzingen hierboven naar “de betrokken Profielherzieningsdienst” en naar “de 
betrokken Profielherzieningsregels” zijn respectievelijk naar de 
Profielherzieningsdienst en de Profielherzieningsregels die van toepassing zijn op PV. 

10. Vereenvoudigde Conversiedienst 

10.1 IUK kan gedurende een door IUK bepaalde periode (“VCD-venster”) in overeenstemming met 
deze paragraaf 10 en de regels waarvan IUK bepaalt dat ze van toepassing zijn (“VCD-regels”) 
een dienst aanbieden uit hoofde waarvan een IAA-Bevrachter een aanvraag kan indienen voor 
de conversie van een of meer van volgende elementen: 

(a) in aanmerking komende Entrycapaciteit op een Entrypunt naar een eenmalig recht om 
Hoeveelheden Aardgas: 

(i) te laten leveren aan het Vervoersysteem op dat Entrypunt; en  

(ii) te laten herleveren vanuit het Vervoersysteem op het overeenkomstige 
Exitpunt (zonder de verplichting om op het overeenkomstige Exitpunt over 
Exitcapaciteit te beschikken); en 

(b) in aanmerking komende Exitcapaciteit op een Exitpunt naar een eenmalig recht om 
Hoeveelheden Aardgas: 

(i) te laten herleveren vanuit het Vervoersysteem op dat Exitpunt; en  

(ii) te laten leveren aan het Vervoersysteem op het overeenkomstige Entrypunt 
(zonder de verplichting om in het overeenkomstige Entrypunt over 
Entrycapaciteit te beschikken);  

gedurende een Capaciteitsperiode (de “Vereenvoudigde Conversiedienst”). 

10.2 Entrycapaciteit of Exitcapaciteit is “in aanmerking komende capaciteit” voor de 
Vereenvoudigde Conversiedienst wanneer aan de vereisten voor Entrycapaciteit of 
Exitcapaciteit in de VCD-regels is voldaan.   

10.3 Voor in aanmerking komende Entrycapaciteit is het “overeenkomstige” Exitpunt: 

(a) het Exitpunt Bacton wanneer het Entrypunt het Entrypunt Zeebrugge is;  

(b) het Exitpunt Zeebrugge wanneer het Entrypunt het Entrypunt Bacton is. 

10.4 Voor in aanmerking komende Exitcapaciteit is het “overeenkomstige” Entrypunt: 
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(a) het Entrypunt Bacton wanneer het Exitpunt het Exitpunt Zeebrugge is;  

(b) het Entrypunt Zeebrugge wanneer het Exitpunt het Exitpunt Bacton is. 

10.5 De VCD-regels voor de Vereenvoudigde Conversiedienst worden uiteengezet in een bijlage bij 
dit Deel B of in enig ander document dat IUK aanduidt en kunnen de volgende gegevens 
bevatten (zonder hiertoe beperkt te zijn): 

(a) het VCD-venster; 

(b) de voorwaarden waaraan een IAA-Bevrachter moet voldoen om in aanmerking te 
komen om een aanvraag voor de Vereenvoudigde Conversiedienst in te dienen, zoals 
onder meer: de Klasse; de Capaciteitsproducten; de Capaciteitsperiode; wanneer de 
Capaciteitsproducten werden gealloceerd; de hoeveelheid of de waarde van de in 
aanmerking komende Entrycapaciteit of Exitcapaciteit; het Entrypunt of Exitpunt 
waarop die Capaciteit moet worden aangehouden en alle andere voorwaarden die IUK 
vaststelt; 

(c) de aanvraagprocedure voor een IAA-Bevrachter, met inbegrip van voorwaarden voor 
de geldigheid van aanvragen, of aanvragen mogen worden gewijzigd of ingetrokken of 
mogelijk opnieuw moeten worden ingediend; 

(d) de voorwaarden voor aanvaarding van een aanvraag;  

(e) of een VCD-vergoeding verschuldigd is;  

(f) enige andere voorwaarden die op de Vereenvoudigde Conversiedienst van toepassing 
zijn. 

10.6 Een IAA-Bevrachter mag geen Kennisgeving van afstand, Terugkoopaanbieding, Aanvraag voor 
capaciteitsoverdracht of Capaciteitstoewijzingskennisgeving indienen met betrekking tot in 
aanmerking komende Entrycapaciteit of in aanmerking komende Exitcapaciteit wanneer hij 
met betrekking tot die Capaciteit een aanvraag heeft ingediend voor een conversierecht uit 
hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst.  

10.7 IUK zal een aanvraag van een IAA-Bevrachter voor een conversierecht uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst niet aanvaarden wanneer:  

(a) de aanvraag niet in overeenstemming is met deze paragraaf 10; 

(b) de aanvraag niet in overeenstemming is met de VCD-regels; 

(c) de betrokken IAA-Bevrachter een Kennisgeving van afstand, Terugkoopaanbieding, 
Aanvraag voor capaciteitsoverdracht of Capaciteitstoewijzingskennisgeving heeft 
ingediend met betrekking tot in aanmerking komende Entrycapaciteit of in 
aanmerking komende Exitcapaciteit die het voorwerp van de aanvraag uitmaakt.  

10.8 De beperkingen in paragraaf 10.6 zijn niet langer van toepassing op in aanmerking komende 
Entrycapaciteit of in aanmerking komende Exitcapaciteit wanneer een IAA-Bevrachter met 
betrekking tot die Capaciteit een aanvraag voor een conversierecht uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst heeft ingediend en die aanvraag door IUK niet is aanvaard. 
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10.9 Wanneer: 

(a) een IAA-Bevrachter uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst een aanvraag 
heeft ingediend voor conversierecht voor in aanmerking komende Entrycapaciteit op 
een Entrypunt; en 

(b) IUK niet dezelfde op een Entrypunt te leveren Hoeveelheid Aardgas beschikbaar kan 
stellen voor herlevering aan het betrokken AT-systeem op het overeenkomstige 
Exitpunt gedurende dezelfde Capaciteitsperiode; 

deelt IUK de IAA-Bevrachter de hoeveelheid in aanmerking komende Entrycapaciteit en de 
Capaciteitsperiode mee waarvoor IUK de Vereenvoudigde Conversiedienst kan aanbieden en 
heeft de IAA-Bevrachter het recht om:  

(i) uit hoofde van paragraaf 11 de vrijgave te vragen van een hoeveelheid in 
aanmerking komende Entrycapaciteit die overeenstemt met het verschil tussen de 
door IUK meegedeelde hoeveelheid in aanmerking komende Entrycapaciteit en de in 
aanmerking komende Entrycapaciteit waarvoor de IAA-Bevrachter een aanvraag 
heeft ingediend; en 

(ii) te vragen dat de hoeveelheid in aanmerking komende Entrycapaciteit in zijn 
aanvraag voor een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde 
Conversiedienst wordt teruggebracht tot de door IUK meegedeelde hoeveelheid in 
aanmerking komende Entrycapaciteit. 

10.10 Wanneer: 

(a) een IAA-Bevrachter uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst een 
conversierecht heeft aangevraagd voor in aanmerking komende Exitcapaciteit op een 
Exitpunt; en  

(b) IUK op het overeenkomstige Entrypunt geen levering aan het Vervoersysteem van 
dezelfde aan het Exitpunt voor herlevering beschikbaar te maken Hoeveelheid 
Aardgas kan aanvaarden voor dezelfde Capaciteitsperiode; 

deelt IUK de IAA-Bevrachter de hoeveelheid in aanmerking komende Exitcapaciteit en de 
Capaciteitsperiode mee waarvoor IUK de Vereenvoudigde Conversiedienst kan aanbieden en 
heeft de IAA-Bevrachter het recht om:  

(i) uit hoofde van paragraaf 11 de vrijgave te vragen van een hoeveelheid in 
aanmerking komende Exitcapaciteit die overeenstemt met het verschil tussen 
de door IUK meegedeelde hoeveelheid in aanmerking komende Exitcapaciteit 
en de in aanmerking komende Exitcapaciteit waarvoor de IAA-Bevrachter een 
aanvraag heeft ingediend; en 

(ii) te vragen dat de hoeveelheid in aanmerking komende Exitcapaciteit in zijn 
aanvraag voor een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde 
Conversiedienst wordtteruggebracht tot de door IUK meegedeelde hoeveelheid 
in aanmerking komende Exitcapaciteit. 

10.11 Wanneer IUK een aanvraag van een IAA-Bevrachter voor een conversierecht uit hoofde van 
de Vereenvoudigde Conversiedienst (zoals mogelijk gewijzigd uit hoofde van paragraaf 10.9 
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of 10.10 of wanneer toegelaten krachtens de VCD-regels) aanvaardt, deelt IUK de IAA-
Bevrachter de hoeveelheid in aanmerking komende Entrycapaciteit of in aanmerking 
komende Exitcapaciteit en de Capaciteitsperiode mee waarvoor aan de IAA-Bevrachter een 
conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst wordt toegekend. 

10.12 Een IAA-Bevrachter kan een uit hoofde van paragraaf 10.11 verleend conversierecht uit 
hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst uitoefenen met betrekking tot: 

(a) in aanmerking komende Entrycapaciteit door een Entrynominatie voor het Entrypunt 
in te dienen en te vermelden dat hij zijn conversierecht met betrekking tot het 
overeenkomstige Exitpunt uitoefent;  

(b) in aanmerking komende Exitcapaciteit door een Exitnominatie voor het Exitpunt in te 
dienen en te vermelden dat hij zijn conversierecht met betrekking tot het 
overeenkomstige Entrypunt uitoefent;  

10.13 Wanneer aan een IAA-Bevrachter uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst een 
conversierecht werd toegekend voor in aanmerking komende Entrycapaciteit op een 
Entrypunt met betrekking tot een overeenkomstig Exitpunt en: 

(a) voor dezelfde Capaciteitsperiode geen Niet-gebundelde capaciteit (zoals omschreven 
in paragraaf 2.3.1(b) van Bijlage B-1) beschikbaar werd gemaakt bij een 
Capaciteitsveiling op het betrokken entrypunt van het AT-systeem dat hetzelfde 
Connectiepunt is als het overeenkomstige Exitpunt; en 

(b) Exitcapaciteit gealloceerd is die Gebundelde capaciteit (zoals omschreven in paragraaf 
2.3.1(a) van Bijlage B-1) op het overeenkomstige Exitpunt is van dezelfde Klasse, voor 
dezelfde hoeveelheid en voor dezelfde Capaciteitsperiode als de betrokken in 
aanmerking komende Entrycapaciteit; 

heeft een IAA-Bevrachter het recht om te vragen te worden vrijgesteld van een dergelijk 
conversierecht wanneer de daaruit voortvloeiende door de IAA-Bevrachter verschuldigde 
Maandelijkse vergoeding na een dergelijke vrijstelling niet minder zou bedragen dan de door 
de IAA-Bevrachter verschuldigde Maandelijkse vergoeding indien hij het conversierecht zou 
aanhouden en gehouden zou blijven een VCD-vergoeding te betalen.     

10.14 Wanneer aan een IAA-Bevrachter uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst een 
conversierecht werd toegekend voor in aanmerking komende Exitcapaciteit op een Exitpunt 
met betrekking tot een overeenkomstig Entrypunt en: 

(a) voor dezelfde Capaciteitsperiode geen Niet-gebundelde capaciteit (zoals omschreven 
in paragraaf 2.3.1(b) van Bijlage B-1) beschikbaar werd gemaakt bij een 
Capaciteitsveiling op het betrokken exitpunt van het AT-systeem dat hetzelfde 
Connectiepunt is als het overeenkomstige Entrypunt; en 
 

(b) Entrycapaciteit gealloceerd is die Gebundelde capaciteit (zoals omschreven in paragraaf 
2.3.1(a) van Bijlage B-1) op het overeenkomstige Entrypunt is van dezelfde Klasse, voor 
dezelfde hoeveelheid en voor dezelfde Capaciteitsperiode als de betrokken in 
aanmerking komende Exitcapaciteit; 

heeft een IAA-Bevrachter het recht om te vragen te worden vrijgesteld van een dergelijk 
conversierecht wanneer de daaruit voortvloeiende door de IAA-Bevrachter verschuldigde 
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Maandelijkse vergoeding na een dergelijke vrijstelling niet minder zou bedragen dan de door 
de IAA-Bevrachter verschuldigde Maandelijkse vergoeding indien hij het conversierecht zou 
aanhouden en gehouden zou blijveneen VCD-vergoeding te betalen.   

11. Vrijgave van Capaciteit in het kader van de Profielherzieningsdienst of de Vereenvoudigde 
Conversiedienst 

11.1 Een IAA-Bevrachter mag de vrijgave vragen van: 

(a) Geregistreerde capaciteit uit hoofde van paragraaf 9.1 met betrekking tot de 
Profielherzieningsdienst;  

(b) in aanmerking komende Entrycapaciteit uit hoofde van paragraaf 10.9 met betrekking 
tot de Vereenvoudigde Conversiedienst; of  

(c) in aanmerking komende Exitcapaciteit uit hoofde van paragraaf 10.10 met betrekking 
tot de Vereenvoudigde Conversiedienst; of  

(d) alle verplichtingen en aansprakelijkheden uit hoofde van paragraaf 10.14 of 10.15 met 
betrekking tot een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst.  

11.2 Wanneer IUK een aanvraag van een IAA-Bevrachter om Geregistreerde capaciteit vrij te geven 
uit hoofde van paragrafen 9.1, 10.9 en 10.10 aanvaardt:  

(a) deelt IUK de IAA-Bevrachter de hoeveelheid Geregistreerde capaciteit van de IAA-
Bevrachter die wordt vrijgegeven (de “Vrijgegeven capaciteit”), de datum van vrijgave 
en de aangepaste Geregistreerde capaciteit van de IAA-Bevrachter na aftrek van de 
Vrijgegeven capaciteit mee;  

(b) is IUK vrijgesteld en ontslagen van alle verplichtingen en aansprakelijkheden uit 
hoofde van deze Overeenkomst ten aanzien van de IAA-Bevrachter met betrekking tot 
de Vrijgegeven capaciteit die ontstaan na de datum van die vrijgave;  

(c) is de IAA-Bevrachter vrijgesteld en ontslagen van alle verplichtingen en 
aansprakelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst ten aanzien van IUK met 
betrekking tot de Vrijgegeven capaciteit die ontstaan na de datum van een dergelijke 
vrijgave.  

11.3 Wanneer IUK een aanvraag van een IAA-Bevrachter voor vrijstelling uit hoofde van paragraaf 
10.14 of 10.15 aanvaardt: 

(a) deelt IUK de IAA-Bevrachter de hoeveelheid in aanmerking komende Exitcapaciteit of 
in aanmerking komende Entrycapaciteit ten aanzien waarvan de IAA-Bevrachter wordt 
vrijgesteld van het conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst 
en de datum van vrijstelling mee; 

(b) is IUK vanaf de datum van vrijstelling vrijgesteld en ontslagen van alle verplichtingen 
en aansprakelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst ten aanzien van de IAA-
Bevrachter met betrekking tot het conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde 
Conversiedienst voor de uit hoofde van paragraaf (a) betekende in aanmerking 
komende Exitcapaciteit of in aanmerking komende Entrycapaciteit; 
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(c) is de IAA-Bevrachter vanaf de datum van vrijstelling vrijgesteld en ontslagen van alle 
verplichtingen en aansprakelijkheden uit hoofde van deze Overeenkomst ten aanzien 
van IUK met betrekking tot het conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde 
Conversiedienst voor de uit hoofde van paragraaf (a) betekende in aanmerking 
komende Exitcapaciteit of in aanmerking komende Entrycapaciteit. 
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BIJLAGE B-1 
CAPACITEITSVEILINGREGELS 

1. Verhouding tussen de Capaciteitsveilingregels en de GOP-regels 

1.1 In deze bijlage worden de regels beschreven die gelden voor Capaciteitsveilingen op het 
Gezamenlijke orderplatform.  

1.2 Deze regels zijn onderscheiden en onafhankelijk van de voorwaarden die door de Operator 
van het gezamenlijk orderplatform zijn bekendgemaakt, die het gebruik van het Gezamenlijk 
orderplatform door een IAA-Bevrachter regelen(“GOP-regels”) die gelden op de datum van 
deze versie van het Toegangsreglement van IUK.  

1.3 Voor zover de versie van de GOP-regels als bedoeld in paragraaf 1.2 wordt vervangen of 
gewijzigd, en die vervanging of wijziging tot gevolg heeft dat de GOP-regels van de 
Capaciteitsveilingregels afwijken van de door de Operator van het gezamenlijk orderplatform 
ondernomen processen of activiteiten, hebben de GOP-regels voorrang in de mate van de 
betrokken afwijking, en bepaalt IUK of de Capaciteitsveilingregels moeten worden gewijzigd.  

2. Rol van de Operator van het gezamenlijk orderplatform 

2.1 Aanstelling 

2.1.1 Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat PRISMA European Capacity Platform GmbH de 
operator van het gezamenlijk orderplatform (de “Operator van het gezamenlijk 
orderplatform”) is, en dat met verwijzingen naar de Operator van het gezamenlijk 
orderplatform diens opvolger of cessionaris wordt bedoeld dan wel enige andere persoon die 
door IUK wordt aangewezen. 

2.1.2 Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat IUK de Operator van het gezamenlijk 
orderplatform op de datum van deze Overeenkomst heeft aangesteld om: 

(a) Capaciteitsveilingen te houden van Aangeboden capaciteit die IUK heeft besloten via 
Capaciteitsveilingen op het Gezamenlijke orderplatform beschikbaar te stellen. 

(b) informatie over de Capaciteitsveilingen van dergelijke Aangeboden capaciteit bekend 
te maken; 

(c) de betrokken Aangeboden capaciteit aan te duiden als Gebundeld of Niet-gebundeld;  

(d) biedingen van IAA-Bevrachters voor de betrokken Aangeboden capaciteit te ontvangen 
en te beoordelen; 

(e) de betrokken Aangeboden capaciteit te alloceren aan IAA-Bevrachters die succesvolle 
biedingen hebben ingediend. 

2.1.3 Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat IUK de Operator van het gezamenlijk 
orderplatform op enig tijdstip na de datum van deze Overeenkomst mag aanstellen om: 
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 Aanvragen voor capaciteitsoverdracht te ontvangen en te beoordelen en een middel te 
verschaffen waarmee IAA-Bevrachters Aanvragen voor capaciteitsoverdracht kunnen 
indienen en aanvaarden;  

 Meldingen van afstand te ontvangen en te beoordelen en een middel te verschaffen 
waarmee IAA-Bevrachters Meldingen van afstand kunnen indienen en aanvaarden; en 

 andere functies te verrichten waartoe het wordt aangesteld door IUK; 

 en IUK informeert alle IAA-Bevrachters daarover op de website van IUK. 

2.1.4 Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat IUK niet optreedt als tussenpersoon van de 
Operator van het gezamenlijk orderplatform. 

2.2 Bekendmaking van informatie over Capaciteitsveilingen  

Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat IUK de Operator van het gezamenlijk 
orderplatform de volgende informatie verstrekt die de Operator van het gezamenlijk 
orderplatform bekendmaakt voor een Capaciteitsveiling van Aangeboden capaciteit: 

(a) de hoeveelheid Aangeboden capaciteit die IUK beschikbaar heeft gesteld; 

(b) of deze Aangeboden capaciteit Vast dan wel Onderbreekbaar is; 

(c) dat de aangeboden Capaciteitsproducten tot een of meer van de volgende categorieën 
behoren: Within-Day, Dagelijks, Maandelijks, Driemaandelijks of Jaarlijks;  

(d) het betrokken Entry- of Exitpunt; 

(e) de reserveprijs voor de betrokken Aangeboden capaciteit in het kader van de 
Capaciteitsveiling (“IUK reserveprijs”); 

(f) wanneer de Capaciteitsveiling een oplopende-klok-veiling is, andere waarden die 
moeten worden ingediend voor een oplopende-klok-veiling; en 

(g) andere informatie die volgens IUK redelijkerwijs moet worden verstrekt. 

2.3 Bundeling  

2.3.1 In het kader van deze paragraaf 2.3: 

 is “Gebundelde capaciteit” Aangeboden capaciteit die door IUK op het Gezamenlijk 
orderplatform beschikbaar wordt gesteld (waarvoor een Equivalente capaciteit van 
aangrenzende TSO beschikbaar is gesteld door de Aangrenzende TSO) die uitsluitend 
kan worden aangevraagd op en gealloceerd via het Gezamenlijk orderplatform samen 
met de betrokken Equivalente capaciteit van aangrenzende TSO naar aanleiding van 
een capaciteitsveiling; 

 is “Niet-gebundelde capaciteit” Aangeboden capaciteit die door IUK op het 
Gezamenlijk orderplatform beschikbaar wordt gesteld die afzonderlijk van Equivalente 
capaciteit van Aangrenzende TSO wordt aangevraagd en gealloceerd; 
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 is “Equivalente capaciteit van aangrenzende TSO” een hoeveelheid beschikbare 
capaciteit in een AT-systeem die, met betrekking tot Aangeboden capaciteit die IUK op 
het Gezamenlijk orderplatform beschikbaar stelt: 

(i) uit dezelfde hoeveelheid Capaciteit bestaat;  

(ii) Vast is;  

(iii) hetzelfde Capaciteitsproduct is; 

(iv) voor dezelfde Capaciteitsperiode is; en 

(v) op hetzelfde Entry- of Exitpunt wordt aangeboden;  
 

als de Aangeboden capaciteit. 
 

2.3.2 Elke IAA-Bevrachter erkent dat de Operator van het gezamenlijk orderplatform, vóór er een 
Capaciteitsveiling wordt gehouden, Aangeboden capaciteit die IUK op het Gezamenlijk 
orderplatform beschikbaar stelt, aanwijst als ofwel Gebundelde capaciteit ofwel Niet-
gebundelde capaciteit. 

2.3.3 Een IAA-Bevrachter mag een schriftelijke aanvraag richten aan IUK om Capaciteit die aan die 
IAA-Bevrachter als Niet-gebundelde capaciteit gealloceerd is te laten registreren als zijnde 
onderdeel van een bundelingsregeling, waarbij de betrokken IAA-Bevrachter (die handelt als 
ATS-Bevrachter) tegelijkertijd verzoekt dat de Aangrenzende TSO de Equivalente capaciteit 
van de Aangrenzende TSO met betrekking tot die Capaciteit registreert als zijnde onderdeel 
van diezelfde bundelingsregeling. Een dergelijke aanvraag moet de Capaciteitstransactie, het 
Product, de hoeveelheid Geregistreerde capaciteit en het Entry- of Exitpunt in verband met 
de Geregistreerde capaciteit vermelden.  

2.3.4 Een IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat alleen hij verantwoordelijk is voor de registratie 
van zijn Geregistreerde capaciteit als Gebundelde capaciteit en voor het nakomen van alle 
verplichtingen om de betrokken Capaciteit als Gebundelde capaciteit te handhaven of alle 
andere personen te kennen te geven dat die Capaciteit Gebundeld is wanneer hij op de 
Secundaire markt een transactie met betrekking tot die Capaciteit verricht.  

2.3.5 IUK is niet verplicht om de Geregistreerde capaciteit van een IAA-Bevrachter op het 
Informatiesysteem van IUK aan te duiden als Gebundelde capaciteit. 

2.4 Biedingen 

2.4.1 Een IAA-Bevrachter neemt de volgende informatie op in zijn bieding voor Aangeboden 
capaciteit die hij via het Gezamenlijk orderplatform indient in een biedingsronde van een 
Capaciteitsveiling:  

(a) het Entry- of Exitpunt, het Capaciteitsproduct en de aangevraagde hoeveelheid 
Aangeboden capaciteit; 

(b) andere informatie die door de GOP-regels vereist is;  

(c) wanneer de Capaciteitsveiling een uniformeprijsveiling is: 
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(i) de minimale hoeveelheid Aangeboden capaciteit die de IAA-Bevrachter bereid is 
gealloceerd te krijgen; en  

(ii) de biedprijs die de IAA-Bevrachter bereid is te betalen voor de uit hoofde van 
punt (a) hierboven gevraagde hoeveelheid en die niet lager mag zijn dan de IUK 
reserveprijs of de startprijs van de Capaciteitsveiling. 

2.5 Allocatie en prijsvorming 

2.5.1 Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat de Operator van het gezamenlijk orderplatform, 
na afloop van een Capaciteitsveiling, verantwoordelijk is voor het volgende: 

(a) allocatie van een hoeveelheid Entry- of Exitcapaciteit, als Capaciteitsproduct, voor een 
bepaalde Capaciteitsperiode, op het betrokken Entry- of Exitpunt aan een deelnemende 
IAA-Bevrachter die een succesvolle bieding heeft ingediend; 

(b) vaststelling van de “Toewijzingsprijs GOP”, namelijk: 

(1) voor een oplopende-klok-veiling de prijs die is aangekondigd bij de laatste 
biedingsronde waarin de betrokken veiling sluit; en  

(2) voor een veiling met uniforme prijs, wanneer de vraag groter is dan het aanbod 
tegen de IUK reserveprijs, de prijs van de laagste succesvolle bieding, en wanneer 
de vraag niet groter is dan het aanbod tegen de IUK reserveprijs, de IUK 
reserveprijs; en 

(c) vaststelling van de “Veilingspremie” (in voorkomend geval) voor de betrokken 
Capaciteitsveiling, d.i. het positieve verschil tussen de Toewijzingsprijs GOP en de 
startprijs van de Capaciteitsveiling. 

2.6 Kennisgeving 

2.6.1 Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat de Operator van het gezamenlijk orderplatform, 
na de sluiting van een Capaciteitsveiling, verantwoordelijk is voor de kennisgeving aan een 
deelnemende IAA-Bevrachter en aan IUK van een allocatie aan een deelnemende IAA-
Bevrachter die is toegewezen uit hoofde van paragraaf 2.5 van deze bijlage en, waar dit van 
toepassing is, van de Toewijzingsprijs GOP en het aandeel van IUK in de Veilingpremie (“IUK-
veilingpremie”) (in voorkomend geval) dat door de IAA-Bevrachter moet worden betaald.  

2.7 Betaling 

2.7.1 Elke IAA-Bevrachter die:  

 uit hoofde van een Capaciteitsveiling Entrycapaciteit gealloceerd heeft gekregen, 
betaalt IUK de Vergoeding voor Entrycapaciteit; of  

 uit hoofde van een Capaciteitsveiling Exitcapaciteit gealloceerd heeft gekregen, betaalt 
IUK de Vergoeding voor Exitcapaciteit; 

in overeenstemming met deel F, paragraaf 5. 

2.8 Verhouding tussen IAA-Bevrachter en Operator van het gezamenlijk orderplatform  
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2.8.1. Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat: 

(a) het zijn verantwoordelijkheid is om toe te treden tot de GOP-regels en alle nodige 
maatregelen te treffen om toegang te krijgen tot het Gezamenlijk orderplatform en deel 
te nemen aan Capaciteitsveilingen; 

(b) de verhouding tussen de Operator van het gezamenlijk orderplatform en elke IAA-
Bevrachter wordt geregeld door de GOP-regels;  

(c) de GOP-regels alle fouten of vergissingen regelen met betrekking tot het Gezamenlijk 
orderplatform en Capaciteitsveilingen evenals alle geschillen met betrekking tot het 
Gezamenlijk orderplatform en de Capaciteitsveilingen die op het Gezamenlijk 
orderplatform worden gehouden; 

(d) de tenuitvoerlegging van de IAA en dit Toegangsreglement van IUK een IAA-Bevrachter 
niet het recht geeft om toegang te krijgen tot het Gezamenlijk orderplatform of deel te 
nemen aan Capaciteitsveilingen; 

(e) IUK niet aansprakelijk is voor enige handeling of nalatigheid, activiteit of procedure die 
door de Operator van het gezamenlijk orderplatform wordt verricht; 

(f) IUK niet aansprakelijk is voor enig(e) annulatie, uitstel of herhaling van een 
Capaciteitsveiling; 

(g) IUK niet aansprakelijk is voor vertragingen of fouten in informatie die door de Operator 
van het gezamenlijk orderplatform aan IUK wordt verstrekt; 

(h) IUK niet aansprakelijk is voor de onrechtmatige bekendmaking door de Operator van 
het gezamenlijke orderplatform van informatie die IUK aan de Operator van het 
gezamenlijke orderplatform verstrekt. 

2.9 Selectiecriteria voor IAA-Bevrachters 

2.9.1 Een IAA-Bevrachter mag uitsluitend een bod doen op Aangeboden capaciteit in een 
Capaciteitsveiling indien: 

(a) IUK aan de Operator van het gezamenlijke orderplatform heeft gemeld dat de 
betrokken IAA-Bevrachter is goedgekeurd en dat IUK deze goedkeuring niet is 
ingetrokken; en 

(b) de betrokken IAA-Bevrachter in overeenstemming met de GOP-regels op het 
Gezamenlijk orderplatform is geregistreerd; en indien die IAA-Bevrachter niet is 
gedesactiveerd uit hoofde van de GOP-regels. 

2.10 Aansprakelijkheid van IUK in verband met de activiteiten op het Gezamenlijke 
orderplatform 

2.10.1 IUK is niet aansprakelijk met betrekking tot: 
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(a) de onbeschikbaarheid of opschorting van het Gezamenlijke orderplatform of de 
onmogelijkheid voor een IAA-Bevrachter om toegang te krijgen tot een deelte of het 
geheel van het Gezamenlijke orderplatform;  

(b) de onbeschikbaarheid of opschorting van een proces, systeem of andere activiteit van 
het Gezamenlijke orderplatform (met inbegrip van een Capaciteitsveiling) en de daaruit 
voortvloeiende onmogelijkheid voor een IAA-Bevrachter om deel te nemen aan een 
Capaciteitsveiling of Entry- of Exitcapaciteit te worden toegewezen; 

(c) de desactivering van een IAA-Bevrachter of diens gebruikers door de Operator van het 
gezamenlijk orderplatform. 

2.11 Aangrenzende TSO  

2.11.1 Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat IUK niet verantwoordelijk of aansprakelijk is 
voor: 

(a) de veiling van enige Equivalente capaciteit van een Aangrenzende TSO als Gebundelde 
capaciteit op het Gezamenlijk orderplatform;  

(b) de beschikbaarheid, allocatie, intrekking, afstand, terugkoop, overdracht of toewijzing 
van enige Equivalente capaciteit van een Aangrenzende TSO op het Gezamenlijk 
orderplatform; 

(c) de weigering van een aanvraag door een Aangrenzende TSO om Equivalente capaciteit 
van een aangrenzende TSO te bundelen; 

(d) enige handeling of nalatigheid, activiteit of procedure die door de Aangrenzende TSO 
wordt verricht; 

(e) enige vertraging bij of fouten in informatie die door de Aangrenzende TSO aan IUK is 
verstrekt; 

(f) alle onrechtmatige bekendmaking door de Aangrenzende TSO van informatie die IUK 
verstrekt aan de Aangrenzende TSO. 

2.12 Algemeen 

2.12.1 Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat IUK ten aanzien van derden niet aansprakelijk is 
voor de verplichtingen van IUK uit hoofde van deze bijlage B-1. 
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BIJLAGE B-2 
LTUIOLI-PROCEDURES 

De in deel B, paragraaf 6.2 bedoelde LTUIOLI-procedures zijn als volgt: 

1. IUK voorziet in een “Prikbord” (of ander systeem voor elektronische communicatie of 
kennisgevingen) of gebruikt andere passende regelingen die toegankelijk zijn voor IAA-
Bevrachters en andere personen om aan te geven dat ze belangstelling hebben voor de 
aankoop of verkoop van Geregistreerde capaciteit, zoals bijvoorbeeld het Gezamenlijk 
orderplatform. IUK meldt de IAA-Bevrachters tijdig dat IUK al dan niet belangstelling heeft 
ontvangen voor de aankoop van Geregistreerde capaciteit. 

2. Deze LTUIOLI-procedures worden gestart wanneer: 

(a) iemand schriftelijk kennis geeft aan IUK dat hij er niet in geslaagd is om volgens objectief 
redelijke voorwaarden Entry- of Exitcapaciteit aan te kopen, 

(b) die persoon de in (a) beschreven omstandigheden ten aanzien van IUK staaft met 
behulp van redelijke bewijsstukken. 

3. In dergelijk geval: 

(a) beoordeelt IUK het Capaciteitsgebruik van de IAA-Bevrachters gedurende de twee (2) 
recentste perioden van 1 april tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 
maart om te bepalen of een IAA-Bevrachter in beide vermelde halfjaarlijkse 
contractperioden minder dan tachtig procent (80%) van zijn Geregistreerde capaciteit 
heeft gebruikt, zoals vastgesteld in de LTUIOLI-voorschriften;  

(b) houdt IUK tijdens een dergelijk onderzoek rekening met: (i) de Nominaties van elke IAA-
Bevrachter; en (ii) de Geregistreerde capaciteit die door elke IAA-Bevrachter op elke 
Gasdag in de periode beschikbaar is gesteld voor verkoop op de Secundaire markt; en 

(c) houdt IUK bij de berekening van de beschikbare Geregistreerde capaciteit als bedoeld 
in punt (b) hierboven rekening met de Geregistreerde capaciteit die als beschikbaar 
voor verkoop is aangemeld met behulp van de voorzieningen of regelingen bedoeld in 
paragraaf 1 van deze bijlage, en biedt het IAA-Bevrachters de kans om IUK te informeren 
over Geregistreerde capaciteit die op een andere wijze beschikbaar is gesteld op de 
Secundaire markt (waarmee IUK dan rekening houdt). 

4. Wanneer IUK van mening is dat een IAA-Bevrachter zijn Geregistreerde capaciteit onderbenut 
heeft, 

(a) informeert IUK de IAA-Bevrachter over zijn voorlopige berekening van diens gebruik van 
Geregistreerde capaciteit en geeft IUK de IAA-Bevrachter een redelijke mogelijkheid om 
opmerkingen te formuleren; en  

(b) beoordeelt IUK, als IUK nog steeds van mening is dat de IAA-Bevrachter zijn 
Geregistreerde capaciteit onderbenut heeft, of die onderbenutting gerechtvaardigd 
was. 

5. Bij de beoordeling of onderbenutting gerechtvaardigd was: 
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(a) houdt IUK rekening met Gasdagen waarop het onrendabel was om gas door het 
Vervoersysteem te laten stromen, rekening houdend met de day-ahead spotprijs van 
gas voor levering aan de betrokken hubs, de kostprijs om gas  ook via het 
Vervoersysteem  tussen die hubs te laten stromen en een verhandelingsstimulans; en 

(b) biedt IUK de IAA-Bevrachter de mogelijkheid om IUK te informeren over een 
rechtvaardiging voor het onderbenutten van capaciteit. 

6. Wanneer IUK na de hierboven in de punten 1-5 beschreven procedures en mits inachtneming 
van informatie of verklaringen vanwege de betrokken IAA-Bevrachter, van mening is dat die 
IAA-Bevrachter capaciteit heeft onderbenut zonder dat daarvoor een objectieve 
rechtvaardiging bestaat, geeft IUK alle relevante informatie door aan de Toezichthouder(s) 
van IUK voor een beslissing.
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BIJLAGE B-3 
MODEL BEVESTIGING CAPACITEITSTRANSACTIE DAT WERD GEBRUIKT VOOR EERSTE 

VERKOOP IN 2015 VAN CAPACITEIT NA 2018 

1. Onderwerp 

 Deze Bevestiging bevestigt een Capaciteitstransactie tussen IUK en de IAA-Bevrachter voor de 
verkoop en aankoop van Aangeboden capaciteit die beschikbaar is gemaakt uit hoofde van 
het hieronder beschreven Onderschijvingsproces.  

 Deze Capaciteitstransactie is onderworpen aan de Toegangsovereenkomst met IUK en het 
Toegangsreglement van IUK (zoals gewijzigd), de Boekingsregels die voor dat Boekingsproces 
gelden en de in deze Bevestiging vastgestelde voorwaarden. 

 De Bevestiging vervangt alle andere mededelingen of overeenkomsten tussen de Partijen met 
betrekking tot de Capaciteitstransactie. 

 Deze Bevestiging heeft voorrang op alle andere bewijsstukken die de Capaciteitstransactie 
bevestigen. 

 Als deze Bevestiging onnauwkeurigheden bevat of een gebrek aan samenhang vertoont, 
brengt de IAA-Bevrachter IUK hiervan uiterlijk drie (3) Werkdagen na ontvangst van op de 
hoogte en wanneer IUK akkoord gaat dat deze Bevestiging onnauwkeurigheden of een gebrek 
aan samenhang vertoont, wijzigt IUK deze Bevestiging en verzendt IUK de aldus gewijzigde 
Bevestiging naar de IAA-Bevrachter. 

 Deze Bevestiging heeft voorrang in de mate dat er een gebrek aan samenhang is tussen deze 
Bevestiging en (a) de Toegangsovereenkomst met IUK en het Toegangsreglement van IUK 
(ongeacht in welke mate deze gewijzigd zijn); of (b) de Boekingsregels. 

2. Definities en interpretatie 

 Termen met een hoofdletter hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in bijlage B bij de 
Toegangsovereenkomst met IUK tenzij anders bepaald. 

3. Voorwaarden van deze Capaciteitstransactie 

GEDEELTE A  

Datum: [xx]/[xx]/2015 

Boekingsproces: Gehouden op [20 mei] 2015 voor Aangeboden capaciteit vanaf 1 

oktober 2018 

 

Boekingsregels: De regels vastgesteld in het document “Boekingsregels voor de 
eerste verkoop in 2015 van capaciteit na 2018”. 
 

IAA-Bevrachter: [xxxxxxxx] 
 

Referentie: [Referentie van bindend formulier invullen] 
 

Entrypunt: [Entrypunt Bacton]/ [Entrypunt Zeebrugge]/ [n.v.t.] 
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Exitpunt: [Exitpunt Bacton]/ [Exitpunt Zeebrugge]/ [n.v.t.] 
Klasse: Vast 
  
GEDEELTE B  

 
Capaciteitsproduct: JAARLIJKS 

 
Capaciteitsperiode: Van 06:00 CET 1 oktober 2018 tot 05:59 CET 30 september [20xx] 
Hoeveelheid gealloceerde 
Capaciteit: 
 

[xxxxx] kWh/h 
 

BP-toewijzingsprijs geldig 
in de loop van een Gasjaar 
wanneer de 
Capaciteitsperiode minder 
is dan vijf (5) Gasjaren: 
 

[xxxxx] p/(kWh/h) per Gasjaar, onderworpen aan indexering 
overeenkomstig deel F, paragraaf 5.3 van het Toegangsreglement 
van IUK 
[n.v.t.] 
 

BP-toewijzingsprijs geldig 
in de loop van een Gasjaar 
wanneer de 
Capaciteitsperiode vijf (5) 
Gasjaren of meer bedraagt: 
 

Voor een Gasjaar in de Capaciteitsperiode, de laagste van de volgend 
waarden: 

 
(i) [xxxxx] p/(kWh/h) per Gasjaar, onderworpen aan indexering 

overeenkomstig deel F, paragraaf 5.3 van het 
Toegangsreglement van IUK; en 

 
(ii) de laagste Toewijzingsprijs GOP waarvoor een Vast Jaarlijks 

Capaciteitsproduct is gealloceerd op het [Entrypunt/ 
Exitpunt] in een Capaciteitsveiling voor dat Gasjaar (die 
gehouden is vóór het begin van het Gasjaar waarmee dat 
Jaarlijkse Capaciteitsproduct verband houdt), of, indien er 
geen Vast Jaarlijks Capaciteitsproduct gealloceerd is in een of 
meer Capaciteitsveilingen voor dat Gasjaar, de laagste IUK-
reserveprijs voor dat Capaciteitsproduct (indien lager dan een 
toepasselijke Toewijzingsprijs GOP). 

[n.v.t.] 
 

Capaciteitsproduct: 
 

DRIEMAANDELIJKS 
 

Capaciteitsperiode: 
 

De volgende Kwartalen: 
[2]/[3] Kwartalen van 06:00 CET 1 [maand] tot 05:59 CET [datum en 
maand] 
in de volgende Gasjaren: 
1 oktober 2018 tot 30 september 20[xx] 
 

Hoeveelheid gealloceerde 
Capaciteit: 
 

[xxxxxxxx] kWh/h 
 

BP-toewijzingsprijs geldig in 
de loop van een Kwartaal: 
 
 

Het product van de BP-toewijzingsprijs dat geldt in de loop van het 
Gasjaar (zoals hierboven bepaald voor het Jaarlijkse 
capaciteitsproduct) en [1,5]/[1,2] 

4. Goedkeuringen 
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IUK heeft het recht deze Capaciteitstransactie te beëindigen zonder aansprakelijkheid ten 
aanzien van de IAA-Bevrachter of derden wanneer IUK de vereiste goedkeuringen die door de 
toepasselijke Toezichthouder(s) moeten worden verstrekt in verband met dit Boekingsproces 
krachtens de wet of de Interconnectorvergunning niet ontvangt.  

De beëindiging van deze Capaciteitstransactie uit hoofde van deze paragraaf 4 heeft geen 
invloed op andere Capaciteitstransacties die door de Partijen zijn gesloten of de 
Overeenkomst. 

5. Bijkomende voorwaarden die gelden voor een Capaciteitstransactie voor een Jaarlijks 
Capaciteitsproduct met een Capaciteitsperiode van vijf (5) Gasjaren of meer: 

De Partijen komen overeen dat het volgende geldt wanneer deze Capaciteitstransactie dient 
voor (een) Jaarlijks(e) Capaciteitsproduct(en) met een Capaciteitsperiode van vijf (5) of meer 
Gasjaren en (een) Driemaandelijks(e) Capaciteitsproduct (in voorkomend geval):  

(a) (i) de door de IAA-Bevrachter verschuldigde Capaciteitsvergoedingen voor een 
Capaciteitsproduct mogen niet hoger zijn dan de BP-toewijzingsprijs die geldt 
voor dat Capaciteitsproduct;  

 (ii) de door de IAA-Bevrachter verschuldigde Maandelijkse vergoeding voor dat/die 
Capaciteitsproduct(en) zal, naast de Capaciteitsvergoedingen, alleen de Initiële 
registratievergoeding, de Maandelijkse vergoeding voor administratie, de 
Balanceringsvergoeding en de Maandelijkse elektriciteitsvergoeding omvatten, 
alsmede vergoeding voor brandstof en voorraadverlies wanneer deze worden 
toegepast in plaats van brandstof- en voorraadverliesallocaties; 

 (iii) nieuwe of aanvullende vergoedingen waarnaar niet wordt verwezen in (i) of (ii) 
hierboven ("Aanvullende vergoedingen") worden niet opgelegd voor of zullen 
niet van toepassing zijn op die Capaciteitsproducten tijdens de 
Capaciteitsperiode, behalve wanneer de Partijen dit schriftelijk overeenkomen; 

 (iv) de vergoedingen die zijn opgenomen in de Maandelijkse vergoeding voor de in 
paragraaf (ii) bedoelde Capaciteitsproducten (met uitzondering van de 
Capaciteitsvergoedingen) kunnen stijgen of dalen na de datum van deze 
Capaciteitstransactie, en die gestegen of gedaalde vergoedingen zijn door de IAA-
Bevrachter verschuldigd, met dien verstande dat die stijgingen of dalingen 
beperkt moeten blijven tot degene die IUK beslist toe te passen in 
overeenstemming met de Interconnectorvergunning en de geldende wetgeving.  

(b) Wanneer, niettegenstaande paragraaf (a): 

(i) de Toegangsovereenkomst met IUK of het Toegangsreglement van IUK of beide 
gewijzigd zijn, en die wijziging goedgekeurd is door de desbetreffende 
Toezichthouder(s); 

(ii) een Toezichthouder of Overheidsinstantie een beslissing treft, ook in verband 
met de Toegangsovereenkomst met IUK of het Toegangsreglement met IUK of de 
Vergoedingsmethodologie die geldt voor vergoedingen die de IAA-Bevrachter 
worden aangerekend uit hoofde van deze Capaciteitstransactie; 

(iii) een wetswijziging van kracht wordt; of 
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(iv) de Vergoedingsmethodologie die geldt voor vergoedingen die de IAA-Bevrachter 
worden aangerekend uit hoofde van deze Capaciteitstransactie, wordt gewijzigd 
en die wijziging wordt goedgekeurd door de desbetreffende Toezichthouder(s) 
of Overheidsinstantie; 

zodat: 

(1) een Aanvullende vergoeding wordt opgelegd voor een Jaarlijks 
capaciteitsproduct met een Capaciteitsperiode van vijf (5) Gasjaren of 
meer of voor een Driemaandelijks capaciteitsproduct, aangekocht uit 
hoofde van deze Capaciteitstransactie; of 

(2) de Capaciteitsvergoeding voor een Jaarlijks capaciteitsproduct met een 
Capaciteitsperiode van vijf (5) Gasjaren of meer of een Driemaandelijks 
capaciteitsproduct aangekocht uit hoofde van deze Capaciteitstransactie 
wordt verhoogd boven de toepasselijke BP-toewijzingsprijs;  

voor een Gasjaar of Kwartaal (naargelang het geval), voert IUK wanneer IUK van 
oordeel is dat dit is toegelaten, geen verhoging door van de Capaciteitsvergoeding die 
de IAA-Bevrachter voor dat Capaciteitsproduct verschuldigd is voor het betrokken 
Gasjaar of Kwartaal (naargelang het geval), en worden de Aanvullende vergoedingen 
(indien deze zijn opgelegd) door IUK niet aangerekend. 

Wanneer IUK de Capaciteitsvergoedingen moet verhogen of Aanvullende 
vergoedingen moet opleggen, past IUK een korting toe voor het bedrag van de stijging 
van die Capaciteitsvergoedingen of de bedragen van eventuele Aanvullende 
vergoedingen die de IAA-Bevrachter zijn opgelegd voor elke betrokken Maand in het 
Gasjaar of het Kwartaal (naargelang het geval), zodat het bedrag van de Maandelijkse 
vergoeding voor elke betrokken Maand gelijk wordt aan het bedrag dat verschuldigd 
was geweest, indien de Capaciteitsvergoedingen niet waren gestegen of indien de 
Aanvullende vergoedingen niet waren opgelegd voor die Maand.  

(c) Voor alle duidelijkheid: als de Capaciteitsvergoedingen die de IAA-Bevrachter betaalt 
voor de Jaarlijkse capaciteitsproducten met een Capaciteitsperiode van vijf (5) 
Gasjaren of meer die uit hoofde van deze Capaciteitstransactie zijn aangekocht, 
worden verlaagd voor een Gasjaar tijdens de Capaciteitsperiode, zal de IAA-Bevrachter 
een vermindering van de Capaciteitsvergoedingen genieten voor het Gasjaar waarin 
die vermindering geldt, en zullen de door de IAA-Bevrachter verschuldigde 
Capaciteitsvergoedingen met betrekking tot andere Gasjaren tijdens de 
Capaciteitsperiode niet worden beïnvloed. 

(d) Wanneer IUK de uit hoofde van paragraaf (b) vereiste maatregel niet neemt, moet de 
IAA-Bevrachter IUK op de hoogte brengen en wanneer IUK er vervolgens nog steeds 
niet in slaagt om die maatregel uiterlijk twee (2) Maanden na die kennisgeving te 
treffen, en de IAA-Bevrachter kan aantonen dat, ten gevolge daarvan: 

(i) de Capaciteitsvergoedingen die de IAA-Bevrachter voor elke getroffen Maand in 
de Capaciteitsperiode heeft betaald, hoger zijn dan het bedrag dat betaald zou 
zijn op basis van de geldende BP-toewijzingsprijs voor het betrokken 
Capaciteitsproduct; of 
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(ii) hij Aanvullende vergoedingen heeft betaald met betrekking tot het 
desbetreffende Capaciteitsproduct;  

en wanneer de IAA-Bevrachter geen korting heeft gekregen met betrekking tot die 
verhoogde Capaciteitsvergoedingen of de Aanvullende vergoedingen voor de 
respectieve Maand, dan heeft de IAA-Bevrachter het recht, na kennisgeving aan IUK, 
om met onmiddellijke ingang dat gedeelte van deze Capaciteitstransactie te 
beëindigen dat betrekking heeft op het getroffen Capaciteitsproduct voor de 
resterende Gasjaren of Kwartalen (naargelang het geval) in de Capaciteitsperiode of 
de volledige Capaciteitstransactie wanneer alle Capaciteitsproducten uit hoofde van 
deze Capaciteitstransactie getroffen zijn. 

(e) Die beëindiging uit hoofde van paragraaf (d) heeft geen invloed op: 

(i) de verplichtingen van de Partijen uit hoofde van deze Capaciteitstransactie die 
nog openstaan op de datum van beëindiging (inclusief verplichtingen met 
betrekking tot een korting uit hoofde van paragraaf 5 (b)); 

(ii) een andere Capaciteitstransactie die door de Partijen gesloten is; en 

(iii) deze Overeenkomst. 

 

Interconnector (UK) Limited 

Handtekening 

 

[Naam van IAA-Bevrachter invullen]  

Handtekening 
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DEEL C  
NOMINATIES EN MATCHINGPROCEDURES 

1. Nominaties en Hernominaties  

1.1 Nominaties 

1.1.1 Een IAA-Bevrachter kan met betrekking tot zijn Geregistreerde capaciteit het volgende 
indienen: 

(a) een Entrynominatie (zoals gedefinieerd in paragraaf 1.1.2) of een Exitnominatie (zoals 
gedefinieerd in paragraaf 1.1.3), elk een “Nominatie” genoemd; of  

(b) een Hernominatie (zoals gedefinieerd in paragraaf 1.4.1). 

Verwijzingen naar een Nominatie in dit Toegangsreglement van IUK omvatten een 
Hernominatie die met betrekking tot die Nominatie geldig is ingediend in overeenstemming 
met paragraaf 1.4. 

1.1.2 Een “Entrynominatie” betekent een nominatie die een IAA-Bevrachter indient met betrekking 
tot zijn Geregistreerde capaciteit op een Entrypunt, voor levering van een Hoeveelheid 
aardgas in het Vervoersysteem op dat Entrypunt, en die de in paragraaf 1.3.1 vermelde 
informatie bevat, voldoet aan paragraaf 1.3.2 en die een Enkelzijdige nominatie kan zijn 
overeenkomstig paragraaf 1.2.4, (b). 

1.1.3 Een “Exitnominatie” betekent een nominatie die een IAA-Bevrachter indient met betrekking 
tot zijn Geregistreerde capaciteit op een Exitpunt, voor herlevering van een Hoeveelheid 
aardgas uit het Vervoersysteem op dat Exitpunt, en die de in paragraaf 1.3.1 vermelde 
informatie bevat, voldoet aan paragraaf 1.3.2 en die een Enkelzijdige nominatie kan zijn 
overeenkomstig paragraaf 1.2.4, (b). 

1.1.4 Een “Nominatiehoeveelheid” betekent de Hoeveelheid aardgas die een IAA-Bevrachter heeft 
genomineerd voor levering uit hoofde van een Entrynominatie of voor herlevering uit hoofde 
van een Exitnominatie voor: 

 Gasdag D (“Dagelijkse hoeveelheid”); of  

 elk uur van Gasdag D (“Hoeveelheid per uur”).  

1.1.5 Wanneer een Nominatiehoeveelheid die in het kader van een Nominatie is ingediend voor 
Gasdag D een Dagelijkse hoeveelheid is, berekent IUK de equivalente Hoeveelheid per uur 
voor elk uur van Gasdag D.  

1.1.6 Een IAA-Bevrachter moet ervoor zorgen dat de in zijn Nominatie of Hernominatie vermelde 
Nominatiehoeveelheid:  

 een Hoeveelheid aardgas omvat die wordt gealloceerd als Voorraadverlies; en 
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 wanneer het Effectief nominatietijdstip in de Nominatie of het Effectief 
hernominatietijdstip in de Hernominatie na de Initiële periode valt, een Hoeveelheid 
aardgas omvat die wordt gealloceerd als Brandstof; 

naast de Hoeveelheid aardgas die de IAA-Bevrachter heeft genomineerd voor levering of 
herlevering. 

1.1.7 Wanneer een IAA-Bevrachter uit hoofde van paragraaf 10 van Deel B een door IUK uit hoofde 
van de Vereenvoudigde Conversiedienst toegekend conversierecht uitoefent: 

 is een Entrynominatie uit hoofde van paragraaf 10.12(a) van Deel B een Entrynominatie 
voor het betrokken Entrypunt en wordt ze door IUK behandeld als een Exitnominatie 
voor het overeenkomstige Exitpunt; 
 

 is een Exitnominatie uit hoofde van paragraaf 10.12(b) een Exitnominatie voor het 
betrokken Exitpunt en wordt ze door IUK behandeld als een Entrynominatie voor het 
overeenkomstige Entrypunt; 

 
 deelt de IAA-Bevrachter aan IUK de Gecodeerde informatie tegenpartij (zoals 

omschreven in paragraaf 1.3.1(c) hierna) mee die geldt voor het overeenkomstige 
Exitpunt of het overeenkomstige Entrypunt; 

 
 machtigt de IAA-Bevrachter IUK om: 

 
(i) de in een Entrynominatie of Exitnominatie genomineerde Hoeveelheden Aardgas 

aan te passen om rekening te houden met Voorraadverlies (en na de Initiële 
periode, Brandstof) voor het overeenkomstige Entrypunt of het overeenkomstige 
Exitpunt, naargelang het geval; en 

(ii) alle andere maatregelen te nemen die nodig zijn om gevolg te geven aan de 
uitoefening van een conversierecht door een IAA-Bevrachter uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst; en  

 aanvaardt de IAA-Bevrachter de aangepaste Hoeveelheden Aardgas uit hoofde van 
paragraaf (d) en de maatregelen van IUK uit hoofde van paragraaf (d) als definitief en 
bindend voor de betrokken IAA-Bevrachter.  

1.2 Nominaties en verhouding tot AT-systeem 

1.3  

1.3.1 In deze paragraaf 1.2 betekent: 

 de “Tegenpartij ATS-Bevrachter”: de ATS-Bevrachter die de Nominatiehoeveelheid van 
een IAA-Bevrachter uit hoofde van diens Nominatie zal leveren of levering zal 
ontvangen; 

 een “ATS-nominatie”: een nominatie (of hernominatie) met betrekking tot een 
Hoeveelheid aardgas die beschikbaar is gesteld door een Tegenpartij ATS-Bevrachter 
voor levering vanuit het AT-systeem op een exitpunt op het AT-systeem (dat een 
Entrypunt is) of herlevering in het AT-systeem op een entrypunt op het AT-systeem (dat 
een Exitpunt is); 
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 “Gecodeerde informatie tegenpartij”: met betrekking tot: 

(i) een Nominatie die door een IAA-Bevrachter is ingediend: de ID-code van de 
Tegenpartij ATS-Bevrachter die de Nominatiehoeveelheid levert of levering 
ontvangt; en 

(ii) een ATS-nominatie die door een Tegenpartij ATS-Bevrachter is ingediend: de ID-
code van de IAA-Bevrachter die de door de Tegenpartij ATS-Bevrachter 
genomineerde Hoeveelheid aardgas ontvangt of levert; 

(c) een “overeenkomstige ATS-nominatie”: een ATS-nominatie die met betrekking tot een 
Nominatie bedoeld is voor: 

(i) een exitpunt op het AT-systeem (dat hetzelfde is als het Entrypunt in de 
Nominatie) of een entrypunt op het AT-systeem (dat hetzelfde is als het 
Exitpunt in de Nominatie); en  

(ii) dezelfde periode van Gasdagen of hetzelfde gedeelte van een Gasdag, zoals 
vermeld in de Nominatie. 

 
1.3.2 Een Nominatie die een IAA-Bevrachter indient, moet: 

(a) ofwel een Entrynominatie of Exitnominatie ingediend bij IUK waarvoor de Tegenpartij 
ATS-Bevrachter een overeenkomstige ATS-nominatie moet indienen bij de 
Aangrenzende TSO; of 

(b) ofwel, wanneer de IAA-Bevrachter ook een ATS-Bevrachter is, één enkele nominatie zijn 
die hij indient bij de Aangrenzende TSO die zowel dient:  

(i) als Entrynominatie of Exitnominatie ingediend door de ATS-Bevrachter die 
optreedt als IAA-Bevrachter; en  

(ii) als overeenstemmende ATS-nominatie die is ingediend door de ATS-Bevrachter 
die optreedt als Tegenpartij ATS-Bevrachter en die dezelfde Hoeveelheid aardgas 
vermeldt als de in (i) bedoelde Entrynominatie of Exitnominatie;  

een “Enkelzijdige nominatie 

1.3.3 Voor alle duidelijkheid: een Enkelzijdige nominatie kan uitsluitend worden ingediend bij de 
Aangrenzende TSO en niet bij IUK.  

1.3.4 Een IAA-Bevrachter die een Enkelzijdige nominatie indient bij een Aangrenzende TSO: 

(a) en die ook een ATS-Bevrachter is, is door IUK gemachtigd om een Enkelzijdige nominatie 
in te dienen bij een Aangrenzende TSO;  

(b) machtigt IUK om informatie te ontvangen van een Aangrenzende TSO uit hoofde van 
een Enkelzijdige nominatie die is ingediend bij een Aangrenzende TSO (met inbegrip van 
de Hoeveelheden aardgas die uit hoofde van die Enkelzijdige nominatie zijn 
genomineerd); 
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(c) zorgt ervoor dat een dergelijke Eén nominatie voor beide zijden van een IP is ingediend 
overeenkomstig de regels voor gebruik van het betrokken AT-systeem en eraan voldoet. 

1.4 Nominatiegegevens 

1.5  

1.5.1 Een IAA-Bevrachter vermeldt in een Nominatie:  

(a) de identiteit van de IAA-Bevrachter; 

(b) de Gasdag waarop de Nominatie betrekking heeft; 

(c) het effectieve tijdstip van de Nominatie, dat niet vroeger mag zijn dan twee (2) uur na 
het einde van het uur waarin de Nominatie is ingediend (“Effectief nominatietijdstip”);  

(d) het Entrypunt of het Exitpunt; 

(e) de Nominatiehoeveelheid; 

(f) de betrokken Gecodeerde informatie tegenpartij; en 

(g) of er sprake is van een Enkelzijdige nominatie.  

1.5.2 Bij de indiening van een Nominatie zorgt een IAA-Bevrachter ervoor dat de som van de 
Hoeveelheden per uur voor een uur op Gasdag D, vermeld in de Nominatie of vastgesteld door 
IUK uit hoofde van paragraaf 1.1.5 (“Totale nominatiehoeveelheid”) niet groter is dan zijn 
Geregistreerde capaciteit voor dat uur op Gasdag D op het in de Nominatie vermelde Entry- 
of Exitpunt, tenzij hij een Nominatie indient uit hoofde van een Allocatiemechanisme bij 
overnominatie. 

1.6 Hernominaties 

1.7  

1.7.1 Een IAA-Bevrachter mag een Nominatie voor Gasdag D indienen: 

(a) die een herziening is van een Nominatie die eerder voor Gasdag D is ingediend (ook uit 
hoofde van deze paragraaf 1.4); of  

(b) wanneer er voordien geen Nominaties zijn ingediend voor Gasdag D; 

in beide gevallen is er sprake van een “Hernominatie”. 

1.7.2 Een Hernominatie vangt aan ten vroegste twee (2) uur na het einde van het uur waarin de 
Hernominatie is ingediend (“Effectief hernominatietijdstip”). 

1.7.3 Een IAA-Bevrachter mag uiterlijk om 01.59 uur (UKT) / 02.59 uur (CET) op Gasdag D een 
Hernominatie voor Gasdag D indienen. 

1.7.4 Een IAA-Bevrachter zorgt ervoor dat een door hem ingediende Hernominatie voldoet aan de 
vereisten van de paragrafen 1.1 tot en met 1.3. 
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1.7.5 Hernominaties worden gematcht en bevestigd op grond van paragraaf 2. 

2. Nominatiematching 

 

2.1 Matching 

 

 

2.1.1 De dagelijkse of uurlijkse Hoeveelheid aardgas voor Gasdag D die de Aangrenzende TSO heeft 
goedgekeurd voor herlevering vanuit het AT-systeem op een Entrypunt of voor levering in het 
AT-systeem op een Exitpunt uit hoofde van een Enkelzijdige nominatie of uit hoofde van een 
ATS-nominatie die is ingediend bij de Aangrenzende TSO, is de “Verwerkte 
nominatiehoeveelheid voor ATS”. 

2.1.2 IUK matcht een Nominatie met een ATS-nominatie of een Enkelzijdige nominatie uit hoofde 
van deze paragraaf 2.1 waarbij de Aangrenzende TSO IUK informeert over de Verwerkte 
nominatiehoeveelheid voor ATS.  

2.1.3 Wanneer een Verwerkte nominatiehoeveelheid voor ATS die uit hoofde van paragraaf 2.1.1 
wordt gemeld, een dagelijkse hoeveelheid is, berekent IUK: 

(a) de “Effectieve hoeveelheid per uur voor ATS” die voor elk uur van Gasdag D voor een 
ATS-nominatie of een Enkelzijdige nominatie is ingediend vóór 02.00 uur (UKT) / 03.00 
uur (CET) op Gasdag D-1, gelijk is aan de Verwerkte nominatiehoeveelheid voor ATS 
gedeeld door het aantal uren van Gasdag D; 

(b) de herziene Effectieve hoeveelheid per uur voor ATS met betrekking tot een 
Hernominatie (die is ingediend met betrekking tot een Enkelzijdige nominatie) of 
hernominatie (die is ingediend met betrekking tot een ATS-Nominatie) met een 
aanvangstijdstip na 05.00 uur (UKT) / 06.00 uur (CET) op Gasdag D-1, die gelijk is aan de 
uitkomst van de volgende berekening: 

(1)  de Verwerkte nominatiehoeveelheid voor ATS;  

MIN  

(2) de som van de Effectieve hoeveelheden per uur voor ATS (vastgesteld 
overeenkomstig paragraaf (a) hierboven) voor de uren van Gasdag D vóór het 
effectieve hernominatietijdstip;  

GEDEELD DOOR 

(3) het resterende aantal uren in Gasdag D na het effectieve tijdstip van de 
hernominatie.  

2.1.4 IUK bepaalt dat een Nominatie van een IAA-Bevrachter gematcht is met een ATS-nominatie of 
een Enkelzijdige nominatie die is ingediend bij een Aangrenzende TSO wanneer: 
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(a) de Gasdag matcht; 

(b) de Gecodeerde informatie tegenpartij van de IAA-Bevrachter matcht met die van de 
Tegenpartij ATS-Bevrachter; en 

(c) er een gematchte hoeveelheid is vastgesteld krachtens paragraaf 2.1.5. 

2.1.5 De gematchte Hoeveelheid aardgas uit hoofde van een Nominatie en een ATS-nominatie of 
een Enkelzijdige nominatie die is ingediend bij een Aangrenzende TSO wordt als volgt bepaald 
voor een uur in Gasdag D: 

(a) de gematchte hoeveelheid is de Hoeveelheid per uur, wanneer deze gelijk is aan de 
Verwerkte nominatiehoeveelheid voor ATS (indien per uur) of de Effectieve 
hoeveelheid per uur voor ATS; of 

(b) wanneer de uurlijkse Verwerkte nominatiehoeveelheid voor ATS of de Effectieve 
hoeveelheid per uur voor ATS verschilt van de Hoeveelheid per uur voor een uur van 
Gasdag D en het betrokken AT-systeem het NTS is: 

(i) is de gematchte hoeveelheid de Hoeveelheid per uur, indien National Grid Gas 
IUK niet heeft geïnformeerd over een Beperking Entrypunt AT-systeem of een 
Beperking Exitpunt AT-systeem overeenkomstig deel I, paragraaf 3.1; 

(ii) is de gematchte hoeveelheid de Verwerkte nominatiehoeveelheid voor ATS of de 
Hoeveelheid per uur en wel de kleinste hoeveelheid van die twee als: 

 National Grid Gas IUK heeft geïnformeerd over een Beperking Entrypunt 
AT-systeem of een Beperking Exitpunt AT-systeem; of 

 IUK IAA-Bevrachters en National Grid Gas heeft geïnformeerd over een 
Beperking vervoersysteem; of 

(c) wanneer de uurlijkse Verwerkte nominatiehoeveelheid voor ATS of de Effectieve 
hoeveelheid per uur voor ATS verschilt van de Hoeveelheid per uur voor een uur van 
Gasdag D en het betrokken AT-systeem het FTS is, is de gematchte hoeveelheid de 
Verwerkte nominatiehoeveelheid voor ATS of de Hoeveelheid per uur en wel de kleinste 
hoeveelheid van die twee. 

2.1.6 IUK matcht een Nominatie van een IAA-Bevrachter niet met een ATS-nominatie of een 
Enkelzijdige nominatie die is ingediend bij een Aangrenzende TSO wanneer: 

(a) een IAA-Bevrachter de Gecodeerde informatie tegenpartij die zijn Tegenpartij ATS-
Bevrachter identificeert niet heeft verstrekt; of 

(b) de Tegenpartij ATS-Bevrachter geen Gecodeerde informatie tegenpartij heeft verstrekt 
die de IAA-Bevrachter identificeert. 

2.2 Nominatiebevestiging 
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2.2.1 Met betrekking tot een Nominatie en een ATS-nominatie of een Enkelzijdige nominatie 
bevestigt IUK aan de IAA-Bevrachter de Hoeveelheid per uur Aardgas voor elk uur van Gasdag 
D die gematcht is uit hoofde van paragraaf 2.1 op een Entrypunt of Exitpunt en eventueel is 
aangepast uit hoofde van paragraaf 2.2.2 of paragraaf 1.1.7. Die hoeveelheid wordt de 
“Bevestigde nominatiehoeveelheid” genoemd.  

2.2.2 Wanneer de som van de Hoeveelheden per uur in het kader van de Nominaties van een IAA-
Bevrachter voor een uur van Gasdag D ertoe leidt dat de Totale nominatiehoeveelheid van die 
IAA-Bevrachter groter is dan zijn Geregistreerde capaciteit voor dat uur van Gasdag D op het 
in een Nominatie vermelde Entry- of Exitpunt (tenzij in verband met Nominaties in het kader 
van een Overnominatieallocatiemechanisme), past IUK de Hoeveelheden per uur in het kader 
van elke Nominatie aan zodat de Totale nominatiehoeveelheid gelijk is aan de Geregistreerde 
capaciteit van de IAA-Bevrachter op het Entry- of Exitpunt en wordt die aangepaste 
Hoeveelheid per uur door IUK gebruikt om een Bevestigde nominatiehoeveelheid vast te 
stellen uit hoofde van paragraaf 2.2.1. 

2.2.3 Wanneer er zich op een Gasdag (of een gedeelte daarvan) een Beperking vervoersysteem 
voordoet, mag IUK de Hoeveelheden per uur in de Nominatie van de IAA-Bevrachter voor een 
uur van een Gasdag verminderen wanneer IUK de Bevestigde nominatiehoeveelheden uit 
hoofde van deel I, paragraaf 2.3 heeft verminderd.  

2.2.4 IUK verstrekt de overeenstemmende Bevestigde nominatiehoeveelheden voor elke 
Tegenpartij ATS-Bevrachter aan de betrokken Aangrenzende TSO. 

3. Contractueel congestiebeheer 

 

3.1 Terugkoop 

 

 

3.1.1 Indien het totaal van de Nominaties van IUK-Bevrachters omvangrijker is, of volgens prognose 
omvangrijker zal zijn, dan de fysieke draagkracht van het Vervoersysteem op een Gasdag of in 
een periode die aanvangt bij het begin van een willekeurig uur op een Gasdag, en eindigt op 
het einde van die Gasdag (de “Terugkoopperiode”), bepaalt IUK de omvang van dat overschot 
en doet IUK een voorstel om die hoeveelheid Geregistreerde capaciteit terug te kopen (de 
“Terugkoopvereiste”) en zal IUK, wanneer de IAA-Bevrachter een conversierecht uit hoofde 
van de Vereenvoudigde Conversiedienst aanhoudt met betrekking tot Geregistreerde 
capaciteit, die behandelen als VCD-equivalente capaciteit die wordt onderworpen aan de 
Terugkoopvereiste. 

3.1.2 IUK maakt de Terugkoopvereiste en de periode waarin IAA-Bevrachters Geregistreerde 
capaciteit, met in begrip van, in voorkomend geval, het conversierecht uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst als VCD-equivalente capaciteit, mogen aanbieden voor 
Terugkoop, bekend op het Prikbord op het Informatiesysteem van IUK en op de website van 
IUK. 

3.1.3 IAA-Bevrachters mogen, in antwoord op de informatie die door IUK is bekendgemaakt in 
overeenstemming met paragraaf 3.1, op het Informatiesysteem van IUK aanbieden om voor 
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de Terugkoopperiode Capaciteit vrij te geven met betrekking tot het Entrypunt Bacton, het 
Entrypunt Zeebrugge, het Exitpunt Zeebrugge of het Exitpunt Bacton.  

3.1.4 (a) Een IAA-Bevrachter vermeldt in een aanbieding op het Informatiesysteem van IUK dat 
hij bereid is Entrycapaciteit vrij te geven:  

(i) het Entrypunt; 

(ii) de hoeveelheid aangeboden Entrycapaciteit; 

(iii) de minimumhoeveelheid Entrycapaciteit op grond waarvan de IAA-Bevrachter 
bereid is het aanbod doorgang te doen vinden; 

(iv) de eenheidsprijs die de IAA-Bevrachter wenst te ontvangen voor de aangeboden 
Entrycapaciteit; en 

(v) alle andere informatie die IUK vereist. 

(b) Een IAA-Bevrachter vermeldt in een aanbieding op het Informatiesysteem van IUK dat 
hij bereid is Exitcapaciteit vrij te geven:  

(i) het Exitpunt; 

(ii) de hoeveelheid aangeboden Exitcapaciteit; 

(iii) de minimumhoeveelheid Exitcapaciteit op grond waarvan de IAA-Bevrachter 
bereid is het aanbod doorgang te doen vinden; 

(iv) de eenheidsprijs die de IAA-Bevrachter wenst te worden betaald voor de 
aangeboden Exitcapaciteit; 

(v) alle andere informatie die IUK vereist. 

3.1.5. Een aanbod van een IAA-Bevrachter tot vrijgave: 

(a) mag op elk willekeurig tijdstip worden ingediend, tot één (1) uur na het tijdstip waarop 
IUK de aanvraag voor aanbiedingen bekendmaakt (“Uiterste aanbiedingstermijn”); en 

(b) mag op elke willekeurig tijdstip vóór de Uiterste aanbiedingstermijn worden 
ingetrokken of gewijzigd. 

3.1.6. Een aanbod tot vrijgave mag niet worden ingetrokken na de Uiterste aanbiedingstermijn. 

3.1.7. IUK weigert de aanbieding van een IAA-Bevrachter om: 

(a) Entrycapaciteit of Exitcapaciteit vrij te geven wanneer niet voldaan is aan enige vereiste 
vermeld in paragraaf 3.1.4;  

(b) Entrycapaciteit vrij te geven wanneer de hoeveelheid aangeboden Entrycapaciteit 
groter is dan de hoeveelheid Geregistreerde capaciteit van de IAA-Bevrachter op het 
betrokken Entrypunt; 
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(c) Exitcapaciteit vrij te geven wanneer de hoeveelheid aangeboden Exitcapaciteit groter is 
dan de hoeveelheid Geregistreerde capaciteit van de IAA-Bevrachter op het betrokken 
Exitpunt; 

3.1.8. Nadat de Uiterste aanbiedingstermijn verlopen is, rangschikt IUK alle aanbiedingen die het 
van IAA-Bevrachters heeft ontvangen (“Terugkoopaanbiedingen”) volgens prijs, van laag naar 
hoog, en selecteert het een of meer Terugkoopaanbiedingen als volgt: 

(a) Terugkoopaanbiedingen worden aanvaard volgens prijsvolgorde, van laag naar hoog; 

(b) wanneer de hoeveelheid Geregistreerde capaciteit die in het kader van een 
Terugkoopaanbieding wordt aangeboden groter is dan de hoeveelheid niet-ingevulde 
Terugkoopvereiste, aanvaardt IUK die Terugkoopaanbieding uitsluitend voor de 
hoeveelheid niet-ingevulde Terugkoopvereiste, tenzij de punten (d) of (e) van 
toepassing zijn; 

(c) wanneer: 

(i) elk van twee of meer Terugkoopaanbiedingen dezelfde aanbiedingsprijs 
vermeldt, en 

(ii) de totale hoeveelheid aldus aangeboden Capaciteit groter is dan de niet-
ingevulde Terugkoopvereiste, 

aanvaardt IUK elk van die Terugkoopaanbiedingen, maar blijft de aanvaarde 
hoeveelheid beperkt tot een hoeveelheid die zijn pro rata aandeel van de niet-ingevulde 
Terugkoopvereiste vertegenwoordigt, tenzij punt (d) van toepassing is; 

(d) wanneer de te aanvaarden hoeveelheid met betrekking tot een Terugkoopaanbieding 
krachtens de punten (b) of (c) kleiner is dan de in de Terugkoopaanbieding vermelde 
minimumhoeveelheid, wordt de Terugkoopaanbieding genegeerd (en blijft zij zonder 
gevolg) en aanvaardt IUK de eerstvolgende van een prijs voorziene 
Terugkoopaanbieding of (een) resterende Terugkoopaanbieding(en) met dezelfde prijs 
uit hoofde van punt (c). 

(e) Een Terugkoopaanbieding wordt niet aanvaard wanneer de aanbiedingsprijs hoger ligt 
dan de Maximale terugkoopprijs die is vastgesteld in overeenstemming met deel F, 
paragraaf 7.1. 

3.1.9. Uiterlijk één (1) uur na de Uiterste aanbiedingstermijn aanvaardt IUK de 
Terugkoopaanbiedingen overeenkomstig paragraaf 3.1.8, en informeert elke IAA-Bevrachter 
wiens aanbieding aldus is aanvaard, dat hij, gedurende de Terugkoopperiode, een 
verminderde hoeveelheid Entrycapaciteit (voor de aldus aanvaarde hoeveelheid) aanhoudt 
met betrekking tot het Entrypunt en een verminderde hoeveelheid Exitcapaciteit (voor de 
aldus aanvaarde hoeveelheid) met betrekking tot het Exitpunt, en informeert de IAA-
Bevrachters wier Terugkoopaanbiedingen niet zijn aanvaard. Wanneer IUK een 
Terugkoopaanbieding met betrekking tot VCD-equivalente capaciteit heeft aanvaard, bezit de 
IAA-Bevrachter niet langer een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde 
Conversiedienst. 

3.1.10. IUK vermindert de Geregistreerde capaciteit met betrekking tot de IAA-Bevrachters wier 
Terugkoopaanbiedingen IUK heeft aanvaard in overeenstemming met Deel B, paragraaf 5.3, 



Deel C  Nominaties en Matchingprocedures 
Ter goedkeuring voor te leggen aan NRI december 2016 
 

Versie 4 – december 2016 50 Toegangsreglement van IUK  

 

punt (f) en , wanneer de IAA-Bevrachter een conversierecht aanhoudt uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst, werkt IUK de registratie van de IAA-Bevrachter bij in 
overeenstemming met van Deel B, paragraaf 5.3, punt (i).   

3.1.11. Door een aanbod tot vrijgave van capaciteit in te dienen, gaat een IAA-Bevrachter akkoord om 
tegen betaling (de “Terugkoopbetaling”) die Entry- of Exitcapaciteit vrij te geven die door IUK 
is aanvaard met betrekking tot die aanbieding in overeenstemming met paragraaf 3.1 en om 
zijn Entry- of Exitnominatie dienovereenkomstig te verminderen.  

3.1.12. Indien de IAA-Bevrachter geen Hernominaties indient om de verlaging van zijn Geregistreerde 
capaciteit weer te geven, past IUK de Bevestigde nominatiehoeveelheden van die IAA-
Bevrachter dienovereenkomstig aan, zodat die zijn Geregistreerde capaciteit weerspiegelt. 

3.2. Gedwongen terugkoop 

 

3.2.1. Wanneer IUK vaststelt dat een of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen (een 
“Gedwongen-terugkoopvereiste”): 

(a) de hoeveelheid Geregistreerde capaciteit die is aangeboden en aanvaard krachtens 
paragraaf 3.1, volstaat niet om te voldoen aan de Terugkoopvereiste;  

(b) Terugkoop is vereist na 21.00 (UKT) / 22.00 (CET) uur op een Gasdag;  

(c) het saldo op de Rekening voor netto-overboekingsinkomsten zou lager zijn dan het 
Maximumtekort;  

(d) dan koopt IUK Geregistreerde capaciteit terug in overeenstemming met paragraaf 
3.2.2. (“Gedwongen terugkoop”) om te voldoen aan de Gedwongen-
terugkoopvereiste. 

3.2.2. IUK vermindert de Geregistreerde capaciteit van IAA-Bevrachters voor Within-Day- of 
Dagelijkse Capaciteitsproducten in verhouding tot hun Capaciteitsverbonden aandeel om te 
voldoen aan de Terugkoopvereiste (rekening houdend met Terugkoopaanbiedingen die zijn 
aanvaard krachtens paragraaf 3.1).  

De Terugkoopbetaling die IUK aan elke IAA-Bevrachter betaalt met betrekking tot de 
Geregistreerde capaciteit van een IAA-Bevrachter die krachtens deze paragraaf 3.2 is 
verminderd, wordt berekend aan de hand van de Gedwongen-terugkoopprijs overeenkomstig 
deel F, paragraaf 7.1. 

4. Diversen 

4.1. Informatie en Nominaties 

4.1.1. Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat IUK niet aansprakelijk is voor fouten of 
onnauwkeurigheden in door andere IAA-Bevrachters of de Aangrenzende TSO verstrekte 
informatie en dat IUK het recht heeft om te vertrouwen op de juistheid en volledigheid van 
alle informatie die IUK ontvangt van andere IAA-Bevrachters of een Aangrenzende TSO in 
overeenstemming met of zoals voorzien door de bepalingen van dit deel C. 
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4.1.2. IUK komt met elke Aangrenzende TSO procedures overeen voor de verwerking en matching 
van Nominaties (“Matchingprocedures”).  

4.1.3. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van een IAA-Bevrachter om ervoor te zorgen dat 
zijn Tegenpartij ATS-Bevrachter de relevante Aangrenzende TSO de informatie verstrekt die 
vereist is krachtens de Matchingprocedures en in overeenstemming met dit deel C. 

4.1.4. IUK is niet verplicht om een Enkelzijdige nominatie te aanvaarden en is niet aansprakelijk 
voor het niet aanvaarden daarvan wanneer die Nominatie of de indiening van die Nominatie 
niet is aanvaard door de Aangrenzende TSO. 

4.1.5. IUK is niet aansprakelijk wanneer een Nominatie niet kan worden gematcht of wanneer een 
Bevestigde nominatiehoeveelheid niet kan worden vastgesteld, wanneer de relevante 
informatie die nodig is voor de matching om een of andere reden niet door de 
Aangrenzende TSO aan IUK is verstrekt of niet aan IUK is verstrekt op het ogenblik dat IUK 
die informatie nodig heeft om de matching te verrichten of aan te gaan. 

4.1.6. Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat IUK ten aanzien van derden niet aansprakelijk is 
voor de verplichtingen van IUK uit hoofde van dit deel C.  

4.1.7. Wanneer voor Gasdag D een Nominatie niet door een IAA-Bevrachter is ingediend of niet is 
gematcht in overeenstemming met paragraaf 2.1, hebben noch IUK noch die IAA-Bevrachter 
rechten of verplichtingen met betrekking tot de levering van Hoeveelheden aardgas op een 
Entrypunt of herlevering van Hoeveelheden aardgas op een Exitpunt op die Gasdag D. 
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DEEL D 
ALLOCATIEVAN GAS, COMPRESSORELEKTRICITEIT EN VOORRAADVERLIES 

1. Allocatie van aardgas en Sturingsverschillen  

1.1 De paragrafen 1 tot en met 3 stellen vast hoe de Bevestigde nominatiehoeveelheden van een 
IAA-Bevrachter (zoals vastgesteld door IUK uit hoofde van deel C) worden gealloceerd. 

1.2 IUK beheert de Aardgasstroom op elk Connectiepunt op grond van operationele vereisten en 
het verschil tussen: 

 de som van de Bevestigde nominatiehoeveelheden voor alle IUK-Bevrachters 
betreffende Entry op een Connectiepunt; en  

 de som van de Bevestigde nominatiehoeveelheden voor alle IUK-Bevrachters 
betreffende Exit op een Connectiepunt  

(de “Netto samengevoegde bevestigde nominatiehoeveelheid”). 

1.3 Wanneer er voor een uur van Gasdag D een verschil is tussen de Netto samengevoegde 
bevestigde nominatiehoeveelheden van IAA-Bevrachters en de op een Connectiepunt 
gemeten Hoeveelheden aardgas (een “Sturingsverschil”), beheert IUK dit Sturingsverschil 
zoals bepaald in dit deel D.  

1.4 Voor elk Connectiepunt zijn IUK en de Aangrenzende TSO overeengekomen om een 
operationele balanceringsovereenkomst (een “OBO”) toe te passen die IUK en de 
Aangrenzende TSO zullen gebruiken om de Sturingsverschillen te beheren, behalve in 
buitengewone omstandigheden wanneer IUK en de Aangrenzende TSO beslissen dat de OBO 
niet van toepassing is. De OBO voor een Connectiepunt maakt deel uit van de 
Interconnectieovereenkomst met betrekking tot dat Connectiepunt tussen IUK en de 
Aangrenzende TSO. 

2. Allocatie wanneer er een OBO van toepassing is 

 

2.1 Wanneer er een OBO van toepassing is tussen IUK en de Aangrenzende TSO en wanneer er 
door IUK Bevestigde nominatiehoeveelheden zijn vastgesteld voor een IAA-Bevrachter uit 
hoofde van deel C met betrekking tot elk uur op Gasdag D: 

(a) zijn de Entry-allocaties van een IAA-Bevrachter voor een Entrypunt gelijk aan de 
Bevestigde nominatiehoeveelheden van die IAA-Bevrachter op dat Entrypunt voor dat 
uur op Gasdag D; en 

(b) zijn de Exitallocaties van een IAA-Bevrachter voor een Exitpunt gelijk aan de Bevestigde 
nominatiehoeveelheden van die IAA-Bevrachter op dat Exitpunt voor dat uur op Gasdag 
D. 

3. Allocatie wanneer er geen OBO van toepassing is 
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3.1 In buitengewone omstandigheden waarin IUK niet in staat is om Bevestigde 
nominatiehoeveelheden te alloceren aan een IAA-Bevrachter uit hoofde van paragraaf 2 voor 
elk uur van Gasdag D (met inbegrip van - zonder evenwel daartoe beperkt te zijn – doordat er 
geen OBO van toepassing is, zoals bepaald kan zijn uit hoofde van de 
Interconnectieovereenkomst), zijn de allocaties van een IAA-Bevrachter voor elk uur van 
Gasdag D als volgt: 

(a) op een Connectiepunt waar de Commerciële richting Entry is: 

(1) zijn de Exitallocaties van een IAA-Bevrachter voor wie IUK Bevestigde 
nominatiehoeveelheden heeft vastgesteld uit hoofde van deel C gelijk aan de 
Bevestigde nominatiehoeveelheden van die IAA-Bevrachter voor het betrokken 
Exitpunt; en 

(2) zijn de Entry-allocaties van een IAA-Bevrachter voor wie IUK Bevestigde 
nominatiehoeveelheden heeft vastgesteld uit hoofde van deel C gelijk aan de 
som van de Hoeveelheden aardgas die gemeten zijn als zijnde geleverd op het 
Entrypunt en de Exitallocaties uit hoofde van paragraaf 3.1, (a), onder (i), 
vermenigvuldigd met de verhouding van de Bevestigde nominatiehoeveelheden 
van de IAA-Bevrachter op het betrokken Entrypunt tot het totaal van alle 
Bevestigde nominatiehoeveelheden van IUK-Bevrachters op het betrokken 
Entrypunt.  

(b) op een Connectiepunt waar de Commerciële richting Exit is: 

(i) zijn de Entry-allocaties van een IAA-Bevrachter voor wie IUK Bevestigde 
nominatiehoeveelheden heeft vastgesteld uit hoofde van deel C gelijk aan de 
Bevestigde nominatiehoeveelheden van die IAA-Bevrachter voor het betrokken 
Entrypunt; en 

(ii) zijn de Exitallocaties van een IAA-Bevrachter voor wie IUK Bevestigde 
nominatiehoeveelheden heeft vastgesteld uit hoofde van deel C gelijk aan de 
som van de Hoeveelheden aardgas die gemeten zijn als zijnde herleverd op het 
Exitpunt en de Entry-allocaties uit hoofde van paragraaf 3.1, (b), onder (i), 
vermenigvuldigd met de verhouding van de Bevestigde nominatiehoeveelheden 
van de IAA-Bevrachter op het betrokken Exitpunt tot het totaal van alle 
Bevestigde nominatiehoeveelheden van IUK-Bevrachters op het betrokken 
Exitpunt. 

4. Allocatie van Brandstof, Compressorelektriciteit en Voorraadverlies 

4.1 Brandstof 

4.1.2 Brandstof die wordt gebruikt voor de werking van: 

(a) de compressoren in Bacton wanneer de Commerciële richting op het Connectiepunt 
Bacton Entry is;  

(b) verwarmingstoestellen in Zeebrugge wanneer de Commerciële richting op het 
Connectiepunt Zeebrugge Exit is; of 
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(c) verwarmingstoestellen in Bacton wanneer de Commerciële richting op het 
Connectiepunt Bacton Exit is; 

wordt tijdens de Initiële periode gealloceerd zoals beschreven in paragraaf 4.1.2 en na de 
Initiële periode als beschreven in paragraaf 4.1.3 (“Brandstofallocatie”).  

4.1.3 Tijdens de Initiële periode wordt het gebruik van Brandstof aan een IAA-Bevrachter voor elk 
uur van Gasdag D als volgt gealloceerd: 

(a) indien de Brandstof wordt gebruikt als beschreven in paragraaf 4.1.1, (a), volgens de 
verhouding van zijn Entry-allocaties tot het totaal van alle Entry-allocaties van IUK-
Bevrachters; 

(b) indien de Brandstof wordt gebruikt als beschreven in paragraaf 4.1.1, (b) of (c), volgens 
de verhouding van zijn Exitallocaties tot het totaal van alle Exitallocaties van IUK-
Bevrachters; 

en dan betaalt de betrokken IAA-Bevrachter een Brandstofvergoeding in overeenstemming 
met deel F, paragraaf 9.1. 

4.1.4 Na de Initiële periode wordt de allocatie van Brandstof aan een IAA-Bevrachter voor elk uur 
van Gasdag D berekend door zijn Entry-allocaties te vermenigvuldigen met de factor voor 
Brandstof zoals die door IUK wordt meegedeeld (“Brandstoffactor”). 

4.2 Compressorelektriciteit 

 

4.2.1 Compressorelektriciteit die wordt gebruikt voor de werking van het Vervoersysteem in 
Zeebrugge wordt aan IAA-Bevrachters gealloceerd gedurende de Initiële periode zoals 
beschreven in paragraaf 4.2.2 en na de Initiële periode zoals beschreven in paragraaf 4.2.3 
(“Compressorelektriciteitsallocatie”). 

4.2.2 Tijdens de Initiële periode wordt de Compressorelektriciteitsallocatie van een IAA-Bevrachter 
voor elk uur van Gasdag D berekend volgens de verhouding van zijn Entry-allocaties ten 
opzichte van het totaal van alle Entry-allocaties van IUK-Bevrachters. 

4.2.3 Na de Initiële periode wordt de Compressorelektriciteitsallocatie van een IAA-Bevrachter voor 
elk uur van Gasdag D berekend als zijn Entry-allocaties vermenigvuldigd met de factor voor 
Elektriciteit die IUK heeft aangegeven als zijnde van toepassing (“Elektriciteitsfactor”). 

4.3 Voorraadverlies 

 

4.3.1 De allocatie van Voorraadverlies aan een IAA-Bevrachter voor Gasdag D 
(“Voorraadverliesallocatie”) wordt berekend door zijn Entry-allocaties voor elk uur van 
Gasdag D te vermenigvuldigen met de factor voor Voorraadverlies die IUK heeft aangegeven 
als zijnde van toepassing (“Voorraadverliesfactor”). 

5. Rapportering vanwege IUK 
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5.1 Gasdag D-informatie 

IUK deelt elke IAA-Bevrachter zijn Entry- en Exitallocaties op Gasdag D mee:  

(a) voor het laatste uur op Gasdag D waarop de allocatie plaatsvond dat voorafging aan het 
uur waarin IUK die mededeling doet; en  

(b) in totaal voor Gasdag D tot en met het uur waarover IUK een kennisgeving doet uit 
hoofde van punt (a). 

5.2 Dagrapporten  

IUK verstrekt elke IAA-Bevrachter vóór 08.00 uur (UKT) / 09.00 uur (CET) op Gasdag D+1 een 
rapport op het Informatiesysteem van IUK met daarin met betrekking tot Gasdag D: 

(a) zijn Entry-allocaties op elk relevant Entrypunt voor die Gasdag; 

(b) zijn Exitallocaties op elk relevant Exitpunt voor die Gasdag; 

(c) zijn Brandstofallocatie voor die Gasdag; 

(d) zijn Compressorelektriciteitsallocatie voor die Gasdag; 

(e) het gewogen gemiddelde van de Calorische bovenwaarde en de Wobbe-index van het 
Aardgas dat door die IAA-Bevrachter wordt geleverd op elk relevant Entrypunt en dat 
aan die IAA-Bevrachter wordt herleverd op elk relevant Exitpunt voor die Gasdag; en 

(f) de Hoeveelheden aardgas gemeten op elk van de Meetvoorzieningen in Bacton en de 
Meetvoorzieningen in Zeebrugge voor die Gasdag. 

5.3 Maandrapporten 

Vóór de twaalfde (12e) Werkdag van elke maand verstrekt IUK elke IAA-Bevrachter een 
rapport op het Informatiesysteem van IUK met daarin voor elke Gasdag van de onmiddellijk 
voorafgaande maand: 

(a) de Entry-allocaties van de IAA-Bevrachter op elk relevant Entrypunt; 

(b) de Exitallocaties van de IAA-Bevrachter op elk relevant Exitpunt; 

(c) de Brandstofallocatie van de IAA-Bevrachter;  

(d) de Compressorelektriciteitsallocatie van de IAA-Bevrachter; en 

(e) het gewogen gemiddelde van de Calorische bovenwaarde en de Wobbe-index van de 
Hoeveelheden aardgas die door die IAA-Bevrachter werden geleverd op elk relevant 
Entrypunt en die aan die IAA-Bevrachter werden herleverd op elk relevant Exitpunt. 
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DEEL E 
BALANCERING EN VERHANDELINGSKENNISGEVINGEN 

1. Balancering  

1.1 Inputs en Outputs 

1.1.1 Een IAA-Bevrachter moet ervoor zorgen dat zijn Voorgenomen inputs en zijn Voorgenomen 
outputs elk uur van Gasdag D in evenwicht zijn en in het kader van deze paragraaf 1.1.1: 

(a) betekent de “Voorgenomen inputs” van een IAA-Bevrachter de som van zijn Bevestigde 
nominatiehoeveelheden op alle Entrypunten en zijn 
Verhandelingskennisgevingshoeveelheden uit hoofde van 
Verhandelingskennisgevingen aankoop voor dat uur;  

(b) betekent de “Voorgenomen outputs” van een IAA-Bevrachter de som van zijn 
Bevestigde nominatiehoeveelheden op alle Exitpunten en zijn 
Verhandelingskennisgevingshoeveelheden uit hoofde van 
Verhandelingskennisgevingen verkoop voor dat uur. 

1.1.2  Een IAA-Bevrachter wordt geacht aan het Vervoersysteem in een uur op Gasdag D 
Hoeveelheden aardgas te hebben geleverd gelijk aan de som van: 

(a) het totaal van zijn Entry-allocaties op alle Entrypunten (waarbij die Entry-allocaties 
kunnen worden aangepast uit hoofde van deel G, paragraaf 4); en  

(b) het totaal van alle Verhandelingskennisgevingshoeveelheden met betrekking tot 
Aardgas in het Vervoersysteem dat aan die IAA-Bevrachter is overgedragen; 

met betrekking tot Gasdag D (“Inputs”). 

1.1.3 Een IAA-Bevrachter wordt geacht aan het Vervoersysteem in een uur op Gasdag D 
Hoeveelheden aardgas te hebben herleverd gelijk aan de som van: 

(a) het totaal van zijn Exitallocaties op alle Exitpunten (waarbij die Exitallocaties kunnen 
worden aangepast uit hoofde van deel G, paragraaf 4);  

(b) het totaal van alle Verhandelingskennisgevingshoeveelheden met betrekking tot 
Aardgas in het Vervoersysteem dat hij heeft overgedragen aan een andere IAA-
Bevrachter overgedragen;  

(c) zijn Voorraadverliesallocatie; en 

(d) na de Initiële periode, zijn Brandstofallocatie; 

met betrekking tot Gasdag D (“Outputs”).  

2. Balanceringsberekening 

2.  
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2.1 Wanneer er in buitengewone omstandigheden (onder meer, maar zonder daartoe beperkt te 
zijn, doordat een OBO niet van toepassing is, zoals kan worden beslist uit hoofde van de 
betrokken Interconnectieovereenkomst) een verschil is tussen de Inputs van een IAA-
Bevrachter naar en diens Outputs vanuit het Vervoersysteem voor een uur op Gasdag D 
(“Onevenwicht”), dan gelden het overige van deze paragraaf 2 en paragraaf 3. 

2.2 IUK berekent het “Dagelijks onevenwicht” van een IAA-Bevrachter als de som van de 
Onevenwichten voor alle uren van Gasdag D.  

2.3 Een “Toegestane tolerantie” is een tolerantiedrempel die IUK kan toepassen op het Dagelijks 
onevenwicht van een IAA-Bevrachter en die door IUK (op redelijke wijze) wordt vastgesteld 
en aan alle IAA-Bevrachters wordt meegedeeld. IUK kan de Toegestane tolerantie wijzigen 
door de IAA-Bevrachters te informeren over de gewijzigde Toegestane tolerantie.  

2.4 Wanneer het Dagelijks onevenwicht voor Gasdag D minder is dan de Toegestane tolerantie, 
wordt dit meegenomen naar de volgende dag en wordt het opgenomen in het Dagelijks 
onevenwicht van de volgende Gasdag D+1. 

2.5 Het Dagelijks onevenwicht van een IAA-Bevrachter is positief wanneer de som van:  

(a) zijn Inputs voor Gasdag D; en  

(b) het Dagelijks onevenwicht (indien positief) dat van Gasdag D-1 en eventueel eerdere 
Gasdagen is overgedragen; 

hoger ligt dan de volgende waarden: 

(i) de som van zijn Outputs op Gasdag D; en 

(ii) de Toegestane tolerantie; 

(“Positief onevenwicht”). 

2.6 Het Dagelijks onevenwicht van een IAA-Bevrachter is negatief wanneer de som van: 

(a)  zijn Outputs voor Gasdag D; en  

(b) het Dagelijks onevenwicht (indien negatief) dat van Gasdag D-1 en eventueel eerdere 
Gasdagen is overgedragen; 

hoger ligt dan de volgende waarden: 

(i) de som van zijn Inputs op Gasdag D; en  

(ii) de Toegestane tolerantie; 

(“Negatief onevenwicht”). 

3. Balanceringsvergoeding 

3.1. 'Balanceringsvergoeding' verwijst naar de vergoeding die: 
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 door IUK verschuldigd zijn aan een IAA-Bevrachter met betrekking tot een Positief 
onevenwicht; of  

 door een IAA-Bevrachter aan IUK verschuldigd zijn met betrekking tot een Negatief 
onevenwicht. 

3.2. Een balanceringsvergoeding die IUK aan een IAA-Bevrachter dient te betalen, wordt berekend 
in overeenstemming met deel F, paragraaf 8. Wanneer IUK die Balanceringsvergoeding aan 
de IAA-Bevrachter betaalt, wordt het Positief onevenwicht van de IAA-Bevrachter verminderd 
met het Positief onevenwicht dat gebruikt is voor de berekening van de 
Balanceringsvergoeding. 

3.3. Een balanceringsvergoeding die een IAA-Bevrachter aan IUK dient te betalen, wordt berekend 
in overeenstemming met deel F, paragraaf 8. Wanneer IUK de betaling van de 
Balanceringsvergoeding van de IAA-Bevrachter ontvangt, wordt het Negatief onevenwicht van 
de IAA-Bevrachter verminderd met het Negatief onevenwicht dat gebruikt is voor de 
berekening van de Balanceringsvergoeding. 

4. Verhandelingskennisgevingen 

 

4.1. Een IAA-Bevrachter kan, voor een uur van Gasdag D, via het Informatiesysteem van IUK: 

(a) een Aanvraag verhandelingskennisgeving verkoop indienen bij IUK; of 

(b) een Aanvraag verhandelingskennisgeving aankoop indienen bij IUK. 

4.2. Een “Aanvraag verhandelingskennisgeving verkoop” is een aanvraag waarin een IAA-
Bevrachter verzoekt om zijn rechten op een bepaalde Hoeveelheid aardgas in het 
Vervoersysteem over te dragen aan een andere IAA-Bevrachter.  

4.3. Een “Aanvraag verhandelingskennisgeving aankoop” is een aanvraag waarin een IAA-
Bevrachter verzoekt om via overdracht de rechten van een andere IAA-Bevrachter op een 
bepaalde Hoeveelheid aardgas in het Vervoersysteem te verwerven. 

4.4. “Verhandelingskennisgevingshoeveelheden” zijn de Hoeveelheden aardgas voor overdracht 
die worden vermeld in een Aanvraag verhandelingskennisgeving verkoop of een Aanvraag 
verhandelingskennisgeving aankoop. 

4.5. De IAA-Bevrachter die een Aanvraag verhandelingskennisgeving verkoop of een Aanvraag 
verhandelingskennisgeving aankoop ontvangt, mag daarop ingaan door bij IUK uiterlijk twee 
(2) uur vóór het uur waarop de overdracht aanvangt, een aanvaardingsbericht in te dienen 
(“Verhandelingskennisgeving”). 

4.6. Een IAA-Bevrachter mag een Verhandelingskennisgeving indienen, ongeacht of die IAA-
Bevrachter een Entrynominatie dan wel een Exitnominatie doet voor het uur van Gasdag D 
waarvoor de Verhandelingskennisgeving is ingediend. 

4.7. IUK geeft gevolg aan een Verhandelingskennisgeving en de overdracht van de 
Verhandelingskennisgevingshoeveelheid uit hoofde van een Verhandelingskennisgeving voor 
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Gasdag D wanneer IUK die Verhandelingskennisgeving heeft ontvangen uiterlijk twee (2) uur 
vóór het uur dat in de Verhandelingskennisgeving is aangeduid als het effectieve tijdstip. 

5. Rechten van een IAA-Bevrachter met betrekking tot Aardgas 

5.1 Met betrekking tot de Hoeveelheden aardgas die hij geacht wordt aan het Vervoersysteem te 
hebben geleverd, heeft een IAA-Bevrachter het recht om: 

(c) die Hoeveelheden aardgas herleverd te krijgen op een Exitpunt in overeenstemming 
met zijn Exitnominaties, op voorwaarde dat is voldaan aan de bepalingen van deel C; en  

(d) Aanvragen verhandelingskennisgeving in te dienen voor de overdracht van zijn rechten 
op die Hoeveelheden aardgas in overeenstemming met paragraaf 4 hierboven. 

5.2 Een IAA-Bevrachter heeft geen enkel ander recht of verhaal met betrekking tot andere 
Hoeveelheden aardgas die hij geacht wordt te hebben geleverd aan het Vervoersysteem dan 
degene die zijn vastgesteld in paragraaf 5.1.  
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DEEL F 
VERGOEDING  

1. Vergoedingen, betalingen en kortingen 

1.1 Dit deel F stelt de vergoedingen vast die een IAA-Bevrachter aan IUK moet betalen en 
eventuele betalingen die worden verricht door IUK of kortingen die door IUK worden 
toegepast met betrekking tot een IAA-Bevrachter. De waarden van die vergoedingen worden 
vastgesteld in de Verklaring vergoedingsmethodologie van IUK. 

2. Verklaring vergoedingsmethodologie van IUK 

2.1 Overeenkomstig zijn Interconnectorvergunning maakt IUK de IUK Verklaring 
vergoedingsmethodologie bekend en behoudt deze. De Verklaring vergoedingsmethodologie 
bevat de volgende gegevens (zonder beperking):  

(a) Initiële registratievergoeding; 

(b) Maandelijkse administratievergoeding; 

(c) IUK-reserve prijzen in het kader van Capaciteitsveilingen (en een eventuele 
Indexeringsfactor); 

(d) waarden die van toepassing moeten zijn bij een oplopende-klok-Capaciteitsveiling; 

(e) Maximale terugkoopprijs; 

(f) Gedwongen terugkoopprijs; 

(g) Maximumtekort; 

(h) Netto aandeel van inkomsten (uitgedrukt in procent) voor een Gasjaar; 

(i) Eenheidsprijs elektriciteit; 

(j) de (eventuele) Profielherzieningsvergoeding; 

(k) de (eventuele) VCD-vergoeding. 

2.2 Overeenkomstig zijn Interconnectorvergunning herziet en wijzigt IUK de 
Vergoedingsmethodologie na overleg met IUK-Bevrachters en goedkeuring van 
Toezichthouders. 

3. Initiële registratievergoeding en Maandelijkse administratievergoeding 

3.1 De “Initiële registratievergoeding” is de vergoeding die een IAA-Bevrachter aan IUK moet 
betalen voor registratie in overeenstemming met paragraaf 4.2, (a). 

3.2 De “Maandelijkse vergoeding voor administratie” is de vergoeding die een IAA-Bevrachter 
aan IUK moet betalen om de administratiekosten te dekken.  
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4. Maandelijkse vergoeding 

4.1 Een IAA-Bevrachter betaalt IUK een Maandelijkse vergoeding voor de onmiddellijk 
voorafgaande Maand, die wordt gefactureerd zoals beschreven in artikel 2 van bijlage A bij de 
Toegangsovereenkomst met IUK. 

4.2 De Maandelijkse vergoedingvoor een Maand in een Gasjaar omvat:  

(a) de Initiële registratievergoeding (alleen voor de eerste Maand waarin Vergoedingen 
voor Entry- of Exitcapaciteit verschuldigd zijn); 

(b) de Maandelijkse administratievergoeding;  

(c) de totale Vergoedingen voor Entrycapaciteit voor de Gasdagen in die Maand, berekend 
in overeenstemming met paragraaf 5;  

(d) de totale Vergoedingen voor Exitcapaciteit voor de Gasdagen in die Maand, berekend 
in overeenstemming met paragraaf 5; 

(e) de totale Balanceringsvergoedingen voor de Gasdagen in die Maand wanneer de IAA-
Bevrachter een Negatief onevenwicht heeft in overeenstemming met deel E, paragraaf 
2.1.6;  

(f) de totale Brandstofvergoedingen voor de Gasdagen in die Maand, berekend in 
overeenstemming met paragraaf 9.1; en 

(g) de totale Maandelijkse elektriciteitsvergoedingen berekend in overeenstemming met 
paragraaf 9.2;  

(h) alle andere bedragen die verschuldigd zijn uit hoofde van een Capaciteitstransactie of 
deze Overeenkomst;  

(i) de (eventuele) Profielherzieningsvergoeding; 

(j) de (eventuele) VCD-vergoeding; 

min de som van  

(k) de totale Betalingen voor geheralloceerde capaciteit en VCD-kortingen voor de 
Gasdagen in die Maand in overeenstemming met paragraaf 6; 

(l) de totale Terugkoopbetalingen voor de Gasdagen in die Maand berekend in 
overeenstemming met paragraaf 7, en 

(m) de totale Balanceringsvergoedingen voor de Gasdagen in die Maand wanneer de IAA-
Bevrachter een Positief onevenwicht heeft in overeenstemming met deel E, paragraaf 
2.1.5; 

(n) eventuele kortingen op de Kosten voor Entry- of Exitcapaciteit voor de Gasdagen in die 
Maand die toe te schrijven zijn aan Verloren gegane capaciteit, berekend in 
overeenstemming met deel I, paragraaf 2.4;  
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(o) eventuele kortingen op de Vergoedingen voor Entry- of Exitcapaciteit die toe te 
schrijven zijn aan Overmacht zoals bepaald in artikel 5.6 van bijlage A bij de 
Toegangsovereenkomst met IUK; 

(p) eventuele kortingen op de Vergoedingen voor Entry- of Exitcapaciteit die toe te 
schrijven zijn aan Bijkomende onderhoudsdagen uit hoofde van deel I, paragraaf 4.5; 

(q) eventuele kortingen op de Vergoedingen voor Entry- of Exitcapaciteit uit hoofde van 
deel H, paragraaf 2.3; 

(r) andere kortingen die moeten worden toegepast met betrekking tot een 
Capaciteitstransactie of deze Overeenkomst. 

4.3 Alle bedragen die deel uitmaken van de Maandelijkse vergoeding zijn exclusief alle btw die 
mogelijk op die bedragen wordt geheven. De IAA-Bevrachter dient de eventuele btw te 
betalen op de in de Maandelijkse vergoeding vermelde bedragen waarop btw van toepassing 
is. 

5. Capaciteitsvergoeding 

5.1 Behoudens een herziening met betrekking tot een Jaarlijks Capaciteitsproduct uit hoofde van 
paragraaf 5.3, zijn de “Kosten voor entrycapaciteit” verschuldigd met betrekking tot 
Entrycapaciteit die Geregistreerde capaciteit is: 

(a) wanneer Entrycapaciteit aan een IAA-Bevrachter is gealloceerd krachtens een 
Capaciteitsveiling, is dit een bedrag gelijk aan het bedrag van de gealloceerde 
Entrycapaciteit vermenigvuldigd met: 

(i) de som van de IUK reserveprijs en de IUK-veilingpremie (in voorkomend geval) 
wanneer de Capaciteitsveiling een oplopende-klok-veiling voor Gebundelde 
capaciteit was; of 

(ii) de Toewijzingsprijs GOP voor alle andere Capaciteitsveilingen; 

(b) wanneer Entrycapaciteit aan een IAA-Bevrachter is gealloceerd krachtens een 
Boekingsproces , is dit een bedrag gelijk aan de gealloceerde Entrycapaciteit 
vermenigvuldigd met de BP-toewijzingsprijs; 

(c) wanneer door Overnominatie Entrycapaciteit aan een IAA-Bevrachter is gealloceerd, is 
dit een bedrag gelijk aan de gealloceerde Entrycapaciteit vermenigvuldigd met de 
toepasselijke reserveprijs;  

(d) wanneer een IAA-Bevrachter Entrycapaciteit heeft verkregen uit hoofde van een 
Capaciteitstoewijzing, is dit een bedrag gelijk aan de prijs die geldt voor die Toegewezen 
capaciteit vermenigvuldigd met de hoeveelheid Toegewezen capaciteit.  

5.2 Behoudens een herziening met betrekking tot een Jaarlijks Capaciteitsproduct uit hoofde van 
paragraaf 5.3, zijn de “Kosten voor exitcapaciteit” verschuldigd met betrekking tot 
Exitcapaciteit die Geregistreerde capaciteit is:  
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(a) wanneer Exitcapaciteit aan een IAA-Bevrachter is gealloceerd krachtens een 
Capaciteitsveiling, is dit een bedrag gelijk aan het bedrag van de gealloceerde 
Exitcapaciteit vermenigvuldigd met: 

(i) de som van de IUK reserveprijs en de IUK-veilingpremie (in voorkomend geval) 
wanneer de Capaciteitsveiling een oplopende-klok-veiling voor Gebundelde 
capaciteit was; of 

(ii) de Toewijzingsprijs GOP voor alle andere Capaciteitsveilingen; 

(b) wanneer Exitcapaciteit aan een IAA-Bevrachter is gealloceerd krachtens een 
Boekingsproces, is dit een bedrag gelijk aan de gealloceerde Exitcapaciteit 
vermenigvuldigd met de BP-toewijzingsprijs; 

(c) wanneer door Overnominatie Exitcapaciteit aan een IAA-Bevrachter is gealloceerd, is 
dit een bedrag gelijk aan de gealloceerde Exitcapaciteit vermenigvuldigd met de 
toepasselijke reserveprijs; 

(d) wanneer een IAA-Bevrachter Exitcapaciteit heeft verkregen uit hoofde van een 
Capaciteitstoewijzing, is dit een bedrag gelijk aan de prijs die geldt voor die Toegewezen 
capaciteit vermenigvuldigd met de hoeveelheid Toegewezen capaciteit. 

5.3 Elk Gasjaar na het Gasjaar waarin een Jaarlijks Capaciteitsproduct is gealloceerd, zal IUK de 
Kosten voor entrycapaciteit of de Kosten voor exitcapaciteit (naargelang het geval) voor dat 
Capaciteitsproduct herzien en; 

(b) de Kosten voor entrycapaciteit voor een Jaarlijks Capaciteitsproduct voor Gasjaar J zijn 
dan de grootste waarde van: 

(i) de Kosten voor entrycapaciteit vastgesteld uit hoofde van paragraaf 5.1; en  

(ii) het product van de Kosten voor entrycapaciteit voor Gasjaar J-1 en de 
Indexeringsfactor voor Gasjaar J; 

(c) de Kosten voor exitcapaciteit voor een Jaarlijks Capaciteitsproduct voor Gasjaar J zijn 
dan de grootste waarde van:  

(i) de Kosten voor entrycapaciteit vastgesteld uit hoofde van paragraaf 5.2; en  

(ii) het product van de Kosten voor exitcapaciteit voor Gasjaar J-1 en de 
Indexeringsfactor voor Gasjaar J.  

6. Betalingen voor geheralloceerde capaciteit 

 

6.1 Wanneer IUK een betaling voor Geheralloceerde capaciteit ontvangt van de IAA-Bevrachter 
die de Geheralloceerde capaciteit voor een Maand aanhoudt, betaalt IUK uit aan of kent IUK 
een korting (“Betaling van geheralloceerde capaciteit”) toe aan de IAA-Bevrachter die 
geregistreerd was als houder van die Capaciteit, vóór deze werd geheralloceerd voor de 
volgende Maand. Het bedrag van deze betaling of korting is gelijk aan: 



Deel F Vergoeding 
Ter goedkeuring voor te leggen aan NRI december 2016 
 

Versie 4 – december 2016 64 Toegangsreglement van IUK  

 

(a) de Geheralloceerde capaciteit vermenigvuldigd met de toepasselijke prijs die door IUK 
is vastgesteld voor de Aangeboden capaciteit uit hoofde van het betrokken 
Allocatiemechanisme; 

of 

(b) wanneer de Geheralloceerde capaciteit LTUIOLI-capaciteit is, het laagste van de 
volgende waarden: 

(i) de LTUIOLI-capaciteit vermenigvuldigd met de toepasselijke prijs die door IUK is 
vastgesteld voor de Aangeboden capaciteit uit hoofde van het betrokken 
Allocatiemechanisme; en  

(ii) de Entryvergoeding of de Exitvergoeding die voor de Geheralloceerde capaciteit 
verschuldigd zou zijn geweest door de Bevrachter die capaciteit afstaat. 

6.2 Wanneer IUK een betaling van een Capaciteitsvergoeding voor VCD-equivalente capaciteit 
voor een Maand ontvangt van een IAA-Bevrachter aan wie VCD-equivalente capaciteit werd 
geheralloceerd, zal IUK aan de IAA-Bevrachter die geregistreerd was als houder van een 
conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst vóór de herallocatie ervan 
voor de volgende Maand, een korting uitbetalen of toekennen (“VCD-korting”) waarvan het 
bedrag overeenstemt met de door die IAA-Bevrachter voor die Maand verschuldigde VCD-
vergoeding. 

7. Terugkoopbetalingen 

7.1 Voor elke Gasdag waarop IUK Capaciteit van een IAA-Bevrachter heeft teruggekocht krachtens 
deel C, paragraaf 3, betaalt IUK aan de IAA-Bevrachter een Terugkoopbetaling die:  

(a) wanneer IUK een Terugkoopbieding heeft geselecteerd krachtens deel C, paragraaf 3, 
gelijk is aan het bedrag van de geselecteerde Entry- en Exitcapaciteit vermenigvuldigd 
met het laagste van de volgende waarden: de biedingsprijs van de IAA-Bevrachter 
volgens paragraaf 3.1.4 van deel C en de maximumprijs die IUK aanvaardt voor een 
Terugkoopbieding van een IAA-Bevrachter (de “Maximale terugkoopprijs”); 

(b) wanneer IUK Gedwongen terugkoop heeft toegepast krachtens deel C, paragraaf 3.2, 
gelijk is aan het bedrag van de verminderde Entry- en Exitcapaciteit vermenigvuldigd 
met de betrokken prijs waarvan IUK heeft vastgesteld dat deze van toepassing is 
(“Gedwongen-terugkoopprijs”). 

8. Balanceringsvergoeding 

8.1 Op een Gasdag waarop een IAA-Bevrachter een Positief onevenwicht heeft, wordt de 
Balanceringsvergoeding die door IUK aan die IAA-Bevrachter verschuldigd is, berekend als de 
waarde van het Positief onevenwicht vermenigvuldigd met de Dagelijkse gasprijs voor 
Positieve onevenwichten. 

8.2 Op een Gasdag waarop een IAA-Bevrachter een Negatief onevenwicht heeft, wordt de 
Balanceringsvergoeding die aan IUK verschuldigd is, berekend als de waarde van het Negatief 
onevenwicht vermenigvuldigd met de Dagelijkse gasprijs voor Negatieve onevenwichten. 

9. Brandstofvergoeding en Elektriciteitsvergoedingen 
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9.1 Brandstof 

9.1.1 Tijdens de Initiële periode met betrekking tot Gasdagen tijdens een Maand waarvoor er een 
Brandstofallocatie geldt voor een IAA-Bevrachter in overeenstemming met deel D, paragraaf 
4.1, betaalt een IAA-Bevrachter IUK een Brandstofvergoeding die worden berekend als een 
bedrag dat gelijk is aan de Dagelijkse gasprijs voor Negatieve onevenwichten vermenigvuldigd 
met de Brandstofallocatie van de IAA-Bevrachter op die Gasdag. 

9.1.2 Na de Initiële periode zijn er geen brandstofvergoedingen van toepassing. 

9.2 Elektriciteitsvergoedingen 

9.2.1 Tijdens de Initiële periode: 

(a) vóór de eerste dag van een Gasjaar J deelt IUK aan alle IAA-Bevrachters zijn beste 
raming mee van de elektriciteitsvergoeding, uitgedrukt als een hoeveelheid in 
euro/kWh op basis van historische terugstroomgegevens, prognoses betreffende 
terugstromen voor dat Gasjaar, de kosten voor de levering van Compressorelektriciteit 
aan IUK en alle andere beschikbare en relevante informatie (“Geraamde eenheidsprijs 
compressorelektriciteit”); 

(b) betaalt een IAA-Bevrachter een Maandelijkse elektriciteitsvergoeding aan IUK, dat een 
bedrag is (in euro), gelijk aan de Geraamde eenheidsprijs compressorelektriciteit 
vermenigvuldigd met de totale Compressorelektriciteitsallocaties van die IAA-
Bevrachter in die Maand; 

(c) berekent IUK, zodra dit redelijkerwijs praktisch mogelijk is nadat IUK alle relevante 
facturen en gegevens met betrekking tot de levering van Compressorelektriciteit na 
afloop van Gasjaar J heeft ontvangen, de werkelijke kostprijs van elektriciteit voor 
Gasjaar J, uitgedrukt in euro/kWh, op grond van het werkelijke totale verbruik van 
Compressorelektriciteit en de werkelijke totale Compressorelektriciteitskosten met 
dien verstande dat de Werkelijke eenheidsprijs compressorelektriciteit niet hoger mag 
zijn dan honderdvijftien procent (115%) van de Geraamde eenheidsprijs 
compressorelektriciteit (“Werkelijke eenheidsprijs compressorelektriciteit”); 

(d) berekent IUK op grond van punt (c) voor Gasjaar J het volgende: 

(i) het totaalbedrag van alle Maandelijkse elektriciteitsvergoedingen die door een 
IAA-Bevrachter zijn betaald aan IUK (“Betaling van jaarlijkse 
elektriciteitsvergoedingen”); en 

(ii) het totaalbedrag van alle Maandelijkse elektriciteitsvergoedingen die door een 
IAA-Bevrachter aan IUK zouden zijn betaald met betrekking tot elke Maand in de 
loop van Gasjaar J, indien de betalingen van Maandelijkse 
elektriciteitsvergoedingen van die IAA-Bevrachter berekend en betaald waren 
geweest met verwijzing naar de Werkelijke eenheidsprijs compressorelektriciteit 
(en niet met verwijzing naar de Geraamde eenheidsprijs compressorelektriciteit) 
(“Aangepaste betaling van jaarlijkse elektriciteitsvergoedingen”); 

(e) zendt IUK elke IAA-Bevrachter een exemplaar toe van de berekeningen die in het kader 
van punt (d) zijn gemaakt met betrekking tot diens Maandelijkse 
elektriciteitsvergoeding (samen met redelijke gegevens ter staving);  
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(f) Wanneer voor Gasjaar J: 

(i) de door een IAA-Bevrachter betaalde Betaling van jaarlijkse 
elektriciteitsvergoeding meer bedraagt dan de Aangepaste betaling van 
jaarlijkse elektriciteitsvergoeding die met betrekking tot de betrokken IAA-
Bevrachter is berekend, betaalt IUK het verschil tussen de Betaling van jaarlijkse 
elektriciteitsvergoeding en de Aangepaste betaling van jaarlijkse 
elektriciteitsvergoeding aan die IAA-Bevrachter of past IUK een korting toe voor 
het bedrag van dat verschil; of 

(ii) de Aangepaste betaling van jaarlijkse elektriciteitsvergoeding die met 
betrekking tot een IAA-Bevrachter is berekend, meer bedraagt dan de door de 
betrokken IAA-Bevrachter betaalde Betaling van jaarlijkse 
elektriciteitsvergoeding, betaalt de IAA-Bevrachter aan IUK het verschil tussen 
de Aangepaste betaling van jaarlijkse elektriciteitsvergoeding en de Betaling 
van jaarlijkse elektriciteitsvergoeding;  

samen met interest op het in punt (i) of punt (ii) vermelde bedrag, berekend als het 
totaal van alle interest voor elke periode vanaf de vervaldag voor alle opeenvolgende 
Maandelijkse elektriciteitsvergoedingen in Gasjaar J tot de betaling van dat bedrag 
tegen een tarief dat gelijk is aan het totaal van de Euro LIBOR vermeerderd met twee 
procent (2%). 

9.2.2 Na de Initiële periode betaalt een IAA-Bevrachter aan IUK een Maandelijkse 
elektriciteitsvergoeding met betrekking tot de Gasdagen in de loop van een Maand waarvoor 
een Compressorelektriciteitsallocatie aan de IAA-Bevrachter is gedaan die gelijk is aan de 
Compressorelektriciteitsallocatie van de IAA-Bevrachter op elke Gasdag vermenigvuldigd met 
de elektriciteitskosten (“Eenheidsprijs elektriciteit”) die IUK heeft aangegeven als zijnde van 
toepassing. 

10. Rekening voor netto overboekingsinkomsten 

10.1. IUK berekent voor een Gasjaar de inkomsten die zijn ontvangen uit de allocatie aan IAA-
Bevrachters van Aangeboden capaciteit die beschikbaar is gesteld door overboeking op 
cumulatieve basis gedurende dat Gasjaar, met aftrek van Terugkoopbetalingen voor dat 
Gasjaar en houdt daar een rekening van bij (“Rekening voor netto overboekingsinkomsten”). 

10.2. Het saldo van de Rekening voor netto-overboekingsinkomsten mag niet lager zijn dan het 
Maximumtekort. Wanneer het saldo van de Rekening voor netto overboekingsinkomsten 
lager is dan het Maximumtekort, voert IUK Gedwongen terugkoop uit krachtens deel C, 
paragraaf 3.2.  

10.3. Het saldo van de Rekening voor netto-overboekingsinkomsten wordt in de loop van Gasjaar J 
door IUK bijgewerkt en bekendgemaakt, en na afloop van Gasjaar J berekent IUK het eindsaldo 
voor Gasjaar J. 

10.4. Als het eindsaldo van de Rekening voor netto-overboekingsinkomsten voor Gasjaar J positief 
is, stelt IUK het bedrag van dat saldo vast aan de hand van het netto aandeel van inkomsten 
dat onder alle IUK-Bevrachters wordt verdeeld, naar verhouding van het aandeel van elke IUK-
Bevrachter in de totale stroom Aardgas in Gasjaar J op een Entry- of Exitpunt, en de factuur 
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die door IUK onmiddellijk na die vaststelling aan de IAA-Bevrachter wordt bezorgd, 
weerspiegelt het verhoudingsgewijze aandeel voor die IAA-Bevrachter. 

 
 

 

11. Profielherzieningsvergoeding  

Wanneer een IAA-Bevrachter Geregistreerde Capaciteit heeft vrijgegeven uit hoofde van de 
Profielherzieningsdienst en IUK in de Profielherzieningsregels heeft bepaald dat het voor die 
dienst een vergoeding zal aanrekenen (de “Profielherzieningsvergoeding”), stemt die 
vergoeding overeen met het bedrag vermeld in de Verklaring vergoedingsmethodologie.  

12. VCD-vergoeding 

Wanneer een IAA-Bevrachter werd geregistreerd voor een conversierecht uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst en IUK in de VCD-regels heeft bepaald dat het voor die dienst 
een vergoeding zal aanrekenen (de “VCD-vergoeding”), stemt die vergoeding overeen met 
het bedrag vermeld in de Verklaring vergoedingsmethodologie. 
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DEEL G 
METING, MONSTERNEMING EN ANALYSE 

1. Opzet van Meetvoorzieningen 

1.1 De Hoeveelheid Aardgas die elk uur: 

(a) aan IUK op een Entrypunt wordt geleverd; of  

(b) door IUK op een Exitpunt wordt herleverd; 

wordt voor dat Entry- c.q. Exitpunt vastgesteld door stroommeters, met bepaling van de 
dichtheid bij de meteromstandigheden op basis van directe meting of van de gemeten 
temperatuur, gemeten druk, online analyse en bepaling van de Calorische bovenwaarde en 
de standaarddichtheid op basis van een online analyse.  

2. Ligging en identificatie van Meetvoorzieningen 

2.1 Meetvoorzieningen in Bacton 

De “Meetvoorzieningen in Bacton” zijn en omvatten de voorzieningen die eigendom zijn van 
IUK en door IUK worden geëxploiteerd voor het meten van de levering van Aardgas op het 
Entrypunt Bacton door het NTS of voor het meten van de herlevering van Aardgas op het 
Exitpunt Bacton aan het NTS. 

2.2 Meetvoorzieningen in Zeebrugge 

De “Meetvoorzieningen in Zeebrugge” zijn en omvatten de voorzieningen die eigendom zijn 
van Fluxys en door Fluxys worden geëxploiteerd voor het meten van de herlevering van 
Aardgas aan het Fluxys-transmissiesysteem op het Exitpunt Zeebrugge of voor het meten van 
de levering van Aardgas uit het Fluxys-transmissiesysteem op het Entrypunt Zeebrugge, en 
IUK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor die voorzieningen of voor fouten of 
onnauwkeurigheden in de daarvan afgelezen standen. 

2.3 Meetvoorzieningen voor brandstof 

Het brandstofverbruik voor de werking van de compressoren te Bacton wordt gemeten door 
IUK. IUK maakt een raming van het brandstofverbruik voor de verwarmingstoestellen in 
Bacton en Zeebrugge. 

2.4 Meetvoorzieningen voor Compressorelektriciteit  

De voorzieningen voor het meten van de door IUK verbruikte Compressorelektriciteit in 
Zeebrugge zijn de voorzieningen die worden geëxploiteerd door of namens de Belgische 
elektriciteitstransmissiesysteembeheerder en IUK is niet aansprakelijk voor die voorzieningen 
of voor fouten of onnauwkeurigheden in de daarvan afgelezen standen. 

 

3. Onderhoud en ijking 
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3.1 De Meetvoorzieningen in Bacton worden onderhouden in overeenstemming met de 
toepasselijke vereisten van Overheidsinstanties, de toepasselijke codes en normen en de 
specificaties van de fabrikant om te waarborgen dat de nauwkeurigheid van metingen binnen 
de passende tolerantiedrempels wordt behouden.  

3.2 De tolerantiedrempels voor de meetapparatuur die zich in de Meetvoorzieningen in Bacton 
bevindt, worden ingesteld op basis van vereisten van Overheidsinstanties, specificaties van de 
fabrikant, de toepasselijke codes en normen en operationele ervaring.  

3.3 Ijkproeven van de meetapparatuur die zich in de Meetvoorzieningen in Bacton bevindt, 
worden verricht volgens intervallen waarvan IUK redelijkerwijs bepaalt dat die noodzakelijk 
zijn om te waarborgen dat die apparatuur binnen de bovenvermelde tolerantiedrempels blijft. 

3.4 Wanneer meetapparatuur om een of andere reden (maar niet omdat er tijdens proeven een 
fout ontdekt is) buiten werking is of slecht onderhouden is waardoor de Hoeveelheid aardgas 
die op een Entrypunt wordt geleverd of die op een Exitpunt wordt herleverd niet correct wordt 
aangegeven door de afgelezen stand, wordt de Hoeveelheid Aardgas die op die wijze wordt 
geleverd of herleverd voor een bepaalde of onbepaalde duur berekend door IUK: 

(a) door de registratie van andere meetapparatuur of reservemeetapparatuur die 
geïnstalleerd is en waarvan redelijkerwijs wordt aangenomen dat zij nauwkeurig 
registreert; of 

(b) door de fout te corrigeren als het foutenpercentage kan worden nagegaan aan de hand 
van ijking, een proef of wiskundige berekeningen in overeenstemming met de Goede 
sectorpraktijken; of 

(c) door overeenkomstig de Goede sectorpraktijken een raming te maken aan de hand van 
de afgelezen standen van de Meetvoorzieningen in Zeebrugge (indien de 
Meetvoorzieningen in Bacton getroffen zijn) of die van de Meetvoorzieningen in Bacton 
(indien de Meetvoorzieningen in Zeebrugge getroffen zijn) en door (in elk van deze 
gevallen) rekening te houden met systeemvoorraadwijzigingen; of 

(d) door overeenkomstig de Goede sectorpraktijken een raming te maken van de 
betrokken Hoeveelheid of Hoeveelheden die zijn onttrokken of herleverd en die zijn 
geregistreerd tijdens voorafgaande of volgende periodes in gelijkaardige 
omstandigheden, toen de meetapparatuur nauwkeurige metingen verrichtte. 

4. Meetfouten 

4.1 Aanpassingen van metingen 

4.1.1 Als er, tijdens het verrichten van een proef, in de meetapparatuur van de Meetvoorzieningen 
in Bacton een fout wordt ontdekt die de metingen van de Hoeveelheden Aardgas meer dan 
één percent (1%) beïnvloedt: 

(a) wordt die meetapparatuur onmiddellijk aangepast om correct te registreren; en  

(b) worden vorige registraties van die apparatuur gecorrigeerd naar een nulafwijking voor 
elke periode waarvan bekend is dat ze beslist beïnvloed is geweest door die fout of 
waarvan de Partijen overeenkomen dat ze door die fout beïnvloed is geweest.  
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4.1.2 Wanneer niet geweten is gedurende welke periode de meting van Hoeveelheden aardgas 
beïnvloed is geweest, of wanneer daarover tussen de Partijen geen overeenstemming wordt 
bereikt, gelden die correcties voor de helft van de periode tussen de laatste testdatum en de 
datum waarop de in paragraaf 4.1.1 bedoelde test verricht is.  
 

4.2 Aanpassing aan allocatie van Aardgas  

Als IUK vaststelt dat er zich een fout heeft voorgedaan in de meting van de Hoeveelheid 
aardgas die op een Entrypunt geleverd is of die op een Exitpunt herleverd is: 

(a) wanneer de allocatie van gas heeft plaatsgevonden en er een OBO is gesloten met de 
Aangrenzende TSO, mag de balanceringsrekening in de OBO met de Aangrenzende TSO 
worden aangepast; of  

(b) wanneer de allocatie van gas plaatsvindt terwijl er geen OBO van toepassing is uit 
hoofde van deel D, paragraaf 3, en de fout vereist dat er aanpassingen worden 
doorgevoerd op de Entry- of Exitallocaties van IAA-Bevrachters, zal IUK: 

(i) eventueel verschuldigde Balanceringsvergoedingen met betrekking tot de 
getroffen Gasdag(en) herberekenen; en 

(ii) dienovereenkomstig een te weinig betaald bedrag invorderen van (een) IAA-
Bevrachter(s) of ten gunste van (een) IAA-Bevrachter(s) een korting toepassen 
voor een te veel betaald bedrag in de volgende factuur die aan de betrokken IAA-
Bevrachter(s) wordt bezorgd na die herberekening. 

5. Monsterneming en analyse 

Voor alle Hoeveelheden aardgas die op een Entrypunt worden geleverd en op een Exitpunt 
worden herleverd, wordt de samenstelling gemeten door online gaschromatografie voor de 
dichtheid bij lijnomstandigheden, de dichtheid bij normale omstandigheden en de Calorische 
bovenwaarde.  
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DEEL H 
KWALITEITSVEREISTEN EN OPERATIONELE VOORWAARDEN 

1. Entryvoorwaarden 

1.1 Het Aardgas dat door de IAA-Bevrachter beschikbaar is gesteld, of dat hij beschikbaar heeft 
laten stellen, op een Entrypunt moet voldoen aan de betrokken kwaliteitsvereisten en 
operationele voorwaarden die zijn vastgesteld in bijlage H-1 (de “Specificatie”). 

1.2 Als de IAA-Bevrachter op een Entrypunt Aardgas beschikbaar stelt dat niet voldoet aan de 
Specificatie, meldt de IAA-Bevrachter aan IUK of zorgt de IAA-Bevrachter ervoor dat IUK wordt 
geïnformeerd over zulke niet-naleving, zodra de IAA-Bevrachter of de Aangrenzende TSO van 
een AT-systeem waardoor het Aardgas aan IUK beschikbaar wordt gesteld, een dergelijke niet-
naleving vaststelt (of redelijkerwijze had moeten vaststellen). 

1.3 IUK heeft te allen tijde het recht om de aanvaarding van Aardgas te weigeren dat door de IAA-
Bevrachter op dat Entrypunt beschikbaar is gesteld en IUK heeft het recht om dat Aardgas af 
te sluiten als het niet voldoet aan de Specificatie.  

1.4 Ondanks zijn recht om de aanvaarding van dergelijk Aardgas te weigeren, levert IUK redelijke 
inspanningen om dergelijk Aardgas te aanvaarden als IUK ervan verzekerd is dat noch IUK, 
noch andere IUK-Bevrachters hiervan negatieve gevolgen zullen ondervinden. IUK informeert 
de IAA-Bevrachter onmiddellijk over elke beslissing die IUK neemt om dergelijk niet-conform 
Aardgas, af te sluiten dan wel te aanvaarden krachtens paragraaf 1.3 of paragraaf 1.4. 

1.5 Als niet-conform Aardgas door de IAA-Bevrachter op een Entrypunt beschikbaar is gesteld:  

(a) tijdens de Initiële periode, is de schadevergoeding krachtens artikel 7.1 van bijlage A bij 
de Toegangsovereenkomst met IUK van toepassing; en 

(b) na de Initiële periode, is de schadevergoeding krachtens artikel 7.4 van bijlage A bij de 
Toegangsovereenkomst met IUK van toepassing.  

1.6 (a) Na de levering aan IUK van Aardgas dat door een IUK-Bevrachter op een Entrypoint 
beschikbaar is gesteld en dat niet voldoet aan de Specificatie, informeert IUK 
onmiddellijk elke IAA-Bevrachter met Bevestigde nominatiehoeveelheden met 
betrekking tot de periode waarin het incident zich heeft voorgedaan, over: 

(i) de Hoeveelheden aardgas die elke IAA-Bevrachter moet aanvaarden en uit het 
Vervoersysteem op het Entrypunt moet verwijderen en de timing daarvan; 

(ii) de Hoeveelheden aardgas die elke IAA-Bevrachter van IUK moet vervangen op 
het Entrypunt;  

(iii) de Nominaties of Hernominaties die elke IAA-Bevrachter van IUK moet indienen 
om de in punt (ii) bedoelde vervanging te kunnen laten plaatsvinden; 

alle kosten en uitgaven van die maatregelen zijn voor rekening van elke IAA-Bevrachter. 
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(b) Wanneer IUK vaststelt dat het Vervoersysteem moet worden schoongemaakt en 
vrijgemaakt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het piggen van de pijpleiding):  

(i) informeert IUK elke IAA-Bevrachter die Nominaties heeft ingediend met 
betrekking tot de periode waarin het incident zich voordeed, over de Nominaties 
of Hernominaties die de IAA-Bevrachters van IUK moeten indienen, en over alle 
andere handelingen die de IAA-Bevrachters van IUK moeten ondernemen om de 
schoonmaak- en vrijmakingswerkzaamheden te ondersteunen; en 

(ii) mag IUK elke IAA-Bevrachter die geen Nominaties heeft ingediend met 
betrekking tot de periode waarin het incident zich voordeed, vragen om 
Nominaties of Hernominaties in te dienen teneinde de schoonmaak- en 
vrijmakingswerkzaamheden te ondersteunen; 

alle kosten en uitgaven van die maatregelen zijn voor rekening van de IAA-Bevrachter.  

(c) Wanneer IUK bepaalt dat andere maatregelen nodig zijn om niet-conform Aardgas, 
opnieuw te laten beantwoorden aan de Specificatie (waaronder vermenging van het 
niet-conforme Aardgas), of om als Redelijke en voorzichtige operator van het 
Vervoersysteem overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en toelatingen, informeert 
IUK de IAA-Bevrachters over alle handelingen die de IAA-Bevrachters van IUK moeten 
ondernemen om die maatregelen te ondersteunen.  

(d) Wanneer een IAA-Bevrachter zich niet houdt aan de meldingen van IUK uit hoofde van 
de paragrafen 1.6 (a), 1.6 (b), punt (i), of 1.6 (c), treft IUK passende regelingen om die 
handelingen namens de IAA-Bevrachter uit te voeren. 

2. Exitvoorwaarden 

2.1 IUK stelt (onder de voorwaarden van de bepalingen van deze paragraaf 2) op het betrokken 
Exitpunt Aardgas beschikbaar: 

(a) dat voldoet aan de relevante kwaliteitsvereisten en operationele voorwaarden in de 
Specificatie, op voorwaarde dat het Aardgas dat door de IAA-Bevrachter en alle andere 
IUK-Bevrachters beschikbaar wordt gesteld, op alle Entrypunten voldoet aan de 
betrokken operationele voorwaarden en kwaliteitsvereisten; en 

(b) bij een druk (binnen het bereik dat is vermeld in bijlage H-1) die toereikend is om te 
voldoen aan de druk op het Exitpunt die wordt bepaald door Fluxys (voor het Exitpunt 
Zeebrugge) of door National Grid Gas (voor het Exitpunt Bacton), op voorwaarde dat 
het Aardgas dat door de IAA-Bevrachter en alle andere IUK-Bevrachters beschikbaar 
wordt gesteld, voldoet aan de druk voor levering op alle Entrypunten zoals vastgesteld 
in de Specificatie. 

2.2 Als het Aardgas dat aan de IAA-Bevrachter beschikbaar is gesteld op een Exitpunt niet voldoet 
aan de betrokken kwaliteitsvereisten en operationele voorwaarden in de Specificatie, en op 
voorwaarde dat het door de IUK-Bevrachter beschikbaar gestelde Aardgas op alle Entrypunten 
voldoet aan de Specificatie, informeert IUK de IAA-Bevrachter, zodra IUK kennis heeft 
genomen van deze situatie, over deze afwijking, en heeft de IAA-Bevrachter het recht om de 
aanvaarding van dat Aardgas op dat Exitpunt te weigeren en heeft de IAA-Bevrachter het recht 
om dat Aardgas af te sluiten. De IAA-Bevrachter informeert IUK onmiddellijk over zijn 
voornemen om die rechten uit te oefenen. 
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2.3 Als de IAA-Bevrachter uit hoofde van paragraaf 2.2 de herlevering van dat Aardgas op het 
betrokken Exitpunt weigert te aanvaarden, dan worden de Capaciteitsvergoedingen die de 
IAA-Bevrachter voor die Gasdag dient te betalen, verminderd met het bedrag van de 
Capaciteitsvergoedingen die gelden voor de Mislukte leveringshoeveelheid (gedefinieerd in 
paragraaf 2.4), tenzij IUK getroffen is door Overmacht.  

2.4 De “Mislukte leveringshoeveelheid” is de totale Hoeveelheid aardgas die door de IAA-
Bevrachter beschikbaar is gesteld en door IUK is aanvaard op het betrokken Entrypunt, maar 
waarvan IUK vaststelt dat die niet beschikbaar is gesteld op het betrokken Exitpunt. 

2.5 Als de IAA-Bevrachter door IUK op het Exitpunt beschikbaar gesteld Aardgas aanvaardt dat 
niet voldoet aan de Specificatie, en het door de IAA-Bevrachter en alle andere IUK-Bevrachters 
beschikbaar gestelde Aardgas op alle Entrypunten voldoet aan die Specificatie, is de 
schadevergoeding vermeld in bijlage A, artikel 7.2 van de Toegangsovereenkomst met IUK van 
toepassing. 

3. Wijzigingen aan de NTS- of FTS-specificaties 

3.1 Indien IUK op enig ogenblik van mening is dat er door wijzigingen in de specificaties of 
vereisten betreffende het NTS of het FTS, wijzigingen moeten worden aangebracht in de 
Specificatie, informeert IUK alle IAA-Bevrachters schriftelijk van de door IUK voorgestelde 
wijzigingen in de Specificatie. 

3.2 Niettegenstaande paragraaf 3.1 brengt IUK, indien de wijzigingen met betrekking tot de 
specificaties voor het NTS of het FTS tot gevolg hebben dat er strengere of restrictievere 
specificaties worden opgelegd, met onmiddellijke inwerkingtreding passende wijzigingen in 
de Specificatie aan, indien IUK dit noodzakelijk acht. 
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2. BIJLAGE H-1  
KWALITEITSVEREISTEN EN OPERATIONELE VOORWAARDEN 

 

 Eenheid Min Max 

Calorische bovenwaarde kWh/Nm3 10,81* 12,39 

Wobbe-index kWh/Nm3 13,82  15,07 

Druk voor afname op 
Entrypunt(en) Bacton 

barg 45 70 

Druk voor herlevering op 
Exitpunt Bacton 

barg 45 70 

Druk voor afname op  
Entrypunt Zeebrugge 

barg 55 80 

Druk voor herlevering op 
Exitpunt Zeebrugge 

barg 55 80 

Temperatuur op Entrypunt 
Bacton dat is aangesloten op 
het NTS 

°C 1 28 

Temperatuur op Exitpunt 
Bacton  

°C 1 38 

Temperatuur op Exitpunt 
Zeebrugge 

°C 2 38 

Temperatuur op Entrypunt 
Zeebrugge 

°C 2 38 

Koolwaterstofdauwpunt °C van 1 barg 
tot 69 barg 

 min 2 

Waterdauwpunt °C bij 69 barg  min 10 
 

Zuurstofgehalte ppm per vol  1000 
 

Koolstofdioxide mol % - 
2.5 
 

Waterstofsulfidegehalte 
(inclusief COS) 

ppm volgens 
vol 

 
3.3  
 

Totaal zwavel op elk 
willekeurig ogenblik 

mg/m3  30 

Waterstof mol %  0.1  

Onvolledigeverbrandingsfact
or 

  0.48  

Roetindex   0.6  
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Gas dat het Vervoersysteem binnenkomt moet voldoen aan de verklaring betreffende 
onzuiverheden die is opgenomen in de tabel van bijlage 3, deel 1 van de GSMR of die verklaring 
zoals die van tijd tot tijd wordt gewijzigd, aangepast, vastgesteld of vervangen. 

Gas dat het Vervoersysteem binnenkomt, mag geen toegevoegde reukstof hebben. 

Opmerkingen 

* Afhankelijk van redelijke inspanningen van de IAA-Bevrachter om te voorzien in gas bij 
ten minste 10,94 kWh/Nm3 op het Entrypunt. 

 Zoals vereist door de GSMR. De Onvolledigeverbrandingsfactor en de Roetindex 
worden berekend in overeenstemming met de GSMR-voorschriften. 

 De tekst van de bedoelde verklaring betreffende onzuiverheden die is opgenomen in de 
GSMR bij punt 1.1.00 luidt: 

“[Natural Gas] shall not contain solid or liquid material which may interfere with the 
integrity or operation of pipes or any gas appliance (within the meaning of regulation 
2(1) of the [Gas Safety (Installation and Use) Regulations 1994] which a consumer could 
reasonably be expected to operate”.  

Vert.: "[Aardgas] mag geen vaste of vloeibare elementen bevatten die de integriteit of 
werking kan hinderen van pijpleidingen of gastoestellen (in de zin van voorschrift 2(1) 
van de [Gas Safety (Installation and Use) Regulations 1994] waarvan redelijk kan 
worden verwacht te worden gebruikt door een consument".  

Alle kwaliteitsvereisten en operationele voorwaarden gelden zowel voor Entrynominaties als 
voor Exitnominaties behalve waar dit hierboven anders vermeld is. 
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DEEL I 
ONDERBREKING, BEPERKINGEN EN ONDERHOUD 

1. Onderbreking 

1.1 IUK mag de Onderbreekbare Geregistreerde capaciteit van een IAA-Bevrachter te allen tijde 
onderbreken. 

1.2 Als IUK beslist om de Onderbreekbare Geregistreerde capaciteit op een Entry- of Exitpunt te 
onderbreken, levert IUK redelijke inspanningen om dit uiterlijk twee (2) uur vóór de 
onderbreking plaatsvindt, te melden aan de getroffen IAA-Bevrachters (een 
“Onderbrekingskennisgeving”), met vermelding van: 

(a) elk uur van de betrokken Gasdag waarop er minder Onderbreekbare capaciteit 
beschikbaar is op het Entry- of Exitpunt; 

(b) het tijdstip waarop de onderbreking naar schatting begint; 

(c) het tijdstip waarop de onderbreking naar schatting eindigt; 

(d) het getroffen Entry- of Exitpunt; en  

(e) zijn schatting van de hoeveelheid Onderbreekbare Geregistreerde capaciteit die niet 
door de onderbreking wordt beïnvloed. 

1.3 IUK vermindert de Onderbreekbare Geregistreerde capaciteit van IUK-Bevrachters op het 
getroffen Entry- of Exitpunt geheel of gedeeltelijk (maar uitsluitend voor zover nodig) voor de 
periode van die onderbreking om stromen te beperken tot de beschikbare capaciteit van het 
Vervoersysteem. Die vermindering zal worden gebaseerd op het tijdstip waarop die 
Geregistreerde capaciteit aan de IUK-Bevrachters gealloceerd werd, gaande van de recentste 
naar de vroegste allocatie.  

1.4 Wanneer IUK een Onderbrekingskennisgeving verstrekt aan een getroffen IAA-Bevrachter, 
moet die IAA-Bevrachter uiterlijk één (1) uur na het begin van het uur dat onmiddellijk volgt 
op het tijdstip waarin die Onderbrekingskennisgeving is verstrekt, bij IUK een Hernominatie 
indienen om te garanderen dat zijn Totale nominatiehoeveelheid voor elk uur van de 
betrokken Gasdag niet groter is dan zijn Vaste Geregistreerde capaciteit en Onderbreekbare 
Geregistreerde capaciteit (zoals die verminderd is) voor elk uur op dat Entry- of Exitpunt. 

1.5 Wanneer de getroffen IAA-Bevrachter de in paragraaf 1.4 bedoelde Hernominatie niet indient, 
deelt IUK die IAA-Bevrachter zo nodig de herziene uurlijkse Bevestigde 
nominatiehoeveelheden van die IAA-Bevrachter op het Entry- of Exitpunt mee, in 
overeenstemming met de matchingprocedures die beschreven zijn in deel C, paragraaf 2.1.5. 

1.6 IUK mag de IAA-Bevrachter op elk willekeurig tijdstip vóór het einde van de onderbreking een 
herziene Onderbrekingskennisgeving verstrekken. 

2. Beperkingen van het Vervoersysteem 
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2.1 Als IUK IAA-Bevrachters die Geregistreerde capaciteit aanhouden, op enig ogenblik meldt 
dat het Vervoersysteem op de Gasdag of een deel ervan een beperking zal ondervinden die 
invloed heeft op mate waarin IUK levering of herlevering van Aardgas op een Connectiepunt 
kan aanvaarden (“Beperking van het vervoersysteem”), dan meldt IUK aan de betrokken 
IAA-Bevrachters: 

(a) welk Connectiepunt getroffen is (“Connectiepunt met beperkingen”); en  

(b) de totale maximale Hoeveelheid Aardgas per uur die IUK fysiek kan aanvaarden of 
(naargelang het geval) fysiek kan herleveren op het Connectiepunt met beperkingen (de 
“Maximale beperkte hoeveelheid”); 

2.2 Wanneer er zich een Beperking van het vervoersysteem voordoet, onderbreekt IUK eerst alle 
Onderbreekbare Geregistreerde capaciteit van een IAA-Bevrachter overeenkomstig paragraaf 
1. 

2.3 Wanneer de onderbreking van Onderbreekbare Geregistreerde capaciteit in 
overeenstemming met paragraaf 2.2 niet leidt tot een beperking van de stroom tot de 
Maximale beperkte hoeveelheid, voor elk uur van de Gasdag waarin IUK niet in staat is om in 
overeenstemming met alle Bevestigde nominatiehoeveelheden van IUK-Bevrachters, zal IUK: 

(a) de levering van Aardgas op het Connectiepunt met beperkingen te aanvaarden, de 
Bevestigde nominatiehoeveelheden voor Entry pro rata verminderen zodat de Netto 
samengevoegde bevestigde nominatiehoeveelheid (na toepassing van die 
vermindering) voor dat uur op het Connectiepunt met beperkingen gelijk is aan de 
Maximale beperkte hoeveelheid; en 

(b) Aardgas op het Connectiepunt met beperkingen opnieuw te leveren, de Bevestigde 
nominatiehoeveelheden voor Exit pro rata verminderen zodat de Netto 
samengevoegde bevestigde nominatiehoeveelheid (na toepassing van die 
vermindering) voor dat uur op het Connectiepunt met beperkingen gelijk is aan de 
Maximale beperkte hoeveelheid. 

2.4 Als op eender welke Gasdag het verschil tussen: 

(a) de laagste waarde van de Vaste Geregistreerde capaciteit van de IAA-Bevrachter en de 
Bevestigde nominatiehoeveelheden van de IAA-Bevrachter (wanneer ze niet uit hoofde 
van deze paragraaf 2 zijn verminderd); en  

(b) de Entry- of Exitallocaties van een IAA-Bevrachter; 

groter is dan drie procent (3%) van de laagste hoeveelheid die in (a) hierboven is aangegeven, 
is dat verschil de “Verloren gegane capaciteit”, en is de IAA-Bevrachter, tenzij IUK getroffen 
is door Overmacht of een AT-systeembeperking, alleen Maandelijkse vergoedingen 
verschuldigd met betrekking tot zijn Vaste Geregistreerde capaciteit en/of het conversierecht 
uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst die of dat geen Verloren gegane capaciteit 
is.  

3. AT-systeembeperkingen 
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3.1 Als de operator van een AT-systeem IUK informeert over een beperking die van invloed is op 
de mate waarin Hoeveelheden aardgas van dat AT-systeem op een Entrypunt worden 
geleverd (een “Beperking Entrypunt AT-systeem”) of aan dat AT-systeem op een Exitpunt 
worden herleverd (een “Beperking Exitpunt AT-systeem”), vermindert IUK 
dienovereenkomstig zijn leverings- of herleveringsgraad. 

3.2 Wanneer zich een Beperking Entrypunt AT-systeem of een Beperking Exitpunt AT-systeem 
voordoet, verstrekt de betrokken Aangrenzende TSO nieuwe Verwerkte 
nominatiehoeveelheden voor ATS aan IUK overeenkomstig deel C, paragraaf 2.1, die de 
getroffen IAA-Bevrachters identificeren evenals de verminderde Hoeveelheden die de 
betrokken ATS-Bevrachters aan de IAA-Bevrachters zullen kunnen leveren op het betrokken 
Entrypunt of (naargelang het geval) die de betrokken IAA-Bevrachters voor de ATS-
Bevrachters zullen kunnen herleveren op het betrokken Exitpunt. 

3.3 Wanneer IUK informatie ontvangt zoals bedoeld in paragraaf 3.2, informeert IUK, zo spoedig 
als redelijkerwijs en praktisch mogelijk is, elke getroffen IAA-Bevrachter over de verminderde 
Hoeveelheden die de IAA-Bevrachter mag leveren op het betrokken Entrypunt, of waarvan hij 
de herlevering in ontvangst mag nemen op het betrokken Exitpunt (“Beperkte 
nominatiehoeveelheden”), en die vervolgens gelden als de Bevestigde 
nominatiehoeveelheden van de IAA-Bevrachter op het betrokken Entry- of Exitpunt op die 
Gasdag. 

3.4 Paragraaf 3.3 heeft geen invloed op het recht van een getroffen IAA-Bevrachter om nieuwe of 
herziene Nominatiehoeveelheden in te dienen bij IUK overeenkomstig deel C, paragraaf 1. 

4. Onderhoud 

4.1. Algemeen 

4.1.1 IUK onderhoudt het Vervoersysteem als een Redelijke en voorzichtige operator. 

4.2. Gepland onderhoud 

4.2.1 Vóór september van Contractjaar J informeert IUK de IAA-Bevrachters over het voorgestelde 
aantal Onderhoudsdagen waarop IUK in de loop van Contractjaar J+1 gepland onderhoud van 
het Vervoersysteem zal verrichten, en over de bijbehorende geschatte verminderingen van 
Geregistreerde capaciteit (het “Jaarlijks gepland onderhoud”).  

4.2.2 IUK bereidt zijn Jaarlijks gepland onderhoud - in de mate dat dit redelijkerwijs praktisch 
mogelijk is - zo voor dat het gebruik van Geregistreerde capaciteit door IAA-Bevrachters zo 
min mogelijk wordt verstoord.  

4.2.3 IUK houdt rekening met alle opmerkingen van IAA-Bevrachters over het voorgestelde Jaarlijks 
gepland onderhoud voor Contractjaar J+1.  

4.2.4 IUK verricht redelijke inspanningen om de IAA-Bevrachters op de hoogte te brengen van het 
definitieve Jaarlijks gepland onderhoud voor Contractjaar J+1, op de datum die het laatste 
valt: 30 september van Contractjaar J of dertig (30) dagen vóór de eerste dag van de periode 
van Gepland onderhoud in Contractjaar J+1. 

4.3. Kortetermijnonderhoud 
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4.3.1 IUK kan op het Vervoersysteem onderhoudswerkzaamheden verrichten die niet zijn 
opgenomen in het Jaarlijks gepland onderhoud, om de veiligheid of integriteit van dat systeem 
te handhaven (het “Kortetermijnonderhoud”).  

4.3.2 IUK informeert IAA-Bevrachters met Geregistreerde capaciteit die gevolgen kunnen 
ondervinden van het Kortetermijnonderhoud, zo snel mogelijk en uiterlijk tien (10) 
Werkdagen vóór dat Kortetermijnonderhoud van start moet gaan, over: 

(a) het begintijdstip en de geschatte duur van het betrokken Kortetermijnonderhoud; en  

(b) de mate waarin de Vaste Geregistreerde capaciteit naar schatting kan worden 
beïnvloed; 

4.3.3 Als Redelijke en voorzichtige operator levert IUK redelijke inspanningen om de gevolgen van 
dat Kortetermijnonderhoud voor de Vaste Geregistreerde capaciteit van IAA-Bevrachters 
zoveel mogelijk te beperken. 

4.4. Onderhoudsdagen 

4.4.1 Het totaal aantal dagen in een Contractjaar waarin Gepland onderhoud of 
Kortetermijnonderhoud de Vaste Geregistreerde capaciteit kan verminderen (de 
“Onderhoudsdagen”) mag in totaal niet meer dan vijftien (15) Dagen per Contractjaar 
bedragen (“Onderhoudsdagenlimiet”). 

4.4.2 Louter ter illustratie: het aantal Onderhoudsdagen wordt berekend op basis van 
heledagequivalenten, wat betekent: 

(a) als de Vaste Geregistreerde capaciteit gedurende zes (6) uur verminderd is, wordt dit 
berekend als 0,25 van een dag; en, 

(b) als vijftig procent (50%) van de Vaste Geregistreerde capaciteit gedurende vier (4) volle 
dagen is verminderd, wordt dat gerekend als twee (2) dagen. 

4.5. Aanpassing van Capaciteitsvergoeding 

4.5.1 Behoudens paragraaf 4.5.2 blijft de IAA-Bevrachter de volledige Maandelijkse vergoedingen 
verschuldigd voor Geregistreerde capaciteit tijdens het Jaarlijks gepland onderhoud of het 
Kortetermijnonderhoud. 

4.5.2 Indien het totaal aantal Onderhoudsdagen voor een Contractjaar hoger ligt dan de 
Onderhoudsdagenlimiet, vermindert IUK de Capaciteitsvergoedingen voor Geregistreerde 
capaciteit pro rata tot een eventuele vermindering van Geregistreerde capaciteit voor de 
dagen boven die limiet. 
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1 Inleiding 
Dit zijn de Profielherzieningsregels die gelden voor de Profielherzieningsdienst 2017 die wordt aangeboden 

uit hoofde van paragraaf 9 van Deel B van het Toegangsreglement van IUK (Versie 4). Deze regels gelden 

als aanvulling op het Toegangsreglement van IUK.   

2 In aanmerking komende IAA-Bevrachters 

Alleen IAA-Bevrachters aan wie voor enig Gasjaar Jaarlijkse capaciteitsproducten zijn toegewezen in de 

Capaciteitsveiling in [maart] 2017 (In aanmerking komende IAA-Bevrachters) mogen uit hoofde van 

paragraaf 4 een aanvraag indienen om van de Profielherzieningsdienst gebruik te maken.  

3 Profielherzieningsvenster 

Het Profielherzieningsvenster waarin In aanmerking komende IAA-Bevrachters een aanvraag voor het 

gebruik van de Profielherzieningsdienst kunnen indienen, loopt van [xx:xx] uur op [xxxx] [maart] 2017 tot 

[xx:xx] uur op [xxxx] [maart] 2017 of andere data die IUK meedeelt. 

4 Aanvraag en Uiterste Datum 

(a) Een In aanmerking komende IAA-Bevrachter mag binnen het Profielherzieningsvenster een 
aanvraag indienen om in aanmerking komende Geregistreerde capaciteit aan IUK vrij te geven.   

(b) In aanmerking komende Geregistreerde capaciteit is een hoeveelheid Entrycapaciteit op enig 
Entrypunt of Exitcapaciteit op enig Exitpunt die als een Jaarlijks Capaciteitsproduct in de 
Capaciteitsveiling van [maart] 2017 is toegewezen.   

(c) Een dergelijke aanvraag moet verlopen in overeenstemming met deze Regels (in het bijzonder 
paragraaf 5) en met paragraaf 9 van Deel B van het Toegangsreglement van IUK. 

(d) Een In aanmerking komende IAA-Bevrachter kan een aanvraag indienen door het formulier in de 
Bijlage in te vullen en te verzenden naar: [adres / contactgegevens]. 

(e) Wanneer een In aanmerking komende IAA-Bevrachter een aanvraag voor de 
Profielherzieningsdienst en voor een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde 
Conversiedienst ten aanzien van dezelfde Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit wil indienen, dient de 
betrokken In aanmerking komende IAA-Bevrachter een enkele aanvraag in die in overeenstemming 
is met deze Profielherzieningsregels en de VCD-regels, waarvoor het formulier is opgenomen in de 
VCD-regels.  

(f) De aanvraag voor het conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst zal 
gebeuren ten aanzien van de aangepaste hoeveelheid Entrycapaciteit of Exitcapaciteit (na aftrek 
van de Vrijgegeven capaciteit) wanneer IUK een aanvraag uit hoofde van de 
Profielherzieningsdienst ten aanzien van In aanmerking komende Entrycapaciteit en/of In 
aanmerking komende Exitcapaciteit aanvaardt.  

(g) Elke ingediende aanvraag is bindend voor de IAA-Bevrachter en mag niet worden ingetrokken of 
gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IUK. 

(h) In aanmerking komende IAA-Bevrachters moeten hun aanvragen vóór het einde van het 
Profielherzieningsvenster naar IUK sturen. 
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5 Voorwaarden 

(a) Een In aanmerking komende IAA-Bevrachter dient een aanvraag in om een hoeveelheid 
Entrycapaciteit of een hoeveelheid Exitcapaciteit vrij te geven met betrekking tot een Gasjaar 
waarvoor hem in de Capaciteitsveiling in [maart] 2017 een Jaarlijks capaciteitsproduct werd 
toegewezen. 

(b) De hoeveelheid Entrycapaciteit of Exitcapaciteit in een Gasjaar waarvoor uit hoofde van paragraaf 
(a) vrijgave wordt aangevraagd, mag niet meer bedragen dan vijftig procent (50%) van de totale 
voor dat Gasjaar in de Capaciteitsveiling in [maart] 2017 toegewezen Entrycapaciteit of 
Exitcapaciteit. 

(c) Een In aanmerking komende IAA-Bevrachter geeft in zijn aanvraag uit hoofde van paragraaf (a) voor 
elke Maand in een Gasjaar de hoeveelheid vrij te geven Entrycapaciteit of Exitcapaciteit op; 

(d) Wanneer een In aanmerking komende IAA-Bevrachter voor elke Maand in een Gasjaar de 
hoeveelheid vrij te geven Entrycapaciteit of Exitcapaciteit opgeeft: 

(i) is er, onverminderd paragraaf (b), geen beperking op de hoeveelheid Entrycapaciteit of 
Exitcapaciteit die voor elke Maand in dat Gasjaar mag worden vrijgegeven; en  

(ii) moet voor minstens drie (3) Maanden in dat Gasjaar de behouden Entrycapaciteit of 
Exitcapaciteit voor elk van die drie (3) Maanden overeenstemmen met de totale hoeveelheid 
Entrycapaciteit of Exitcapaciteit voor dat Gasjaar zoals toegewezen in de Capaciteitsveiling in 
[maart] 2017 gedeeld door 12;  

(e) Een In aanmerking komende IAA-Bevrachter is niet gehouden tot het betalen van een 
Profielherzieningsvergoeding voor het gebruik van de Profielherzieningsdienst.  

6 Aanvaarding en Kennisgeving 

(a) IUK heeft het recht om een aanvraag te weigeren, zoals bepaald in paragraaf 9.4 van Deel B van het 
Toegangsreglement van IUK. 

(b) IUK zal een In aanmerking komende IAA-Bevrachter meedelen of de aanvraag werd aanvaard en 
aan de IAA-Bevrachter de hoeveelheid Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit bevestigen die 
Vrijgegeven capaciteit voor een Gasjaar is, evenals de aangepaste Geregistreerde capaciteit van de 
IAA-Bevrachter voor dat Gasjaar.   
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BIJLAGE  

AANVRAAG VOOR DE PROFIELHERZIENINGSDIENST 

Aan:  Interconnector (UK) Limited 

1. Wij verwijzen naar de Profielherzieningsdienst voor [maart] 2017 die IUK aan In aanmerking komende IAA-
Bevrachters heeft aangeboden om in de Capaciteitsveiling van [maart] 2017 als Jaarlijks(e) 
capaciteitsproduct(en) toegewezen Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit vrij te geven en naar de 
Profielherzieningsregels van [maart] 2017. 

2. Wij zijn partij bij een Toegangsovereenkomst met IUK (IAA) met Interconnector (UK) Limited de dato 
____________________________. 

3. Wij gaan akkoord dat deze aanvraag de voorwaarden die zijn uiteengezet in paragrafen 1 tot en met 9 en 
de ingevulde tabellen in de Bijlage omvat. Wij hebben (a) de Profielherzieningsregels 2017; (b) Versie 4 van 
de Toegangsovereenkomst met IUK en het Toegangsreglement van IUK (IAC); en (c) deze aanvraag gelezen 
en begrepen en gaan akkoord dat al die documenten, zoals eventueel gewijzigd of vervangen, op deze 
aanvraag van toepassing zijn. 

4. Gelet op de door IUK aangeboden Profielherzieningsdienst, dienen wij een onherroepelijke en bindende 
aanvraag in voor de vrijgave aan IUK van de in de tabel(len) in onderstaande Bijlage aangeduide 
hoeveelheden Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit die in de Capaciteitsveiling van [maart] 2017 werd 
toegewezen. 

5. Wij gaan, met betrekking tot deze aanvraag, akkoorddat: 

(a) IUK alle aanvragen uit hoofde van de Profielherzieningsregels 2017 beoordeelt en elke aanvraag die 
niet aan de voorschriften van deze regels of paragraaf 9 van Deel B van de IAC voldoet, kan weigeren;   

(b) wanneer IUK overeenkomstig deze aanvraag de vrijgave van Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit 
aanvaardt, de vrijgave van die Capaciteit voor ons bindend zal zijn; de Capaciteitstransactie uit 
hoofde waarvan het Jaarlijkse Capaciteitsproduct werd toegewezen, zal worden gewijzigd en 
paragraaf 11.2 van Deel B van de IAC van toepassing zal zijn. 

6. Wij hebben de bevoegdheid en autoriteit en hebben alle nodige goedkeuringen van bestuursorganen en 
aandeelhouders verkregen om deze aanvraag in te dienen. 

7. Wij erkennen dat deze aanvraag Vertrouwelijke informatie vormt uit hoofde van Artikel 9 van Bijlage A bij 
de IAA en dat de verplichtingen uit hoofde van dat artikel gelden voor deze aanvraag. 

8. Wij gaan akkoord dat artikelen 12.11, 13, 14 en 15 van Bijlage A bij de IAA gelden voor deze aanvraag. 

9. Termen met een hoofdletter die in deze aanvraag niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan 
wordt gegeven in de IAA of het IAC. Verwijzingen naar clausules van de IAA of paragrafen of delen van het 
IAC zijn verwijzingen naar de des betreffende artikelen, paragrafen of delen zoals deze eventueel opnieuw 
genummerd of gewijzigd zijn.  
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ONDERTEKEND VOOR EN NAMENS 
 
___________________________ 
 
DOOR EEN BEVOEGDE ONDERTEKENAAR  ____________________________ 
 

NAAM  
  
  ____________________________ 
 
DATUM  
  
  ____________________________ 
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 BIJLAGE 

Voer in onderstaand formulier de Gasjaren waarvoor de aanvraag wordt ingediend en de vrijgegeven capaciteit voor elke Maand in 

IBT ENTRYPUNT 

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

 [JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             
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[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             
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 IZT ENTRYPUNT 

 

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             
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[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             
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 IBT EXITPUNT 

 
[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             
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[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             
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 IZT EXITPUNT 

 
[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             
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[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             
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1 Inleiding 

Dit zijn de VCD-regels die gelden voor de Vereenvoudigde Conversiedienst 2017 die wordt 
aangeboden uit hoofde van paragraaf 10 van Deel B van het Toegangsreglement van IUK (Versie 4). 
Deze regels gelden als aanvulling op het Toegangsreglement van IUK.   

2 In aanmerking komende IAA-Bevrachters 

Alleen IAA-Bevrachters aan wie voor enig Gasjaar Jaarlijkse capaciteitsproducten zijn toegewezen 
in de Capaciteitsveiling in [maart] 2017 (In aanmerking komende IAA-Bevrachters) mogen uit 
hoofde van paragraaf 5 een aanvraag indienen voor het conversierecht uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst.  

3 VCD-venster 

Het VCD-venster waarin In aanmerking komende IAA-Bevrachters een aanvraag voor een 
conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst kunnen indienen, loopt van 
[xx:xx] uur op [xxxx] [maart] 2017 tot [xx:xx] uur op [xxxx] [maart] 2017 of andere data die IUK 
meedeelt. 

4 In aanmerking komende Geregistreerde capaciteit 

Een In aanmerking komende IAA-Bevrachter mag een aanvraag indienen voor een conversierecht 
uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst voor “in aanmerking komende” Entrycapaciteit 
en/of “in aanmerking komende” Exitcapaciteit, met dien verstande dat: 

(a) “In aanmerking komende” Entrycapaciteit, Entrycapaciteit op het Entrypunt Zeebrugge is die 
aan de In aanmerking komende IAA-Bevrachter als Jaarlijks Capaciteitsproduct in de 
Capaciteitsveiling van [maart] 2017 is toegewezen; 

(b) “In aanmerking komende” Exitcapaciteit, Exitcapaciteit op het Exitpunt Zeebrugge is die aan 
de In aanmerking komende IAA-Bevrachter als Jaarlijks Capaciteitsproduct in de 
Capaciteitsveiling van [maart] 2017 is toegewezen. 

5 Aanvraag en Uiterste Datum 

(a) Een In aanmerking komende IAA-Bevrachter mag binnen het VCD-venster een aanvraag 
indienen voor de Vereenvoudigde Conversiedienst voor In aanmerking komende 
Entrycapaciteit en/of In aanmerking komende Exitcapaciteit. 

(b) Een dergelijke aanvraag moet verlopen in overeenstemming met deze Regels (in het 
bijzonder paragraaf 6) en met paragraaf 10 van Deel B van het Toegangsreglement van IUK. 

(c) Een In aanmerking komende IAA-Bevrachter kan een aanvraag indienen door het formulier in 
Bijlage 1 in te vullen en te verzenden naar: [adres / contactgegevens]. 

(d) Wanneer een In aanmerking komende IAA-Bevrachter ten aanzien van dezelfde 
Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit een aanvraag voor de Profielherzieningsdienst en voor 
een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst wil indienen, dient de 
betrokken In aanmerking komende IAA-Bevrachter een enkele aanvraag in die in 
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overeenstemming is met de Profielherzieningsregels en deze VCD-regels overeenkomstig het 
formulier in Bijlage 2.   

(e) De aanvraag van een In aanmerking komende IAA-Bevrachter voor het conversierecht uit 
hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst zal gebeuren ten aanzien van de aangepaste 
hoeveelheid Entrycapaciteit of Exitcapaciteit (na aftrek van de Vrijgegeven capaciteit) 
wanneer IUK een aanvraag uit hoofde van de Profielherzieningsdienst ten aanzien van In 
aanmerking komende Entrycapaciteit en/of In aanmerking komende Exitcapaciteit 
aanvaardt.  

 

(f) Elke ingediende aanvraag is bindend voor de IAA-Bevrachter en mag niet worden 
ingetrokken of gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IUK.  

(g) In aanmerking komende IAA-Bevrachters moeten hun aanvragen vóór het einde van het 
VCD-venster naar IUK sturen. 

6 Voorwaarden 

(a) De aanvraag voor de Vereenvoudigde Conversiedienst gebeurt met betrekking tot elk 
Gasjaar waarvoor de In aanmerking komende IAA-Bevrachter uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst over een conversierecht wenst te beschikken. 

 
(b) Een In aanmerking komende IAA-Bevrachter duidt de Maanden in het Gasjaar aan en de 

hoeveelheid van In aanmerking komende Geregistreerde Capaciteit voor elke aangeduide 
Maand waarvoor hij over een conversierecht wenst te beschikken uit hoofde van de 
Vereenvoudigde Conversiedienst. 

 

(c) Een In aanmerking komende IAA-Bevrachter is gehouden tot betaling van een VCD-
vergoeding met betrekking tot de Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit waarvoor hem uit 
hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst een conversierecht is toegekend. 

7 Aanvaarding en Kennisgeving  

(a) IUK heeft het recht om een aanvraag te weigeren, zoals bepaald in paragraaf 10.7 van Deel B 
van het Toegangsreglement van IUK. 

(b) IUK zal een In aanmerking komende IAA-Bevrachter meedelen of zijn aanvraag in 
overeenstemming met paragraaf 10.11 van Deel B van het Toegangsreglement van IUK is 
aanvaard.  
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BIJLAGE 1 

AANVRAAG VOOR UITSLUITEND DE VEREENVOUDIGDE CONVERSIEDIENST 

Aan:  Interconnector (UK) Limited 

1. Wij verwijzen naar de Vereenvoudigde Conversiedienst voor [maart] 2017 die IUK aan In aanmerking 
komende IAA-Bevrachters heeft aangeboden om een conversierecht aan te vragen voor in de 
Capaciteitsveiling van [maart] 2017 als Jaarlijks(e) capaciteitsproduct(en) toegewezen 
Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit en naar de VCD-regels van [maart] 2017. 

2. Wij zijn partij bij een Toegangsovereenkomst met IUK (IAA) met Interconnector (UK) Limited de dato 
____________________________. 

3. Wij gaan akkoord dat deze aanvraag de voorwaarden die zijn uiteengezet in paragrafen 1 tot en met 
11 en de ingevulde tabel in Bijlage 1 omvat. Wij hebben (a) de VCD-regels 2017; (b) Versie 4 van de 
Toegangsovereenkomst met IUK en het Toegangsreglement van IUK (IAC); en (c) deze aanvraag 
gelezen en begrepen en gaan akkoord dat al die documenten, zoals eventueel gewijzigd of 
vervangen, op deze aanvraag van toepassing zijn. 

4. Gelet op de door IUK aangeboden Vereenvoudigde Conversiedienst dienen wij een onherroepelijke 
en bindende aanvraag in voor een conversierecht van de in onderstaande tabel aangeduide 
hoeveelheden Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit die tijdens de Capaciteitsveiling in [maart] 2017 
werd toegewezen. 

5. Wij gaan, met betrekking tot deze aanvraag, akkoord dat: 

(a) IUK alle aanvragen uit hoofde van de VCD-regels 2017 beoordeelt en elke aanvraag die niet 
aan de voorschriften van deze regels of paragraaf 10 van Deel B van de IAC voldoet, kan 
weigeren;   

(b) wanneer IUK overeenkomstig deze aanvraag en paragraaf 10.11 van Deel B voor In aanmerking 
komende Entrycapaciteit en/of In aanmerking komende Exitcapaciteit een conversierecht 
toekent uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst, dat voor ons bindend zal zijn. 

6. Wij hebben de bevoegdheid en autoriteit en hebben alle nodige goedkeuringen van bestuursorganen 
en aandeelhouders verkregen om deze aanvraag in te dienen. 

7. Naar ons beste weten op de datum waarop wij deze aanvraag indienen, zullen wij in staat zijn om te 
voldoen aan de Kredietcriteria wanneer uit hoofde van artikel 2.9 van Bijlage A bij de 
Toegangsovereenkomst met IUK aan de Kredietcriteria voldaan moet zijn. 

8. Naar ons beste weten op de datum waarop wij deze aanvraag indienen, doen zich ten aanzien van 
onszelf geen gebeurtenissen of omstandigheden voor of zullen zich geen gebeurtenissen of 
omstandigheden voordoen die zijn vermeld in artikel 6.1 van Bijlage A bij de Toegangsovereenkomst 
met IUK of die feitelijke of mogelijke Insolventiegebeurtenissen vormen. 

9. Wij erkennen dat deze aanvraag Vertrouwelijke informatie vormt uit hoofde van artikel 9 van Bijlage 
A bij de IAA en dat de verplichtingen uit hoofde van dat artikel gelden voor deze aanvraag. 

10. Wij gaan akkoord dat artikelen 12.11, 13, 14 en 15 van Bijlage A bij de IAA gelden voor deze aanvraag. 
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11. Termen met een hoofdletter die in deze aanvraag niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in 
de IAA of het IAC eraan gegeven is. Verwijzingen naar artikelen van de IAA of paragrafen of delen 
van het IAC zijn verwijzingen naar de desbetreffende artikelen, paragrafen of delen zoals deze 
eventueel opnieuw genummerd of gewijzigd zijn.  

 

 

ONDERTEKEND VOOR EN NAMENS 
 
___________________________ 
 
DOOR EEN BEVOEGDE ONDERTEKENAAR  ____________________________ 
 

NAAM  
  
  ____________________________ 
 
DATUM  
  
  ____________________________ 
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 BIJLAGE 1 – ADDENDA 

Voer in onderstaand formulier de Gasjaren in ten aanzien waarvan uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst voor elke 

Maand een conversierecht wordt aangevraagd 

IZT ENTRYPUNT 

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              
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 BIJLAGE 1 - ADDENDA 

IZT EXIT POINT 

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG SEP 

Hoeveelheid              
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BIJLAGE 2 

AANVRAAG VOOR DE PROFIELHERZIENINGSDIENST EN DE VEREENVOUDIGDE CONVERSIEDIENST  

Aan:  Interconnector (UK) Limited 

1. Wij verwijzen naar: 

(a) de Profielherzieningsdienst voor [maart] 2017 uit hoofde waarvan IUK aan In aanmerking 
komende IAA-Bevrachters heeft aangeboden om een aanvraag in te dienen om Entrycapaciteit 
en/of Exitcapaciteit vrij te geven die in de Capaciteitsveiling van [maart] 2017 als Jaarlijks(e) 
capaciteitsproduct(en) werd toegewezen; en 

(b) de Vereenvoudigde Conversiedienst uit hoofde waarvan IUK aan In aanmerking komende IAA-
Bevrachters een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst heeft 
aangeboden voor in de Capaciteitsveiling van [maart] 2017 als Jaarlijks(e) 
capaciteitsproduct(en) toegewezen Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit; 

(c) de Profielherzieningsregels 2017; en  

(d) de VCD-regels 2017. 

2. Wij zijn partij bij een Toegangsovereenkomst met IUK (IAA) met Interconnector (UK) Limited de dato 
____________________________. 

3. Wij gaan akkoord dat deze aanvraag de voorwaarden die zijn uiteengezet in paragrafen 1 tot en met 
11 en onderstaande ingevulde tabellen omvat. Wij hebben (a) de VCD-regels 2017; (b) de 
Profielherzieningsregels 2017; (c) Versie 4 van de Toegangsovereenkomst met IUK en het 
Toegangsreglement van IUK (IAC); en (d) deze aanvraag gelezen en begrepen en gaan akkoord dat al 
die documenten, zoals eventueel gewijzigd of vervangen, op deze aanvraag van toepassing zijn. 

4. Gelet op het feit dat IUK de Profielherzieningsdienst en de Vereenvoudigde Conversiedienst 
aanbiedt, dienen wij een onherroepelijke en bindende aanvraag in: 

(a) voor de vrijgave van de in onderstaande tabel aangeduide hoeveelheden Entrycapaciteit en/of 
Exitcapaciteit die in de Capaciteitsveiling in [maart] 2017 werd toegewezen; en 

(b) voor een conversierecht uit hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst voor in 
onderstaande tabel aangeduide In aanmerking komende Entrycapaciteit en/of In aanmerking 
komende Exitcapaciteit die in de Capaciteitsveiling in [maart] 2017 werd toegewezen. 

5. Wij gaan, met betrekking tot deze aanvraag, akkoord dat: 

(a) IUK alle aanvragen uit hoofde van de Profielherzieningsregels 2017 en de VCD-regels 2017 
beoordeelt en elke aanvraag die niet aan de voorschriften van deze regels of paragrafen 9 en 
10 van Deel B van de IAC voldoet, kan weigeren;   

(b) wanneer IUK, overeenkomstig deze aanvraag: 

(i) de vrijgave van Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit aanvaardt, de vrijgave van die 
Capaciteit voor ons bindend zal zijn; de Capaciteitstransactie uit hoofde waarvan het 



 TER GOEDKEURING VOOR TE LEGGEN AAN NRI DECEMBER 2016 
 VCD-Regels Vereenvoudigde Conversiedienst 2017 

8 
 

Jaarlijkse Capaciteitsproduct werd toegewezen, wordt gewijzigd en paragraaf 11.2 van 
Deel B van de IAC geldt; 

(ii) overeenkomstig deze aanvraag en paragraaf 10.11 van Deel B voor In aanmerking 
komende Entrycapaciteit en/of In aanmerking komende Exitcapaciteit uit hoofde van 
de Vereenvoudigde Conversiedienst een conversierecht toewijst, dat voor ons 
bindend zal zijn. 

6. Wij hebben de bevoegdheid en autoriteit en hebben alle nodige goedkeuringen van bestuursorganen 
en aandeelhouders verkregen om deze aanvraag in te dienen. 

7. Naar ons beste weten op de datum waarop wij deze aanvraag indienen, zullen wij in staat zijn om te 
voldoen aan de Kredietcriteria wanneer uit hoofde van artikel 2.9 van Bijlage A bij de 
Toegangsovereenkomst met IUK aan de Kredietcriteria voldaan moet zijn. 

8. Naar ons beste weten op de datum waarop wij deze aanvraag indienen doen zich ten aanzien van 
onszelf geen gebeurtenissen of omstandigheden voor of zullen zich geen gebeurtenissen of 
omstandigheden voordoen die zijn vermeld in artikel 6.1 van Bijlage A bij de Toegangsovereenkomst 
met IUK of die feitelijke of mogelijke Insolventiegebeurtenissen vormen. 

9. Wij erkennen dat deze aanvraag Vertrouwelijke informatie vormt uit hoofde van artikel 9 van Bijlage 
A bij de IAA en dat de verplichtingen uit hoofde van dat artikel gelden voor deze aanvraag. 

10. Wij gaan akkoord dat artikelen 12.11, 13, 14 en 15 van Bijlage A bij de IAA gelden voor deze aanvraag. 

11. Termen met een hoofdletter die in deze aanvraag niet zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die in 
de IAA of het IAC eraan gegeven is. Verwijzingen naar artikelen van de IAA of paragrafen of delen 
van het IAC zijn verwijzingen naar de desbetreffende artikelen, paragrafen of delen zoals deze 
eventueel opnieuw genummerd of gewijzigd zijn.  
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BIJLAGE 2 - ADDENDA 

Voer in onderstaand formulier de Gasjaren waarvoor de aanvraag wordt ingediend en de vrijgegeven capaciteit voor elke Maand  

UITSLUITEND PROFIELHERZIENINGSDIENST: IBT ENTRYPUNT 

 

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             
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[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven Hoeveelheid              

Resterend             
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BIJLAGE 2 - ADDENDA 

Voer in onderstaand formulier de Gasjaren waarvoor de aanvraag wordt ingediend en de vrijgegeven capaciteit voor elke Maand  

 UITSLUITEND PROFIELHERZIENINGSDIENST: IBT EXITPUNT 

 

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             
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[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JULY AUG SEP 

Vrijgegeven hoeveelheid              

Resterend             
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BIJLAGE 2 - ADDENDA 

Voer in onderstaand formulier de Gasjaren waarvoor de aanvraag wordt ingediend, de vrijgegeven capaciteit en capaciteit voor Vereenvoudigde Conversiedienst voor elke Maand  

 

PROFIELHERZIENINGSDIENST EN VEREENVOUDIGDE CONVERSIEDIENST: IZT ENTRYPUNT 

 

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             
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VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             
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BIJLAGE 2 - ADDENDA 

Voer in onderstaand formulier de Gasjaren waarvoor de aanvraag wordt ingediend, de vrijgegeven capaciteit en capaciteit voor Vereenvoudigde Conversiedienst voor elke Maand  

PROFIELHERZIENINGSDIENST EN VEREENVOUDIGDE CONVERSIEDIENST: IZT EXITPUNT 

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             
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VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

[JAAR] OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG  SEP 

Vrijgave             

VCD             

Resterend             

 

 


