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1.

INLEIDING

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) onderzoekt hierna,
op grond van de artikelen 15/5undecies, § 3, 15/7 en 15/14, § 2, tweede lid, 6°, van de wet van 12 april
1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen het door
Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van gewijzigd Toegangsreglement voor toegang tot
de Interconnector Zeebrugge – Bacton en de regels voor de Profielherzieningsdienst 2017 en de
Vereenvoudigde Conversiedienst 2017.
De aanvraag werd door Interconnector (UK) Limited per mail op 2 december 2016 bij de CREG
ingediend en omvat volgende documenten:
-

-

De aanvraag en het consultatierapport betreffende het voorstel van Profielherzieningsdienst
en Vereenvoudigde Conversiedienst met bijhorend de documenten die ter consultatie werden
voorgelegd aan de marktpartijen;
De schriftelijke reactie van 9 marktpartijen;
Het gewijzigde Toegangsreglement van IUK, voor goedkeuring;
De Vergoedingsmethodologie met betrekking tot de Toegangsovereenkomst met
Interconnector (UK) en het Toegangsreglement van Interconnector (UK), voor goedkeuring;
De regels van de Profielherzieningsdienst 2017, ter informatie;
De regels van de Vereenvoudigde Conversiedienst 2017, ter informatie;
Het beoordelingsrapport van IUK betreffende het nakomen van de geldende wettelijke
bepalingen.

De CREG heeft met haar beslissing (B)1442/3 van 22 december 2016 reeds uitspraak gedaan over de
verlenging van de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de Toegangsovereenkomst met
Interconnector (UK) en het Toegangsreglement van Interconnector (UK) tot het kalenderjaar 20171.
Naast het lexicon, bestaat deze beslissing uit vijf delen, meer bepaald de huidige inleiding, het wettelijk
kader van de onderhavige beslissing, de antecedenten ervan, de beoordeling van de ingediende
documenten en het besluit.
Deze beslissing werd genomen door het Directiecomité van de CREG op zijn vergadering van 01
februari 2017.



1

Beslisssing CREG (B)1442/3 van 22 december 2016: http://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b14423
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LEXICON
‘CREG’: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, met name het federale
autonome organisme dat werd opgericht door artikel 23 van de wet van 29 april 1999 betreffende de
organisatie van de elektriciteitsmarkt;
‘IUK’:,de vennootschap naar Engels recht Interconnector (UK) Limited die werd gecertificeerd door de
CREG op 11 juli 2013;
‘Gaswet': de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door
middel van leidingen, laatst gewijzigd door de wet van 25 december 2016;
‘Richtlijn 2009/73’ van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende
gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en tot intrekking van Richtlijn
2003/55/EG
'Verordening 715/2009' van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de
voorwaarden voor de toegang tot de vervoersnetten voor aardgas en tot intrekking van verordening
(EG) nr. 1775/2005.
‘NC BAL’: Verordening 312/2014 van de Commissie van 26 maart 2014 tot vaststelling van een netcode
inzake gasbalancering van transmissienetten.
‘NC CAM’: Verordening 984/2013 van de Commissie van 14 oktober 2013 tot vaststelling van een
netcode met betrekking tot capaciteitstoewijzingsmechanismen in gastransmissiesystemen en tot
aanvulling van Verordening (EG) nr. 715/2009 van het Europees Parlement en de Raad.
‘Gedragscode’: Koninklijk besluit van 23 december 2010 betreffende de gedragscode inzake de
toegang tot het aardgasvervoersnet, de opslaginstallatie voor aardgas en de LNG-installatie en tot
wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2001 betreffende de algemene voorwaarden voor de
levering van aardgas en de toekenningvoorwaarden van de leveringsvergunningen voor aardgas.
‘IAA’: De Toegangsovereenkomst met IUK.
‘IAC’: Het Toegangsreglement met IUK.
‘SUA’: De Systeemgebruikersovereenkomst.
‘TSO’: Transmissiesysteembeheerder.
‘ISIS’: Interconnector Shippers Information System
‘STA’: Standaard Transport Overeenkomst
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2.

WETTELIJK KADER
EUROPEESRECHTELIJK

Artikel 2, lid 4, van Richtlijn 2009/73 definieert ‘transmissiesysteembeheerder’ als volgt:
“natuurlijke persoon of rechtspersoon die de transmissiefunctie verricht en in een bepaald gebied
verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en zo nodig de ontwikkeling van het
transmissiesysteem alsook, indien van toepassing, de interconnecties ervan met andere systemen, en
die ervoor moet zorgen dat het systeem op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar
transmissie van gas.”
Artikel 39, lid 1, van Richtlijn 2009/73 stelt: “Iedere lidstaat wijst één enkele nationale
regulerende instantie op nationaal niveau aan.” In België is dit de CREG, terwijl dit in Groot-Brittannië
Ofgem is.
Artikel 10, lid 1, van Richtlijn 2009/73 stelt: “Voordat een bedrijf wordt goedgekeurd en als
transmissiesysteembeheerder wordt aangewezen, wordt zij gecertificeerd volgens de procedures van
de leden 4 tot en met 6 van dit artikel, en artikel 3 van Verordening (EG) nr. 715/2009”.
Bij beslissing van 13 juli 20132 heeft de CREG met toepassing van artikel 10(1) van de gasrichtlijn
2009/73/EG en met toepassing van artikel 15/14, § 2, 26°, van de gaswet IUK gecertificeerd onder
voorwaarden, te vervullen door IUK op 3 maart 2015 ten laatste.
Bij beslissing van 9 oktober 20153 heeft de CREG met toepassing van de artikelen 8, §4ter en 15/14, §
2, 26°, van de gaswet naar aanleiding van het heropenen van een certificeringsprocedure tegenover
IUK, een positieve beslissing getroffen met betrekking tot de procedure van certificering.
Artikel 41, lid 6, van Richtlijn 2009/73 stelt: “De regulerende instanties zijn bevoegd om ten
minste de methodes voor het berekenen of tot stand komen van de volgende voorwaarden vast te
stellen of voldoende ruim vóór hun inwerkingtreding goed te keuren:
c) de toegang tot grensoverschrijdende infrastructuren, inclusief de procedures voor de
toewijzing van capaciteit en congestiebeheer.
Artikel 41, lid 9, van de Richtlijn 2009/73 vervolgt: “De regulerende instanties monitoren het
congestiebeheer van de nationale gastransmissienetwerken, inclusief interconnectoren, en de
uitvoering van de regels inzake congestiebeheer. Hiertoe leggen de transmissiesysteembeheerders of
marktdeelnemers hun congestiebeheersprocedures, inclusief de toewijzing van capaciteit, aan de
nationale regulerende instanties ter goedkeuring voor. De nationale regulerende instanties mogen
verzoeken om wijzigingen in deze procedures.”
Conform de artikelen 42, lid 1, en 42, lid 2, a) en c), van Richtlijn 2009/73 dienen de regulerende
instanties van de betrokken lidstaten samen te werken in verband met grensoverschrijdende kwesties.
De Verordening 715/2009 beoogt nadere niet-discriminerende regels vast te stellen betreffende
de toegangsvoorwaarden voor aardgastransmissiesystemen teneinde een goede werking van de
interne markt voor gas te waarborgen en te voorzien in mechanismen om de regels inzake
netwerktoegang voor grensoverschrijdende uitwisseling van gas te harmoniseren. Dit omvat onder

2

Eindbeslissing (B)130711-CDC-1236 over “de aanvraag tot certificering van Interconnector (UK) Limited”
Eindbeslissing (B) 151009-CDC-1429 over “het openen van een certificeringsprocedure ten aanzien van Interconnector (UK)
Limited”
3
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meer de vaststelling van geharmoniseerde beginselen inzake de instelling van derde toegangsdiensten,
de vaststelling van geharmoniseerde beginselen inzake capaciteitsallocatie en congestiebeheer, de
bepaling van transparantievereisten, balanceringsregels, alsmede de bevordering van
capaciteitsverhandeling4.
Overeenkomstig artikel 12 lid 2 van de Verordening 715/2009 bevorderen de TSO’s het treffen
van operationele regelingen om een optimaal beheer van het netwerk te garanderen en bevorderen
tevens de ontwikkeling van energiebeurzen, de gecoördineerde toewijzing van grensoverschrijdende
capaciteit via non-discriminerende marktgeoriënteerde oplossingen met voldoende aandacht voor de
specifieke verdiensten van impliciete veilingen voor korte termijn toewijzingen en de integratie van
balanceringsmechanismen.
In het bijzonder bepaalt artikel 14 van de Verordening 715/2009 inzake derde toegangsdiensten
dat TSO’s :
a) “waarborgen dat zij op niet-discriminerende basis diensten aan alle netgebruikers aanbieden;
b) zowel vaste als afschakelbare derde toegangsdiensten aanbieden. De prijs van afschakelbare
capaciteit is een afspiegeling van de waarschijnlijkheid van afschakeling;
c) netgebruikers zowel lange- als korte termijndiensten aanbieden;
Wanneer in verband met punt c) van de eerste alinea een transmissiesysteembeheerder dezelfde dienst
aan meerdere afnemers aanbiedt, geschiedt dit onder gelijkwaardige contractuele voorwaarden, met
gebruikmaking van geharmoniseerde transportcontracten of een door de bevoegde instantie volgens
de procedure van artikel 41 van Richtlijn 2009/73/EG goedgekeurde gemeenschappelijke netcode.”
Verder worden in de artikelen 16, 18 en 20, van de Verordening 2009/73 algemene beginselen
uiteengezet inzake respectievelijk mechanismen voor capaciteitsallocatie en procedures bij
congestiebeheer bij TSO’s, de transparantievereisten voor TSO’s en het bijhouden van gegevens door
systeembeheerders.
Deze beginselen, voortvloeiende uit de gasverordening en welke een rechtstreekse toepassing
genieten, hebben voorrang op de bepalingen van de nationale wetgeving voor zover deze bepalingen
van de nationale wetgeving hiermee strijdig zouden zijn.
De regulerende instanties zorgen er ook voor dat de richtsnoeren van bijlage 1, van de
Verordening 715/2009 in acht worden genomen. Deze richtsnoeren betreffende CMP werden
gewijzigd bij Besluit van 30 april 2015 en traden in werking op 20 mei 2015.
Tot slot, vloeit uit het derde energiepakket ook voort dat om tot een betere samenwerking en
coördinatie te komen tussen TSO's het vereist is om netwerkcodes in te voeren voor het verlenen van
een daadwerkelijke en transparante toegang tot de transmissienetwerken over de grenzen heen.
In dit kader zijn volgende netwerkcodes reeds van kracht geworden:
a) NC BAL, treedt in werking op 1 oktober 2015. In overweging 8 staat vermeld: "Deze
verordening wordt ten uitvoer gelegd met inachtneming van de specifieke aard van
interconnectoren."

4

Zie toepassingsgebied in art. 1 van Verordening 715/2009
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b) NC CAM, treedt in werking op 1 november 2015. In overweging 6 staat vermeld: "Deze richtlijn
is niet van toepassing op niet-ontheven capaciteit in grote nieuwe gasinfrastructuurprojecten
waarvoor een ontheffing van het bepaalde in artikel 32 van Richtlijn 2009/73/EG of van het
bepaalde in het voormalige artikel 18 van Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement
en de Raad ( 3 ) is verleend, voor zover de toepassing van deze verordening een dergelijke
ontheffing niet ondermijnt en er bij de bundeling rekening wordt gehouden met de specifieke
aard van de interconnectoren."
De NCs BAL en CAM zijn aangenomen onder de vorm van een verordening en vinden bijgevolg
rechtstreeks toepassing waardoor zij voorrang genieten op nationale wetgeving inzake
grensoverschrijdende kwesties, voor zover zij hiermee strijdig zouden zijn. Hetzelfde geldt voor CMP
als bijlage aan de Verordening 715/2009.
De toekenning van capaciteit op de interconnector is noch met toepassing van de Richtlijn 2009/73,
noch met toepassing van de Richtlijn 2003/55 ontheven en dus vinden voormelde NCs integraal
toepassing.

BELGISCH RECHT
Bij wet van 25 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake energie5 werd in artikel 1,
van de gaswet 60°bis ingevoegd, luidende: "beheerder van een interconnector": een natuurlijke of
rechtspersoon die het beheer van een interconnector verzorgt en aangewezen is overeenkomstig artikel
8/1bis."
In diezelfde wet wordt in artikel 15/5undecies een paragraaf 3 ingevoegd, luidend als volgt:
" § 3. De beheerder van een interconnector is gehouden de volgende verplichtingen te respecteren:
1° hij ontwikkelt, exploiteert en onderhoudt de interconnector en houdt toezicht op de veiligheid,
de betrouwbaarheid en de doeltreffendheid van de interconnector, en dit in economisch
aanvaardbare omstandigheden, met respect voor het milieu en de energie-efficiëntie;
2° op de beheerder van een interconnector zijn van toepassing de netwerkcodes en de Europese
richtlijnen, vastgesteld op basis van de Verordening (EG) nr. 715/2009, rekening houdende met
de specifieke aard van de interconnector;
3° alle netgebruikers hebben toegang tot de interconnector en de vervoersdiensten op korte en
op lange termijn en dit op een niet-discriminerende en transparante wijze, met gebruikmaking
van een transportcontract;
4° de voorwaarden voor toegang tot de interconnector en de vervoersdiensten, inclusief de
procedures voor toewijzing van capaciteit en congestiebeheer, moeten bevorderlijk zijn voor een
efficiënte grensoverschrijdende handel in gas en voor de concurrentie. Zij streven naar
convergentie met de voorwaarden voor toegang tot de vervoersdiensten, inclusief de procedures
voor de toewijzing van capaciteit en congestiebeheer, van de aansluitende vervoersnetten.
Ruim voor de inwerkingtreding stelt de beheerder van een interconnector een transportcontract op dat
op een gedetailleerde wijze bovenvermelde verplichtingen uiteenzet. Het transportcontract bestaat uit
een toegangscontract, een toegangsreglement en een toegangsprogramma. Na raadpleging van de
5

Gepubliceerd in het B.S. op 29 december 2016
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markt wordt het transportcontract door de beheerder van een interconnector bij de commissie
ingediend voor goedkeuring.
De commissie is bevoegd om zo nodig van de beheerder van een interconnector te verlangen dat hij de
voorwaarden van het transportcontract wijzigt om ervoor te zorgen dat deze evenredig zijn en op nietdiscriminerende wijze worden toegepast.
Iedere wijziging van het transportcontract, op initiatief van de beheerder van een interconnector of op
vraag van de commissie, kan pas in werking treden na raadpleging van de markt en mits goedkeuring
door de commissie."
In artikel 15/14, § 2, 2e lid, van de gaswet wordt een 6°bis ingevoegd dat bepaalt dat de CREG
het transportcontract moet goedkeuren.
De CREG beschikt bijgevolg over de bevoegdheid om de voorwaarden voor toegang tot
grensoverschrijdende infrastructuren, inclusief de procedures voor de toewijzing van capaciteit en
congestiebeheer goed te keuren.
Volledigheidshalve, kan ook vermeld worden dat artikel 25 van de gaswet werd aangepast en
de woorden “de Interconnector - noch op" zijn opgeheven.
Hoofdstuk 3 van de wet van 25 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake energie is
in werking getreden de 10de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde 9 januari 2017.
Onderhavige beslissing zal dan ook rekening houden met deze nieuwe bepalingen van de gaswet.

TOETSINGSCRITERIA
In geval van een goedkeuringsbevoegdheid gaat de goedkeurende overheid na of de goed te
keuren akte regelmatig is en conform is met het algemeen belang6.
Een akte is niet strijdig met enige rechtsregel indien zij overeenstemt met de Europese en nationale
wetgeving. Zodoende is de CREG via haar goedkeuringsbevoegdheid belast toe te zien dat de IAA, het
IAC en de SUA in overeenstemming zijn met de wetgeving, in de eerste plaats met de (hogere)
sectorspecifieke wetgeving, en ervoor te zorgen dat het recht van toegang tot het vervoersnet en de
wettelijke regels die dit recht van toegang reguleren, worden aangevuld op een manier dat aan elke
IAA-bevrachter zijn recht van toegang tot het vervoersnet effectief gegarandeerd wordt.
De CREG zal hierbij in het bijzonder nagaan of de IAA, het IAC en de SUA de toegang tot de
interconnector niet belemmeren (en zodoende artikel 15/7 van de gaswet respecteren) en de
veiligheid, betrouwbaarheid en efficiëntie van de interconnector en de aangrenzende vervoersnetten
niet in gevaar brengen (en zodoende naar analogie in overeenstemming zijn met de verplichtingen
voorzien voor de beheerder in artikel 15/1, §1, 1° en 2°, van de gaswet volgens hetwelk de respectieve
beheerders de vervoersinstallaties dienen te exploiteren, te onderhouden en te ontwikkelen op
economisch aanvaardbare, veilige, betrouwbare en efficiënte wijze).

6

Zie onder meer VAN MENSEL, A., CLOECKAERT, I., ONDERDONCK, W. en WYCKAERT, S., De administratieve rechtshandeling
– Een Proeve, Mys &Breesch, Gent, 1997, p. 101; DEMBOUR, J., Les actes de la tutelle administrative en droit belge, Maison
Ferdinand Larcier, Bruxelles, 1955, p. 98,
nr. 58.
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De vrije toegang tot het vervoersnet is essentieel voor de vrijmaking van de aardgasmarkt en
derhalve van openbare orde. Het recht van toegang tot de vervoersnetten, is immers één van de
noodzakelijke basispijlers van de liberalisering van de aardgasmarkt7. Opdat er concurrentie op de
aardgasmarkt zou kunnen komen en de eindafnemers daadwerkelijk hun leverancier van aardgas
zouden kunnen kiezen, is het essentieel dat de eindafnemers en hun leveranciers gegarandeerd
toegang tot de vervoersnetten hebben en dat zij van dit recht kunnen genieten op een nietdiscriminatoire wijze. Het is immers via de vervoersnetten dat nagenoeg elke ingevoerde en verbruikte
of opnieuw uitgevoerde aardgasmolecule passeert. Een leverancier kan maar het door hem verkochte
aardgas effectief aan zijn klant leveren indien hij en zijn klant elk toegang hebben tot de
vervoersnetten. Daarbij komt dat het beheer van de interconnector Zeebrugge-Bacton wordt
verzekerd door IUK, gecertificeerd overeenkomstig de artikelen 9 en 10 van de Richtlijn 2009/73. Het
recht van toegang tot de interconnector is dan ook een basisprincipe en principieel recht dat niet
beperkend mag worden geïnterpreteerd opdat grensoverschrijdende uitwisseling van gas mogelijk
wordt. Elke uitzondering op of beperking van dit recht moet uitdrukkelijk voorzien zijn en beperkend
geïnterpreteerd worden. Zo bepaalt artikel 15/7 van de gaswet dat de beheerders de toegang tot het
vervoersnet enkel geldig kunnen weigeren indien: 1° het net niet over de nodige capaciteit beschikt
om het vervoer te verzekeren, 2° de toegang tot het net de goede uitvoering van een openbare
dienstverplichting door de betrokken vervoeronderneming zou verhinderen en 3° de toegang tot het
net voor de betrokken vervoersonderneming economische en financiële moeilijkheden meebrengt of
zou meebrengen wegens “take-or-pay” verbintenissen die zij in het kader van een of meer
gasaankoopcontracten heeft aanvaard overeenkomstig de in artikel 15/7, §3, van de gaswet
vastgelegde procedure. Bovendien moet de weigering met redenen omkleed zijn.
De CREG meent dan ook dat niet kan worden toegelaten dat IUK op enige wijze het recht van
toegang tot de interconnector zou bemoeilijken, beperken of belemmeren door het opleggen van
onbillijke, onevenwichtige, onredelijke of disproportionele voorwaarden, wat eveneens strijdig zou zijn
met het algemeen belang.
Het principe van niet-discriminatie vloeit rechtstreeks voort uit artikel 16(3), van de verordening
715/2009, zeggende dat: “TSOs implementeren en publiceren niet-discriminerende en transparante
procedures voor congestiebeheer die de grensoverschrijdende uitwisseling van gas op nietdiscriminerende basis bevorderen, waarbij de beginselen van non-discriminatie en vrije concurrentie
worden gerespecteerd.
De diensten die IUK aanbiedt, moeten voldoen aan de beginselen van transparantie, objectiviteit, nietdiscriminatie en aan de behoeften van een goed functionerende interne markt.

7

Zie ook considerans 7 van de Richtlijn 2009/73 waarin ook uitdrukkelijk gesteld werd dat het voor een goed werkende
concurrentie is vereist dat de toegang tot het netwerk niet-discriminerend en transparant is en tegen redelijke prijzen kan
geschieden en considerans 4 van de Richtlijn 2009/73 waarin gesteld wordt dat er nog steeds geen sprake is van een nietdiscriminerende nettoegang. Tot slot, kan ook verwezen worden naar de considerans 11 van de Verordening 715/2009
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RAADPLEGING BETROKKEN AARDGASONDERNEMINGEN
Bijlage 1, van de Verordening 715/2009, punt 2.1, 6, bepaalt dat de TSO’s de netgebruikers
raadplegen over de procedures inzake de mechanismen voor capaciteitsallocatie en de procedures
voor congestiebeheer bij TSO’s en de toepassing van deze procedures bij contractuele congestie.
Zowel in de NC CAM als in de NC BAL zijn raadplegingsverplichtingen in hoofde van de TSO’s als
in hoofde van de regulerende instanties voorzien.
Om de invoering van twee nieuwe vervoersdiensten, de Profielherzieningsdienst 2017 en de
Vereenvoudigde Conversiedienst 2017, af te toetsen met de netgebruikers heeft IUK een
marktconsultatie gehouden van 13 oktober 2016 tot 10 november 2016.
Het Huishoudelijk Reglement van de CREG8 bepaalt in artikel 42 dat: “Het directiecomité kan
tenslotte beslissen om geen raadpleging te organiseren of een niet-openbare raadpleging te
organiseren: 1° onverminderd artikel 40, 2°, telkens wanneer reeds een raadpleging in een eerder
stadium plaatsvond, op initiatief van het directiecomité of van een derde, en afhankelijk van de
effectiviteit van deze raadpleging in het licht van de voorgenomen beslissing waarover het
directiecomité oordeelt. In geval van een raadpleging door een derde zorgt het directiecomité ervoor
dat het geheel van documenten en informatie betreffende de raadpleging, de antwoorden alsmede een
verslag waarin geantwoord wordt op de ontvangen opmerkingen, aan hem worden overgemaakt.”
De CREG is van oordeel dat rekening houdende met de marktconsultatie georganiseerd door IUK
het niet meer nodig is om eerst een ontwerp van beslissing aan een bijkomende marktraadpleging te
onderwerpen alvorens de CREG een eindbeslissing kan treffen.

INWERKINGTREDING VAN HET TRANSPORTCONTRACT
Het transportcontract van IUK treedt pas in werking nadat zowel de CREG als Ofgem hun
goedkeuring hierover hebben verleend.
Met toepassing van artikel 18 van de Verordening 715/2009, publiceert IUK de datum van
inwerkingtreding van het transportcontract samen met het door de CREG en Ofgem goedgekeurde
transportcontract op haar website.
Bij beslissing van 9 oktober 2015 (B) 14659 heeft de CREG het transportcontract van IUK,
ingediend bij de CREG per drager op 13 juli 2015 en op 14 en 21 augustus 2015, goedgekeurd met
uitzondering van de ‘ratingtest’ vermeld in artikel 2 alsook artikel 2.11 van bijlage 2 van de
toegangsovereenkomst (IAA).
De goedkeuring van het transportcontract is in werking getreden op 1 november 2015, datum waarop
de NC CAM in werking is getreden.

8

Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 januari 2017
Beslissing (B)151009-CDC-1465 over “het door Interconnector (UK) Limited ingediende voorstel van Toegangsovereenkomst
met IUK, Toegangsreglement met IUK en Systeemgebruikersovereenkomst voor toegang tot de interconnector Zeebrugge –
Bacton” http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1465NL.pdf
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De CREG heeft IUK uitgenodigd om met toepassing van artikel 41.10 van de Gasrichtlijn, en dit
naar aanleiding van de eerstkomende aanpassing, wijziging en/of aanvulling van de
toegangsovereenkomst met IUK (IAA), het toegangsreglement met IUK (IAC) en de
systeemgebruikersovereenkomst (SUA) doch ten laatste drie maanden voor 1 oktober 2018 en na
raadpleging, een aangepast voorstel in te dienen bij de CREG dat rekening houdt met de opmerkingen
geformuleerd in deel III en IV van haar beslissing 1465.
Huidige beslissing betreft enkel wijzigingen aangebracht door IUK aan het Toegangsreglement
van IUK (IAC). Geen wijzigingen zijn aangebracht aan het Toegangsovereenkomst met IUK (IAA). M.a.w.
voor dit onderdeel van het transportcontract moet IUK nog gevolg geven aan de beslissing 1465 van
de CREG.
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3.

ANTECEDENTEN
ALGEMEEN

IUK is eigenaar van en beheert de interconnector-gaspijpleiding die de gasmarkten van het
Verenigd Koninkrijk en België rechtstreeks met elkaar verbinden en verleent aardgasvervoersdiensten
in het kader van twee transportcontracten:
-

De STA is het lange termijn transportcontract op grond waarvan alle technische capaciteit
gekoppeld aan de start van de uitbating van de interconnector-gaspijpleiding in oktober 1998
werd verkocht tot 30 september 2018;

-

De IAA dat samen met het IAC en de SUA het contractueel kader vormt op grond waarvan de
IAA-bevrachters zowel lange als korte termijn capaciteit kunnen aankopen en gebruiken en dit
voor wat betreft enerzijds het aanbod en het gebruik van capaciteit die vrijkomt als gevolg van
de implementatie van artikel 2.2, van bijlage 1, van de Verordening 715/2009, met name de
procedure voor congestiebeheer bij contractuele congestie en anderzijds alle capaciteit die
vrijkomt vanaf 1 oktober 2018 in uitvoering van de NC CAM en aangeboden wordt op het
handelsplatform Prisma vanaf 1 november 2015.

Het voorstel van gewijzigd IAC en de regels voor de Profielherzieningsdienst en de
Vereenvoudigde Conversiedienst 2017 maken het voorwerp uit van deze beslissing.

MARKTCONSULTATIE
Op 13 oktober 2016 werd door IUK een openbare consultatie gestart10 waarbij twee nieuwe
diensten, de Profielherzieningsdienst en de Vereenvoudigde Conversiedienst 2017, ter consultatie
werden voorgelegd aan alle marktpartijen met de vraag opmerkingen, suggesties en commentaar te
geven. Deze openbare consultatie werd afgesloten op 10 november 2016.
IUK ontving reacties van negen marktpartijen waarvan vier marktpartijen meedeelden dat hun
reactie als vertrouwelijk moet worden behandeld. Het niet-vertrouwelijk consultatierapport werd
samen met de niet-vertrouwelijke reacties van de marktpartijen gepubliceerd op de website van IUK.11
Op 2 december 2016 heeft IUK per mail de aanvraag en het consultatierapport betreffende het
voorstel van Profielherzieningsdienst en Vereenvoudigde Conversiedienst met bijhorend de
documenten die ter consultatie werden voorgelegd aan de marktpartijen, overgemaakt samen met de
schriftelijke reacties van negen marktpartijen, het gewijzigde Toegangsreglement van IUK, de regels
van de Profielherzieningsdienst 2017 en de regels van de Vereenvoudigde Conversiedienst 2017.
Tevens werd de Vergoedingsmethodologie met betrekking tot de Toegangsovereenkomst met
Interconnector (UK) en het Toegangsreglement van Interconnector (UK) ingediend. De CREG heeft met
haar beslissing (B)1442/3 van 22 december 2016 reeds uitspraak gedaan over de verlenging van de
vergoedingsmethodologie met betrekking tot de Toegangsovereenkomst met Interconnector (UK) en

10

Openbare raadpleging IUK : http://www.interconnector.com/about-us/our-consultations/latest-consultation/
Consultatierapport en niet-vertrouwelijke reacties van de marktpartijen: http://www.interconnector.com/about-us/ourconsultations/latest-consultation/
11
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het Toegangsreglement van Interconnector (UK) tot het kalenderjaar 2017 onder voorbehoud van de
goedkeuring van deze nieuwe diensten door de betrokken regulatoren.12
IUK deelde mee rekening te hebben gehouden met de feedback die werd ontvangen van de
marktpartijen naar aanleiding van de marktconsultatie georganiseerd van 13 oktober 2016 tot 10
november 2016.

12

Beslissing CREG (B)1442/3 van 22 december 2016: http://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b14423
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4.

BEOORDELING
ALGEMEEN

Hierna wordt nagegaan of de nieuwe en/of gewijzigde bepalingen en voorwaarden uiteengezet
in het IAC die IUK haar medecontractanten oplegt redelijk, billijk, evenwichtig en proportioneel zijn en
dus overeenstemmen met de wetgeving en het algemeen belang. De door Interconnector (UK) Limited
per mail op 2 december 2016 bij de CREG ter goedkeuring ingediende documenten wijzigen het
Toegangsreglement van IUK (IAC) en voegen de regels van toepassing op de Profielherzieningsdienst
2017 en de Vereenvoudigde Conversiedienst 2017 toe.
Het ontbreken van opmerkingen over de door IUK ingediende documenten, of het aanvaardbaar
achten ervan, doet geenszins afbreuk aan een toekomstig (gemotiveerd) gebruik van de
goedkeuringsbevoegdheid van de CREG, zelfs indien het punt opnieuw op identieke wijze wordt
ingediend op een later tijdstip voor dezelfde activiteit.
Tenzij anders vermeld, is de hiernavolgende analyse opgebouwd in overeenstemming met de
opeenvolgende delen, bijlagen, hoofdstukken en titels van de door IUK ingediende documenten.
Indien het geval zich voordoet dat verschillende elementen van de documenten betrekking
hebben op een overkoepelend onderwerp, dan behoudt de CREG zich het recht voor deze elementen
gezamenlijk te bespreken, in plaats van punt per punt. Waar nodig houdt de CREG rekening met het
bijzonder karakter van de voorgestelde wijzigingen en geeft zij puntsgewijze commentaar.

ONDERZOEK VAN HET TOEGANGSREGLEMENT – IAC
- Deel A: Inleiding
Het IAC stelt de regels vast van toepassing op IAA-Bevrachters welke Vervoersdiensten wensen
aan te kopen en te gebruiken.
Dit deel van het IAC geeft een kort overzicht van de hierna volgende delen B tot en met I. Als
gevolg van wijzigingen in de delen B tot en met I (zie verder) werd ook deel A hier en daar gewijzigd.
De CREG keurt deel A, Inleiding goed.
- Deel B: Vervoersdiensten
Dit deel van het IAC bevat de bepalingen van toepassing op de vervoersdiensten aangeboden
door IUK waarbij in het nieuwe voorstel onderscheid wordt gemaakt tussen capaciteitsdiensten, zijnde
de diensten voor de aankoop, registratie, overdracht, toewijzing, afstand en terugkoop en vrijgave van
Entry- en Exitcapaciteit, de Vereenvoudigde Conversiedienst en de andere diensten die IUK van tijd tot
tijd aan de IAA–Bevrachters ter beschikking stelt. Het dienstenpakket aangeboden door IUK wordt
samengebracht onder de hoofding Vervoersdiensten en wordt in het gewijzigde voorstel uitgebreid
met een nieuwe Capaciteitsdienst met name de Profileringsdienst, de Vereenvoudigde
Conversiedienst en de andere diensten door IUK van tijd tot tijd aan de IAA–Bevrachters ter
beschikking gesteld.
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Onder punt 1.4 wordt het allocatiemechanisme beschreven. Onder punt 1.5 worden aansluitend
bij de bepalingen opgenomen onder punt 1.4 de Boekingsregels voor een Boekingsproces vastgelegd.
De CREG stelt vast dat de hier beschreven regels voor allocatie van capaciteitsdiensten niet volledig in
overeenstemming zijn met de bepalingen van de NC CAM hoofdstuk III, van toepassing sinds 1 oktober
2015.
Onder punt 9 worden de regels vastgelegd van toepassing op de door IUK voorgestelde
Profileringsdienst. IUK kan gedurende een door IUK bepaald Profielherzieningsvenster de
Profielherzieningsdienst aanbieden wat de mogelijkheid biedt aan IAA-Bevrachters die in aanmerking
komende Geregistreerde Capaciteit bezitten een hoeveelheid daarvan terug te geven aan IUK en dat
in overeenstemming met de Profielherzieningsregels waarvan IUK bepaalt dat ze van toepassing zijn
(zie verder onder punt 4.3 van deze beslissing).
De Profielherzieningsdienst verandert de aard van de, op basis van de bepalingen opgenomen
in de NC CAM, toegewezen capaciteit. Artikel 9 van de NC CAM bepaalt dat de TSO standaard
capaciteitsproducten aanbiedt op jaar-, kwartaal-, maand-, dag- en binnen-de-dag-basis. De
Profielherzieningsdienst maakt het voor de IAA-Bevrachter mogelijk om standaard
jaarcapaciteitsproduct om te vormen naar een standaard kwartaal- en maandcapaciteitsproduct. Dit
is niet in overeenstemming met artikel 8.3 van de NC CAM dat bepaalt dat de veilingen voor standaard
capaciteitsproducten een logische volgorde hebben waarbij producten die betrekking hebben op
jaarlijkse capaciteit het eerst moeten worden aangeboden, gevolgd door het product met de volgende
kortste capaciteitsduur voor gebruik gedurende dezelfde periode. Bovendien maakt de
Profielherzieningsdienst het mogelijk om standaard kwartaal- en maandcapaciteitsproducten te
boeken op langere termijn wat op zijn beurt niet in overeenstemming is met artikel 12.1, 12.3 en 12.4
en artikel 13.1, 13.3 en 13.4 van de NC CAM.
Onder punt 9.2 wordt gesteld dat de Profielherzieningsregels worden uiteengezet in een bijlage
bij Deel B van het IAC of in enig ander document zoals door IUK zal worden gespecifieerd. Deze regels
bevatten (zonder hiertoe beperkt te zijn) de timing van het Profielherzieningsvenster, de voorwaarden
waaraan een IAA-Bevrachter moet voldoen samen met alle andere voorwaarden die IUK zal
vaststellen, de aanvraagprocedure, de voorwaarden voor aanvaarding van een aanvraag, de
Profielherzieningsvergoeding en nog andere voorwaarden van toepassing op de
Profielherzieningsdienst.
Artikel 15/5undecies, §3, 3°, van de gaswet bepaalt dat alle netgebruikers toegang hebben tot de
interconnector, tot de vervoersdiensten op korte en op lange termijn en dit op een niet
discriminerende en transparante wijze, gebruik makende van een transportcontract. Het
transportcontract bestaat uit een toegangscontract, een toegangsreglement en een
toegangsprogramma (artikel 15/5undecies, §3, tweede lid, van de gaswet). Met toepassing van artikel
15/14, §2, 6°bis, van de gaswet keurt de CREG, na raadpleging, het transportcontract voor de toegang
tot een interconnector goed. De door IUK gebruikte bewoording in punt 9.2, zijnde dat de
Profielherzieningsregels in enig ander document door IUK kunnen worden gespecifieerd, betekent dat
deze regels voorafgaand aan hun toepassing niet aan raadpleging zijn onderworpen, geen goedkeuring
door de CREG genieten. Het is evenmin voorafgaand geweten dat het principe van niet-discriminatie
door IUK wordt gerespecteerd.
Het behoeft geen betoog dat de CREG punt 9.2 niet kan aanvaarden.
Onder punt 9.7 wordt op vraag van een marktpartij een prijsgarantie toegevoegd voor een IAABevrachter met Geregistreerde capaciteit waarvan de Capaciteitsperiode vijf jaar of meer bedraagt en
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die hem werd toegewezen tijdens het boekingsproces in 2015. Dit principe is in lijn met de idee
waarover IUK heeft geconsulteerd in januari 201513.
De opname van de door IUK voorgestelde Profileringsdienst in het IAC heeft tot gevolg dat het
IAC deel B op tal van andere punten werd gewijzigd en/of aangepast. Dit is met name het geval voor
de punten 1.1, 3.8 en 5.3 (g). De CREG verwijst in dit verband naar haar opmerkingen gemaakt onder
paragraaf 54 van deze beslissing.
Onder punt 10 worden de regels vastgelegd van toepassing op de door IUK voorgestelde
Vereenvoudigde Conversiedienst. IUK kan gedurende een door IUK bepaald VCD-venster de
Vereenvoudigde Conversiedienst aanbieden wat de mogelijkheid biedt aan IAA-Bevrachters om
hoeveelheden aardgas te laten leveren op een entrypunt en te laten herleveren op een exitpunt
zonder de verplichting om op dit exitpunt over exitcapaciteit te beschikken (en omgekeerd) en dat in
overeenstemming met de VCD-regels waarvan IUK bepaalt dat ze van toepassing zijn (zie verder punt
4.4 van deze beslissing).
Artikel 8 van de NC CAM bepaalt dat capaciteit op interconnectiepunten wordt aangeboden
door middel van veilingen. Artikel 11 van de NC CAM bepaalt dat standaard jaarcapaciteit wordt
geveild op de jaarlijkse jaarcapaciteitsveiling. Artikel 19 van de NC CAM bepaalt dat aangrenzende TSO
gezamenlijk gebundelde capaciteitsproducten aanbieden overeenkomstig de in dit artikel opgesomde
beginselen. Zo moet aan beide zijden van het interconnectiepunt alle beschikbare vaste capaciteit
worden aangeboden als gebundeld op een boekingsplatform. In geval er voor enige periode meer
beschikbare vaste capaciteit is aan één zijde van het interconnectiepunt dan aan de andere zijde dan
kan deze capaciteit worden aangeboden als ongebundeld waarbij:
-

wanneer er een bestaand contract voor ongebundelde capaciteit bestaat aan de andere zijde
van het interconnectiepunt, de aangeboden hoeveelheid ongebundelde capaciteit de
hoeveelheid en de tijdsduur van het bestaande contract aan de andere zijde niet mag
overschrijden.

-

wanneer dergelijke extra capaciteit niet valt onder de hierboven vermelde regel, mag de
ongebundelde capaciteit worden aangeboden voor een periode van maximum één jaar.

Verder bepaalt artikel 21.6 van de NC CAM dat alle capaciteit bij de eerste gelegenheid moet worden
gebundeld en dat bestaande transportcontracten voor ongebundelde capaciteit na hun
beëïndigingsdatum niet mogen worden hernieuwd, verlengd of overgedragen.
De Vereenvoudigde Conversiedienst maakt het voor de IAA-Bevrachter mogelijk om het deel van de
op één interconnectiepunt geboekte gebundelde capaciteit, met name het deel van de bundel waarop
het IAA en IAC van toepassing is, te converteren naar het andere interconnectiepunt waardoor de facto
op dit laatste punt ongebundelde capaciteit wordt geboekt voor een periode van één jaar of meer. Dit
stemt niet overeen met de artikelen 8.1, 11.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.5 en 21.6 van de NC CAM.
Onder punt 10.5 wordt gesteld dat de VCD-regels worden uiteengezet in een bijlage bij dit Deel
B of in enig ander document zoals door IUK wordt gespecifieerd, en bevatten (zonder hiertoe beperkt
te zijn) de timing van het VCD-venster, de voorwaarden waaraan een IAA-Bevrachter moet voldoen
samen met alle andere voorwaarden die IUK vaststelt, de aanvraagprocedure, de voorwaarden voor

13

IUK charging methodology for capacity purchased from March 2016: http://www.interconnector.com/about-us/ourconsultations/archived-consultations
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aanvaarding van een aanvraag, de VCD-vergoeding en enige andere voorwaarden van toepassing op
de Profielherzieningsdienst.
De CREG verwijst naar paragraaf 55 van huidige beslissing waarom dit onaanvaardbaar is.
Onder punt 10.9, 10.10, 10.11 en 10.12 worden de regels vastgelegd van toepassing indien IUK
geheel of gedeeltelijk niet kan ingaan op de aanvraag van de IAA-Bevrachter.
Onder punt 10.13 en 10.14 worden de regels inzake recht van vrijstelling vastgelegd wanneer
de IAA-Bevrachter geen niet-gebundelde capaciteit kan boeken of niet beschikt over gebundelde
capaciteit op het punt waarvoor hij de Vereenvoudigde Conversiedienst heeft geboekt.
De opname van de door IUK voorgestelde Vereenvoudigde Conversiedienst in het IAC heeft tot
gevolg dat het IAC deel B op tal van andere punten werd gewijzigd en/of aangepast. Dit is met name
het geval voor de punten 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 en 8.7. De CREG verwijst
in dit verband naar haar opmerkingen gemaakt onder paragraaf 59 van deze beslissing.
De marktpartijen die deelnamen aan de door IUK georganiseerde openbare marktconsultatie
gehouden van 13 oktober 2016 tot 10 november 2016 hebben volgende opmerkingen en commentaar
gegeven:
-

het ontwikkelen van nieuwe diensten die meer flexibiliteit bieden inzake capaciteitsproducten
is een goede zaak;

-

de Profielherzieningsdienst en Vereenvoudigde Conversiedienst maken het mogelijk om
gasstromen en capaciteitsboekingen beter op elkaar af te stemmen;

-

[VERTROUWELIJK

-

het gebruik van een herzieningsvenster van 10 dagen om met de hulp van de
Profielherzieningsdienst de op lange termijn geboekte capaciteit te herprofileren is een hele
uitdaging voor de bevrachters;

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]

-

de tarieven van de standaard capaciteitsproducten zullen het boekingsgedrag van de
marktpartijen, lange termijn versus korte termijn, bepalen;
[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]
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[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]

[VERTROUWELIJK]

De CREG stelt vast dat de marktpartijen die deelnamen aan het consultatieproces zich positief
uitlaten over de inspanningen die IUK doet om het aanbod van flexibele diensten te ontwikkelen en
uit te breiden.
[VERTROUWELIJK]

Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen, heeft IUK na het consultatieproces en voor indiening
ter goedkeuring bij de CREG, in de Vergoedingsmethodologie met betrekking tot de IAA en het IAC,
een tarief opgenomen voor de voorgestelde Profielherzieningsdienst en de Vereenvoudigde
Conversiedienst. Bijkomend werd in het IAC onder punt 9.7 van deel B, een tariefclausule opgenomen.
De CREG heeft met haar beslissing (B)1442/3 van 22 december 2016 reeds uitspraak gedaan over de
verlenging van de vergoedingsmethodologie met betrekking tot de Toegangsovereenkomst met
Interconnector (UK) en het Toegangsreglement van Interconnector (UK) tot het kalenderjaar 201714.

14

Beslissing CREG (B)1442/3 van 22 december 2016: http://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b14423
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Voor wat betreft de tariefclausule in dit deel van het IAC verwijst de CREG naar paragraaf 56 van deze
beslissing.
[VERTROUWELIJK]

De CREG stelt vast dat marktpartijen een aantal kritische bedenkingen formuleren inzake de
aantrekkelijkheid van deze diensten en twijfels formuleren bij de haalbaarheid van het doel van dit
aanbod, namelijk de reservatie van capaciteitsproducten op jaarbasis en langer. [VERTROUWELIJK]

De CREG is van oordeel dat de NC CAM voldoende garanties inhoudt inzake flexibiliteit van het aanbod
van de capaciteitsproducten door de TSO’s. De CREG stelt vast dat de door IUK aangeboden
Profielherzieningsdienst en Vereenvoudigde Conversiedienst niet in overeenstemming zijn met de
bepalingen van de NC CAM en verwijst in dit verband naar haar opmerkingen gemaakt onder paragraaf
54 en 59 van deze beslissing.
Onder punt 11 worden de regels vastgelegd inzake vrijgave van capaciteit in het kader van de
Profielherzieningsdienst of de Vereenvoudigde Conversiedienst. De CREG verwijst in dit verband naar
haar opmerkingen gemaakt onder paragraaf 54 en 59 van deze beslissing.
In vergelijking met de op 21 augustus 2015 door IUK naar aanleiding van de invoering van een
nieuwe dienst Capaciteitsherschikking of “reshuffling”, wordt in deel B van het IAC een aantal
bijkomende bepalingen toegevoegd en worden een aantal bepalingen aangepast, met name:
-

een nieuw punt 3.8 dat de IAA-bevrachter mogelijk maakt om gebruik te maken van de
“reshuffling” dienst met verwijzing naar punt 9 voor wat betreft de “reshuffling” procedure;

-

een wijziging aan punt 5.2 dat het begrip “capaciteit transactie” en uitbreiding naar de
uitwisseling van capaciteit tussen de IAA-bevrachter en IUK;

-

een wijziging aan punt 5.3 dat de registratie van de capaciteit transactie, ingevoegd onder punt
5.2, mogelijk maakt;

-

een nieuw punt 9 met de regels van toepassing voor wat betreft het “reshuffling” proces en
waarbij verwezen wordt naar de “reshuffling” regels die aan de IAA-bevrachters die interesse
hebben getoond, worden overgemaakt;

-

een nieuwe bijlage B-4 zijnde de template die zal gebruikt worden bij “reshuffling” voor de
bevestiging van de capaciteitstransactie tussen IUK en de betrokken IAA-bevrachter.

Het “reshuffling” proces maakt het IAA-bevrachters mogelijk om capaciteit die ze hebben
gecontracteerd onder het bestaande vervoerscontract STA en dat afloopt op 1 oktober 2018, te
verplaatsen naar een latere datum (timeshift) en/of te verplaatsen naar een andere IP (locatieshift).
De CREG keurde dit voorstel van aanpassing van het IAC en SUA goed in haar beslissing op 9 oktober
201515.
In het door Interconnector (UK) Limited per mail op 2 december 2016 bij de CREG ter
goedkeuring ingediende IAC wordt de dienst Capaciteitsherschikking opgeheven en bijgevolg ook deel
B-4.

15

Beslissing CREG (B)151009-CDC-1465 http://www.creg.be/sites/default/files/assets/Publications/Decisions/B1465NL.pdf
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De CREG kan het gewijzigde voorstel van deel B, Vervoersdiensten niet goedkeuren. De CREG
vraagt IUK om dit deel van het IAC in overeenstemming te brengen met de bepalingen zoals
opgenomen in de NC CAM.
- Deel C: Nominaties en matchingprocedures
Dit deel van het IAC bevat bepalingen die de wijze regelen waarop een IAA-bevrachter gebruik
kan maken van zijn Entrycapaciteit door hoeveelheden aardgas te nomineren voor levering op een
Entrypunt en van zijn Exitcapaciteit door hoeveelheden aardgas te nomineren voor herlevering op een
Exitpunt.
Naast (her)nominatieregels bevat dit deel van het IAC tevens de regels betreffende
nominatiematching en nominatiebevestiging. Het is de IAA-bevrachter niet toegelaten om meer te
nomineren dan zijn geregistreerde capaciteit tenzij hij een nominatie indient uit hoofde van het
allocatiemechanisme bij overnominatie, een mechanisme waarmee IUK onderbreekbare capaciteit ter
beschikking stelt als binnen-de-dag capaciteit.
In dit deel van de IAC worden tevens de regels van toepassing inzake terugkoop en gedwongen
terugkoop vastgelegd. IUK heeft in toepassing van de regels opgelegd door CMP (bijlage I van de
Verordening 715/2009), een overboekingsmechanisme ontwikkeld waarmee additionele capaciteit
bovenop de aangeboden technische capaciteit ter beschikking kan worden gesteld aan de markt. Dit
overboekingsmechanisme gaat uit van de vaststelling dat, in de veronderstelling dat niet alle IAAbevrachters tegelijkertijd en maximaal hun recht om capaciteit te nomineren zullen uitvoeren, meer
capaciteit kan worden aangeboden dan de technisch maximaal voorziene capaciteit. In het geval dat
het totaal van de nominaties van IAA-bevrachters toch groter zou zijn dan wat fysiek kan worden
getransporteerd, bepaalt IUK de hoeveelheid capaciteit die moet worden teruggekocht, de wijze
waarop de IAA-bevrachters capaciteit kunnen aanbieden voor terugkoop, het terugkoop proces en de
procedure van gedwongen terugkoop in het geval de hoeveelheid aangeboden capaciteit niet volstaat
om te voldoen aan de terugkoopvereiste.
IUK heeft onder punt 1.1.7, 3.1.1, 3.1.2, 3.1.9 en 3.1.10 een aantal bepalingen toegevoegd en
andere aangevuld met als doel de invoering van de nieuwe vervoersdienst Vereenvoudigde
Conversiedienst mogelijk te maken.
De CREG verwijst voor wat betreft de wijzigingen aangebracht in deel C, Nominaties en
matchingprocedures naar haar opmerkingen gemaakt bij deel B Vervoersdiensten van het IAC. De
CREG kan bijgevolg het gewijzigde voorstel van deel C Nominaties en matchingprocedures niet
goedkeuren. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 69 van deze beslissing.
- Deel D: Allocatie van gas, compressor elektriciteit en voorraadverlies
Dit deel van het IAC bevat de bepalingen die de wijze regelen waarop IUK aardgas, dat de IAAbevrachter heeft genomineerd voor levering of herlevering, toewijst. Voor het beheer van de
sturingsverschillen heeft IUK met de aangrenzende TSO’s operationele balanceringsovereenkomsten
afgesloten. Hierdoor zijn de toewijzingen op de entry- en exitpunten in principe gelijk aan de
bevestigde nominatiehoeveelheden. In buitengewone omstandigheden waarbij het voor IUK niet
mogelijk is om bovenstaande regeling toe te passen worden de gashoeveelheden toegewezen pro rata
de bevestigde nominatiehoeveelheden.
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Dit deel van het IAC bevat tevens de bepalingen die de wijze regelen waarop IUK brandstof,
voorraadverlies en compressor elektriciteit toewijst aan de IAA-bevrachters en de wijze waarop deze
informatie aan de IAA-bevrachters wordt gerapporteerd.
Er werden geen wijzigingen aangebracht in dit deel van het IAC.

- Deel E: Balancering en verhandelingskennisgeving
Dit deel van het IAC bevat de bepalingen van toepassing op het behoud van het evenwicht
tussen levering en herlevering en de verhandeling van hoeveelheden aardgas tussen de IAAbevrachters onderling op de Interconnector pijpleiding.
De IAA-bevrachter zal ervoor zorgen dat de som van de bevestigde nominatiehoeveelheden op
de entrypunten en de verhandelde hoeveelheden voor aankoop gelijk zijn aan de som van de
bevestigde nominatiehoeveelheden op de exitpunten en de verhandelde hoeveelheden voor verkoop
op elk uur van de gasdag. IUK kan een tolerantiedrempel instellen die het mogelijk maakt van
bovenstaande regel af te wijken en zal de IAA-bevrachters hierover informeren. Het dagelijks
onevenwicht dat binnen deze tolerantiedrempel wordt meegenomen naar de volgende dag. Het
dagelijks onevenwicht dat buiten de tolerantiedrempel ligt (positief of negatief) wordt afgerekend in
overeenstemming met de regels zoals bepaald in deel F van het IAC.
Dit deel bevat tot slot de regels van toepassing voor wat betreft de verhandeling van aardgas
binnen de Interconnector pijpleiding.
Er werden geen wijzigingen aangebracht in dit deel van het IAC.
- Deel F: Vergoeding
Dit deel van het IAC stelt de vergoedingen vast die door de IAA-bevrachter aan IUK verschuldigd
zijn evenals de betalingen en kortingen die IUK aan een IAA-bevrachter kan toekennen.
IUK heeft onder punt 4.2, 6.2, 11 en 12 een aantal bepalingen toegevoegd en andere aangevuld
met als doel de invoering van de nieuwe vervoersdiensten Profielherzieningsdienst en Vereenvoudigde
Conversiedienst mogelijk te maken.
De CREG verwijst voor wat betreft de wijzigingen aangebracht in deel F, Vergoeding naar haar
opmerkingen gemaakt bij deel B van het IAC. De CREG kan bijgevolg het gewijzigde voorstel van deel
F, Vergoeding niet goedkeuren. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 69 van deze beslissing.
- Deel G: Meting, monsterneming en analyse
Dit deel van het IAC bevat de bepalingen die de meting, monstername en analyse van het
aardgas dat wordt geleverd en herleverd, regelt.
Verder worden de regels vastgelegd inzake onderhoud en ijking van de meettoestellen en wordt
bepaald hoe eventuele aanpassingen van de hoeveelheden toegewezen aardgas naar aanleiding van
een meetfout worden gecorrigeerd. Wanneer de toewijzing gebeurt op een interconnectiepunt waar
een operationele balanceringsovereenkomst van toepassing is worden de verschillen tussen
nominaties en toegewezen hoeveelheden beheerd zoals bepaald in deel D van het IAC.
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Er werden geen wijzigingen aangebracht in dit deel van het IAC.
- Deel H: Kwaliteitsvereisten en operationele voorwaarden
Er werden geen wijzigingen aangebracht in dit deel van het IAC. De CREG herhaalt haar
opmerking gemaakt in haar beslissing (B)1465-CDC-15100916 onder paragraaf 153 en nodigt IUK uit om
bij de eerstkomende wijziging, aanpassing, aanvulling van de IAA, en/of het IAC, en/of het SUA hieraan
gevolg te willen geven.
- Deel I: Onderbreking, beperkingen en onderhoud
Dit deel van het IAC bevat de bepalingen inzake onderbrekingen en beperkingen samen met de
regels van toepassing inzake onderhoud van de vervoersinstallatie van IUK.
De wijze waarop onderbreekbare capaciteit zal worden onderbroken of gereduceerd, zoals is
vastgelegd onder punt 1 is in overeenstemming met de daartoe in de NC CAM voorziene bepalingen.
Voor wat betreft de beperkingen wordt er een onderscheid gemaakt tussen de beperkingen die het
gevolg zijn van beperkingen op het vervoersysteem IUK en deze die het gevolg zijn van beperkingen
op de naburige vervoersystemen. Tot slot, bevat dit deel de bepalingen inzake onderhoud waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen gepland onderhoud en korte termijn onderhoud niet opgenomen
in het jaarlijks gepland onderhoud. Indien het totale aantal geplande onderhoudsdagen hoger ligt dan
15 dagen wordt de door de IAA-bevrachters verschuldigde capaciteitsvergoeding verminderd voor de
dagen boven deze limiet.
IUK heeft onder punt 2.4 een aantal bepalingen aangevuld met als doel de invoering van de
nieuwe vervoersdienst Vereenvoudigde Conversiedienst mogelijk te maken.
De CREG verwijst voor wat betreft de wijzigingen aangebracht in deel I, Onderbreking,
beperkingen en onderhoud naar haar opmerkingen gemaakt bij deel B van het IAC. De CREG kan
bijgevolg het gewijzigde voorstel van deel I, Onderbreking, beperkingen niet goedkeuren. De CREG
verwijst in dit verband naar paragraaf 69 van deze beslissing.
- Besluit
IUK heeft het IAC gewijzigd, aangevuld en aangepast met als doel de invoering van de nieuwe
vervoersdiensten Profielherzieningsdienst en Vereenvoudigde Conversiedienst mogelijk te maken. De
CREG kan de voorgestelde wijzigingen niet goedkeuren. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf
69 van deze beslissing.
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ONDERZOEK VAN DE REGELS VAN DE PROFIELHERZIENINGSDIENST
2017
De door IUK aan de CREG ter informatie meegedeelde regels voor de Profileringsdienst 2017
gelden als aanvulling op het Toegangsreglement van IUK en zijn enkel van toepassing op de
Profielherzieningsdienst voor het kalenderjaar 2017.
Enkel de IAA-Bevrachters die beschikken over capaciteit met een looptijd van één of meerdere
jaren kunnen een aanvraag voor de Profielherzieningsdienst 2017 doen. De periode waarbinnen deze
aanvraag moet worden gedaan, het Profileherzieningsvenster, wordt bepaald door IUK en is nog niet
vastgelegd. De wijze waarop de in aanmerking komende IAA-bevrachter zijn aanvraag doet wordt
vastgelegd in punt 4 van dit document.
De voorwaarden van toepassing op de Profielherzieningsdienst worden beschreven onder punt
5 van dit document.
In bijlage bij dit document wordt de aanvraag voor de Profielherzieningsdienst toegevoegd.
De CREG verwijst in dit verband naar artikel 15/5undecies, § 3, lid 2, van de gaswet dat
uitdrukkelijk bepaalt dat het transportcontract op een gedetailleerde wijze de verplichtingen
voortvloeiende uit de toepassing de netwerkcodes en voor toegang tot de interconnector en de
vervoersdiensten, inclusief de procedures voor toewijzing van capaciteit en congestiebeheer,
uiteenzet. Het transportcontract bestaat uit drie documenten, zijnde een toegangscontract, een
toegangsreglement en een toegangsprogramma. Het transportcontract moet in zijn geheel door IUK
ter goedkeuring en niet enkel ter informatie worden voorgelegd aan de CREG.
De CREG stelt vast dat de voorgestelde regels voor de Profileringsdienst 2017 aan haar ter
informatie en niet ter goedkeuring zijn voorgelegd. Derhalve kunnen deze regels voor de
Profileringsdienst 2017 door IUK niet worden toegepast.

ONDERZOEK VAN DE REGELS VAN DE VEREENVOUDIGDE
CONVERSIEDIENST 2017
De door IUK aan de CREG ter informatie meegedeelde regels voor de Vereenvoudigde
Conversiedienst 2017 gelden als aanvulling op het Toegangsreglement van IUK en zijn enkel van
toepassing op de Vereenvoudigde Conversiedienst voor het kalenderjaar 2017.
Enkel de IAA-Bevrachters die beschikken over capaciteit met een looptijd van één of meerdere
jaren kunnen een aanvraag voor de Vereenvoudigde Conversiedienst 2017 doen. De periode
waarbinnen deze aanvraag moet worden gedaan, het VCD-venster, wordt bepaald door IUK en is nog
niet vastgelegd. De wijze waarop de in aanmerking komende IAA-bevrachter zijn aanvraag doet wordt
vastgelegd in punt 4 en 5 van dit document.
De voorwaarden van toepassing op de Vereenvoudigde Conversiedienst worden beschreven
onder punt 6 van dit document.
In bijlage 1 bij dit document wordt de aanvraag voor de Vereenvoudigde Conversiedienst
toegevoegd en in bijlage 2 wordt de aanvraag voor de Profielherzieningsdienst en Vereenvoudigde
Conversiedienst toegevoegd.
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De CREG verwijst in dit verband naar artikel 15/5undecies, § 3, lid 2, van de gaswet dat
uitdrukkelijk bepaalt dat het transportcontract op een gedetailleerde wijze de verplichtingen
voortvloeiende uit de toepassing de netwerkcodes en voor toegang tot de interconnector en de
vervoersdiensten, inclusief de procedures voor toewijzing van capaciteit en congestiebeheer,
uiteenzet. Het transportcontract bestaat uit drie documenten, zijnde een toegangscontract, een
toegangsreglement en een toegangsprogramma. Het transportcontract moet in zijn geheel door IUK
ter goedkeuring en niet enkel ter informatie worden voorgelegd aan de CREG.
De CREG stelt vast dat de voorgestelde regels voor de Vereenvoudigde conversiedienst 2017 aan
haar ter informatie en niet ter goedkeuring zijn voorgelegd. Derhalve kunnen deze regels voor de
Vereenvoudigde conversiedienst 2017 door IUK niet worden toegepast.
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5.

BESLISSING

Met toepassing van de artikelen 15/7 en 15/14, § 2, tweede lid, 6°, van de wet van 12 april 1965
betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en gezien de
voorgaande analyse, in het bijzonder de toetsingscriteria in deel II en het onderzoek in deel III en IV
van deze beslissing, beslist de CREG het gewijzigde Toegangsreglement van IUK, ingediend bij de CREG
per mail op 2 december 2015, niet goed te keuren.
Verwijzend naar de paragrafen 99 en 105 van huidige beslissing laat de CREG vaststellen dat de
regels betreffende de Profielherzieningsdienst 2017 en betreffende de Vereenvoudigde
Conversiedienst 2017 door Interconnector (UK) Limited niet kunnen worden toegepast daar deze
regels bij de CREG niet werden ingediend voor goedkeuring.
De CREG herhaalt haar vraag opgenomen in de conclusie van haar beslissing (B)151009-CDC1465 en nodigt Interconnector (UK) Limited uit om met toepassing van artikel 15/5undecies, laatste
lid, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door
middel van leidingen, en dit naar aanleiding van de eerstkomende aanpassing, wijziging en/of
aanvulling van de Toegangsovereenkomst met IUK (IAA), het Toegangsreglement met IUK (IAC) en de
Systeemgebruikersovereenkomst (SUA) doch ten laatste drie maanden voor 1 oktober 2018 en na
raadpleging, een aangepast voorstel in te dienen bij de CREG dat rekening houdt met de opmerkingen
geformuleerd in voormelde beslissing. Zo niet motiveert IUK waarom aan de geformuleerde
opmerkingen geen gevolg kan worden gegeven.
17



Voor de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas:

Andreas TIREZ
Directeur
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BIJLAGEN
HET VOORSTEL VAN GEWIJZIGD TOEGANGSREGLEMENT
MET IUK
Ter goedkeuring aan de CREG voorgelegd op 02 december 2016

DE REGELS VAN DE PROFIELHERZIENINGSDIENST 2017 EN DE
VEREENVOUDIGDE CONVERSIEDIENST 2017
Ter informatie aan de CREG voorgelegd op 02 december 2016
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Inleiding

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:

5.

(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.

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.

Inleiding

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:

1.2

(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.

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 IAABevrachter 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

1.5

IUK mag Aangeboden capaciteit
“Allocatiemechanisme”, te weten:

beschikbaar

stellen

in

het

kader

van

een

(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 IAABevrachter, in overeenstemming met de regels die door IUK worden vastgesteld
(“Overnominatieregels”).

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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2.

(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.

Kenmerken van Capaciteit

1.
2.
2.1

2.2

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.

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 IAABevrachter 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 IAABevrachter 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:

5.2.

(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.

Capaciteitstransactie
Elk van de volgende punten leidt tot een wettelijk bindende transactie tussen IUK en een IAABevrachter 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)

(c)

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.

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 IAABevrachter.

(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 IAABevrachter 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 LTUIOLIkennisgeving 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 LTUIOLIkennisgeving, 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 LTUIOLIcapaciteit 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

6.3.7

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.

Wanneer:
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6.4.

(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 LTUIOLIcapaciteit;

(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 LTUIOLIkennisgeving).

Herallocatie van Capaciteit van een opgeschorte IAA-Bevrachter of een voormalige IAABevrachter

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:

6.5.

(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.

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:

7.7

(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).

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 IAABevrachter 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:

8.4

(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).

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
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;

andere

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):

9.3

(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.

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)
(ii)

(b)

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

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:

10.4

(a)

het Exitpunt Bacton wanneer het Entrypunt het Entrypunt Zeebrugge is;

(b)

het Exitpunt Zeebrugge wanneer het Entrypunt het Entrypunt Bacton is.

Voor in aanmerking komende Exitcapaciteit is het “overeenkomstige” Entrypunt:
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10.5

(a)

het Entrypunt Bacton wanneer het Exitpunt het Exitpunt Zeebrugge is;

(b)

het Entrypunt Zeebrugge wanneer het Exitpunt het Exitpunt Bacton is.

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:

10.8

(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.

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 IAABevrachter 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:

11.2

11.3

(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.

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 IAABevrachter 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.

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 IAABevrachter 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:

2.1.3

(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.

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 Nietgebundelde 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:

(c)

(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

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 IAABevrachter 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 (“IUKveilingpremie”) (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 IAABevrachter 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.

Aangrenzende TSO

2.11.1 Elke IAA-Bevrachter gaat ermee akkoord dat IUK niet verantwoordelijk of aansprakelijk is
voor:

2.12

(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.

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 IAABevrachters 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:

3.

4.

5.

(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.

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 IAABevrachter; 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).

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.

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.

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:
Klasse:

Vervoerdiensten

[Exitpunt Bacton]/ [Exitpunt Zeebrugge]/ [n.v.t.]
Vast

GEDEELTE B
Capaciteitsproduct:

JAARLIJKS

Capaciteitsperiode:
Hoeveelheid gealloceerde
Capaciteit:

Van 06:00 CET 1 oktober 2018 tot 05:59 CET 30 september [20xx]
[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 IUKreserveprijs 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 [xxxxxxxx] kWh/h
Capaciteit:
BP-toewijzingsprijs geldig in Het product van de BP-toewijzingsprijs dat geldt in de loop van het
de loop van een Kwartaal:
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)

(b)

(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 IAABevrachter 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.

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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Vervoerdiensten

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)

Vervoerdiensten

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:

(c)

1.3.2

(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 IDcode van de IAA-Bevrachter die de door de Tegenpartij ATS-Bevrachter
genomineerde Hoeveelheid aardgas ontvangt of levert;

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.

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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1.4

Nominaties en Matchingprocedures

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.

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 Entryof 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)

2.1.4

het resterende aantal uren in Gasdag D na het effectieve tijdstip van de
hernominatie.

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.

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)

2.1.6

2.2

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.

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 ATSBevrachter identificeert niet heeft verstrekt; of

(b)

de Tegenpartij ATS-Bevrachter geen Gecodeerde informatie tegenpartij heeft verstrekt
die de IAA-Bevrachter identificeert.

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 IAABevrachter 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)

(b)

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.

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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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 nietingevulde 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 IAABevrachters 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,
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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 IAABevrachter 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 Gedwongenterugkoopvereiste.

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:

3.

(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.

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)

(b)

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.

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 IUKBevrachters;

(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 IUKBevrachters;

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:

5.2

(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).

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:

5.3

(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.

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:

1.1.2

(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.

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 IAABevrachter 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 IAABevrachter 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 IAABevrachter 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 IAABevrachter 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 IAABevrachter 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:

5.2

(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.

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
Vergoedingsmethodologie na overleg met IUK-Bevrachters en goedkeuring
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 IAABevrachter 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 IAABevrachter 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)

5.2

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.

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)

5.3

Vergoeding

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.

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)

(c)

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;

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:
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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 VCDvergoeding.

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 IAABevrachter 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:

(e)

(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”);

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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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 IAABevrachter 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 IAABevrachters 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 IUKBevrachter 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:

5.

(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) IAABevrachter(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 IAABevrachter(s) wordt bezorgd na die herberekening.

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 nietnaleving 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 IAABevrachter 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:

1.6

(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.

(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)

Kwaliteitsvereisten en operationele voorwaarden

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:

2.2

(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.

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 IAABevrachter 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 %

Waterstofsulfidegehalte
(inclusief COS)
Totaal zwavel op elk
willekeurig ogenblik

ppm volgens
vol

3.3

mg/m3

30

Waterstof

mol %

0.1 

-

2.5

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:

2.4

(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.

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 ATSBevrachters 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.
4.1.1
4.2.

Algemeen
IUK onderhoudt het Vervoersysteem als een Redelijke en voorzichtige operator.
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:

4.3.3

4.4.

(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;

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.
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:

4.5.

(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.

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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Profielherzieningsregels
Profielherzieningsdienst 2017

[Maart] 2017

0

TER GOEDKEURING VOOR TE LEGGEN AAN NRI DECEMBER ONTWERP TER
OVERLEG OKTOBER 2016
Profielherzieningsregels Profielherzieningsdienst 2017

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.
1
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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:

(e)

6

(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;

Een In aanmerking komende IAA-Bevrachter is niet gehouden tot het betalen van een
Profielherzieningsvergoeding voor het gebruik van de Profielherzieningsdienst.

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 IAABevrachters 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]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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IZT ENTRYPUNT

[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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IBT EXITPUNT
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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IZT EXITPUNT
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV
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JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV
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JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV
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JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL
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OKT

NOV
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JAN
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SEP
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VCD-Regels
Vereenvoudigde Conversiedienst 2017

[Maart] 2017
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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:

5

(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.

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
1

TER GOEDKEURING VOOR TE LEGGEN AAN NRI DECEMBER 2016
VCD-Regels Vereenvoudigde Conversiedienst 2017

overeenstemming is met de Profielherzieningsregels en deze VCD-regels overeenkomstig het
formulier in Bijlage 2.

6

7

(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.

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 VCDvergoeding met betrekking tot de Entrycapaciteit en/of Exitcapaciteit waarvoor hem uit
hoofde van de Vereenvoudigde Conversiedienst een conversierecht is toegekend.

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]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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BIJLAGE 1 - ADDENDA
IZT EXIT POINT
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid
[JAAR]
Hoeveelheid

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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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 IAABevrachters 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:

5.

(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.

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
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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.

ONDERTEKEND VOOR EN NAMENS
___________________________
DOOR EEN BEVOEGDE ONDERTEKENAAR

____________________________

NAAM
____________________________
DATUM
____________________________
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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]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP
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[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven Hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP
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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]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP
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[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend
[JAAR]
Vrijgegeven hoeveelheid
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JULY

AUG

SEP
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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]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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TER GOEDKEURING VOOR TE LEGGEN AAN NRI DECEMBER 2016
VCD-Regels Vereenvoudigde Conversiedienst 2017

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]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend
[JAAR]
Vrijgave
VCD
Resterend

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

JAN

FEB

MRT

APR

MEI

JUN

JUL

AUG

SEP
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