
   
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 
Nijverheidsstraat 26-38 
1040 Brussel 
Tel. 02/289.76.11 
Fax 02/289.76.09 
 
 
 
COMMISSIE VOOR DE REGULERING 
VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS 
 
 
 
 
 

BESLISSING 
(B)040603-CDC-244/2 
 
 
 
over  
 
 
 

‘de vraag tot goedkeuring van de 
aangepaste belangrijkste voorwaarden 
voor de toegang tot het vervoersnet van 
de N.V. FLUXYS’  
 
 
 

genomen met toepassing van de artikelen 10 en 11 
van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende 
de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten 
voor aardgas 
 
 
 
3 juni 2004 
 



INLEIDING 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

onderzoekt hierna, op basis van de artikelen 10 en 11 van het koninklijk besluit van 4 april 

2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas 

(hierna : de gedragscode), de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het 

vervoersnet van de N.V. FLUXYS in België (hierna: de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden). 

In haar beslissing (B)040108-CDC-244 van 8 januari 2004 over de vraag tot goedkeuring van 

de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet aangaande de 

overbrengingsactiviteiten, de opslagactiviteiten en de doorvoeractiviteiten van de N.V. 

FLUXYS (hierna : de beslissing van 8 januari 2004), besliste de CREG de belangrijkste 

voorwaarden van de N.V. FLUXYS af te wijzen. In voornoemde beslissing gaf de CREG, 

artikel per artikel, aan welke aanpassingen dienden aangebracht te worden aan de 

belangrijkste voorwaarden, opdat deze zouden kunnen goedgekeurd worden. 

Op 26 maart 2004 werden de aangepaste belangrijkste voorwaarden door de N.V. FLUXYS 

bij de CREG ingediend per drager met ontvangstbewijs in de vorm van twee  onderscheiden 

documenten, te weten : 

- de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de belangrijkste voorwaarden 

voor toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS voor haar 

overbrengingsactiviteit in België overeenkomstig de artikelen 10 en 11 van de 

gedragscode (hierna : de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging);  

- de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de belangrijkste voorwaarden 

voor toegang tot het vervoersnet van de N.V. FLUXYS voor haar opslagactiviteit 

in België overeenkomstig artikelen 10 en 11 van de gedragscode (hierna : de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag). 

Bij arrest uitgesproken door de Raad van State, nr. 126.817 van 5 januari 2004 inzake de 

N.V. DISTRIGAS en de C.V. DISTRIGAS & C° tegen de Belgische Staat werd de schorsing 

van de tenuitvoerlegging van de gedragscode bevolen, minstens in zoverre die toepassing 

vindt op doorvoeractiviteiten in de zin van de richtlijn 91/296/EEG en artikel 1,  7°bis, van de 

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

middel van leidingen (hierna: de gaswet), in het bijzonder, maar niet beperkt tot, de artikelen 
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6, 48 en 64 van de gedragscode. Met toepassing van dit arrest heeft de N.V. FLUXYS geen 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor haar doorvoeractiviteiten in België ter 

goedkeuring aan de CREG voorgelegd.  

In het vooruitzicht van haar beslissing tot goedkeuring of afwijzing van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden heeft de CREG, door middel van twee aangetekende schrijvens 

met ontvangstbewijs van 26 april 2004, aan de N.V. FLUXYS met toepassing van artikel 

15/16, § 1, van de gaswet, een aantal vragen gesteld en opmerkingen geformuleerd 

aangaande de aangepaste belangrijkste voorwaarden, met het verzoek de antwoorden op de 

vragen en opmerkingen bij voorkeur te staven met overtuigingsstukken. De N.V. FLUXYS 

werd verzocht haar antwoord per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de CREG 

te laten geworden uiterlijk op 10 mei 2004 voor wat betreft haar overbrengingsactiviteit, en 

op 17 mei 2004 voor wat betreft haar opslagactiviteit. Op 10 mei 2004 voor wat betreft haar 

overbrengingsactiviteit en op 18 mei 2004 voor wat betreft haar opslagactiviteit heeft de 

CREG van de N.V. FLUXYS per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs antwoord 

ontvangen. 

Deze beslissing bestaat uit drie delen. Het eerste deel herneemt de beschrijving van het 

wettelijke kader vervat in de beslissing van 8 januari 2004. In het tweede deel wordt 

nagegaan of de aangepaste belangrijkste voorwaarden van de N.V. FLUXYS werden 

aangepast volgens de punten die de CREG in haar beslissing van 8 januari 2004 aanstipte. 

Dit tweede deel omvat op zijn beurt drie secties, met name de algemene opmerkingen, de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging en de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor opslag. Deze twee laatste secties worden verder onderverdeeld in drie 

subsecties, die elk een analyse geven van de voorafgaandelijke opmerkingen, de definities 

en de aangepaste belangrijkste voorwaarden zoals voorgelegd door de N.V. FLUXYS. In het 

derde deel formuleert de CREG haar besluit. In een bijlage worden ten slotte de 

goedgekeurde en opgelegde belangrijkste voorwaarden weergegeven die uit deze beslissing 

voortvloeien. 

Deze beslissing werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd tijdens zijn 

vergadering van 3 juni 2004. 
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I. WETTELIJK KADER 

I.1. RECHT VAN TOEGANG TOT DE VERVOERSNETTEN 

1. In de paragrafen 1 tot 3 van haar beslissing van 8 januari 2004 stelt de CREG dat het 

recht van toegang tot de vervoersnetten, bedoeld in artikel 15/5, § 1, van de gaswet van 

openbare orde is. 

Het recht van toegang tot de vervoersnetten is immers één van de noodzakelijke basispijlers 

van de liberalisering van de gasmarkt1. Opdat er concurrentie op de gasmarkt zou komen en 

de eindafnemers daadwerkelijk hun leverancier van gas 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 niet-discriminatoire wijze. Het is immers via 

de vervoersnetten dat nagenoeg elke ingevoerde en verbruikte of opnieuw uitgevoerde 

gasmolecule passeert. Een leverancier kan maar het door hem verkochte gas effectief aan 

zijn klant leveren indien hij en/of zijn klant toegang hebben tot de vervoersnetten. 

Hierbij komt dat, enkele zeer lokale uitzonderingen daargelaten, de vervoersnetten een 

natuurlijk monopolie zijn, gelet op het feit dat de investeringen erin hoge sunk costs zijn : de 

investeringen vertegenwoordigen hoge bedragen en zijn moeilijk aanwendbaar voor een 

ander gebruik dan het vervoer van aardgas. Daarbij komt dat de bouw van 

vervoersinfrastructuur op groot verzet van de bevolking stuit waardoor het de facto 

uitgesloten is om de nodige bouw- en andere vergunningen te verkrijgen voor de aanleg van 

concurrerende vervoersnetten naast de bestaande. Het is dan ook niet realistisch te 

veronderstellen dat naast de bestaande vervoersnetten één of zelfs meerdere nieuwe 

vervoersnetten zullen worden gebouwd. Dit verklaart dan ook waarom er in België slechts 

één grote vervoersonderneming (die weliswaar is opgesplitst in meerdere vennootschappen) 

bestaat die het vervoer van het aardgas verzorgt nodig voor de bevoorrading van het hele 

land. 

Dat het recht van toegang tot de vervoersnetten een noodzakelijke basispijler van de 

liberalisering van de gasmarkt is, blijkt ook uit de analyse van de juridische situatie vóór de 

inwerkingtreding van de gaswet. Op het vlak van het vervoer van aardgas bestond er immers 

geen wetgeving die enig monopolie toekende aan de historische vervoersonderneming die 
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ook actief was in de markt voor de levering van aardgas. Evenwel had alleen deze 

onderneming de facto als enige leverancier toegang tot de vervoersnetten. Dat derden geen 

toegang tot de vervoersnetten hadden, volgde gewoon uit het feit dat deze 

vervoersonderneming de eigenaar was van nagenoeg alle vervoersinfrastructuur van 

aardgas in België. Het was precies omwille van dit eigendomsrecht van deze 

vervoersonderneming dat derden, met uitzondering van de eindafnemers die bevoorraad 

werden door deze vervoersonderneming, geen toegang tot de vervoersnetten hadden. De 

gaswet heeft niet verplicht deze situatie op het vlak van het eigendomsrecht te veranderen : 

het eigendomsrecht van de vervoersinfrastructuur mag nog altijd in handen zijn van één 

enkele onderneming. Om de concurrentie in de gasmarkt te introduceren, heeft de gaswet 

ervoor geopteerd om elke in aanmerking komende afnemer alsook de leveranciers van 

aardgas, voor zover deze laatste leveren aan in aanmerking komende afnemers, een recht 

van toegang te verlenen tot de vervoersnetten. 

Het is dan ook duidelijk dat een miskenning van dit essentiële recht van toegang tot de 

vervoersnetten de liberalisering van de gasmarkt op de helling zet. 

2. Uit artikel 15/5 van de gaswet blijkt dat de daadwerkelijke garantie van het recht van 

toegang tot de vervoersnetten onlosmakelijk gekoppeld is aan de gedragscode en de 

regulering van de vervoerstarieven bedoeld in respectievelijk artikel 15/5, §§ 2 en 3, van de 

gaswet. De gedragscode en de regulering van de vervoerstarieven beogen het recht van 

toegang tot de vervoersnetten in de feiten te realiseren. 

Overeenkomstig artikel 15/5, § 3, van de gaswet regelt de gedragscode de toegang tot de 

vervoersnetten. Met de gedragscode beoogt de wetgever te voorkomen dat er enige 

discriminatie zou ontstaan tussen netgebruikers op basis van allerhande technische, niet-

pertinente redenen die door de netgebruikers zelf moeilijk of zelfs onmogelijk weerlegbaar 

zijn wegens hun gebrek aan de nodige gespecialiseerde kennis inzake het beheer van de 

vervoersnetten. Met deze gedragscode beoogt de wetgever dus het juiste evenwicht te 

vinden tussen de netgebruikers enerzijds en de vervoersonderneming anderzijds. De 

belangen van de netgebruikers en van de vervoersonderneming zijn immers niet altijd 

gelijklopend. Aldus bestaat het risico dat de vervoersonderneming de toegang tot haar net 

weigert om technische redenen die niet pertinent zijn. Anders dan een gewone privé-

onderneming hoeft de vervoersonderneming immers niet te streven naar een zo groot 

mogelijk aantal klanten om haar kosten te dekken en een zo hoog mogelijke winst te maken. 

                                                                                                                                        
1 Zie ook considerans 7 van Richtlijn 2003/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 
2003 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor aardgas en houdende 
intrekking van Richtlijn 98/30/EG, P.B., L 176/57, waarin ook uitdrukkelijk gesteld wordt dat het voor 
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De regulering van de tarieven voor de toegang tot en het gebruik van de vervoersnetten en 

de ondersteunende diensten krachtens artikel 15/5, § 2, van de gaswet impliceert immers dat 

de tarieven precies het geheel van al haar reële redelijke kosten dekken en hierbovenop een 

billijke winstmarge vastgesteld door de CREG, ongeacht de gebruiksintensiteit van de 

vervoersnetten. Uit deze garantie dat al haar kosten, samen met een billijke winstmarge, 

gedekt zijn, ontstaat immers het gevaar dat de vervoersonderneming netgebruikers aan wie 

de dienstverlening ingewikkelder is of die meer technische of financiële risico’s stellen zal 

trachten te weigeren en haar weigering zal trachten te motiveren met complexe, maar niet-

pertinente argumenten. Doordat de gedragscode de verplichtingen van de 

vervoersonderneming en de netgebruikers verduidelijkt, is hij op die grond de technische 

vertaling van het recht van toegang tot de vervoersnetten. Hij is derhalve eveneens van 

openbare orde. 

De gedragscode regelt de belangrijkste voorwaarden. Zoals de gedragscode, regelen de 

belangrijkste voorwaarden ook het recht van toegang tot de vervoersnetten en zijn ze 

bijgevolg eveneens van openbare orde. Het belang van de belangrijkste voorwaarden wordt 

immers uitdrukkelijk bevestigd door artikel 11, eerste lid, van de gedragscode volgens welk 

de vervoersonderneming haar vervoersnet maar in gebruik mag nemen nadat de CREG haar 

belangrijkste voorwaarden heeft goedgekeurd. 

3. De complexiteit van het beheer van de vervoersnetten heeft ook een weerslag op de 

tarifering van de dienstverlening die de vervoersonderneming aanbiedt. Het is voor een 

netgebruiker onmogelijk uit te maken of de prijzen die de vervoersonderneming autonoom 

zou bepalen, effectief correcte prijzen zijn. Hij kan dit niet uitmaken omdat hij zelf niet over 

de vereiste technische specialisatie noch over de nodige informatie beschikt. Bovendien kan 

hij de prijzen van de vervoersonderneming doorgaans niet met deze van andere 

vervoersondernemingen vergelijken omdat de vervoersonderneming van een natuurlijk 

monopolie geniet en de diverse nationale vervoersnetten onderling sterk kunnen verschillen. 

Daarom garandeert artikel 15/5, § 2, van de gaswet niet-discriminatoire en transparante 

tarieven. Artikel 15/5, § 2, van de gaswet garandeert ook dat de vervoerstarieven niet meer 

dan de reële redelijke kosten, vermeerderd met een billijke winstmarge, dekken. Zonder 

deze regulering van de vervoerstarieven wordt immers het recht van toegang tot de 

vervoersnetten niet daadwerkelijk verzekerd. Niet alleen discriminatoire tarieven, maar ook te 

hoge tarieven beperken de toegang tot de vervoersnetten. Bovendien kunnen te hoge 

tarieven een discriminatie veroorzaken tussen de historische leverancier van aardgas 

enerzijds en de andere netgebruikers anderzijds. Het hoeft geen betoog dat discriminatoire 

                                                                                                                                        
een goed werkende concurrentie is vereist dat de toegang tot het netwerk niet-discriminerend en 
transparant is en tegen redelijke prijzen kan geschieden. 

6/147 



of te hoge vervoerstarieven het recht van toegang tot de vervoersnetten de facto uithollen. 

De regulering van de vervoerstarieven is dan ook van openbare orde. 

 

I.2. DE GOEDKEURINGSPROCEDURE VAN DE BELANGRIJKSTE 
VOORWAARDEN 

4. Overeenkomstig artikel 10 van de gedragscode dient de vervoersonderneming de 

belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot haar vervoersnet op te stellen. 

Overeenkomstig artikel 15/14, §2, tweede lid, 6°, van de gaswet, moet de CREG de 

belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de vervoersnetten goedkeuren. Artikel 11 van 

de gedragscode specificeert dit door te stellen dat de belangrijkste voorwaarden moeten 

worden goedgekeurd door de CREG vooraleer de vervoersonderneming haar vervoersnet in 

gebruik mag nemen. Voormeld artikel 11 bepaalt bovendien de termijnen en de modaliteiten 

tot goedkeuring of afwijzing van de belangrijkste voorwaarden voorgesteld door de 

vervoersonderneming. 

Overeenkomstig artikel 95 van de gedragscode dient de vervoeronderneming die op de dag 

van de inwerkingtreding van de gedragscode reeds een vervoersnet exploiteert, haar 

belangrijkste voorwaarden ter goedkeuring voor te leggen aan de CREG overeenkomstig 

artikel 11, §1, van de gedragscode, uiterlijk twee maanden na de inwerkingtreding van de 

gedragscode. De vervoersonderneming mag in dit geval haar vervoersnet exploiteren in 

afwachting van de goedkeuring door de CREG. 

De gedragscode is in werking getreden op 12 mei 2003 en op 11 juli 2003 heeft de N.V. 

FLUXYS per drager met ontvangstbewijs haar belangrijkste voorwaarden ter goedkeuring 

over aan de CREG. 

5. In haar beslissing van 8 januari 2004 heeft de CREG de belangrijkste voorwaarden in 

hun geheel afgewezen. Deze beslissing werd op 12 januari 2004 per aangetekend schrijven 

met ontvangstbewijs aan de N.V. FLUXYS overgemaakt. 

Overeenkomstig artikel 11, derde lid van de gedragscode maakt de vervoersonderneming 

haar aangepaste belangrijkste voorwaarden over aan de CREG binnen de 75 kalenderdagen 

na de ontvangst van de beslissing tot afwijzing van de belangrijkste voorwaarden. 

De N.V. FLUXYS heeft op 26 maart 2004 de Franse versie van haar aangepaste 

belangrijkste voorwaarden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de CREG 

7/147 



overgemaakt  en de Nederlandse versie van haar aangepaste belangrijkste voorwaarden op 

9 mei 2004. 

Artikel 11, derde lid, van de gedragscode vervolgt dat de CREG binnen de 75 

kalenderdagen, na ontvangst van de aangepaste belangrijkste voorwaarden, de 

vervoersonderneming op de hoogte brengt van haar beslissing tot goedkeuring of afwijzing 

ervan.  

Artikel 11, vierde lid, van de gedragscode bepaalt overigens dat de CREG voor een periode 

van zes maanden, die hernieuwbaar is, voorlopige belangrijkste voorwaarden kan opleggen 

die de vervoersonderneming dient toe te passen indien zij haar verplichtingen niet nakomt 

binnen de 75 dagen na ontvangst van de beslissing tot afwijzing van de CREG (zie artikel 

11, derde lid van de gedragscode) of indien de CREG beslist heeft tot afwijzing van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden. 

6. De gedragscode vermeldt nergens dat wanneer de CREG tot het besluit komt dat 

sommige aangepaste belangrijkste voorwaarden niet kunnen goedgekeurd worden om 

redenen, die door de CREG in haar beslissing uiteengezet worden, dit automatisch voor 

gevolg heeft dat het geheel van de aangepaste belangrijkste voorwaarden afgewezen moet 

worden. Om de rechtszekerheid te waarborgen in geval van gedeeltelijke of volledige 

afwijzing van de aangepaste belangrijkste voorwaarden, is de CREG van oordeel dat enkel 

voorlopige belangrijkste voorwaarden opgelegd moeten worden, voor de materies waarvoor 

de CREG geen aangepaste belangrijkste voorwaarden heeft goedgekeurd. 

De voorlopige belangrijkste voorwaarden die de CREG oplegt zijn geldig voor een periode 

van zes maanden en kunnen telkens hernieuwd worden voor een periode van zes maanden. 

De vervoersonderneming heeft uiteraard het recht – en de CREG acht het wenselijk dat de 

vervoersonderneming dit recht onmiddellijk uitoefent – om over de materies geregeld door de 

voorlopige belangrijkste voorwaarden nieuwe belangrijkste voorwaarden aan de CREG ter 

goedkeuring voor te leggen. Tenzij er nieuwe elementen zijn die de oorspronkelijke 

beslissing kunnen wijzigen, kunnen deze nieuwe belangrijkste voorwaarden enkel door de 

CREG worden goedgekeurd indien ze rekening houden met de opmerkingen en redenen op 

basis waarvan de CREG de desbetreffende aangepaste belangrijkste voorwaarden heeft 

verworpen en voorlopige belangrijkste voorwaarden heeft opgelegd. 

Voor de volledigheid is het wellicht nuttig erop te wijzen dat de vervoersonderneming ook het 

recht heeft nieuwe belangrijkste voorwaarden ter goedkeuring aan de CREG voor te leggen 

voor de materies die reeds geregeld worden door belangrijkste voorwaarden die door de 
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CREG reeds werden goedgekeurd (zie bijvoorbeeld de artikelen 11, zesde lid en  48, §5, van 

de gedragscode). 

7. Wanneer de CREG materiële vergissingen vaststelt, zoals daar kunnen zijn een 

foutieve vertaling of een foutieve verwijzing naar wetsartikelen of de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden, zonder dat deze materiële vergissingen afbreuk doen aan de 

inhoud van de goed te keuren aangepaste belangrijkste voorwaarde, is de CREG van 

oordeel dat de aangepaste belangrijkste voorwaarde, waar alleen een materiële vergissing 

wordt vastgesteld, goedgekeurd kan worden onder voorwaarde van rechtzetting van de 

vastgestelde materiële vergissing. 

 

I.3. DE GOEDKEURINGSCRITERIA VAN DE BELANGRIJKSTE 
VOORWAARDEN 

8. Artikel 10, §2, van de gedragscode bepaalt dat de belangrijkste voorwaarden moeten 

betrekking hebben op de dertien elementen die het opsomt. 

Het spreekt vanzelf dat de CREG  haar goedkeuring kan weigeren aan aangepaste 

belangrijkste voorwaarden die onvolledig zijn, d.w.z. voorwaarden die één of meer van deze 

dertien elementen niet of slechts gedeeltelijk uitwerken en/of die niet beantwoorden aan de 

opmerkingen die de CREG formuleerde in haar beslissing van 8 januari 2004. 

9. De bevoegdheid van de CREG is echter niet hiertoe beperkt. Als administratieve 

overheid heeft de CREG ook tot taak om het algemeen belang te behartigen. Het algemeen 

belang is dan ook een essentieel toetsingscriterium voor de CREG om te bepalen of de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden al dan niet haar goedkeuring kunnen wegdragen. 

Het algemeen belang is een ruim begrip. Voor de toepassing van artikel 11 van de 

gedragscode interpreteert de CREG dit begrip als verwijzend naar ten minste alle 

rechtsregels die van openbare orde zijn, waaronder in ieder geval de sectorspecifieke 

wetgeving en het mededingingsrecht. 

De sectorspecifieke wetgeving 

10. De sectorspecifieke wetgeving die de CREG verzamelt onder het begrip “algemeen 

belang” omvat alle regels van openbare orde. Het betreft bijgevolg het recht van toegang tot 

de vervoersnetten, de regulering van de vervoerstarieven en de regels van de gedragscode 

(zie de paragrafen 1 tot en met 3 van deze beslissing). 
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Het mededingingsrecht 

11. In het kader van de liberalisering van de gasmarkt houdt het nastreven van het 

algemeen belang onder meer het creëren van een effectieve vrije mededinging en het waken 

over het goed functioneren van de markt in (dit in het belang van de particuliere consument 

en van de diverse concurrenten op de markt). Daartoe dient erover gewaakt te worden dat 

een onderneming die een economische monopoliepositie bekleedt, geen inbreuk maakt op 

het algemeen belang door het opleggen van onredelijke, onbillijke, onevenwichtige of 

disproportionele voorwaarden aan zijn medecontractanten die de normale werking van de 

markt verhinderen of beperken. 

Het creëren van en waken over een effectieve vrije mededinging in het algemeen belang 

strekt verder dan enkel het verzekeren van de vrije toegang tot de vervoersnetten. De vrije 

toegang tot de vervoersnetten is weliswaar een essentiële maar op zich geen voldoende 

voorwaarde voor het verzekeren van een daadwerkelijke mededinging op de gasmarkt. Er 

dient dan ook over gewaakt te worden dat geen enkele van de algemene voorwaarden die 

de vervoersonderneming voorstelt, de normale werking van de mededinging zou verhinderen 

of beperken. 

 

Voorts moet erop gewezen worden dat het tot stand brengen van een dergelijke effectieve 

mededinging niet beperkt is tot de markt voor de levering van aardgas aan klanten, maar alle 

markten van de gassector betreft (zoals ook de markt voor de trading van aardgas). Er kan 

dan ook evenmin toegelaten worden dat de vervoersonderneming onredelijke, onbillijke, 

onevenwichtige of disproportionele algemene voorwaarden zou toepassen die de normale 

werking van de mededinging op een verbonden of naburige markt zou verhinderen of 

beperken. 

I.4. INDICATIEF VERVOERSPROGRAMMA - NETWERKCODE 

12. Overeenkomstig artikel 96 van de gedragscode legt de vervoersonderneming uiterlijk 

twee maanden na de goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden een indicatief 

vervoersprogramma ter goedkeuring voor aan de CREG. 

Artikel 9, §§1 en 3, van de gedragscode omschrijft waaruit het indicatief vervoersprogramma 

moet bestaan en bepaalt dat dit programma voor een periode van minstens twee jaar wordt 

opgesteld en jaarlijks wordt bijgestuurd op basis van het door de vervoersonderneming 

gevoerde congestiebeleid zoals bepaald in artikel 45 van de gedragscode.  
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13. Zoals door de CREG werd aangegeven in paragraaf 25 van haar voorstel (C)020606-

CREG-90 van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake toegang tot de 

vervoersnetten voor aardgas, van 6 juni 2002, kunnen op de primaire markt de 

capaciteitstoewijzingsregels variëren in functie van de aangeboden vervoersdiensten en 

kunnen deze regels grondig verschillen naargelang ze betrekking hebben op overbrenging, 

opslag, LNG-diensten, menging en kwaliteitsconversie. In functie van de uitbouw van het 

automatisch reserveringssysteem, de door de vervoersonderneming aangeboden 

vervoersdiensten en de ontwikkeling van de secundaire markt zal het indicatief 

vervoersprogramma telkens weer moeten worden bijgestuurd en aangepast.  De eventuele 

bijsturingen en aanpassingen zullen telkens goedgekeurd moeten worden door de CREG.  

Het indicatief vervoersprogramma is dus in feite een cataloog van de door de 

vervoersonderneming aangeboden producten en diensten waarvan de inhoud volledig 

verenigbaar zal moeten zijn met de goedgekeurde belangrijkste voorwaarden. In die zin is 

het dus ook niet meer dan logisch dat het indicatief vervoersprogramma, zoals bepaald in 

artikel 28 van de gedragscode, bekend gemaakt wordt aan de netgebruikers. 

14. Het indicatief vervoersprogramma moet onder meer de beschrijving geven van alle 

diensten die aan gereguleerde tarieven onderworpen zijn. Zonder eenstemmige definitie van 

deze diensten zou de toepassing van gereguleerde tarieven geen einde maken aan de 

discriminatie tussen netgebruikers. De vervoersnetbeheerder zou immers, tegen gelijk tarief, 

diensten met een verschillende inhoud kunnen aanbieden. 

De indicatieve aard van het vervoersprogramma geldt voornamelijk voor de aangeboden 

hoeveelheden van elke dienst. 

Als de vervoersonderneming in de toekomst stopt met het aanbieden van een dienst om hem 

door een andere te vervangen, brengt haar commercieel beleid de geldigheid van de eerder 

afgesloten contracten niet in het gedrang. Daarbij kunnen zich verschillende gevallen 

voordoen: 

a) de vervoersonderneming onderhandelt met de onderschrijvers van de oude diensten 

over een aanhangsel aan hun contract, ten einde het op de nieuwe definities van 

diensten af te stemmen; 

b) de onderneming blijft in haar tariefvoorstellen de oude diensten insluiten, ook al 

worden ze niet meer aangeboden aan nieuwe netgebruikers. 

Het indicatief vervoersprogramma slaat op het toekomstige capaciteitsaanbod en heeft geen 

terugwerkende kracht. Alle bepalingen van het indicatief vervoersprogramma die verenigbaar 
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zijn met de bestaande contracten gelden echter ook voor deze contracten. Voor zover de 

evolutie van het indicatief programma de vroeger verworven rechten niet in het gedrang 

brengt, is deze evolutie niet onderworpen aan de instemming van de gebruikers die 

capaciteit hebben afgenomen. 

15. Overeenkomstig artikel 97 van de gedragscode zal de vervoersonderneming uiterlijk 

vier maanden na de goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden een netwerkcode ter 

goedkeuring aan de CREG moeten voorleggen. 

Zoals door de CREG werd aangegeven in paragraaf 16 van haar voorstel (C)020606-CREG-

90 van koninklijk besluit betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten 

voor aardgas, van 6 juni 2002, zullen de principes betreffende de rechten en de 

verplichtingen van de vervoersonderneming en de netgebruikers inzake netevenwicht, 

nominaties en hernominaties, toewijzing van aardgas, afwijkingen en het niet respecteren 

van het netevenwicht, gebruik van opslag- en LNG-installaties, onderbrekingen, reducties, 

metingen op het vervoersnet en aansluitingsprocedure in de netwerkcode moeten worden 

uitgewerkt.  

De netwerkcode bevat alle regels over het gebruik en de werking van het automatische 

reserveringssysteem en het verband met de secundaire markt. 

Artikel 88 van de gedragscode bepaalt duidelijk dat elk voorstel tot wijziging van de 

netwerkcode, alvorens ter goedkeuring aan de CREG te worden voorgelegd, vooreerst aan 

de netgebruikers, die deze netwerkcode hebben ondertekend, ter consultatie zal worden 

overgemaakt. Deze netgebruikers beschikken over minstens één maand om hun 

opmerkingen hieromtrent over te maken aan de vervoersonderneming. De 

vervoersonderneming maakt het voorstel tot wijziging van de netwerkcode, desgevallend, 

vergezeld van de opmerkingen van de netgebruikers, ter goedkeuring over aan de CREG. 
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II. ONDERZOEK VAN DE AANGEPASTE 
BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VAN DE 
N.V. FLUXYS 

16. Hierna wordt nagegaan of de aangepaste belangrijkste voorwaarden die de N.V. 

FLUXYS haar medecontractanten oplegt redelijk, billijk, evenwichtig en proportioneel zijn en 

dus overeenstemmen met het algemeen belang. 

 
II.1. ALGEMENE OPMERKINGEN  

17. De CREG stelt vast dat in overgrote mate de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden beantwoorden aan wat de CREG heeft laten gelden als algemene 

opmerkingen in de paragrafen 9 tot en met 13 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

18. Zo heeft de CREG in paragraaf 12 van haar beslissing van 8 januari 2004 gesteld 

dat conform artikel 6, tweede lid, 6°, van de gedragscode de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging rekening moeten houden met de noden van de hub van Zeebrugge. In die 

optiek werd aan de N.V. FLUXYS gevraagd te onderzoeken in welke mate de overbrenging 

van aardgas tussen de LNG-terminal, de Interconnector-terminal, de Zeepipe-terminal, de 

vTn leiding en het vervoersnet voor H-gas zonder capaciteitsboeking zou kunnen gebeuren, 

met als enige beperkingen dat het gas beantwoordt aan de vereiste kwaliteit voor de 

gevraagde overbrenging en er volgens de gebruikelijke regels genomineerd wordt. In haar 

brief van 26 april 2004 aan de NV FLUXYS betreffende de belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging heeft de CREG deze vraag nogmaals herhaald. In antwoord op deze vraag 

heeft de NV FLUXYS in haar brief van 10 mei 2004 aangekondigd dat grotere flexibiliteit in 

een bepaalde entryzone een diepgaande studie en additionele capaciteitsinvesteringen 

noodzaakt. Verder stelt de NV FLUXYS dat ze bereid is voor wat betreft Zeebrugge een 

dergelijke technische en economische studie uit te voeren ten einde deze mogelijkheden en 

de voorwaarden ertoe in kaart te brengen. De CREG neemt akte van dit standpunt en 

verzoekt de NV FLUXYS in samenspraak met de CREG deze studie zo snel mogelijk aan te 

vatten. 

19. In paragraaf 13 van haar beslissing van 8 januari 2004 heeft de CREG gesteld dat 

in overeenstemming met artikel 48, §5, van de gedragscode het vereist is dat in geval van 

blijvende congestie de capaciteitstoewijzingsregels aangepast worden. De N.V. FLUXYS 

heeft in haar initieel voorstel van belangrijkste voorwaarden voor overbrenging een “first 
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committed – first served”-systeem voorgesteld als basismechanisme. Dit systeem is niet 

aangepast aan situaties met blijvende congestie. Het is bekend dat blijvende congestie nu 

reeds bestaat voor opslag en de N.V. FLUXYS heeft in haar voorstel van aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag terecht een aangepast systeem voorgesteld. Op een 

aantal ingangspunten is de overbrengingscapaciteit volgeboekt op de primaire markt. Het is 

dan ook niet uitgesloten dat, zelfs na toepassing van artikel 48, §§ 1 tot 4, van de 

gedragscode, in de nabije toekomst blijvende congestie zal vastgesteld worden op sommige 

specifieke punten. 

Daarom heeft de CREG in paragraaf 13 van haar beslissing van 8 januari 2004 aan de N.V. 

FLUXYS gevraagd om een stel regels voor te stellen die van toepassing zouden zijn bij 

blijvende congestie. Het bestaan van congestie maakt het vastleggen van specifieke, 

transparante en niet-discriminerende capaciteitstoewijzingsregels noodzakelijk. Op de 

primaire markt kunnen de capaciteitstoewijzingsregels variëren in functie van de 

aangeboden vervoersdiensten: ze kunnen grondig verschillen naargelang ze betrekking 

hebben op overbrenging, opslag, LNG-diensten, menging en kwaliteitsconversie.  

 

De CREG meent dat het klassieke mechanisme van veilingen niet toegelaten is door de 

gaswet2 waar de tarieven gereguleerd zijn voor binnenlands vervoer. De openbare verkoop 

en de “open season” zijn de enige niet-discriminerende manieren om de beperkte capaciteit 

toe te wijzen. De toewijzing van de vervoersdiensten dient dan op basis van andere criteria 

dan de aangeboden prijs3 te gebeuren. Dergelijke criteria behoren tot de belangrijkste 

voorwaarden. 

 

In geval van blijvende congestie dient de vervoersonderneming bij de capaciteitstoewijzing 

rekening te houden met de aan sommige netgebruikers opgelegde openbare 

dienstverplichtingen en de continuïteit inzake bevoorrading van de distributienetten. Om de 

goedkeuring van de CREG weg te dragen moet het voorgestelde systeem minimaal 

volgende kenmerken hebben, of iets gelijkwaardigs : 

 

- de vervoersonderneming organiseert minstens eenmaal per jaar een “open 

season”4 van de vrijgekomen capaciteit en/of flexibiliteit. Onverminderd de 

bestaande en geldende overeenkomsten, zorgt de vervoersonderneming ervoor 

                                            
2 CREG, voorstel (C)020606-CREG-90, 6 juni 2002, van koninklijk besluit betreffende de gedragscode 
inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas, paragraaf 6. 
3 In de vaktaal heet dit een “beauty contest”. 
4 Dit impliceert niet noodzakelijkerwijze een fysische vergadering. De “open season” mag op afstand 
gebeuren. De vervoersonderneming dient een concrete procedure voor te stellen. 
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dat een deel van de capaciteit en/of flexibiliteit vrijkomt : bijvoorbeeld jaarlijks één 

vierde van de capaciteit en/of flexibiliteit, maar het mag uiteraard ook meer zijn; 

 

- indien de aanvragers gezamenlijk meer capaciteit en/of flexibiliteit aanvragen dan 

beschikbaar is, worden deze vervoersdiensten onder hen verdeeld volgens 

transparante en niet-discriminerende regels. 

 

20. De N.V. FLUXYS heeft in artikel 39 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging vermeld dat ze de capaciteitstoewijzingsregels bij congestie zal wijzigen 

overeenkomstig artikel 48, § 5, van de gedragscode. In artikel 52 en 53 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging beschrijft de N.V. FLUXYS de wijze waarop 

overdrachtscapaciteit en aanvullende overdrachtscapaciteit zullen worden toegewezen in 

geval van congestie. In artikel 56 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging beschrijft de N.V. FLUXYS de wijze waarop in geval van congestie de 

capaciteit voor de conversiestations van H- naar L-gas zullen worden toegewezen. Verder 

verwijst de NV FLUXYS voor wat betreft haar congestiebeleid naar de artikelen 105 en 106 

van haar aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging en naar de artikelen 77 

en 78 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag. 

21. In haar brief van 26 april 2004 aan de NV FLUXYS betreffende de belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging heeft de CREG nogmaals de aandacht gevestigd op de 

hierboven (paragraaf 19 en 20 van deze beslissing) vermelde problematiek met verzoek een 

voorstel te formuleren en desnoods te motiveren waarom de NV FLUXYS het niet nodig acht 

om in huidig stadium deze regels uiteen te zetten. In antwoord op deze vraag heeft de NV 

FLUXYS in haar brief van 18 mei 2004 gesteld dat de NV FLUXYS tot op vandaag, na 

toepassing van de regel vastgelegd in artikel 106 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging, geen blijvende congestie heeft vastgesteld op het 

vervoersnet. Verder verwijst de NV FLUXYS in haar brief naar artikel 48, §5, van de 

gedragscode. Indien de NV FLUXYS in geval van blijvende congestie haar toewijzingsregels 

van capaciteit wijzigt zal de NV FLUXYS de procedure voorzien in de gedragscode volgen 

en dus pas de capaciteitstoewijzingsregels wijzigen in het geval dat blijvende congestie zich 

voordoet. De NV FLUXYS vermeldt tevens dat waar nodig het vermeerderen van de 

capaciteit door investeringen zal overwogen worden. 

22. De CREG herinnert tevens aan artikel 9 van de gedragscode waarin gesteld wordt 

dat de vervoersonderneming een indicatief vervoersprogramma opstelt dat onder meer 

volgende elementen bevat: de aangeboden vaste, niet-vaste en onderbreekbare 

capaciteiten, de gehanteerde capaciteittoewijzingsregels, de vooropgestelde 
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tolerantiewaarden, de verschillende types vervoerscontracten en de looptijden van de 

standaardvervoerscontracten. De vervoersonderneming legt dit indicatief 

vervoersprogramma ter goedkeuring voor aan de CREG uiterlijk twee maanden na de 

goedkeuring van haar belangrijkste voorwaarden5. Het indicatief vervoersprogramma wordt 

opgesteld voor een periode van minstens twee jaar en jaarlijks bijgestuurd op basis van het 

door de vervoersonderneming gevoerde congestiebeleid, de in de markt bestaande vraag en 

de ontwikkelingen en evoluties op de secundaire markt. De N.V. FLUXYS verwijst in de 

artikelen 17, 22, 36, 46, 55, 56, 74, 78, 79, 81, 106 en 111 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging naar het indicatief vervoersprogramma. De artikelen 5 tot en 

met 7, 10 en 11, 16, 20 tot en met 22, 25, 26, 36 tot en met 38 en 43 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag bevatten eveneens bepalingen die in het indicatief 

vervoersprogramma moeten worden uitgewerkt of geconcretiseerd. De NV FLUXYS zal via 

haar indicatief vervoersprogramma aangeven hoe ze haar vervoersdiensten zal aanbieden. 

De N.V. FLUXYS zal daarbij rekening houden met de specifieke behoeften van de 

categorieën netgebruikers. 

23. De CREG verwijst eveneens naar artikel 87 van de gedragscode dat de 

vervoersonderneming verplicht tot het opstellen van een netwerkcode. De definitie van 

netwerkcode bedoeld in artikel 1, 47°, van de gedragscode stelt dat de netwerkcode “een 

automatisering van de behandeling van de aanvragen mogelijk maakt”. De netwerkcode is 

inderdaad een voorafgaande voorwaarde om een aanvraag op basis van een beperkt 

formulier te kunnen behandelen. Dankzij het feit dat alle regels onder de vorm van 

“algemene voorwaarden” gestandaardiseerd zijn, kan men zich bij de aanvraag concentreren 

op de variabele gegevens, zonder verder te moeten onderhandelen over allerhande regels. 

Hoe meer bepalingen gestandaardiseerd zijn, hoe meer de behandeling van een aanvraag 

met computers kan behandeld worden. Dit zal inzonderheid nodig zijn voor de aanvraag van 

capaciteit voor de volgende dag waarvan sprake in artikel 8 van de gedragscode. De 

vervoersonderneming legt de netwerkcode ter goedkeuring voor aan de CREG uiterlijk vier 

maanden na de goedkeuring van haar belangrijkste voorwaarden6. De netwerkcode bevat 

inzonderheid volgende elementen: de procedures te volgen bij nominaties en hernominaties, 

bepalingen met betrekking tot het gebruik en de werking van het automatisch 

reserveringssyteem, de regels inzake aanbod van capaciteit en flexibiliteit op de secundaire 

markt, de capaciteitstoewijzingsregels, de regels inzake congestie, de gehanteerde 

procedures en termijnen bedoeld in hoofdstuk 8 van de gedragscode en de wijze waarop 

informatie en gegevens worden uitgewisseld tussen de vervoersonderneming en de 

netgebruikers. Daar waar de belangrijkste voorwaarden een uitwerking zijn van de in artikel 

                                            
5 Artikel 96 van de gedragscode. 

16/147 



10 van de gedragscode vermelde onderwerpen, het indicatief vervoersprogramma het 

resultaat is van het door de vervoersonderneming gevoerde commercieel beleid omvat de 

netwerkcode alle procedures, operationele regels en afspraken nodig voor de goede 

dagdagelijkse werking van de vervoersmarkt. 

24. De configuratie in ingangspunten, ingangszones en overdrachtspunten waarvan 

sprake in artikel 7 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden dient, zoals reeds gesteld 

in paragraaf 40 van de beslissing van 8 januari 2004, te worden opgenomen in de 

netwerkcode. In de artikelen 42 en 43 van haar aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging verwijst de N.V. FLUXYS voor wat betreft de procedure voor aanvraag voor 

toegang tot het vervoersnet en reservatie van vervoersdiensten naar het Master Agreement 

for Transport and related Services, het Transport Request Form en het Service Confirmation 

Form. De CREG laat nu reeds gelden dat deze documenten in overeenstemming zullen 

moeten zijn met de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in 

bestuurszaken. 

In artikel 51 van haar aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging verwijst de 

N.V. FLUXYS naar de onderbrekingsprocedure voor onderbreekbare capaciteit. De artikelen 

16, 18, 19, 35, 47, 54, 55 en 57 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

verwijzen eveneens naar procedures en operationele regels die concreet moeten worden 

uitgewerkt. Zoals hierboven vermeld horen de procedures, operationele regels en afspraken 

thuis in de netwerkcode. In afwachting van de goedkeuring van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden, het indicatief vervoersprogramma en de netwerkcode door de CREG zal de 

N.V. FLUXYS de procedures en operationele regels opnemen in de vervoerscontracten. De 

CREG wijst er nogmaals op dat de netwerkcode de basis zal vormen voor een standaard-

vervoerscontract. Bijgevolg kunnen de procedures en operationele regels die worden 

opgenomen in de vervoerscontracten afwijken van deze die zullen worden opgenomen in de 

netwerkcode en omgekeerd, op voorwaarde dat ze niet leiden tot een discriminatie tussen de 

netgebruikers of hun toegang beperken, bemoeilijken, of zelfs verhinderen.  

25. De N.V. FLUXYS heeft het in de artikelen 21, 24 en 26 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging en in de artikelen 7, 11, 22, 26 en 28 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag over de capaciteiten voor de 

operationele behoeften van het vervoersnet. De CREG verzocht de N.V. FLUXYS in de 

paragrafen 52 en 163 van haar beslissing van 8 januari 2004 om wat onder operationele 

behoeften wordt verstaan beter te omschrijven. De problematiek inzake operationele 

behoeften van de N.V. FLUXYS zal evenwel uitvoerig behandeld worden in een toekomstige 

                                                                                                                                        
6 Artikel 97 van de gedragscode. 
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studie van de CREG. De CREG verzoekt de N.V. FLUXYS een economische afweging te 

maken tussen de verschillende mogelijke oplossingen ter handhaving van de 

systeemintegriteit.  

26. De N.V. FLUXYS vermeldt in artikel 7 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging dat de huidige configuratie van haar EEE-systeem vier 

balanceringszones bevat. De CREG heeft in paragraaf 41 van haar beslissing van 8 januari 

2004 gesteld dat het aantal balanceringszones zoveel mogelijk beperkt moet worden en 

beschouwt de voorgestelde configuratie als een overgangsmaatregel die op relatief korte 

termijn zal moeten worden herzien.  
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II.2. DE AANGEPASTE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR 
OVERBRENGING 

II.2.1. ANALYSE VAN DE VOORAFGAANDE STANDPUNTEN EN OPMERKINGEN VAN 
DE N.V. FLUXYS 

27. De CREG stelt vast dat, behoudens het juridisch voorbehoud en het verband 

tussen de belangrijkste voorwaarden en de tariefvoorwaarden voor toegang tot het 

vervoersnet, de aangepaste belangrijkste voorwaarden rekening houden met de 

opmerkingen geformuleerd door de CREG in de paragrafen 14 tot 33 van de beslissing van 8 

januari 2004. Terecht, heeft de N.V. FLUXYS haar initiële bemerkingen en opmerkingen, 

zoals geformuleerd in de initiële belangrijkste voorwaarden, in de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden weggelaten. 

28. De CREG laat aangaande het juridish voorbehoud gelden, in aanvulling op 

paragraaf 15 van de beslissing van 8 januari 2004, dat de hoven en rechtbanken alleen 

geval per geval soeverein zouden kunnen beslissen met toepassing van artikel 159 van de 

Grondwet om artikel 10 van de gedragscode buiten toepassing te verklaren en dus van 

oordeel zouden kunnen zijn dat de Koning zijn bevoegdheid te buiten zou zijn getreden ten 

aanzien van artikel 10 van de gedragscode, maar dat hun beslissing enkel  inter partes geldt. 

Voor het overige blijft artikel 10 van de gedragscode van toepassing. 

29. In haar beslissing van 8 januari 2004 heeft de CREG in paragraaf 30, wat betreft de 

nauwe band tussen de belangrijkste voorwaarden en de tariefvoorwaarden voor de toegang 

tot het vervoersnet waardoor de gekozen opties naar aanleiding van de goedkeuring van 

beide documenten door de CREG verregaande implicaties kunnen hebben, verwezen naar 

haar tariefbeslissing7 van 20 november 2003. In deze beslissing werd gesteld dat de 

goedkeuring van de tarieven niet kan worden ingeroepen om een goedkeuring van enige 

belangrijkste voorwaarde af te dwingen. Het is evenwel duidelijk dat de tarieven opgesteld 

zijn in het kader van de bestaande organisatie van de diensten die door de 

vervoersonderneming worden aangeboden. Indien de inhoud van deze diensten tengevolge 

van de goedgekeurde belangrijkste voorwaarden zou veranderen, kan dit inderdaad leiden 

tot een gewijzigde kostenbasis en moeten de tarieven logischerwijze aangepast worden. De 

CREG aanvaardt immers dat een vervoersonderneming aanpassingen aan haar 

goedgekeurde tarieven binnen het kalenderjaar ter goedkeuring aan de CREG kan 

                                            
7 Beslissing (B)031120-CDC-220 van 20 november 2003 over ‘de aanvraag tot goedkeuring 
betreffende de tarieven voor de aansluiting en het gebruik van het vervoersnet, alsook de 
ondersteunende diensten, van de N.V. Fluxys voor het jaar 2004’. 
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voorleggen, indien deze aanpassingen resulteren uit een nieuwe wettelijke verplichting die bij 

de opmaak van de begroting onbekend of onbecijferbaar was voor de vervoersonderneming. 

30. De N.V. FLUXYS stelt dat de belangrijkste voorwaarden ten vroegste op 1 april 

2004 van kracht worden en wijst erop dat de werkelijke datum van inwerkingtreding van de 

belangrijkste voorwaarden afhangt van de data waarop de belangrijkste voorwaarden en de 

tarieven van de N.V. FLUXYS zullen worden goedgekeurd, rekening houdend met een 

redelijke termijn voor implementatie door de N.V. FLUXYS. Voor wat betreft de 

inwerkingtreding van de belangrijkste voorwaarden verwijst de CREG naar artikel 95 van de 

gedragscode en voor wat betreft de inwerkingtreding van de tarieven verwijst de CREG naar 

de artikelen 10 en 27 het koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene 

tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en de boekhouding 

van de aardgasondernemingen actief op het Belgisch grondgebied (hierna : het tariefbesluit). 

Op het ogenblik van de goedkeuring van onderhavige beslissing door de CREG is de door 

de N.V. FLUXYS voorgestelde streefdatum voorbijgestreefd. 

II.2.2. ANALYSE VAN DE DEFINITIES  

31. De CREG heeft de N.V. FLUXYS verzocht in de paragrafen 35 en 36 van haar 

beslissing van 8 januari 2004, om termen die reeds gedefinieerd worden in wettelijke teksten 

in de aangepaste belangrijkste voorwaarden enkel te hernemen indien een afwijking kan 

worden gemotiveerd. De CREG stelt vast dat de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging rekening houden met deze opmerking, behoudens wat betreft de volgende 

definities: 

 “capaciteit” : deze term wordt reeds gedefinieerd in artikel 1, 18°, van de gedragscode. 

Daar geen afwijking werd gemotiveerd, dient deze definitie te worden geschrapt ; 

 “dag of gasdag “: deze definitie werd niet aangepast zoals gevraagd door de CREG in 

paragraaf 36 van haar beslissing van 8 januari 2004. Rekening houdende met de aldaar 

geformuleerde opmerking, beslist de CREG om de term “dag of gasdag” te vervangen 

door de term “gasdag”; 

 “eindafnemer”: deze term wordt reeds gedefinieerd in artikel 1, 23°, van de gaswet. Daar 

geen afwijking werd gemotiveerd, dient deze definitie te worden geschrapt; 

 “overbrenging in België” : deze term wordt reeds gedefinieerd in artikel 1, 17°, van de 

gedragscode. Daar geen afwijking werd gemotiveerd, dient deze definitie te worden 

geschrapt; 

 “vervoersonderneming” : deze term wordt reeds gedefinieerd in artikel 1, 9°, van de 

gaswet. Daar het hier om een herhaling gaat dient deze definitie te worden geschrapt. 
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32. Gelet op het voorgaande, beslist de CREG om de definities opgenomen op 

bladzijden 8 tot en met 11 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging 

goed te keuren, met uitzondering enerzijds van de definities van de termen “capaciteit”, 

“eindafnemer”, “overbrenging in België” en “vervoersonderneming”, die zullen worden 

geschrapt, en anderzijds van de term “dag of gasdag”, die zal worden vervangen door de 

term “gasdag“. 

II.2.3. ANALYSE VAN DE AANGEPASTE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR 
OVERBRENGING 

33. De CREG stelt vast dat de hierna volgende hoofdstukken van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging zowel voor wat betreft structuur als inhoud in 

zeer grote mate verschillen van de door de CREG in haar beslissing van 8 januari 2004 

afgekeurde belangrijkste voorwaarden van de NV FLUXYS. 

Hoofdstuk 1 – Berekeningsmethode voor de bruikbare, beschikbare en equivalente 
capaciteit 

34. De CREG stelt vast dat er in grote mate rekening werd gehouden met de 

opmerkingen geformuleerd in de paragrafen 37 tot en met 56 van haar beslissing van 8 

januari 2004. 

35. Met betrekking tot artikel 2 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging verwijst de CREG naar paragraaf 37 en 43 van haar beslissing van 8 januari 

2004. De CREG is van oordeel dat om die redenen de term “bevrachter” in artikel 2 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging moet worden vervangen door de 

term “de netgebruiker”. Om deze reden keurt de CREG artikel 2 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging af. 

36. Met betrekking tot artikel 7 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging verwijst de CREG naar paragraaf 41 van haar beslissing van 8 januari 2004, 

die volledig van kracht blijft. De CREG verwijst tevens naar paragraaf 26 van onderhavige 

beslissing. De aldaar geformuleerde opmerkingen nopen evenwel geen aanpassing van 

artikel 7 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging.  

Verder stelt de CREG vast dat terwijl in de Franse versie van artikel 7 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging het begrip “actualisée” voorkomt, in de 

Nederlandse versie van artikel 7 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging het begrip “geactualiseerd” weggelaten werd. De CREG is van oordeel dat dit 
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een materiële vergissing is en keurt de Nederlandse tekst van artikel 7 goed mits het begrip 

“geactualiseerd” erin wordt gevoegd. 

37. Met betrekking tot artikel 18 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging verwijst de CREG naar de paragrafen 37 en 43 van haar beslissing van 8 

januari 2004. De CREG is van oordeel dat om die redenen de term “bevrachter” in artikel 18 

van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging moet worden vervangen 

door “netgebruiker”.  

In artikel 18, tweede streepje, punt (ii), dient het woord  “onafhankelijk” te worden vervangen 

door het woord “afwijkend”, om coherent te zijn met punt (i).  

Om deze redenen keurt de CREG artikel 18 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging af. 

38. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 1°, van de gedragscode uitwerkt, en beslist ze om de artikelen van dit 

hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van artikel 2 en artikel 18 

van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. 

Zoals hierboven werd uiteengezet, legt de CREG voor de afgekeurde artikelen volgende 

voorlopige belangrijkste voorwaarden op: 

 “Art.2. Het systeem dat Fluxys gebruikt om zijn overbrenginsgdiensten in België aan 

de netgebruikers aan te bieden, wordt “Enhanced Entry Exit” – of “EEE” – systeem 

genoemd.” 

 “Art.18. In het EEE-systeem moet de netgebruiker bij een onderschrijvingsaanvraag 

voor afnamecapaciteit, de ingangszone aanwijzen van waaruit hij het afnamepunt in 

kwestie wil bevoorraden. Voor de onderschreven afnamecapaciteit vormt deze 

informatie de contractuele band tussen het afnamepunt en de door de netgebruiker 

aangewezen ingangszone. 

Deze contractuele band:  

- maakt het mogelijk, wanneer het afnamepunt en de door de netgebruiker 

aangewezen ingangszone niet aan dezelfde balanceringszone gekoppeld zijn, om de 

basisoverdrachtcapaciteit toe te wijzen aan de netgebruiker in overeenstemming met 

de toewijzingsregels die nader omschreven zijn in afdeling 5 van hoofdstuk III van 

onderhavige belangrijkste voorwaarden; 
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- waarborgt dat de capaciteit vast blijft, maar biedt de netgebruiker in de mate van 

het mogelijke de gebruiksflexibiliteit van een entry/exit-systeem. In het EEE-systeem 

kan de netgebruiker immers binnen de perken van de hem toegewezen capaciteiten: 

i capaciteit nomineren in overeenstemming met deze contractuele band; in dit geval 

wordt gewaarborgd dat de vaste capaciteit vast blijft; 

ii capaciteit nomineren afwijkend van deze contractuele band, net als in een 

entry/exit-systeem; in dat geval bestaat geen garantie dat de capaciteit vast is, maar 

Fluxys levert redelijke inspanningen (reasonable endeavour) om deze nominaties uit 

te voeren. Indien de uitvoering van deze nominaties niet kan worden gewaarborgd, 

heeft Fluxys de mogelijkheid om de bevrachters te vragen de contractuele band in 

acht te nemen.” 

39. Om redenen hierboven uiteengezet, moet artikel 7, eerste lid, van de Nederlandse 

tekst van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging als volgt gelezen 

worden: 

 “Art. 7. De configuratie in ingangspunten, ingangszones en overdrachtspunten 

wordt minstens eenmaal per jaar gepubliceerd en geactualiseerd op de website van 

Fluxys. Deze configuratie houdt rekening met de mogelijkheden op het vervoersnet 

van Fluxys en kan bijgevolg door Fluxys worden gewijzigd. De configuratiewijzigingen 

omvatten inzonderheid toevoegingen van ingangspunten en hergroeperingen van 

ingangszones.” 

Hoofdstuk 2 – Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit als bedoeld in 
artikel 47, §2, van de gedragscode 

40. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 146 tot en met 150 van haar beslissing van 8 januari 2004.  

41. De CREG stelt alleen een materiële vergissing vast in artikel 28, 2°, en artikel 34, 

1°, i, van de Nederlandse versie van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging. Bij vergissing werd dit artikel 28, 2°, verkeerd onderverdeeld in c), d) en e). Dit 

moet zijn a), b) en c). 

42. Bij vergissing werd in de Nederlandse tekst van artikel 34, i, van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging verwezen naar artikel 28, 2° e) van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. Het moet zijn artikel 28, 2°, c) van 
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de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. Verder stelt de CREG dat de 

Nederlandse tekst van artikel 34, 3°, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging verkeerd vertaald werd. De correcte vertaling van het Frans naar het 

Nederlands moet zijn: “de vaste capaciteit toegewezen in het kader van de bevoorradings- 

en/of leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt”. 

43. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 2°, van de gedragscode uitwerkt, en beslist ze om de artikelen van dit 

hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren. 

Om redenen hierboven uiteengezet, moet in de Nederlandse versie van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging de indeling van artikel 28, 2°, worden 

aangepast en moet artikel 34, 1°, (i), als volgt gelezen worden: 

 “Art. 34, 1°, (i). de toegewezen capaciteit, als bedoeld in art. 28 2° c) en” 

Om redenen hierboven uiteengezet, luidt de correcte Nederlandse vertaling van artikel 34, 3° 

van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging als volgt: 

 “Art. 34, 3°. de vaste capaciteit toegewezen in het kader van de bevoorradings- 

en/of leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt.” 

Hoofdstuk 3 – Capaciteitstoewijzingsregels en manier waarop onderbreekbare 
capaciteit wordt voorgesteld 

44. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 57 tot en met 72 van haar beslissing van 8 januari 2004.  

45. Met betrekking tot artikel 35 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging verwijst de CREG naar paragraaf 37 en 43 van haar beslissing van 8 januari 

2004. De CREG is van oordeel dat om die redenen de term “bevrachter” in artikel 35 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging moet worden vervangen door de 

term “netgebruiker”. Het eerste lid van artikel 35 van de aangepaste voorwaarden voor 

overbrenging wordt dan ook om die reden afgekeurd. 

46. De CREG stelt vast dat het opschrift van onderafdeling 1 “Onderbreekbare 

capaciteit die met toepassing van artikel 8 van de gedragscode op de markt wordt gebracht” 

en het opschrift van onderafdeling 2 “Onderbreekbare capaciteit exclusief capaciteit die met 

toepassing van artikel 8, § 2, van de gedragscode op de markt wordt gebracht” verkeerd zijn. 
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Artikel 8 van de gedragscode wordt immers niet onderverdeeld in paragrafen, en 

onderafdeling 1 betreft enkel de capaciteit die met toepassing van artikel 8, tweede lid, van 

de gedragscode op de markt wordt gebracht. De CREG beschouwt dit als materiële 

vergissingen die evenwel de goedkeuring van de titel niet in de weg staan, op voorwaarde 

dat deze materiële vergissingen worden hersteld. De opschriften moeten overeenkomstig 

wat hierboven werd gesteld, worden aangepast. 

47. Met betrekking tot de artikelen 39 en 43 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging verwijst de CREG naar de paragrafen 19 en 20 van 

onderhavige beslissing. Met betrekking tot artikel 39 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging wenst de CREG daarenboven op te merken dat de 

toepassingsmodaliteiten ervan onvoldoende uitgewerkt en daarom onduidelijk zijn. De CREG 

is van oordeel dat contracten niet kunnen worden afgesloten langer dan 3 jaar voor de 

inwerkingtreding ervan, dit om de vrije marktwerking niet te storen. De CREG zal daarom 

aan de N.V. FLUXYS vragen om, in toepassing van artikel 11, laatste lid, van de 

gedragscode, nieuwe belangrijkste voorwaarden ter goedkeuring aan de CREG voor te 

leggen waarin die modaliteiten beter uitgewerkt zijn. 

48. Met betrekking tot artikel 47 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging verwijst de CREG naar de paragrafen 68, 70 en 110 van de beslissing van 8 

januari 2004 en naar artikel 8, eerste lid, van de gedragscode. Eventuele beperkingen in het 

aanbod van onderbreekbare capaciteit worden vastgelegd in het indicatief 

vervoersprogramma. De CREG aanvaardt niet dat dit aanbod reeds beperkt wordt in de 

belangrijkste voorwaarden. Artikel 47 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging dient derhalve te worden afgekeurd. 

49. Met betrekking tot de artikelen 52 en 53 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging verwijst de CREG naar de paragrafen 19, 20 en 26 van 

onderhavige beslissing. 

50. Met betrekking tot artikel 56 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging verwijst de CREG naar de paragrafen 19 en 20 van onderhavige beslissing. 

51. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 3°, van de gedragscode uitwerkt, en beslist ze om de artikelen van dit 

hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van artikelen 35, eerste lid, 

en 47 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. 

Zoals hierboven werd uiteengezet, legt de CREG voor de afgekeurde artikelen volgende 

voorlopige belangrijkste voorwaarden op: 
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 “ Art. 35. eerste lid, Om één of meerdere afnamepunten in België te bevoorraden 

onderschrijft de netgebruiker bij Fluxys het geheel van de volgende capaciteiten:” 

 “ Art. 47. Fluxys biedt naast vaste en niet-vaste capaciteit tevens onderbreekbare 

capaciteit aan. De modaliteiten van dit aanbod van niet-vaste en onderbreekbare 

capaciteit met name de hoeveelheid, de mate van onderbreekbaarheid, de duur van 

de vervoerscontracten en de betrokken ingangs- of afnamepunten, worden 

vastgelegd in het indicatief vervoersprogramma.”  

52. Om redenen hierboven uiteengezet, moeten de opschriften van onderafdeling 1 en 

2 als volgt worden gewijzigd: 

“Onderafdeling 1 – Onderbreekbare capaciteit die met toepassing van artikel 8, 

tweede lid, van de gedragscode op de markt wordt gebracht.” 

“Onderafdeling 2 -  Onderbreekbare capaciteit die met toepassing van artikel 8, 

eerste lid van de gedragscode op de markt wordt gebracht.” 

Hoofdstuk 4 – Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit en van de 
flexibiliteit en de manier waarop deze regels in de vervoerscontracten worden 
vastgelegd 

53. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 73 tot en met 79 van haar beslissing van 8 januari 2004.  

54. Met betrekking tot dit vierde hoofdstuk verwijst de CREG nogmaals naar paragraaf 

73 van haar beslissing van 8 januari 2004, alsook naar paragraaf 23 van onderhavige 

beslissing. 

55. Met betrekking tot artikel 59 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging verwijst de CREG naar paragraaf 76 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

Het is met name niet duidelijk wat bedoeld wordt in dit artikel 59 met “de bijbehorende 

eigenschappen”. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn om vaste capaciteit als onderbreekbare 

capaciteit aan te bieden op de secundaire markt. De CREG meent daarom dat de woorden 

“en de bijbehorende eigenschappen” uit dit artikel moeten worden geschrapt en keurt om die 

reden dit artikel af. 

56. Met betrekking tot artikel 60, tweede lid, van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging is de CREG van oordeel dat een termijn van 1 maand 
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ongegrond is. De verwittigingstermijn dient zo kort mogelijk te zijn, teneinde de effectieve 

werking van de secundaire capaciteitsmarkt te ondersteunen. Zodra de termijn bepaald in 

artikel 100 van de gedragscode bereikt is, moet de verwittigingstermijn waarvan sprake in dit 

artikel 60 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging beperkt blijven 

tot hoogstens één dag. In afwachting daarvan mag die verwittigingstermijn een redelijke 

termijn van 5 dagen niet overstijgen. Deze termijn van 5 dagen figureert ook in de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot de methaangasterminal van 

Zeebrugge van de N.V. FLUXYS LNG. Bijgevolg, beslist de CREG dat het tweede lid van 

artikel 60 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging moet worden 

afgekeurd. 

57. Met betrekking tot artikel 61 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging verwijst de CREG naar paragraaf 75 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

De woorden “op voorhand” houden uitsluitend verband met de notificatie van de “bevrijding” 

en slaan geenszins op de “overdracht” zelf. De toestemming die de N.V. FLUXYS al dan niet 

geeft om de bevrijding te aanvaarden wordt uitsluitend afhankelijk gesteld van de 4 

voorwaarden opgesomd in artikel 61 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden. Eens 

deze vier voorwaarden zijn vervuld, wordt de toestemming van de N.V. FLUXYS aangaande 

de bevrijding verondersteld als zijnde een vaststaand feit. De CREG heeft geen bezwaar te 

formuleren over de voorwaarde vermeld onder het eerste streepje “ – de overdracht strekt 

zich uit over de resterende looptijd van het contract”, met dien verstande dat deze bepaling 

de overnemer niet verhindert de capaciteit die hij heeft verworven, eveneens met bevrijding, 

later aan wie dan ook, inclusief de overdrager, opnieuw over te dragen, mits naleving van de 

andere in dit artikel opgesomde voorwaarden. 

58. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 4°, van de gedragscode uitwerkt, en beslist ze om de artikelen van dit 

hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van artikelen 59 en 60, 

tweede lid, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. 

Om redenen hierboven uiteengezet, legt de CREG voor de afgekeurde artikelen volgende 

voorlopige belangrijkste voorwaarden op: 

 “Art. 59. De capaciteits- of flexibiliteitsoverdracht houdt in dat alle contractuele 

rechten en verplichtingen ongewijzigd worden overgedragen.” 

 “Art. 60, tweede lid: De overdrager en de overnemer die een akkoord van 

capaciteitsoverdracht zonder bevrijding van de overdrager hebben gesloten, moeten 

Fluxys hiervan schriftelijk in kennis stellen bij ter post aangetekend schrijven uiterlijk 
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vijf dagen vóór de datum van overdracht. Deze notificatie gebeurt elektronisch en met 

een termijn van één dag zodra het systeem in uitvoering van artikel 8, tweede lid van 

de gedragscode beschikbaar wordt.” 

Hoofdstuk 5 – Evenwicht tussen de aardgasstromen op het vervoersnet 

59. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 80 tot en met 88 van haar beslissing van 8 januari 2004.  

60. Met betrekking tot de artikelen 68 en 69 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging verwijst de CREG naar de paragrafen 87 en 89 van haar 

beslissing van 8 januari 2004. Er moet een procedure voorzien worden in het geval dat de 

informatiedoorstroming voor alle of sommige netgebruikers niet in lijn is met de 

balanceringsperiode, per ongeluk of bij gebrek aan adequate operationele systemen. Deze 

procedure moet door de NV FLUXYS worden opgenomen in haar netwerkcode. De CREG 

verwijst in dit verband naar artikel 87, 5°, 6° en 7°, van de gedragscode. 

61. Met betrekking tot artikel 71, eerste lid, van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging stelt de CREG een materiële vergissing vast in die zin dat in 

de Nederlandse tekst verwezen wordt naar het artikel 0 terwijl in de Franse tekst verwezen 

wordt naar artikel 76 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. Dit 

artikel draagt de goedkeuring van de CREG weg op voorwaarde dat deze fout in de 

Nederlandse tekst verbeterd wordt. 

62. Met betrekking tot artikel 71, tweede lid, van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging verwijst de CREG naar haar opmerkingen in paragraaf 91 

van de beslissing van 8 januari 2004 en naar paragraaf 67 van onderhavige beslissing. 

63. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 5°, van de gedragscode uitwerkt, en beslist ze om de artikelen van dit 

hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren.  

Om redenen hierboven uiteengezet, moet de Nederlandse tekst van artikel 71, eerste lid van 

de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging als volgt worden gewijzigd: 

 “Art. 71, eerste lid: Fluxys bepaalt voor elke bevrachter van hoogcalorisch gas (H-

gas, ook rijk gas genoemd) en Slochteren-gas, per gasdag, het saldo (in energie) van 

het aardgas dat wordt uitgewisseld tussen Fluxys en de bevrachter, rekening 

houdend met het verschil tussen de eerste voorlopige uurtoewijzingen en de 

28/147 



definitieve toewijzingen en de in artikel 76 vermelde gasaankopen/-verkopen in 

aanmerking genomen.” 

Hoofdstuk 6 – Tijdseenheid en tolerantiewaarden als bedoeld in artikelen 52 en 53 van 
de gedragscode 

64. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 90 tot en met 93 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

65. Met betrekking tot de Nederlandse tekst van artikel 74 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging, stelt de CREG een materiële vergissing vast, 

in die zin dat het laatste lid van de Nederlandse tekst in de Franse tekst van artikel 74 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging vermeld staat tussen het derde en 

vijfde lid. Het laatste lid van de Nederlandse tekst van artikel 74 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging moet dan ook het vierde lid worden. 

66. In verband met artikel 74 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging stelt de CREG ook vast dat de netgebruiker geen aanvullende tolerantie voor 

het dagonevenwicht kan onderschrijven. De CREG verwijst in dit verband paragraaf 91 van 

haar beslissing van 8 januari 2004 en naar paragraaf 22 van onderhavige beslissing en 

verzoekt de NV FLUXYS op korte termijn het aanbod van deze flexibiliteitsdienst te 

onderzoeken. 

67. Wat betreft de mogelijkheid tot afrekening tussen netgebruikers onderling, wordt in 

artikel 76 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging verwezen naar 

een “redelijke termijn”. De CREG benadrukt dat die termijn zo kort mogelijk moet zijn.  

68. Wat betreft artikel 76, laatste lid, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging merkt de CREG op dat zowel toegestane als niet-toegestane 

dagonevenwichten moeten kunnen worden uitgewisseld, en verwerpt ze voor die reden dit 

artikel. 

Daarnaast stelt de CREG in de Franse tekst van artikel 76, laatste lid van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging vast dat het begrip “overbrengingscontract” dat 

vermeld staat in de Nederlandse tekst, niet vertaald werd. Deze materiële vergissing dient 

verbeterd te worden.  

69. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 6°, van de gedragscode uitwerkt, en beslist ze om de artikelen van dit 

29/147 



hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van artikel 76, laatste lid van 

de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. 

Om redenen hierboven uiteengezet legt de CREG voor het afgekeurde artikel de volgende 

voorlopige belangrijkste voorwaarde op: 

 “Art. 76, laatste lid: Onverkort de bepalingen betreffende de tarieftoeslagen in het 

overbrengingscontract, zal Fluxys binnen een redelijke termijn een systeem opzetten 

waardoor bevrachters hun dagonevenwichten kunnen uitwisselen. » 

Om redenen hierboven uiteengezet wordt het laatste lid van de Nederlandse tekst van artikel 

74 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging verplaatst en wordt dit 

in de tekst het vierde lid. 

Om redenen hierboven uiteengezet dient het laatste lid van de Franse tekst van artikel 76 

van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging als volgt gelezen te 

worden: 

 “Art. 76, laatste lid: Sans préjudice des dispositions relatives aux suppléments 

tarifaires dans le contrat d’acheminement, Fluxys mettra en place, dans un délai 

raisonnable, un mécanisme permettant aux affréteurs de s’échanger leurs 

déséquilibres journaliers. » 

Hoofdstuk 7 – Regels betreffende de bundeling van onevenwichten door de 
netgebruikers en de daaraan verbonden contractuele bepalingen 

70. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in paragraaf 93 van haar beslissing van 8 januari 2004.  

71. De CREG stelt vast dat artikel 82 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging verwijst naar hoofdstuk IV en V waar in feite hoofdstuk V en VI bedoeld 

wordt. De verwijzing in dit artikel naar artikel 55, tweede lid, van de gedragscode is te 

beperkend. Bijgevolg, beslist de CREG dat artikel 82 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging moet worden afgekeurd en dat volgende voorlopige 

belangrijkste voorwaarde moet worden opgelegd: “Een balanceringszone, zoals vastgelegd 

in de artikelen 3 en 7, komt overeen met een deel van het vervoersnet van Fluxys waarvoor 

de bevrachter zijn balanceringsverplichtingen dient na te komen in overeenstemming met de 

regels vastgelegd in hoofdstuk V en VI en de bepalingen van hoofdstuk VIII, afdeling 1, in het 

bijzonder artikel 55, tweede lid, van de gedragscode.” 
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72. Met betrekking tot artikel 83 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging merkt de CREG op dat de Nederlandse tekst verkeerd vertaald werd van het 

Frans. De correcte vertaling luidt: “Bepaalde afnamepunten zijn met directe leidingen 

verbonden”. 

73. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 7°, van de gedragscode uitwerkt, en beslist ze om de artikelen van dit 

hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van artikel 82 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. 

Om redenen hierboven uiteengezet, legt de CREG voor het afgekeurde artikel volgende 

voorlopige belangrijkste voorwaarde op: 

 “Art. 82. Een balanceringszone, zoals vastgelegd in artikelen 3 en 7, komt overeen 

met een deel van het vervoersnet van Fluxys waarvoor de bevrachter zijn 

balanceringsverplichtingen dient na te komen in overeenstemming met het bepaalde 

in hoofdstuk V en VI en de bepalingen van hoofdstuk VIII, afdeling 1, in het bijzonder 

artikel 55, tweede lid van de gedragscode.” 

Om redenen hierboven uiteengezet, luidt de Nederlandse tekst van artikel 83 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging als volgt:  

“Art. 83: Bepaalde afnamepunten zijn met directe leidingen verbonden. Voor deze 

afnamepunten geldt een specifieke behandeling: eventuele onevenwichten worden 

niet gebundeld per balanceringszone.” 

Hoofdstuk 8 – Vereisten inzake aardgaskwaliteit op de verschillende ingangspunten 
van het vervoersnet 

74. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 95 tot en met 97 van haar beslissing van 8 januari 2004.  

75. Met betrekking tot de artikelen 87 tot en met 89 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging merkt de CREG op dat zij voor verwarring kunnen zorgen 

doordat de indruk wordt gewekt dat de N.V. FLUXYS de vrijheid geniet om de 

kwaliteitsvereisten voor het aardgas naar eigen goeddunken te wijzigen. De CREG wijst erop 

dat de wijziging van de kwaliteitsspecificaties een aanpassing van de belangrijkste 

voorwaarden vereist die conform artikel 11, vijfde lid, van de gedragscode ter goedkeuring 

31/147 



aan de CREG moet worden voorgelegd. Dit neemt niet weg dat de CREG elk initiatief 

ondersteunt om de kwaliteitseisen op Europees niveau te harmoniseren.  

76. Voor wat betreft artikel 91 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging stelt de CREG vast dat de NV FLUXYS zich het recht voorbehoudt de injectie 

van gas in Loenhout dat voldoet aan de kwaliteitsvereisten maar waarvan het CO2-gehalte 

aan de ingang van de opslag te Loenhout groter is dan 2% in volume, om redenen die 

verband houden met de configuratie van de aardgasstromen op het vervoersnet en met het 

CO2-gehalte van het op alle ingangspunten geïnjecteerde gas, voor het geheel of ten dele te 

weigeren ten opzichte van de desbetreffende bevrachter. De CREG kan niet akkoord gaan 

met deze bepaling en verwijst in dat verband naar paragraaf 154 van onderhavige beslissing. 

Bijgevolg, beslist de CREG dat artikel 91, tweede lid van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging moet worden geschrapt en wordt om die reden artikel 91 

van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging door de CREG afgekeurd. 

77. In verband met de opmerkingen die werden geformuleerd in de paragrafen 95, 96 

en 97 van haar beslissing van 8 januari 2004 verwijst de CREG, daar zij in de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging niet de vereiste uitleg heeft gevonden, naar 

haar aanvraag tot informatie die zij op 26 april 2004 per aangetekende brief met 

ontvangstbewijs heeft verstuurd en waarin ze met name aan de N.V. FLUXYS vraagt het 

punt betreffende het gebruik van instrumenten voor de conversie van gaskwaliteit te 

verduidelijken. 

De CREG blijft voorbehoud maken bij de pertinentie van de specificaties die in artikel 89 van 

de aangepaste belangrijkste voorwaarden worden gegeven. Daar de afwijkingen van deze 

specificaties ten opzichte van de specificaties van artikel 88 voortvloeien uit beperkingen die 

doorwegen op stroomafwaarts gelegen netten, behoudt de CREG zich het recht voor aan de 

N.V. FLUXYS een versoepeling van deze specificaties te vragen, voor zover de voorwaarden 

voor stroomafwaarts gelegen netten dit toelaten en de juiste diensten voor conversie van 

kwaliteit beschikbaar zijn. 

78. Wat betreft de artikelen 92 en 93 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

voor opslag, vermeld in afdeling 3 “Niet-naleving van de kwaliteitsvereisten op het 

ingangspunt” wil de CREG een aantal principes verduidelijken in verband met de 

behandeling van het probleem van de gaskwaliteit naargelang de schuldige partij de N.V. 

FLUXYS of de bevrachter is, evenals met betrekking tot het te garanderen evenwicht tussen 

de partijen wat hun rechten en plichten betreft. 
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• De partijen leveren redelijke inspanningen om gas buiten specificatie te aanvaarden, 

maar de medecontractant van de schuldige partij heeft altijd het recht om gas buiten 

specificatie te weigeren. 

• Bij gebrek aan een contractuele fout van de medecontractant, zal de partij die gas 

buiten specificatie heeft geleverd alle directe kosten, uitgaven en verliezen die 

verbonden zijn aan de behandeling van het aardgas moeten dragen, evenals de 

schadeloosstelling bepaald in artikel 121 van de opgelegde belangrijkste 

voorwaarden (zie § 100 van onderhavige beslissing). De schadeloosstellingslimiet 

bepaald in artikel 121 van de opgelegde belangrijkste voorwaarden zal slechts van 

toepassing zijn voor zover de schuldige partij haar medecontractant vooraf heeft 

ingelicht over het feit dat het geleverde gas niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten 

bepaald in de artikelen 87 tot 91 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging. 

De CREG is van oordeel dat deze principes niet voldoende klaar en duidelijk werden 

uiteengezet in de artikelen 92 en 93 en keurt om die reden die artikelen af. 

79. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 8°, van de gedragscode uitwerkt, en beslist ze om de artikelen van dit 

hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van de artikelen 91, 92 en 

93 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. 

Om redenen hierboven uiteengezet, legt de CREG voor de afgekeurde artikelen volgende 

voorlopige belangrijkste voorwaarden op: 

 “ Art. 91. Het gas dat door een bevrachter in het vervoersnet wordt geïnjecteerd met 

het oog op de overbrenging voor injectie in de opslag van Loenhout dient in 

overeenstemming te zijn met een aanvullende gaskwaliteitsvereiste in hoofde van de 

desbetreffende bevrachter: het CO2-gehalte van het gas van deze bevrachter op het 

niveau van de ingangszone via dewelke dit gas wordt overgebracht, moet kleiner 

blijven dan 2 % in volume. 

 Indien het gas door de bevrachter geïnjecteerd met het oog op de overbrenging voor 

injectie in de opslag van Loenhout aan de ingangszone van het vervoersnet niet in 

overeenstemming is met de in het eerste lid bedoelde gaskwaliteitsvereisten, zal 

Fluxys redelijke inspanningen leveren opdat het gas dat in de opslaginstallaties wordt 

geïnjecteerd in overeenstemming wordt gebracht met deze gaskwaliteitsvereisten. De 

in voorkomend geval door Fluxys voor deze bewerking gemaakte kosten komen, met 
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voorafgaande toestemming van de bevrachter in kwestie, voor rekening van de 

desbetreffende bevrachter.” 

“Art. 92 § 1. Fluxys is gerechtigd om de gasinjectie aan het ingangspunt door de 

bevrachter die de kwaliteitsvereisten bedoeld in sectie 2 van onderhavig hoofdstuk 

niet naleeft, te weigeren, maar levert redelijke inspanningen om deze te aanvaarden. 

Er wordt overeengekomen dat, wanneer Fluxys het gas dat niet aan de 

kwaliteitsvereisten voldoet, aanvaardt, zij redelijke inspanningen zal leveren om dit 

gas in overeenstemming te brengen met de kwaliteitsvereisten, onder voorbehoud 

dat de bevrachter alle kosten, uitgaven en verliezen gebonden aan de behandeling 

van dit gas (hierbij o.a. inbegrepen, de kosten verbonden met de scheiding van het 

gas buiten specificatie en met de behandeling te wijten aan de aantasting van het gas 

van andere bevrachters en, indien Fluxys een beroep doet op andere beschikbare 

mogelijkheden om het gas conform te maken aan de kwaliteitsvereisten, de kosten 

verbonden aan deze behandeling) draagt. 

Met dien verstande dat Fluxys alle redelijke inspanningen levert om de kosten, 

uitgaven en verliezen die ten laste van de bevrachter vallen, tot een minimum te 

beperken.” 

“Art. 92, §2. Indien gas dat niet voldoet aan de kwaliteitsvereisen zoals vermeld in 

afdeling 2 van dit hoofdstuk, door de bevrachter aan het ingangspunt wordt 

geïnjecteerd zonder dat de kwaliteit van dit gas vooraf door Fluxys werd aanvaard, 

dient de bevrachter Fluxys schadeloos te stellen voor alle redelijke en directe kosten, 

uitgaven en verliezen die verband houden met de niet-nakoming van de 

kwaliteitsvereisten door de bevrachter, met dien verstande dat Fluxys redelijke 

maatregelen treft om deze kosten, uitgaven en verliezen tot een minimum te 

beperken”. 

“Art. 93, §1. Voor zover de bevrachter gas aan het ingangspunt heeft geïnjecteerd dat 

voldoet aan de op dit ingangspunt geldende kwaliteitsvereisten, is de bevrachter 

gerechtigd de afname van het door Fluxys op het uitgangspunt beschikbaar gestelde 

aardgas te weigeren indien dit aardgas niet voldoet aan de toepasselijke 

kwaliteitsvereisten op dit punt, maar levert hij redelijke inspanningen om ze te 

aanvaarden. 

Indien Fluxys het gas laat behandelen om het conform te maken aan de 

kwaliteitsvereisten, en indien zij de directe kosten, uitgaven en verliezen verbonden 

aan deze behandeling draagt, mag de bevrachter de levering ervan niet weigeren. 
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Met dien verstande dat de bevrachter alle redelijke inspanningen levert om deze 

kosten, uitgaven en verliezen ten laste van Fluxys, tot een minimum te beperken”. 

“Art. 93, §2. Indien Fluxys aan het uitgangspunt aardgas levert dat niet aan de 

kwaliteitsvereisten op dit punt voldoet, zonder dat de kwaliteit van dit aardgas op 

voorhand door de bevrachter is aanvaard en voor zover de bevrachter de op het 

ingangspunt toepasselijke kwaliteitsvereisten heeft nageleefd, dient Fluxys de 

bevrachter schadeloos te stellen voor alle redelijke en directe kosten, uitgaven en 

verliezen die verband houden met de niet-nakoming van de kwaliteitsvereisten door 

Fluxys, met dien verstande dat de bevrachter redelijke maatregelen treft om deze 

kosten, uitgaven en verliezen tot een minimum te beperken.” 

Hoofdstuk 9 – Nalevingsprogramma 

80. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 24, 25 en 99 tot en met 107 van haar beslissing van 8 januari 

2004. 

81. De CREG is van mening dat, in toepassing van artikel 34, §1, van de gedragscode, 

de informatie betreffende de hoeveelheid gereserveerde en beschikbare capaciteit niet 

vertrouwelijk is op alle injectiepunten van het vervoersnet en op de afnamepunten op de 

landsgrens, en beslist voor die reden om artikel 100, 4°, van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging af te keuren.   

82. Met betrekking tot de artikelen 98, 103 en 104 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging wordt er telkens melding gemaakt van “compliance officer”. 

Om in overeenstemming te zijn met de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 van het 

gebruik van talen in bestuurszaken en aangezien dit begrip gekend is in de landstalen die te 

België van toepassing zijn, is de CREG van oordeel dat in de Nederlandse versie dit begrip 

vervangen moet worden door “nalevingsverantwoordelijke” en in de Franse versie dit begrip 

vervangen moet worden door “responsable de la surveillance”. Met betrekking tot artikel 103, 

3°, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging stelt de CREG vast dat 

de Franse tekst niet volledig correct vertaald werd naar het Nederlands. De correcte 

Nederlandse vertaling luidt als volgt: « het toetsen van de toepassing van het 

nalevingsprogramma ». 

83. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 9°, van de gedragscode uitwerkt, en beslist ze om de artikelen van dit 
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hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van artikel 100, 4°, van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. 

Om redenen hierboven uiteengezet, legt de CREG voor het afgekeurde artikel volgende 

voorlopige belangrijkste voorwaarden op: 

 “ Art. 100. 4° Wordt niet als vertrouwelijk beschouwd: 

 - elke informatie die openbaar bekend is ; 

 - elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die aan Fluxys is 

vertstrekt door een netgebruiker of een aanvrager, waarvan de openbaarmaking is 

toegestaan blijkens een voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst tussen Fluxys 

en de netgebruiker of aanvrager die de informatie verstrekt ; 

 - elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die Fluxys noodzakelijk 

moet communiceren aan een netgebruiker of een aanvrager om deze netgebruiker of 

aanvrager vervoersdiensten te kunnen aanbieden ; 

 - informatie die openbaar is krachtens de gedragscode, inzonderheid informatie 

betreffende de hoeveelheden gereserveerde en beschikbare capaciteiten. “ 

Om redenen hierboven uiteengezet luidt de Nederlandse tekst van artikel 98 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging als volgt : 

“Art. 98. De nalevingsverantwoordelijke moet erop toezien dat het 

nalevingsprogramma wordt nagekomen met inachtneming van Art. 103 et Art. 104 

hieronder.” 

Om redenen hierboven uiteengezet luidt de Nederlandse tekst van artikel 103 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging als volgt : 

 “ Art. 103. De nalevingsverantwoordelijke ziet samen met de directie van Fluxys erop 

toe dat het nalevingsprogramma in acht wordt genomen. 

 De nalevingsverantwoordelijke heeft de volgende opdrachten: 

 1° het toepassen van de interne en externe voorschriften met betrekking tot 

vertrouwelijkheid, niet-discriminatie en transparantie; 

 2° het verlenen van advies aan de werknemers van Fluxys voor alle vragen in 

verband met de tenuitvoerlegging van dit programma; 

 3° het toetsen van de toepassing van het nalevingsprogramma.” 
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Om redenen hierboven uiteengezet luidt de Nederlandse tekst van artikel 104 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging als volgt : 

 “ Art. 104. Elk personeelslid dat op de hoogte is van een vrijwillige of onvrijwillige 

inbreuk op het nalevingsprogramma dient de nalevingsverantwoordelijke hiervan in 

kennis te stellen.” 

 

Hoofdstuk 10 – Congestiebeleid en daaraan verbonden contractuele bepalingen 

84. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 109 tot en met 111 en 113 tot en met 115 van haar beslissing 

van 8 januari 2004.  

85. Met betrekking tot artikel 106 (i) van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging laat de CREG gelden dat de instemming die de N.V. FLUXYS moet geven 

aangaande de capaciteitsoverdracht tussen de bevrachters uitsluitend geldt voor de 

bevrijding. De overdracht op zich behoeft geen voorafgaandelijk instemming vanwege de 

N.V. FLUXYS. De CREG verwijst hiervoor naar paragraaf 57 van onderhavige beslissing. 

86. Met betrekking tot artikel 107, eerste kader, en 108, laatste lid, van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging moet het begrip “commissie” vervangen 

worden door “CREG” om conform te zijn met artikel 110 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging. 

87. Met betrekking tot artikel 110, eerste lid, van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging stelt de CREG een vertaalfout van het Frans naar het 

Nederlands vast. De Nederlandse tekst stelt dat de N.V. FLUXYS ingevolge de beslissing 

van de CREG de capaciteitstoewijzing “mag” opheffen, terwijl de N.V. FLUXYS conform de 

Franse tekst die capaciteitstoewijzing moet opheffen. Deze materiële vergissing in de 

Nederlandse tekst van artikel 110, eerste lid, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging moet dan ook in die zin verbeterd worden. 

88. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 10°, van de gedragscode uitwerkt, en beslist ze om de artikelen van dit 

hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren. 

Om redenen hierboven uiteengezet wordt artikel 107, eerste kader, van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging als volgt verbeterd: 
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“Art. 107, eerste kader: In geval van congestie bezorgt de vervoersonderneming de 

gegevens aan de CREG. Art. 48 § 1 van de gedragscode.” 

Om redenen hierboven uiteengezet wordt artikel 108, laatste lid, van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging als volgt verbeterd: 

 “Art. 108, laatste lid: In geval van blijvende congestie stelt Fluxys de CREG in kennis 

van de in artikel 48, §1, van de gedragscode vermelde gegevens, en brengt Fluxys 

de desbetreffende bevrachters hiervan op de hoogte.” 

Om redenen hierboven uiteengezet wordt de Nederlandse tekst van artikel 110, eerste lid 

van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging als volgt verbeterd: 

 ”Art.110, eerste lid: Ingevolge de beslissing van de CREG heft Fluxys in voorkomend 

geval de capaciteitstoewijzing op met inachtneming van het gestelde in artikel 48, §4, 

van de gedragscode.” 

Hoofdstuk 11 – Verwerking van aardgas voor eigen gebruik door de 
vervoersonderneming en verschillen in de periodieke energiebalans 

89. De CREG stelt vast dat er rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 117 tot en met 119 van haar beslissing van 8 januari 2004.  

90. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 11°, van de gedragscode uitwerkt, en beslist ze om de artikelen van dit 

hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren. 

Hoofdstuk 12 – Regels betreffende de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming 
of van de netgebruiker en financiële garanties. 

91. De CREG stelt vast dat de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging, wat betreft de aansprakelijkheid, niet voldoende rekening houden met de 

opmerkingen geformuleerd door de CREG in de paragrafen 121 tot en met 129 van haar 

beslissing van 8 januari 2004. 

92. Hiermee geconfronteerd heeft de CREG per aangetekend schrijven met 

ontvangstbewijs van 26 april 2004 aan de N.V. FLUXYS een aantal bijkomende vragen 

gesteld en opmerkingen geformuleerd. Per brief van 10 mei 2004, overhandigd aan de 

CREG per drager, heeft de N.V. FLUXYS hierop geantwoord. Dit antwoord is voor de CREG 
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nog steeds niet voldoende om tot een volledig evenwichtige aansprakelijkheidsregeling te 

komen. 

93. Vooreerst stelt de CREG vast dat in artikel 119 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging de vergoeding van de immateriële schade geleden door de 

bevrachter wordt uitgesloten, terwijl in artikel 121 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging de bevrachter wel gehouden is de immateriële schade van 

de N.V. FLUXYS te vergoeden. Een dergelijk onevenwicht kan door de CREG niet worden 

aanvaard. 

94. Daarnaast stelt de CREG ook vast dat in artikel 120 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging de N.V. FLUXYS ten voordele van zichzelf een 

vrijwaringbeding voorziet voor alles wat gevorderd wordt boven de plafondwaarden. Dergelijk 

vrijwaringbeding is niet voorzien ten voordele van de bevrachter. Dit onevenwicht kan niet 

worden aanvaard. 

95. In het vrijwaringbeding zoals gesteld in artikel 123 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging wordt verwezen naar het begrip “derden”. Het begrip 

“derden” is een zeer ruim begrip, met name iedere rechtspersoon dat geen contractspartij is 

van het overbrengingscontract afgesloten tussen de N.V. FLUXYS en de bevrachter. Dit 

betekent dat hiermee ook bedoeld kan worden iedere eindafnemer. Bijgevolg, stelt zich de 

vraag of hierdoor artikel 123 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging niet in contradictie is met artikel 119, §1, vierde lid, van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging waar verwezen wordt naar “indirecte schade” 

en met artikel 120 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. 

Dergelijke contradicties leiden alleen maar tot interpretatieproblemen en geschillen. 

96. De vraag werd ook gesteld aan de N.V. FLUXYS welke vergoeding zij voorziet in 

geval van verlies van gas, aangezien dit niet duidelijk voortvloeit uit de voorgestelde 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. De CREG heeft het antwoord van 

de N.V. FLUXYS hierop vooralsnog niet ontvangen. 

97. Tot slot, werd door de N.V. FLUXYS nog steeds geen concrete uitleg gegeven over 

de voorgestelde plafondwaarden ten belope van 100.000 EURO en 750.000 EURO. Uit de 

informatie die de CREG gekregen heeft van andere vervoersondernemingen werkzaam in de 

omliggende landen, blijkt dat de plafondwaarden aldaar beduidend hoger liggen. De CREG 

laat ook opmerken dat te lage plafondwaarden een netgebruiker kunnen doen afzien om een 

vordering in te stellen tot het verkrijgen van enige schadevergoeding, daar de kosten 

verbonden aan het verkrijgen van enige schadeloosstelling dermate hoog kunnen zijn dat de 
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uiteindelijke maximale schadevergoeding die netto overblijft voor het slachtoffer (dus na 

aftrek van niet recupereerbare kosten) te verwaarlozen valt. Dit kan niet de bedoeling zijn 

van het instellen van een plafondwaarde. Mogelijke kosten waaraan een netgebruiker bloot 

gesteld kan worden, zijn onder meer de expertisekosten, de gerechtskosten, de erelonen 

van advocaten en andere deskundigen, zoals daar zijn accountants en dergelijke meer. 

Sommige kosten zijn recupereerbaar wanneer het slachtoffer in het gelijk wordt gesteld, 

andere kosten niet. Wanneer het slachtoffer deze kosten in eerste instantie zelf dient te 

provisioneren, dan zal het in de meeste gevallen zich aan een dergelijk avontuur niet wagen, 

gelet op de geringe maximale schadevergoeding onder aftrek van bepaalde kosten die 

sowieso niet recupereerbaar zijn. 

Daarentegen, is de CREG er zich wel van bewust dat zonder beperking van de 

schadevergoeding, elk schadegeval mogelijk tot catastrofale gevolgen kan leiden voor beide 

partijen. Bijkomend kan zich een probleem van verzekerbaarheid stellen, met name dat 

zonder plafondwaarde er geen enkele verzekeringsmaatschappij bereid gevonden kan 

worden tot het verlenen van dekking voor dergelijke onbeperkte risico’s. Rekening houdende 

met deze gegevens acht de CREG het dan ook noodzakelijk om voorlopig per schadegeval 

een plafondwaarde van 500.000 EURO in te voeren, met een jaarlijks maximum van 

1.500.000 EURO. In vergelijking met de soorten van schade die vervoersondernemingen 

werkzaam in de omringende landen al dan niet vergoeden en met hierop van toepassing 

zijnde plafondwaarden, is de CREG van oordeel dat de plafondwaarden van 500.000 EURO 

en 1.500.000 EURO dichter bij de realiteit aanleunen dan de door de N.V. FLUXYS 

weerhouden plafondwaarden in hun aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging. Niets belet de N.V. FLUXYS om aan de hand van statistieken met historische 

gegevens van schadeclaims, verzekeringscontracten, of aan de hand van informatie 

verkregen van andere aardgasvervoersondernemingen andere plafondwaarden voor te 

stellen naar aanleiding van de hernieuwing van de voorlopig opgelegde belangrijkste 

voorwaarden. Deze informatie  zal door de CREG vervolgens nader bestudeerd worden. 

98. In verband met de contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid acht de 

CREG het nodig tussen de N.V. Fluxys en de bevrachter hetzelfde aansprakelijkheidsstelsel 

toe te passen in geval van samenloop en coëxistentie van contractuele en buitencontractuele 

aansprakelijkheid. Dat is de enige manier om op een duidelijke en transparante manier de 

aansprakelijkheid als geheel af te bakenen.  

Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid kan omschreven 

worden als een toestand waarin een contractant zich bevindt wanneer zijn wederpartij niet 

alleen een inbreuk pleegt op het tussen hen aangegane contract, maar deze inbreuk ook een 
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tekortkoming is aan de algemene zorgvuldigheidsplicht en dus door de artikelen 1382-1383 

van het Burgerlijk Wetboek (hierna : B.W.) beheerst wordt. Wanneer de inbreuk van de 

wederpartij buiten het contract staat, dan spreekt men niet over samenloop. Wanneer de fout 

beperkt is tot een contractuele wanprestatie, is er evenmin samenloop.  

Coëxistentie doet zich voor wanneer éénzelfde schadeverwekkend feit aanleiding geeft tot 

buitencontractuele aansprakelijkheid tegenover derden en contractuele aansprakelijkheid 

tegenover de wederpartij. Een contractuele wanprestatie vormt terzelfder tijd een 

onrechtmatige daad tegenover derden. De coëxistentie van contractuele en 

buitencontractuele aansprakelijkheid vereist derhalve altijd een relatie van minstens drie 

partijen. Voor de derde partij wordt elke derde partij bedoeld die geen partij is bij het contract 

van overbrenging.8 

Tussen contractanten ongeacht of de schade voortvloeit uit een contractuele, dan wel uit 

samenloop van contractuele en buitencontractuele fout, blijft de schadevergoeding steeds 

beperkt tot de directe en/of materiële schade. Onder directe en/of materiële schade, wordt 

eveneens begrepen inkomstenverlies van partijen. Alle andere schade wordt uitdrukkelijk 

uitgesloten. In geval van buitencontractuele aansprakelijkheid en/of in geval van coëxistentie 

van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid wordt gevolgschade uitdrukkelijk 

uitgesloten. 

99. Behalve in geval van overmacht beperken de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden de schadeloosstelling betreffende de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de 

artikelen 92, §2 en 93, §2 van de voorlopige belangrijkste voorwaarden terecht niet, vermits 

in beide gevallen bewust en vrijwillig gas werd geïnjecteerd op het ingangspunt of geleverd 

op het afnamepunt terwijl dit gas niet beantwoordt aan de kwaliteitsvereisten en dit zonder 

dat de contractuele partij hiervan vooraf op de hoogte werd gebracht. 

100. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk niet in 

voldoende mate artikel 10, §2, 12°, van de gedragscode uitwerkt voor wat betreft de 

aansprakelijkheden en beslist ze om de artikelen van dit hoofdstuk in hun huidige vorm af te 

keuren. 

Om redenen hierboven uiteengezet legt de CREG voor de afgekeurde artikelen de volgende 

voorlopige belangrijkste voorwaarden op: 

“Art. 118. In geval van contractuele aansprakelijkheid of in geval van samenloop van 

contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid tussen Fluxys en de bevrachter 
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en/of hun verbonden vennootschappen zullen voornoemde partijen uitsluitend 

aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding voor de directe en materiële 

schade in oorzakelijk verband met de fout. Deze schadevergoeding wordt begrensd 

overeenkomstig artikel 121. Alle andere schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.” 

 

“ Art. 119. Met uitzondering van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, wordt in geval 

van buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van Fluxys en/of de bevrachter 

en/of hun verbonden vennootschappen, alsook in geval van coëxistentie van 

contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, uitdrukkelijk iedere 

gevolgschade uitgesloten. Onder gevolgschade wordt verstaan, elk verlies van markt, 

productie, winsten, inkomsten, verlies van roerend en/of onroerend genot  en andere 

gelijkaardige financiële en economische verliezen in oorzakelijk verband met de fout 

waarvan sprake in onderhavig artikel. Voor alle andere schade, evenals indirecte 

schade in oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in onderhavig artikel, is de 

schadevergoeding begrensd overeenkomstig artikel 121. Onder indirecte schade 

wordt verstaan elke directe en materiële schade in hoofde van de derde”. 

 

“ Art. 120. Fluxys is jegens de bevrachter aansprakelijk ten belope van de waarde van 

het door deze bevrachter in het vervoersnet geïnjecteerde gas in geval van verlies 

van dit gas, voor zover dit verlies niet werd veroorzaakt door de bevrachter.” 

 

“Art. 121, §1 Met uitsluiting van de verschuldigde boetes en van de artikelen 92, §2 

en 93, §2 bedraagt de schadevergoeding maximum:  

a/ per schadegeval: een bedrag gelijk aan 500.000 EURO ; 

b/ per contractjaar: een bedrag gelijk aan 1.500.000 EUR per betrokken 

bevrachter tijdens het contractjaar voor al zijn overbrengingscontracten. 

 

§2 De partijen vrijwaren elkaar wederzijds voor alles wat de limieten bepaald in § 1 a 

en b overschrijdt.” 

 

“ Art. 122. De aansprakelijkheid van de partijen uit hoofde van overlijden of lichamelijk 

letsel voortvloeiend uit hun nalatigheid dan wel uit de nalatigheid van een van hun 

vertegenwoordigers, is niet begrensd.” 

 

 
8 De Weerdt, I., “Samenloop en coëxistentie van contractuele en quasi-delictuele aansprakelijkheid in 
het maritiem recht”, Europees vervoerrecht, 1989, nr. 44-50, 544-545. 
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101. De CREG stelt vast dat er gedeeltelijk rekening werd gehouden met de 

opmerkingen geformuleerd in de paragrafen 130 en 131 van haar beslissing van 8 januari 

2004. 

102. In haar aangetekende brief met ontvangstbewijs van 26 april 2004 heeft de CREG 

aan de N.V. FLUXYS een aantal bijkomende vragen gesteld en opmerkingen geformuleerd. 

Per brief van 10 mei 2004, overgemaakt aan de CREG per drager, heeft de N.V. FLUXYS 

hierop geantwoord. 

103. De CREG herhaalt dat artikel 93 van de gedragscode stipuleert dat, wanneer de 

vervoersonderneming aan de netgebruiker voorschotten of bankgaranties vraagt, deze zullen 

afhangen van het te verwachten factuurbedrag, rekening houdend met de contractuele 

betalingstermijnen. De CREG noteert dat in artikel 124 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging de N.V. FLUXYS terecht stelt dat het stelsel van 

bankgaranties en voorschotten zal worden toegepast op alle bevrachters, zonder 

onderscheid. 

104. In de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging past de N.V. 

FLUXYS een bankgarantie toe op contracten met een looptijd van minstens dertig dagen en 

worden voorschotten gevraagd voor contracten met een looptijd van minder of gelijk aan 

dertig dagen. Dit onderscheid kan de CREG aanvaarden omdat uit praktische overwegingen 

het minstens een twintigtal dagen duurt alvorens een netgebruiker vanwege zijn bank-

instelling over een bankgarantie kan beschikken. 

105. Wat de begroting van de bankgarantie betreft, stelt de CREG vast dat de N.V. 

FLUXYS dit beperkt tot een bedrag gelijk aan één zesde (1/6) van het jaarlijks gefactureerde 

bedrag (BTW inbegrepen), toegepast voor alle overbrengingscontracten van de 

desbetreffende bevrachter. Dit komt dus neer op een betalingstermijn van 2 maanden. 

Overeenkomstig artikel 4 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de strijd tegen de 

betaalachterstand bij commerciële transacties moet elke betaling tot vereffening van een 

commerciële transactie, behoudens andersluidende bepalingen, worden uitgevoerd binnen 

een termijn van dertig dagen vanaf de dag die volgt op de datum van ontvangst van de 

factuur door de debiteur. De CREG is van oordeel dat voor de begroting van de bankgarantie 

die termijn dezelfde moet zijn als voor het betalen van een voorschot, teneinde te vermijden 

dat geopteerd zou worden voor korte termijncontracten om alzo te kunnen ontsnappen aan 

het stellen van een bankgarantie. De N.V. FLUXYS maakt zelf het onderscheid tussen 

contracten met een duur van dertig en meer dagen en contracten met een duur van minder 

dan dertig dagen. De CREG kan evenwel niet aanvaarden dat voor contracten met een 

looptijd van minstens dertig dagen een betalingstermijn wordt toegekend van 2 maanden, 
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terwijl voor contracten met een looptijd van minder dan dertig dagen deze betalingstermijn 

niet kan gelden. Bijgevolg, besluit de CREG hieruit dat de bankgarantie maximaal mag 

bedragen het gemiddeld maandelijks bedrag berekend op grond van het totale te verwachten 

factuurbedrag op contractuele jaarbasis voor alle overbrengingscontracten samen die de 

bevrachter heeft afgesloten en dit vanaf de datum van inwerkingtreding van de 

overbrengingscontracten, BTW inbegrepen. Dit impliceert dat de bankgarantie jaarlijks wordt 

herzien op de verjaardag van het aangegane contract op basis van het contract voor het 

volgende jaar. 

106. Het volstaat dat de bankgarantie wordt gesteld dertig kalenderdagen voor de dag 

waarop het contract van kracht wordt. Het feit dat de bankwaarborg wordt gesteld 90 dagen 

na de ondertekening van het contract legt de netgebruikers immers een nodeloze kost op en 

impliceert het risico dat bepaalde netgebruikers langer dan anderen en voor eenzelfde dienst 

een bankwaarborg moeten stellen, vermits niets verplicht dat de ondertekening en de 

inwerkingtreding van het contract door dezelfde termijn worden gescheiden. 

107. Daarnaast stelt de CREG vast dat in artikel 125 (a) van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging de N.V. FLUXYS de uitoefening van een 

“bankgarantie op eerste verzoek” voorstelt. Dit kan door de CREG niet aanvaard worden 

gelet op wat zij heeft uiteengezet in paragraaf 134 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

Een bankgarantie op eerste verzoek is overdreven streng, vermits dit neerkomt op een 

onvoorwaardelijke betalingsgarantie vanwege de bank, zonder dat voorafgaandelijk aan de 

bevrachter de mogelijkheid geboden wordt om vooralsnog zijn vervallen facturen te betalen 

en/of bezwaren te uiten. 

108. Wat betreft de contracten van minder dan dertig dagen, stelt de CREG vast dat ten 

onrechte gesproken wordt van een borg. Het juridisch begrip “borg” betekent niet hetzelfde 

als een “voorschot”, wat een effectieve voorafbetaling inhoudt.  

Voor de contracten van minder dan dertig dagen is het bedrag van het voorschot gelijk aan 

het bedrag van de factuur die met dit contract overeenstemt. Immers, verwijzend naar 

paragraaf 105 van onderhavige beslissing, acht de CREG het noodzakelijk dat de begroting 

van een bankgarantie en een voorschot op dezelfde wijze gebeurd. Het voorschot moet ten 

laatste betaald zijn geworden aan de N.V. FLUXYS de dag van de effectieve 

inwerkingtreding van het contract. 

109. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 12°, van de gedragscode uitwerkt voor wat betreft de financiële 
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garanties, en beslist ze om artikel 124, dat artikel 123 wordt, van dit hoofdstuk in zijn huidige 

vorm goed te keuren en artikel 125, dat artikel 124 wordt, af te keuren. 

Om redenen hierboven uiteengezet legt de CREG volgende voorlopige belangrijkste 

voorwaarden op: 

 “Art. 124, §1. De bevrachter dient, ten allen tijde en ten laatste dertig (30) dagen vóór 

het aanvatten van de dienstverlening, te beschikken over een bankgarantie bij een 

door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (of een gelijkaardig 

organisme van een van de lidstaten van de Europese Unie) erkende bank ten belope 

van een bedrag dat minstens gelijk is aan het gemiddelde maandbedrag (BTW 

inbegrepen) berekend op grond van het totaal te verwachten factuurbedrag voor het 

komende contractjaar en met een resterende looptijd van niet minder dan dertig (30) 

dagen. 

§2. De bevrachter zal jaarlijks, ten laatste op de verjaardag van het lopende 

overbrengingscontract met een resterende looptijd van niet minder dan dertig (30) 

dagen, aan Fluxys het bewijs leveren dat de financiële instelling die de bankwaarborg 

heeft uitgegeven, of een andere financiële instelling die voldoet aan wat in §1 

hierboven werd gesteld, de duurtijd van de bankgarantie heeft verlengd en het bedrag 

ervan heeft aangepast in functie van het gemiddelde maandbedrag (BTW 

inbegrepen) berekend op grond van het totaal te verwachten factuurbedrag voor het 

komende contractjaar.” 

“Art. 125. Voor een overbrengingscontract met een looptijd van minder dan dertig (30) 

dagen stort de bevrachter aan Fluxys, ten laatste op de datum dat de dienstverlening 

wordt aangevat, het te verwachten factuurbedrag (BTW inbegrepen) voor genoemd 

overbrengingscontract.” 

“Art. 126, §1. Indien de bevrachter niet langer voldoet aan de in artikel 124 gestelde 

vereisten, dient hij, op straffe van contractuele fout, zulks onverwijld kenbaar te 

maken aan Fluxys per aangetekend schrijven. De bevrachter beschikt over twintig 

(20) bankdagen om Fluxys het bewijs te leveren van een nieuwe bankgarantie die 

voldoet aan de in artikel 124 gestelde vereisten. Na het verstrijken van de twintig (20) 

bankdagen en bij gebreke van een nieuwe bankgarantie, zal het 

overbrengingscontract van de bevrachter automatisch en van rechtswege opgeschort 

worden.” 

“§2. Bij gebreke aan betaling van de facturen na vervaldatum en na het verstrijken 

van veertien (14) kalenderdagen na ontvangst door de bevrachter van een 
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ingebrekestelling verstuurd door Fluxys per aangetekend schrijven, zal Fluxys het 

recht hebben om een beroep te doen op de bankgarantie. Wanneer Fluxys een 

beroep heeft gedaan op de bankgarantie, zal de bevrachter binnen de twintig (20) 

bankdagen, te rekenen vanaf de datum waarop Fluxys de bankgarantie heeft 

opgevraagd, het bewijs leveren dat de financiële instelling die de bankgarantie heeft 

afgeleverd, het bedrag van de bankgarantie heeft bijgesteld op het niveau zoals 

bepaald in artikel 124, of een nieuwe bankgarantie voorleggen die voldoet aan de 

voorwaarden vermeld in artikel 124. Bij gebreke hieraan zal het 

overbrengingscontract automatisch en van rechtswege opgeschort worden.” 

 

Hoofdstuk 13 – voorwaarden betreffende de opzegging van een vervoerscontract 
waaronder gebeurlijke schadevergoedingen 

110. De CREG stelt vast dat er voldoende rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 132 tot en met 134 van haar beslissing van 8 januari 2004.  

111. Met betrekking tot artikel 126 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging is de CREG van oordeel dat de mogelijkheid tot herziening van het 

overbrengingscontract, met hieraan gekoppeld een onderhandelingstermijn van negentig 

dagen in geval de gaswet, inzonderheid met betrekking tot de toegang tot het vervoersnet, 

zou worden gewijzigd, niet kan worden aanvaard, voor zover het gaat om wetswijzigingen 

die de openbare orde raken. Gaat het om wetswijzigingen die de openbare orde raken dan  

moeten bestaande contracten binnen een redelijke termijn hieraan worden aangepast, 

zonder dat partijen hierover nog kunnen onderhandelen. Een dergelijke herzieningsclausule 

is evenmin voorzien als een belangrijkste voorwaarde in artikel 10, §2, van de gedragscode. 

Daar niet duidelijk gepreciseerd is wat de N.V. FLUXYS juist beoogt met artikel 126 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging en dus deze bepaling vatbaar is 

voor meerdere toepassingen, is de CREG van oordeel dat dit artikel geschrapt moet worden. 

112. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 13°, van de gedragscode uitwerkt en beslist ze om artikel 127 van dit 

hoofdstuk in zijn huidige vorm goed te keuren. 

Om redenen hierboven uiteengezet wordt artikel 126 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging geschrapt. 
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II.3. DE AANGEPASTE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR 
OPSLAG 

II.3.1. ANALYSE VAN DE VOORAFGAANDE OPMERKINGEN VAN DE N.V. FLUXYS 

113. De CREG stelt vast dat, behoudens het juridisch voorbehoud en het verband tussen 

de belangrijkste voorwaarden en de tariefvoorwaarden voor toegang tot het vervoersnet, de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden rekening houden met de opmerkingen die de CREG 

heeft geformuleerd in de paragrafen 151 tot 154 van de beslissing van 8 januari 2004. 

114. In verband met het juridisch voorbehoud verwijst de CREG naar paragraaf 28 van 

onderhavige beslissing. 

115. Betreffende het verband tussen de belangrijkste voorwaarden en de 

tariefvoorwaarden voor toegang tot het vervoersnet verwijst de CREG naar paragraaf 29 van 

onderhavige beslissing. 

II.3.2. ANALYSE VAN DE DEFINITIES 

116. In verband met de analyse van de definities roept de CREG dezelfde opmerkingen 

in als bij de definities die de N.V. FLUXYS heeft opgenomen in de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging. De CREG verwijst in dit verband eveneens naar de 

paragrafen 35 en 36 van de beslissing van 8 januari 2004 en naar de paragrafen 31 en 32 

van onderhavige beslissing, voor zover de definities die erin worden besproken, zijn 

opgenomen in de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag. 

117. De CREG stelt vast dat het begrip “opslagcapaciteit”, gedefinieerd in artikel 1, 34° 

van de gedragscode op een andere manier wordt gedefinieerd in de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden. De CREG stelt vast dat deze nieuwe definitie deze van de 

gedragscode niet tegenspreekt en de tekst van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

verduidelijkt. Ze ziet bijgevolg geen reden om zich hiertegen te verzetten. 

118. Gelet op het voorgaande beslist de CREG de definities van de pagina’s 7 tot 9 van 

de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag goed te keuren, met uitzondering van 

enerzijds de definities van de termen “overbrenging in België”, “capaciteit” en “eindafnemer” 

die zullen worden geschrapt en anderzijds van de term “dag of gasdag” die uitsluitend zal 

worden vervangen door “gasdag”, voor de redenen uiteengezet in paragraaf 31 van 

onderhavige beslissing. 
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II.3.3. ANALYSE VAN DE AANGEPASTE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN 

119. De CREG stelt vast dat de hoofdstukken van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor opslag die hierna worden geanalyseerd, in grote mate verschillen van de 

belangrijkste voorwaarden van de N.V. FLUXYS die de CREG heeft afgekeurd in haar 

beslissing van 8 januari 2004, zowel wat de structuur als wat de inhoud ervan betreft. 

Hoofdstuk 1 – Berekeningsmethodologie van de bruikbare en beschikbare capaciteit 

120. De CREG stelt vast dat rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 156 tot 162, 164, 166 tot 168, 170 en 172 tot 177 van de 

beslissing van 8 januari 2004. 

121. In verband met de artikelen 6, 16, 18 en 19 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor opslag en de paragrafen 161 en 174 van de beslissing van 8 januari 2004 

van de CREG hierover, verwijst de CREG naar haar voorafgaande opmerking in paragraaf 

23 van onderhavige beslissing. 

122. In verband met de artikelen 7, 11, 22, 26 en 28 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor opslag en de paragrafen 163, 165, 169 en 171 van de beslissing van 8 

januari 2004 van de CREG hierover, verwijst de CREG naar haar voorafgaande opmerking 

in paragraaf 25 van onderhavige beslissing. 

123. De CREG stelt evenwel vast dat de titel van de Nederlandse tekst van het eerste 

hoofdstuk anders is dan de Franse vertaling ervan. De correcte vertaling van de Franse tekst 

in het Nederlands is: “Berekeningsmethodologie van de bruikbare en beschikbare capaciteit”. 

124. Inzake artikel 6 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag beslist 

de CREG, om het begrip van de tekst te vergemakkelijken en duidelijk aan te tonen dat dit 

artikel de methodologie betreft en geen definitie is, om de eerste regel van de tekst “Het 

nuttige volume is het deel van het totale volume dat door Fluxys wordt bepaald...” te 

vervangen door de tekst “Het nuttige volume wordt door Fluxys bepaald...”. Daarom wijst de 

CREG artikel 6 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag af. 

125. In verband met de Nederlandse tekst van artikel 10, eerste lid, van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag stelt de CREG vast dat de woorden “et sur base de” 

uit de Franse tekst niet in het Nederlands werden vertaald. De CREG is van mening dat, met 

dien verstande dat deze vertaalfout wordt gecorrigeerd, zij de goedkeuring van artikel 10 van 

de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag niet verhindert. 

126. In verband met artikel 15 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

opslag stelt de CREG vast dat in het derde lid in de Franse tekst “les capacités” moet 
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worden gelezen in plaats van “la capacité”. De CREG is van mening dat, met dien verstande 

dat deze vertaalfout wordt gecorrigeerd, zij de goedkeuring van artikel 15 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag niet verhindert. 

127. Gelet op het voorgaande is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10 §2, 1°, van de gedragscode uitwerkt en beslist ze de artikelen van dit 

hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van artikel 6 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag. 

Om redenen hierboven uiteengezet, legt de CREG voor dit artikel de volgende voorlopige 

belangrijkste voorwaarden op: 

“Art.6, eerste lid. Het nuttige volume wordt door Fluxys bepaald om, rekening 

houdend met de exploitatievoorwaarden van de opslag, een debiet en functionele 

uitzendvoorwaarden (inzonderheid druk) mogelijk te maken die verenigbaar zijn met 

de geologische eigenschappen van de bergruimte”. 

Om redenen hierboven uiteengezet moet de Franse tekst van artikel 15, derde lid, als volgt 

worden gelezen: 

“Art.15, troisième alinéa. Les capacités d’injection et d’émission de base 

effectivement à la disposition des utilisateurs du stockage de Loenhout pour une 

journée gazière, sont égales respectivement à la capacité d’injection et d’émission de 

base allouée (et non interrompue), multipliées respectivement par le Volume 

Correction Factor Injection (VCFI) et le Volume Correction Factor Withdrawal (VCFW) 

de la journée gazière considérée”. 

Om redenen hierboven uiteengezet moet de titel van het eerste hoofdstuk van de 

Nederlandse versie van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag worden 

gelezen als volgt: «Berekeningsmethodologie inzake bruikbare en beschikbare capaciteit ». 

Om redenen hierboven uiteengezet moet de Nederlandse tekst van artikel 10, eerste lid, van 

de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag als volgt worden gelezen:  

«Art. 10, eerste lid. De totale injectie- en uitzendcapaciteit van de opslag van 

Loenhout worden bepaald door Fluxys rekening houdende met de gangbare 

gebruiken en gewoontes die algemeen bekend zijn en nageleefd worden binnen de 

sector op basis van:  ». 
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Hoofdstuk 2 – Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit als bedoeld in 
artikel 47 §2 van de gedragscode 

128. De CREG stelt vast dat rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in paragraaf 232 van de beslissing van 8 januari 2004. Daarom is de CREG 

van oordeel dat dit hoofdstuk artikel 10, §2, 2°, van de gedragscode in voldoende mate 

uitwerkt en beslist ze de artikelen van dit hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren. 

Hoofdstuk 3 – Capaciteitstoewijzingsregels en de manier waarop onderbreekbare 
capaciteit wordt aangeboden 

129. De CREG stelt vast dat rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 179, 180 en 182 tot 188 van de beslissing van 8 januari 2004. 

130. De CREG stelt evenwel vast dat de titel van het derde hoofdstuk niet correct werd 

vertaald van het Frans naar het Nederlands. De correcte vertaling van de Franse tekst in het 

Nederlands is: “Capaciteitstoewijzingsregels en de manier waarop onderbreekbare capaciteit 

wordt aangeboden”. 

131. In verband met de Franse tekst van artikel 36, eerste lid van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag stelt de CREG een taalfout vast en moet het eerste 

lid als volgt worden gelezen: “par priorité aux demandeurs approvisionnant des entreprises 

de distribution ou des clients...” in plaats van “par priorité au demandeurs approvisionnant 

des entreprises de distributions ou de clients...”. 

132. In het tweede lid van artikel 36 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

opslag neemt de N.V. FLUXYS het Slochterengas op in de ratio die wordt gebruikt voor de 

verdeling van de capaciteiten tussen de opslaggebruikers. Daar het gaat om voorraden rijk 

gas is de CREG van mening dat het niet correct is arm gas in de berekening op te nemen. 

Naar aanleiding van een recente analyse, die voor advies voorligt op de algemene Raad van 

de CREG op het ogenblik van onderhavige beslissing, besluit het Directiecomité van de 

CREG dat de L-gas markt een gescheiden markt is. Bovendien is geweten dat de 

seizoenflexibiliteit van de invoercontracten voor Slochterengas veel groter is dan deze die 

beschikbaar of economisch verantwoord is voor de invoeren van rijk gas. De CREG beseft 

dat in piekperioden een gedeelte rijk gas wordt omgezet in arm gas, maar deze 

omstandigheid primeert niet op bovenstaande overwegingen. Artikel 36, tweede lid, van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag wordt dus verworpen. 
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133. In verband met de artikelen 36 tot 38 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

voor opslag en de paragrafen 178, 181 en 190 van de beslissing van 8 januari 2004 van de 

CREG hierover, verwijst de CREG naar haar voorafgaande opmerking in paragraaf 22 van 

onderhavige beslissing. In het bijzonder herhaalt de CREG, bij de uitwerking van het 

indicatief vervoersprogramma, haar eis dat rekening zou worden gehouden met: 

 de bepalingen van de artikelen 6, 2°, 10, §3 en 54 van de gedragscode; 

 de mogelijkheid om contracten met een looptijd van minder dan een jaar aan te bieden. 

134. Gelet op het voorgaande is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 3°, van de gedragscode uitwerkt en beslist ze de artikelen van dit 

hoofdstuk in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van artikel 36, tweede lid, 

van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag. 

Om redenen hierboven uiteengezet, legt de CREG voor dit artikel de volgende voorlopige 

belangrijkste voorwaarden op: 

“Art.36, tweede lid. Dit voorrangsrecht bij toewijzing wordt eenmaal per jaar voor elke 

aanvrager berekend en is gelijk aan: de bruikbare opslagcapaciteit vermenigvuldigd 

met een ratio in verhouding tot de afnamecapaciteit van de aanvrager (berekend op 4 

januari vóór de aanvang van het opslagseizoen in kwestie) voor de bevoorrading van 

de distributieondernemingen en de niet in aanmerking komende afnemers van rijk 

gas vergeleken met die van alle aanvragers voor de bevoorrading van diezelfde 

afnemers. Indien er beschikbare capaciteiten overblijven nadat dit voorrangsrecht in 

aanmerking werd genomen, worden deze capaciteiten bij voorrang toegewezen aan 

de aanvragers die distributieondernemingen of afnemers die niet de hoedanigheid 

van in aanmerking komende afnemers hebben, bevoorraden met Slochterengas. Het 

voorrangsrecht bij toewijzing van deze aanvragers wordt eenmaal per jaar berekend 

en is voor elke aanvrager gelijk aan: de nog beschikbare opslagcapaciteit 

vermenigvuldigd met een ratio in verhouding tot de afnamecapaciteit van de 

aanvrager (berekend op 4 januari vóór de aanvang van het opslagseizoen in kwestie) 

voor de bevoorrading van de distributieondernemingen en de niet in aanmerking 

komende afnemers van Slochteren-gas vergeleken met die van alle aanvragers voor 

de bevoorrading van diezelfde afnemers.” 

Om redenen hierboven uiteengezet, moet de Franse tekst van het eerste lid van artikel 36 

van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor bevoorrading als volgt worden gelezen: 

“Art. 36, premier alinéa. L’allocation des capacités de stockage se fait par priorité aux 

demandeurs approvisionnant des entreprises de distribution ou des clients n’ayant 
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pas la qualité de clients éligibles (clients non-éligibles) en Belgique conformément à 

l’article 15/11 §2 de la Loi gaz.” 

Om redenen hierboven uiteengezet, moet de titel van het derde hoofdstuk van de 

Nederlandse versie van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag als volgt 

worden gelezen: “Capaciteitstoewijzingsregels en manier waarop onderbreekbare capaciteit 

wordt aangeboden”. 

Hoofdstuk 4 – Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit en de 
manier waarop deze regels in de vervoerscontracten worden vastgelegd 

135. De CREG stelt vast dat rekening werd gehouden met de opmerkingen geformuleerd 

in de paragrafen 189, 191 en 193 tot 194 van de beslissing van 8 januari 2004. 

136. In verband met artikel 42 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

verwijst de CREG naar paragraaf 55 van onderhavige beslissing. De betekenis van de 

“bijbehorende kenmerken” is niet duidelijk. Het moet bijvoorbeeld mogelijk zijn vaste 

capaciteit als onderbreekbare capaciteit op de secundaire markt aan te bieden. De CREG is 

bijgevolg van oordeel dat de woorden “en de bijbehorende kenmerken” uit dit artikel moeten 

worden geschrapt. Om deze reden verwerpt de CREG artikel 42 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag. 

137. In verband met artikel 43 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

en paragraaf 192 van de beslissing van 8 januari 2004 van de CREG hierover, verwijst de 

CREG naar haar voorafgaande opmerking in paragraaf 22 van onderhavige beslissing. In het 

indicatief vervoersprogramma moet een datum voor de commercialisering van 

gedissocieerde opslagcapaciteiten worden opgenomen. 

138. In verband met de Nederlandse tekst van artikel 44 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor opslag stelt de CREG vast dat dit artikel verwijst naar artikel 48 terwijl de 

Franse tekst van artikel 44 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

verwijst naar artikel 50. De CREG is van mening dat deze materiële fout in de Nederlandse 

tekst van artikel 44 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag de CREG niet 

verhindert dit artikel goed te keuren op voorwaarde dat ze wordt gecorrigeerd. 

139. In verband met artikel 45 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

stelt de CREG vast dat rekening werd gehouden met de opmerkingen die zij heeft 

geformuleerd in paragraaf 195 van de beslissing van 8 januari 2004. Overeenkomstig de 

opmerking geformuleerd in paragaaf 56 van onderhavige beslissing, blijkt het evenwel 

overdreven om van de overdrager en de overnemer te eisen dat zij Fluxys schriftelijk van de 

overdracht op de hoogte brengen “minstens een maand vóór de datum van de 
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dienstverlening”. Deze termijn moet worden ingekort tot maximum een dag zodra de termijn 

waarvan sprake in artikel 100 van de gedragscode zal zijn verstreken. Inmiddels kan deze 

termijn van kennisgeving niet meer bedragen dan een redelijke termijn van 5 dagen. 

Bijgevolg beslist de CREG dat het tweede lid van artikel 45 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor opslag wordt verworpen en beslist zij de volgende belangrijkste 

voorwaarden op te leggen: “De overdrager en de overnemer die een akkoord van 

capaciteitsoverdracht zonder bevrijding van de overdrager hebben gesloten, moeten Fluxys 

hiervan schriftelijk in kennis stellen bij ter post aangetekend schrijven, uiterlijk 5 dagen vóór 

de datum van de overdracht. Deze notificatie gebeurt elektronisch en met een termijn van 

één dag zodra het systeem in uitvoering van artikel 8, tweede lid van de gedragscode 

beschikbaar wordt”. 

140. In verband met artikel 46 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

verwijst de CREG naar de opmerkingen die zij formuleerde in paragraaf 195 van de 

beslissing van 8 januari 2004. Zij laat vooral gelden dat de instemming van de N.V. FLUXYS 

enkel betrekking kan hebben op de bevrijding, maar niet op de overdracht als dusdanig. De 

CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 57 van onderhavige beslissing. De woorden “op 

voorhand” betreffen enkel de kennisgeving van de bevrijding en niet de overdracht zelf. De 

toelating die de N.V. FLUXYS al dan niet geeft om de bevrijding te aanvaarden, kan enkel 

afhangen van de vier voorwaarden die zijn opgesomd in artikel 46 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag. Zodra deze vier voorwaarden zijn vervuld, wordt de 

toelating van de N.V. FLUXYS betreffende de bevrijding als verworven beschouwd. 

De CREG heeft geen bezwaren in verband met de voorwaarde opgenomen onder het eerste 

streepje (“- de overdracht strekt zich uit over de resterende looptijd van het opslagcontract”), 

met dien verstande dat deze bepaling de overnemer niet verhindert nadien aan wie dan ook 

de capaciteit die hij heeft verworven, opnieuw over te dragen, eveneens met bevrijding, 

inclusief de eerste overdrager, mits naleving van de andere in dit artikel opgesomde 

voorwaarden. De CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 57 van onderhavige 

beslissing. 

De CREG stelt een materiële fout vast in de Franse tekst van artikel 46 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag. De eerste zin van het tweede streepje moet als volgt 

worden gelezen: “Le cessionaire obtient, pour l’utilisation des capacités de stockage cédées, 

l’accès aux installations de stockage de Fluxys conformément au code de bonne conduite”. 

141. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk artikel 10, §2, 4°, 

van de gedragscode in voldoende mate uitwerkt en beslist ze de artikelen van dit hoofdstuk 

in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van de artikelen 42 en 45, tweede lid, 

van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag. 
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Om redenen hierboven uiteengezet legt de CREG voor deze artikelen de volgende 

belangrijkste voorwaarden op: 

“Art. 42. De capaciteitsoverdracht met of zonder bevrijding van de overdrager houdt 

in dat alle contractuele rechten en verplichtingen overgedragen worden, zonder 

wijziging ten opzichte van Fluxys.” 

“Art. 45, tweede lid. De overdrager en de overnemer die een akkoord van 

capaciteitsoverdracht zonder bevrijding van de overdrager hebben gesloten, moeten 

Fluxys hiervan schriftelijk in kennis stellen bij ter post aangetekend schrijven, uiterlijk 

5 dagen vóór de datum van de overdracht. Deze notificatie gebeurt elektronisch en 

met een termijn van één dag zodra het systeem in uitvoering van artikel 8, tweede lid 

van de gedragscode beschikbaar wordt.” 

Om redenen hierboven uiteengezet moet de Nederlandse tekst van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag als volgt worden gelezen: 

« Art.44. Onverminderd het gestelde in Art. 47 moet het opslagvolume waarover de 

overdrager na overdracht beschikt, groter blijven dan of gelijk blijven aan het saldo op 

zijn rekening gas op voorraad in overeenstemming met Art. 50. » 

Om redenen hierboven uiteengezet moet de Franse tekst van de eerste zin van de tweede 

voorwaarde van artikel 46 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag als 

volgt worden gelezen: 

«Art. 46.  le cessionnaire obtient, pour l’utilisation des capacités de stockage cédées, 

l’accès aux installations de stockage de Fluxys, conformément au code de bonne 

conduite. » 

Hoofdstuk V – Evenwicht van aardgasstromen in de opslaginstallatie 

142. De CREG stelt vast dat rekening werd gehouden met de opmerkingen geformuleerd 

in de paragrafen 196 tot 204 van de beslissing van 8 januari 2004. 

In verband met artikel 50 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag stelt de 

CREG vast dat het de indruk wekt dat de N.V. FLUXYS gemachtigd is, in bepaalde gevallen 

die niet worden gedefinieerd, genomineerde injecties te aanvaarden, gedaan door een 

opslaggebruiker terwijl zijn rekening gas op voorraad (in volume) het hem toegewezen 

volume heeft bereikt. De CREG merkt op dat, in dit geval, de N.V. FLUXYS niet alleen de 

mogelijkheid heeft, maar ook verplicht is genomineerde injecties van deze opslaggebruiker te 

weigeren. Bijgevolg moet artikel 50 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

opslag worden afgekeurd. 
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143. In verband met artikel 52 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

is de CREG van mening dat de N.V. FLUXYS legitiem een dergelijke verplichting kan 

opleggen, maar dat het artikel onnauwkeurig en onvolledig is. De CREG is bovendien van 

oordeel dat de voorgestelde beperking nog over de jaren kan evolueren, onder meer in 

functie van de gemaakte investeringen te Loenhout teneinde het opslagvolume en de injecte- 

en emissiecapaciteiten te verhogen. Bijgevolg, dient deze beperking te worden uitgewerkt in 

het indicatief vervoersprogramma eerder dan in de belangrijkste voorwaarden. De CREG 

beslist voor die reden dit te verwerpen en voor artikel 52 voorlopige belangrijkste 

voorwaarden op te leggen. 

144. In verband met artikel 53 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

kan de CREG niet aanvaarden dat slechts 95% van de opbrengst van de verkoop van deze 

gashoeveelheid onder aftrek van de naar redelijkheid door de N.V. FLUXYS gemaakte 

kosten, aan de opslaggebruiker worden terugbetaald. Daarom beslist de CREG om de 

termen “de opslaggebruiker 95% terug te betalen van de opbrengst van de verkoop” te 

vervangen door “de opslaggebruiker de opbrengst van de verkoop terug te betalen”. Om 

deze reden verwerpt de CREG het laatste punt van het laatste lid van dit artikel. 

Deze beslissing doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om een systeem van boetes voor de 

capaciteitsoverschrijdingen in te voeren. Het is immers wenselijk specifieke sancties voor de 

niet-naleving van de contracten in te voeren. De N.V. FLUXYS is vrij voorstellen in die zin te 

doen. 

145. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk artikel 10, §2, 5°, 

van de gedragscode in voldoende mate uitwerkt en beslist ze de artikelen van dit hoofdstuk 

in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van de artikelen 50, 52 en 53, laatste 

lid, tweede punt, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag. 

Om redenen hierboven uiteengezet legt de CREG voor deze artikelen de volgende 

belangrijkste voorwaarden op: 

“Art.50. Het saldo op de rekening gas op voorraad (in volume) van een 

opslaggebruiker mag het aan deze gebruiker toegewezen opslagvolume niet te 

boven gaan (rekening houdend met de op de secundaire markt overgedragen 

opslagcapaciteit). 

Fluxys wijst de genomineerde injectiecapaciteit van een opslaggebruiker af wanneer 

het volume op de rekening gas op voorraad het opslagvolume bereikt dat aan hem is 

toegewezen.” 
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“Art.52. Om de globale performanties van de opslaginstallatie in Loenhout in een 

multi gebruikers omgeving te bewaren, mag Fluxys vereisen dat het volume op de 

rekening gas op voorraad van iedere gebruiker van de opslag gedurende de 

uitzendperiode niet lager mag zijn, vóór de datum en onder de voorwaarden bepaald 

in het indicatief vervoersprogramma, dan 30% van het opslagvolume dat toegewezen 

is aan iedere opslaggebruiker. 

Fluxys wijst de genomineerde emissies van een opslaggebruiker die leiden tot een 

(neerwaartse) overschrijding van de in het vorige lid voorziene drempel af.” 

“Art.52 bis. De rekening gas op voorraad (in volume) van de opslaggebruiker moet 

aan het einde van de injectieperiode groter zijn dan of gelijk aan 30% van het 

opslagvolume dat aan deze gebruiker is toegewezen. 

Indien Fluxys tijdens de injectieperiode vaststelt dat de volledige injectiecapaciteit die 

aan een opslaggebruiker is toegewezen, tijdens de resterende looptijd van de 

injectieperiode continu moet worden gebruikt opdat de rekening gas op voorraad van 

deze gebruiker de drempel van 30% van het opslagvolume dat hem werd 

toegewezen, zou bereiken, zonder voor deze berekening rekening te houden met de 

eventuele op de secundaire markt overgedragen of verworven capaciteiten, kan 

Fluxys: 

- de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker verhogen ten belope van de 

hoeveelheid gas die ontbreekt ten opzichte van zijn opslagvolume, tot deze  

drempel van 30% is bereikt en, 

- aan de opslaggebruiker 100% van de kosten die zijn gemaakt voor de aankoop 

van deze hoeveelheid gas, verhoogd met de naar redelijkheid door Fluxys 

gemaakte kosten, factureren.” 

“Art. 53, laatste lid, tweede punt: de opslaggebruiker de opbrengst van de verkoop 

van deze gashoeveelheid terugbetalen, onder aftrek van de naar redelijkheid door 

Fluxys gemaakte kosten.” 

 

Hoofdstuk 6 – Tijdseenheid en tolerantiewaarden als bedoeld in artikelen 52 en 53 van 
de gedragscode 

146. De CREG stelt vast dat rekening werd gehouden met de opmerkingen geformuleerd 

in de paragrafen 205 tot 210 van de beslissing van 8 januari 2004. 
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147. In verband met artikel 56 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

stelt de CREG evenwel vast dat het de indruk wekt dat de N.V. FLUXYS gemachtigd is, in 

bepaalde gevallen die niet worden gedefinieerd, injectie- en/of uitzendnominaties te 

aanvaarden, gedaan door een opslaggebruiker zelfs wanneer deze nominaties de 

capaciteiten waarover deze opslaggebruiker beschikt, overschrijden. De CREG merkt op dat, 

in dit geval, de N.V. FLUXYS niet alleen de mogelijkheid heeft, maar verplicht is 

injectienominaties voor deze opslaggebruiker te weigeren. 

148. In verband met artikel 57 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

verwijst de CREG naar haar voorafgaande opmerking in paragraaf 23 van onderhavige 

beslissing. 

149. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk artikel 10, §2, 6°, 

van de gedragscode in voldoende mate uitwerkt en beslist ze de artikelen van dit hoofdstuk 

in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van artikel 56 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag. 

Om redenen hierboven uiteengezet, legt de CREG voor dit artikel de volgende belangrijkste 

voorwaarden op: 

“Art. 56. Fluxys wijst nominaties op injectie- of uitzendcapaciteit af die de injectie- en 

uitzendcapaciteit waarover een opslaggebruiker beschikt, te boven gaan”. 

Hoofdstuk 7 – Regels betreffende de bundeling van onevenwichten door de 
netgebruikers en de daaraan verbonden contractuele bepalingen 

150. De CREG stelt vast dat de titel van het zevende hoofdstuk van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag niet correct werd vertaald van het Frans naar het 

Nederlands. De correcte vertaling van “agregation” is niet “goedkeuring”, maar “bundeling”. 

Deze vertaalfout moet dus worden verbeterd.  

151. De CREG stelt vast dat artikel 10, §2, 7° van de gedragscode niet van toepassing is 

op de opslagcapaciteit. Artikel 58 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden luidt 

evenwel als volgt: « Dit hoofdstuk is niet van toepassing op de opslaginstallaties ». De 

CREG is van oordeel dat alle hoofdstukken van de belangrijkste voorwaarden van de N.V. 

FLUXYS van toepassing zijn op de opslaginstallaties en veronderstelt dat er dient te staan : 

“Artikel 10, §2, 7°, van de gedragscode is niet van toepassing op de opslaginstallaties.” 

152. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk artikel 10, §2, 7°, 

van de gedragscode in voldoende mate uitwerkt en beslist ze de artikelen van dit hoofdstuk 

in hun huidige vorm goed te keuren. 
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Om redenen hierboven uiteengezet, dient artikel 58 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor opslag als volgt gelezen te worden: “Art. 58. Artikel 10, §2, 7°, van de 

gedragscode is niet van toepassing op de opslaginstallaties.” 

Om redenen hierboven uiteengezet, moet de Nederlandse titel van hoofdstuk VII van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag als volgt worden gelezen: “Regels inzake 

de bundeling van onevenwichten door de netgebruikers en de daaraan verbonden 

contractuele bepalingen”. 

Hoofdstuk 8 – Vereisten inzake aardgaskwaliteit 

153. De CREG stelt vast dat voldoende rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in de paragrafen 211 en 213 tot 217 van de beslissing van 8 januari 2004. 

154. In verband met de artikelen uit dit hoofdstuk, vooral in de afdelingen 1 “Opslag van 

Loenhout” en 3 “Niet-nakoming van gaskwaliteitsvereisten” roept de CREG de algemene 

principes in die reeds hierboven werden aangehaald in paragraaf 78 van onderhavige 

beslissing. In het specifieke kader van de opslagactiviteit van de N.V. FLUXYS laat de CREG 

bovendien gelden dat een net- en/of opslaggebruiker van Loenhout niet aansprakelijk kan 

worden gesteld voor de eventuele wijzigingen in de gaskwaliteit die zich zouden voordoen na 

de injectie van zijn gas in het net, vermits hij geen enkele vat heeft op het gas dat in het net 

wordt geïnjecteerd, dat hij niet de oorzaak van deze eventuele kwaliteitswijzigingen kan zijn 

en dat hij volledig afhankelijk is van de net- en/of opslagbeheerder zowel voor de opvolging 

van de kwaliteit als voor eventuele interventies om de gaskwaliteit te rectifiëren. 

Krachtens dit principe kan het hoofdstuk “Vereisten inzake aardgaskwaliteit” niet op de 

opslag van Loenhout worden toegepast. Het gas dat in Loenhout wordt geïnjecteerd, wordt 

immers noodzakelijkerwijze eerst geïnjecteerd in het vervoersnet van de N.V. FLUXYS en 

het uit Loenhout uitgezonden gas wordt vóór levering noodzakelijkerwijze overgebracht via 

het vervoersnet van de N.V. FLUXYS. Indien de N.V. FLUXYS specifieke eisen stelt voor het 

gas dat op een ingangspunt van het vervoersnet wordt geïnjecteerd om in de opslag van 

Loenhout te worden geïnjecteerd, moeten deze eisen uitsluitend worden opgenomen in de 

belangrijkste voorwaarden voor overbrenging. De CREG verwijst in dit verband naar 

paragraaf 76 van onderhavige beslissing. Op basis daarvan beslist de CREG de artikelen 59, 

60 en 63 tot en met 66 waarvoor de CREG voorlopige belangrijkste voorwaarden oplegt, af 

te keuren. 

155. In verband met artikel 59 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

onderstreept de CREG bovendien dat zij in paragraaf 212 van de beslissing van 8 januari 
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2004 drie voorwaarden heeft gesteld waarvan minstens één moet vervuld zijn opdat de 

CREG zou aanvaarden dat de vereisten inzake aardgaskwaliteit verschillend zijn op de 

ingangspunten van het net en op het ingangspunt van de opslag van Loenhout. Vermits zij in 

de aangepaste belangrijkste voorwaarden de vereiste uitleg niet heeft gevonden, heeft de 

CREG enkele opmerkingen geformuleerd en enkele vragen aan de N.V. FLUXYS gesteld in 

een aangetekende brief met ontvangstbewijs gedateerd van 26 april 2004. De CREG heeft 

op deze vragen geen bevredigend antwoord gekregen en verwerpt voor die reden dit artikel. 

De CREG wil een technische nota ontvangen waarin de redenen worden beschreven 

waarom het CO2-gehalte in de opslag van Loenhout lager dan 2% moet zijn. 

156. In verband met artikel 60 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

erkent de CREG het legitieme karakter van de vereiste die er wordt geformuleerd, maar acht 

een nieuwe formulering nodig ingevolge de verwerping van artikel 59 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag. 

157. In verband met artikel 61 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

onderstreept de CREG dat het in paragraaf 75 van onderhavige beslissing geformuleerde 

commentaar eveneens geldt voor de kwaliteitsvereisten die van toepassing zijn voor de 

opslaginstallaties van de N.V. FLUXYS. Een aanpassing van de gaskwaliteitsspecificaties 

vereist een wijziging van de belangrijkste voorwaarden, die ter goedkeuring aan de CREG 

wordt voorgelegd. 

158. In verband met artikel 62 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

en paragraaf 214 van de beslissing van 8 januari 2004 van de CREG hierover, verwijst de 

CREG naar haar voorafgaande opmerking in paragraaf 23 van onderhavige beslissing. De 

CREG wijst voor die reden dit artikel af. 

159. In verband met artikel 62 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

stelt de CREG bovendien vast dat de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

moeten verwijzen naar de vereisten inzake aardgaskwaliteit aan de ingangspunten van haar 

opslaginstallaties en is ze bijgevolg van mening dat deze belangrijkste voorwaarden  niet 

kunnen verwijzen naar de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging wat deze 

kwaliteitsvereisten betreft. De CREG vraagt dus dat de tabel opgenomen in artikel 88 in de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging eveneens in dit artikel 62 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag wordt opgenomen. 

160. In verband met de artikelen van afdeling 3 “Niet-nakoming van de 

gaskwaliteitsvereisten” verwijst de CREG naar paragraaf 78 van onderhavige beslissing. De 

CREG acht het bijgevolg nodig de artikelen 63 tot en met 66, opgenomen in de aangepaste 
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belangrijkste voorwaarden voor opslag, af te keuren en voor deze artikelen voorlopige 

belangrijkste voorwaarden op te leggen. 

161. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk artikel 10, §2, 8°, 

van de gedragscode in voldoende mate uitwerkt en beslist ze de artikelen van dit hoofdstuk 

in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van de artikelen 59, 60 en 62 tot en 

met 66 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag. 

Om redenen hierboven uiteengezet, legt de CREG voor deze artikelen de volgende 

belangrijkste voorwaarden op: 

“Art.59. Fluxys ziet toe op de kwaliteit van het gas dat effectief wordt geïnjecteerd in 

de opslaginstallatie van Loenhout.” 

“Art. 60. Onverminderd artikel 59 kunnen de belangrijkste voorwaarden voor de 

overbrenging in België voorzien in specifieke gaskwaliteitsvereisten voor het gas dat 

op een ingangspunt van het overbrengingsnet wordt geïnjecteerd met het oog op 

injectie in de opslag van Loenhout.” 

(…) 

“Art. 62. Fluxys stelt de opslaggebruiker in kennis van de ontwikkeling van de LNG-

kwaliteit die in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt opgeslagen. De 

opslaggebruiker dient al het nodige te doen (gas injecteren en/of uitzenden) om te 

zorgen dat het opgeslagen gas voldoet aan de gaskwaliteitsvereisten die van 

toepassing zijn op de overbrenging in België voor rijk gas (H-gas of hoogcalorisch 

gas), zoals opgenomen in de tabel hieronder. De toepassingsvoorwaarden van dit 

artikel zijn nader omschreven in de operationele regels van de 

piekbesnoeiingsinstallatie die bij het opslagcontract zijn gevoegd.” 

« Afdeling 3 – Niet-nakoming van de gaskwaliteitsvereisten in de opslag van  

Dudzele » 

“Art. 63. Fluxys is gerechtigd om de injectie in de opslaginstallaties van Dudzele van 

LNG die de kwaliteitsvereisten vermeld in afdeling 2 van dit hoofdstuk niet nakomt, te 

weigeren, maar levert redelijke inspanningen om deze te aanvaarden. Er wordt 

overeengekomen dat Fluxys, wanneer ze LNG heeft aanvaard dat niet voldoet aan de 

kwaliteitsvereisten, redelijke inspanningen levert om dat LNG conform te maken aan 

de kwaliteitsspecificaties, onder voorbehoud dat de opslaggebruiker de directe 

kosten, uitgaven en verliezen gebonden aan de behandeling van het LNG draagt 
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(hierbij o.a. inbegrepen de kosten verbonden met de scheiding van het LNG buiten 

specificatie en met de behandeling te wijten aan de aantasting van het LNG van 

andere gebruikers van de opslaginstallatie en, indien Fluxys een beroep doet op 

andere beschikbare mogelijkheden, stroomafwaarts van de piekbesnoeiings-

installatie, om het gas conform te maken aan de kwaliteitsvereisten, de kosten 

verbonden aan deze behandeling). 

Met dien verstande dat Fluxys alle redelijke inspannignen levert om deze kosten, 

uitgaven en verliezen tot een minimum te beperken.” 

“Art. 64. Als LNG, dat niet voldoet aan de in afdeling 2 van dit hoofdstuk vermelde 

gaskwaliteitsvereisten in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt 

geïnjecteerd zonder dat Fluxys de kwaliteit ervan vooraf heeft aanvaard, dient de 

betrokken opslaggebruiker Fluxys schadeloos te stellen voor alle redelijke en directe 

kosten, uitgaven en verliezen (hierbij o.a. inbegrepen de kosten verbonden met de 

scheiding van het LNG buiten specificatie en met de behandeling te wijten aan de 

aantasting van het LNG van andere gebruikers van de opslaginstallatie en, indien 

Fluxys een beroep doet op andere beschikbare mogelijkheden, stroomafwaarts van 

de piekbesnoeiingsinstallatie, om het gas conform te maken aan de 

kwaliteitsvereisten, de kosten verbonden aan deze behandeling) die verband houden 

met de niet-nakoming van de gaskwaliteitsvereisten door de opslaggebruiker, met 

dien verstande dat Fluxys redelijke maatregelen treft om deze kosten, uitgaven en 

verliezen tot een minimum te beperken.” 

“Art. 65. Voor zover de opslaggebruiker in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele 

LNG heeft geïnjecteerd dat voldoet aan de toepasselijke kwaliteitsvereisten en 

onverminderd het gestelde in artikel 62, is de opslaggebruiker gerechtigd de afname 

van het door Fluxys op het uitgangspunt van de opslaginstallatie beschikbaar 

gestelde gas te weigeren, maar levert hij redelijke inspanningen om ze te 

aanvaarden, indien dit aardgas niet voldoet aan de op dit punt toepasselijke 

kwaliteitsvereisten. 

Indien Fluxys het gas stroomafwaarts van de piekbesnoeiingsinstallatie laat 

behandelen om het conform te maken aan de kwaliteitsvereisten en indien zij de 

directe kosten, uitgaven en verliezen verbonden aan deze behandeling draagt, mag 

de opslaggebruiker de levering ervan niet weigeren. Met dien verstande dat de 

opslaggebruiker alle redelijke inspanningen levert om deze kosten, uitgaven en 

verliezen ten laste van Fluxys, tot een minimum te beperken.” 
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“Art. 66. Indien Fluxys aan het uitgangspunt van de opslaginstallatie aardgas levert 

dat niet aan de kwaliteitsvereisten aan dit punt voldoet, zonder dat de kwaliteit van dit 

aardgas op voorhand door de opslaggebruiker is aanvaard en voor zover de 

opslaggebruiker de op het ingangspunt toepasselijke kwaliteitsvereisten heeft 

nageleefd, dient Fluxys de opslaggebruiker schadeloos te stellen voor alle redelijke 

en directe kosten, uitgaven en verliezen die verband houden met de niet-nakoming 

van de kwaliteitsvereisten door Fluxys, met dien verstande dat de opslaggebruiker 

redelijke maatregelen treft om deze kosten, uitgaven en verliezen tot een minimum te 

beperken.” 

Om redenen hierboven uiteengezet, zullen de kwaliteitsvereisten van toepassing op de 

uitgang van de piekbenoeiingsinstallatie van Dudzele worden vermeld in een tabel die zal 

worden opgenomen in de bijlage van onderhavige beslissing. 

Hoofdstuk 9 – Nalevingsprogramma 

162. De CREG stelt vast dat rekening werd gehouden met de opmerkingen geformuleerd 

in de paragrafen 24, 25, 99 tot 108 en 218 van de beslissing van 8 januari 2004. 

163. De CREG is van mening dat de informatie over de hoeveelheden gereserveerde 

capaciteiten en beschikbare capaciteiten niet vertrouwelijk is en beslist om die reden om 

artikel 72, 4° van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag te verwerpen. De 

CREG verwijst in dit verband naar paragraaf 81 van onderhavige beslissing. 

164. Wat betreft de artikelen 70, 75 en 76 waar het begrip “compliance officer” voorkomt, 

verwijst de CREG naar paragraaf 82 van onderhavige beslissing. Dit begrip moet in de 

Nederlandse versie vertaald worden als “nalevingsverantwoordelijke” en in de Franse versie 

als “responsable de la surveillance.” De CREG stelt eveneens in artikel 75,3° van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag een fout in de vertaling van het Frans 

naar het Nederlands vast. De correcte vertaling moet zijn: “het toetsen van de toepassing 

van het nalevingsprogramma”. Deze fout belet niet dat de CREG dit artikel goedkeurt op 

voorwaarde dat ze wordt gecorrigeerd. 

165. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk artikel 10, §2, 9°, 

van de gedragscode in voldoende mate uitwerkt en beslist ze de artikelen van dit hoofdstuk 

in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van artikel 72, 4° van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag. 
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Om redenen hierboven uiteengezet, beslist de CREG om voor dit artikel de volgende 

voorlopige belangrijkste voorwaarden op te leggen: 

 “Art. 72. 4°. Hetgeen niet als vertrouwelijk wordt beschouwd: 

 - elke informatie die openbaar bekend is ; 

 - elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die aan Fluxys is 

vertstrekt door een netgebruiker of een aanvrager, waarvan de openbaarmaking is 

toegestaan blijkens een voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst tussen Fluxys 

en de netgebruiker of aanvrager die de informatie verstrekt ; 

 - elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die Fluxys noodzakelijk 

moet communiceren aan een netgebruiker of een aanvrager om deze netgebruiker of 

aanvrager vervoersdiensten te kunnen aanbieden ; 

 - informatie die openbaar is krachtens de gedragscode, inzonderheid informatie 

betreffende de hoeveelheid gereserveerde en beschikbare capaciteiten. “ 

Om redenen hierboven uiteengezet, moet de Nederlandse tekst van artikel 70 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag als volgt worden gelezen: 

“Art. 70. De nalevingsverantwoordelijke moet erop toezien dat het 

nalevingsprogramma wordt nagekomen met inachtneming van Art. 75 en Art. 76 

hieronder.” 

Om redenen hierboven uiteengezet, moet de Nederlandse tekst van artikel 75 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag als volgt worden gelezen: 

“Art. 75. De nalevingsverantwoordelijke ziet samen met de directie van Fluxys erop 

toe dat het nalevingsprogramma in acht wordt genomen. 

De nalevingsverantwoordelijke heeft de volgende opdrachten: 

- het toepassen van de interne en externe voorschriften met betrekking tot 

vertrouwelijkheid (geheimhouding), niet-discriminatie en transparantie; 

- het verlenen van advies aan de werknemers van Fluxys voor alle vragen in 

verband met de tenuitvoerlegging van dit programma; 

- het toetsen van de toepassing van het nalevingsprogramma.” 

Om redenen hierboven uiteengezet, moet de Nederlandse tekst van artikel 76 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag als volgt worden gelezen: 
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“Art. 76. Elk personeelslid van Fluxys dat op de hoogte is van een vrijwillige of 

onvrijwillige inbreuk op het nalevingsprogramma dient de nalevingsverantwoordelijke 

hiervan in kennis te stellen.” 

Hoofdstuk 10 – Congestiebeleid en daaraan verbonden contractuele bepalingen 

166. De CREG stelt vast dat voldoende rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in paragraaf 219 van de beslissing van 8 januari 2004. 

 

167. In verband met artikel 78 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

en paragraaf 219 van de beslissing van 8 januari 2004 van de CREG daarover, verwijst de 

CREG bovendien naar haar voorafgaande opmerking in paragraaf 22 van onderhavige 

beslissing. Inzonderheid moet in het indicatief vervoersprogramma een waaier van diensten 

worden aangeboden waarbij rekening wordt gehouden met de vastgestelde congestie en 

een optimaal gebruik van de capaciteiten van de opslaginstallaties wordt aangemoedigd. 

 

Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk artikel 10, §2, 10°, van 

de gedragscode in voldoende mate uitwerkt en beslist ze de artikelen van dit hoofdstuk in 

hun huidige vorm goed te keuren. 

 

Hoofdstuk 11 – Verwerking van aardgas voor eigen gebruik door de vervoers-
onderneming en verschillen in de periodieke energiebalans 

168. De CREG stelt vast dat rekening werd gehouden met de opmerkingen geformuleerd 

in de paragrafen 220 tot 222, 225 en 226 van de beslissing van 8 januari 2004. 

169. In verband met artikel 81, 4°, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

opslag stelt de CREG vast dat de N.V. FLUXYS heeft nagelaten het eigen gebruik wegens 

verwarming van de lokalen te vermelden, gebruiken die nochtans worden vermeld in artikel 

113 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging en in artikel 61 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor de methaanterminal van Zeebrugge. Voor die 

reden keurt de CREG artikel 81, 4° van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

opslag af. 

170. In verband met de Franse tekst van artikel 82 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor opslag stelt de CREG een taalfout vast en dient “établit” in plaats van 

“établi” te worden gelezen. De CREG stelt vast dat het om een materiële fout gaat die haar 

niet verhindert dit artikel goed te keuren, op voorwaarde dat ze wordt gecorrigeerd. 
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171. De CREG stelt tenslotte vast dat de N.V. FLUXYS heeft nagelaten in de tekst van dit 

hoofdstuk het antwoord op de twee vragen die in de paragrafen 223 en 224 van de 

beslissing van 8 januari 2004 worden gesteld, te verduidelijken. De eerste van deze vragen 

betreft de verwerking en de toewijzing van de vastgestelde verschillen, terwijl de tweede 

vraag de toegang tot de registers van de eigen gebruiken betreft. Gezien zij in de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden de vereiste uitleg niet heeft gevonden, verwijst de 

CREG naar haar vraag naar informatie die op 26 april 2004 per aangetekende brief met 

ontvangstbewijs werd verstuurd en waarin onder meer aan de N.V. FLUXYS werd gevraagd 

het eerste punt te verduidelijken. De CREG neemt akte van het antwoord van de N.V. 

FLUXYS die preciseert dat de vastgestelde verschillen het voorwerp zullen zijn van een 

tarifaire vereffening via door de CREG goedgekeurde tarieven. In verband met het tweede 

punt gaat de CREG ervanuit dat deze registers minstens voor de CREG toegankelijk zullen 

zijn. Deze overwegingen nopen geen wijziging van de tekst van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor opslag. 

172. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk artikel 10, §2, 

11°, van de gedragscode in voldoende mate uitwerkt en beslist ze de artikelen van dit 

hoofdtuk in hun huidige vorm goed te keuren, met uitzondering van artikel 81, 4° van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag. 

Om redenen hierboven uiteengezet, legt de CREG voor dit artikel de volgende belangrijkste 

voorwaarde op: 

“Art. 81, 4°: eigen verbruik gekoppeld aan het drogen en ontzwavelen en aan de 

verwarming van de lokalen.” 

Om redenen hierboven uiteengezet, moet de Franse tekst van artikel 82 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag als volgt worden gelezen: 

“Art. 82.  Fluxys établit pour le stockage au Peak-Shaving de Dudzele, un registre 

dénommé ‘registre du bilan énergétique’. “ 

 

Hoofdstuk 12 – Regels betreffende de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming 
of van de netgebruiker en financiële garanties 

173. De CREG stelt vast dat de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag 

onvoldoende rekening hebben gehouden met de opmerkingen geformuleerd in de 

paragrafen 227 tot 229 van de beslissing van 8 januari 2004. 
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174. Hiermee geconfronteerd, heeft de CREG per aangetekend schrijven met 

ontvangstbewijs van 26 april 2004 aan de N.V. FLUXYS een aantal bijkomende vragen 

gesteld en opmerkingen geformuleerd. Per brief van 18 mei 2004, aan de CREG per drager 

overhandigd, heeft de N.V. FLUXYS hierop geantwoord. De CREG is van oordeel dat de 

N.V. FLUXYS hierop gedeeltelijk heeft geantwoord. 

175. Wat betreft de principes aangaande de aansprakelijkheid verwijst de CREG naar de 

paragrafen 93 tot en met 95 van onderhavige beslissing. De CREG is van oordeel dat 

dezelfde principes moeten worden toegepast zowel voor de opslagactiviteiten als voor de 

overbrengingsactiviteiten van de N.V. FLUXYS. Een andere aansprakelijkheidsregeling 

voorzien leidt alleen maar tot moeilijkheden in de toepassing hiervan en tot 

interpretatieproblemen, wat vermeden moet worden. Temeer omdat een opslaggebruiker, 

zeker wat betreft Loenhout, meestal ook een bevrachter is voor en na de opslag van het gas. 

176. Verder heeft de CREG geen bijzondere opmerking aangaande de plafondwaarde 

van 1.000.000 EURO per contractjaar. De bijkomende beperking bepaald in artikel 88 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag, zijnde een beperking van zes keer het 

maandbedrag ten voordele van de N.V. FLUXYS kan niet worden goedgekeurd daar ze niet 

wederkerig is. 

177. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk niet in 

voldoende mate artikel 10, §2, 12°, van de gedragscode uitwerkt voor wat betreft de 

aansprakelijkheden, en beslist de CREG om de artikelen van dit hoofdstuk in hun huidige 

vorm af te keuren. 

Om redenen hierboven uiteengezet legt de CREG volgende voorlopige belangrijkste 

voorwaarden op: 

« Art. 86, §1. In geval van contractuele aansprakelijkheid of in geval van samenloop 

van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid tussen Fluxys en de 

opslaggebruiker en/of hun verbonden vennootschappen, zullen voornoemde partijen 

uitsluitend aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding voor de directe en 

materiële schade in oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in onderhavig 

artikel. Deze schadevergoeding wordt begrensd overeenkomstig artikel 88. Alle 

andere schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.” 

 

“ §2. Met uitzondering van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, wordt in geval van 

buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van Fluxys en/of de opslaggebruiker 

en/of hun verbonden vennootschappen, alsook in geval van coëxistentie van 
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contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, uitdrukkelijk iedere 

gevolgschade uitgesloten. Onder gevolgschade wordt verstaan, elk verlies van markt, 

productie, winsten, inkomsten, verlies van roerend en/of onroerend genot en andere 

gelijkaardige financiële en economische verliezen in oorzakelijk verband met de fout 

waarvan sprake in onderhavig artikel. Voor alle andere schade, zoals indirecte 

schade in oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in onderhavig artikel, is de 

schadevergoeding begrensd overeenkomstig artikel 88. Onder indirecte schade wordt 

verstaan elke directe en materiële schade in hoofde van de derde.” 

 

“ Art. 87. Fluxys is jegens de opslaggebruiker aansprakelijk ten belope van de waarde 

van het voor deze opslaggebruiker in de opslag geïnjecteerde gas in geval van 

verlies van dit gas, voor zover dit verlies niet werd veroorzaakt door de 

opslaggebruiker.” 

 

“Art. 88, § 1. In toepassing van artikel 86 en met uitzondering van de artikelen 64, 66 

en 87 bedraagt de schadevergoeding van elk van de partijen voor alle 

opslagcontracten van de opslaggebruiker per opslaginstallatie 1.000.000 EUR per 

contractjaar. 

 

§2. De partijen vrijwaren elkaar wederzijds voor alles wat de limieten bepaald in § 1 

overschrijdt. 

 

§3. De aansprakelijkheid van de partijen uit hoofde van overlijden of lichamelijk letsel 

voortvloeiend uit hun nalatigheid dan wel uit de nalatigheid van een van hun 

vertegenwoordigers, is niet begrensd.” 

 

178. De CREG stelt vast dat er gedeeltelijk rekening werd gehouden met de 

opmerkingen geformuleerd in paragraaf 230 van haar beslissing van 8 januari 2004. 

179. In haar aangetekende brief met ontvangstbewijs van 26 april 2004 heeft de CREG 

aan de N.V. FLUXYS een aantal bijkomende vragen gesteld en opmerkingen geformuleerd. 

Per brief van 18 mei 2004, overgemaakt aan de CREG per drager, heeft de N.V. FLUXYS 

hierop geantwoord. Ook hierop heeft de N.V. FLUXYS gedeeltelijk geantwoord en heeft zij 

vastgesteld dat er een aantal onjuistheden, zoals hierna nader uiteengezet, in de artikelen 

aangaande de financiële garanties vermeld staan. 

180. Aangaande de principes omtrent bankgarantie en voorschotten verwijst de CREG 

naar de paragrafen 103 tot en met 106 van onderhavige beslissing. 
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181. Met betrekking tot artikel 90, a, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

opslag laat de CREG gelden dat zij niet akkoord kan gaan met een bankgarantie op eerste 

verzoek. De CREG verwijst hiervoor naar paragraaf 107 van onderhavige beslissing. 

182. Met betrekking tot artikel 90, b, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

opslag laat de CREG gelden dat artikel 93 van de gedragscode geen “borg” als 

betalingsgarantie voorziet. De CREG verwijst hiervoor naar paragraaf 108 van onderhavige 

beslissing. 

Verder merkt de CREG op dat de Franse tekst van artikel 90, a en b, van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag verschilt van de Nederlandse tekst. Daar waar in de 

Frans tekst sprake is van « du montant annuel de facturation (TVA incluse) à prévoir pour le 

contrat de stockage », zegt de Nederlandse tekst  “van het jaarlijks gefactureerde bedrag 

(inclusief BTW) dat moet worden toegepast voor de opslagcontracten.” Met andere woorden 

in de Franse tekst wordt het begrip “opslagcontract” in het enkelvoud gebruikt, terwijl in de 

Nederlandse tekst ditzelfde begrip in het meervoud wordt gebruikt. De CREG neemt voor de 

begroting van de bankgaranties en voorschotten alle opslagcontracten in rekening per 

opslaggebruiker, per opslaginstallatie. 

183. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat behoudens artikel 89, dit 

hoofdstuk niet in voldoende mate artikel 10, §2, 12°, van de gedragscode uitwerkt voor wat 

betreft de financiële garanties, en beslist de CREG om artikel 90 van dit hoofdstuk in zijn 

huidige vorm af te keuren. Daarnaast legt de CREG een bijkomend artikel 91 als 

belangrijkste voorwaarde op. 

Om redenen hierboven uiteengezet, legt de CREG voor dit artikel volgende voorlopige 

belangrijkste voorwaarden op: 

“Art. 90, §1. De opslaggebruiker dient, ten allen tijde en ten laatste dertig (30) dagen 

vóór het aanvatten van de dienstverlening, te beschikken over een bankgarantie bij 

een door de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (of een 

gelijkaardig organisme van een van de lidstaten van de Europese Unie) erkende bank 

ten belope van een bedrag dat minstens gelijk is aan het gemiddelde maandbedrag 

(BTW inbegrepen) berekend op grond van het totaal te verwachten factuurbedrag 

voor het komende contractjaar en met een resterende looptijd van niet minder dan 

dertig (30) dagen. 

§2. De opslaggebruiker zal jaarlijks, ten laatste op de verjaardag van het lopende 

opslagcontract met een resterende looptijd van niet minder dan dertig (30) dagen, 

aan Fluxys het bewijs leveren dat de financiële instelling die de bankwaarborg heeft 
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uitgegeven, of een andere financiële instelling die voldoet aan wat in §1 hierboven 

werd gesteld, de duurtijd van de bankgarantie heeft verlengd en het bedrag ervan 

heeft aangepast in functie van het gemiddelde maandbedrag (BTW inbegrepen) 

berekend op grond van het totaal te verwachten factuurbedrag voor het komende 

contractjaar.” 

“§3. Voor een opslagcontract met een looptijd van minder dan dertig (30) dagen stort 

de opslaggebruiker aan Fluxys, ten laatste op de datum dat de dienstverlening wordt 

aangevat, het te verwachten factuurbedrag (BTW inbegrepen) voor genoemd 

opslagcontract.” 

“Art. 91, §1. Indien de opslaggebruiker niet langer voldoet aan de in artikel 90 

gestelde vereisten, dient hij, op straffe van contractuele fout, zulks onverwijld kenbaar 

te maken aan Fluxys per aangetekend schrijven. De opslaggebruiker beschikt over 

twintig (20) bankdagen om Fluxys het bewijs te leveren van een nieuwe bankgarantie 

die voldoet aan de in artikel 90 gestelde vereisten. Na het verstrijken van de twintig 

(20) bankdagen en bij gebrek aan een nieuwe bankgarantie, zal het opslagcontract 

van de opslaggebruiker automatisch en van rechtswege opgeschort worden.” 

“§2. Bij gebrek aan betaling van de facturen na vervaldatum en na het verstrijken van 

veertien (14) kalenderdagen na ontvangst door de opslaggebruiker van een 

ingebrekestelling verstuurd door Fluxys per aangetekend schrijven, zal Fluxys het 

recht hebben om een beroep te doen op de bankgarantie. Wanneer Fluxys een 

beroep heeft gedaan op de bankgarantie, zal de opslaggebruiker binnen de twintig 

(20) bankdagen, te rekenen vanaf de datum waarop Fluxys de bankgarantie heeft 

opgevraagd, het bewijs leveren dat de financiële instelling die de bankgarantie heeft 

afgeleverd, het bedrag van de bankgarantie heeft bijgesteld op het niveau zoals 

bepaald in artikel 90, of een nieuwe bankgarantie voorleggen die voldoet aan de 

voorwaarden vermeld in artikel 90. Bij gebreke hieraan zal het opslagcontract 

automatisch en van rechtswege opgeschort worden.” 

Hoofdstuk 13 – Voorwaarden betreffende de opzegging van een contract waaronder 
gebeurlijke schadevergoedingen 

184. De CREG stelt vast dat voldoende rekening werd gehouden met de opmerkingen 

geformuleerd in paragraaf 231 van de beslissing van 8 januari 2004. 

185. Met betrekking tot artikel 91 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

opslag verwijst de CREG naar paragraaf 111 van onderhavige beslissing. 
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186. Gelet op het voorgaande, is de CREG van oordeel dat dit hoofdstuk in voldoende 

mate artikel 10, §2, 13°, van de gedragscode uitwerkt en beslist de CREG om artikel 92 van 

dit hoofdstuk in zijn huidige vorm goed te keuren, terwijl artikel 91 van de aangepaste 

belangrijkste voorwaarden voor opslag voor de redenen hierboven uiteengezet wordt 

afgekeurd en geschrapt. 
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III. BESLISSING 

187. Op grond van de redenen uiteengezet in de delen II en III van onderhavige 

beslissing beslist de CREG in toepassing van artikel 11, tweede lid, van de gedragscode om 

de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet voor de 

overbrengings- en opslagactiviteiten in België van de N.V. FLUXYS, bij de CREG neergelegd 

op 26 maart 2004 voor de Franse versie en op 9 april 2004 voor de Nederlandse versie, 

goed te keuren. 

188. Voor de belangrijkste voorwaarden voor overbrenging beslist de CREG: 

i. de definities “capaciteit”, “eindafnemer”, “overbrenging in België” en “vervoers-

onderneming” te schrappen om de redenen uiteengezet in paragraaf 31 van onderhavige 

beslissing en artikel 126 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging 

om de redenen uiteengezet in paragraaf 111 van onderhavige beslissing; 

ii. de term van de definitie “dag of gasdag” te vervangen door de term “gasdag” om de 

redenen uiteengezet in paragraaf 31 van onderhavige beslissing en keurt voor het overige 

de definitie goed ; 

iii. de artikelen 2 ; 18; 35 eerste lid ; 47; 59 ; 60, tweede lid ; 76, laatste lid; 82 ; 91, 92 en 93 ; 

100, 4° ; 118 tot en met 123 en 124 tot en met 125 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor overbrenging te schrappen om de redenen uiteengezet in de paragrafen 

35, 37, 45, 48, 55, 56, 68, 71, 76, 78, 81, 92 tot en met 99, en 102 tot en met 108 van 

onderhavige beslissing en legt in plaats daarvan de artikelen op zoals geformuleerd in de 

paragrafen 38, 51, 58, 69, 73, 79, 83, 100, en 109 van onderhavige beslissing als 

voorlopige belangrijkste voorwaarden voor een hernieuwbare periode van zes maanden 

op. 

Om de redenen uiteengezet in paragraaf 7 van onderhavige beslissing keurt de CREG de 

artikelen 7; 34, 3°; 83 en 110, eerste lid, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor 

overbrenging van de Nederlandse versie goed mits correctie van de vertaalfouten zoals 

geformuleerd in de paragrafen 39, 43, 73 en 88 en in de bijlage bij onderhavige beslissing, 

Nederlandse versie. 

Om de redenen uiteengezet in paragraaf 7 van onderhavige beslissing keurt de CREG artikel 

76, laatste lid, en 103, 3°, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor overbrenging 

van de Franse versie goed mits correctie van de vertaalfouten zoals geformuleerd in 

paragraaf 69 en 83 en in de bijlage bij onderhavige beslissing, Franse versie. 
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Om de redenen uiteengezet in paragraaf 7 van onderhavige beslissing keurt de CREG de 

artikelen 28, 2° ; 34, 1°, i ; 71, eerste lid en 74 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging van de Nederlandse versie goed mits correctie van de materiële fouten 

zoals geformuleerd in de paragrafen 43, 63 en 69 en in de bijlage bij onderhavige beslissing, 

Nederlandse versie. 

Om de redenen uiteengezet in paragraaf 7 van onderhavige beslissing keurt de CREG de 

titels van de onderafdeling 1 en 2, van afdeling 4 van hoofdstuk 3 en de artikelen 98, 103, 

104; 107, eerste kader en 108, laatste lid, van de aangepaste belangrijkste voorwaarden 

voor overbrenging goed mits correctie van de materiële fouten zoals geformuleerd in de 

paragrafen 52, 83 en 88 en in de bijlage bij onderhavige beslising. 

189. Voor de belangrijkste voorwaarden voor opslag beslist de CREG: 

i. de definities “overbrenging in België”, “capaciteit” en “eindafnemer” en artikel 91 van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag te schrappen om de redenen 

uiteengezet in de paragrafen 118 en 185 van onderhavige beslissing; 

ii. de term van de definitie “dag of gasdag” te vervangen door de term “gasdag” om de 

redenen uiteengezet in paragraaf 118 van onderhavige beslissing en keurt voor het overige 

de definitie goed ; 

iii. de artikelen 6 ; 36, tweede lid; 42 ; 45, tweede lid ; 50 ; 52 ; 53, laatste lid; 56 ; 59 ; 60 ; 62 

tot en met 66; 72, 4°; 81, 4° ; 86 tot en met 88 en 90 van de aangepaste belangrijkste 

voorwaarden voor opslag af te keuren om de redenen uiteengezet in de paragrafen 124, 

132, 136, 139, 142, 143, 144, 147, 155 en 156, 158 tot en met 160; 163, 169, 175, 176 en 

180 tot en met 182 van onderhavige beslissing en legt in plaats daarvan de artikelen op 

zoals geformuleerd in de paragrafen 127, 134, 141, 145, 149, 161, 165, 172, 177 en 183 

van onderhavige beslissing bij wijze van voorlopige belangrijkste voorwaarden voor een 

looptijd van zes maanden die hernieuwbaar is. 

Om de redenen uiteengezet in paragraaf 7 van onderhavige beslissing keurt de CREG de 

titels van het eerste, derde en zevende hoofdstuk en de artikelen 10, eerste lid; 75, 3° van de 

aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag van de Nederlandse versie goed mits 

correctie van de vertaalfouten zoals geformuleerd in de paragrafen 127, 134, 158 en 165 en 

in de bijlage bij onderhavige beslissing, Nederlandse versie. 

Om de redenen uiteengezet in paragraaf 7 van onderhavige beslissing keurt de CREG artikel 

44 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag van de Nederlandse versie 
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goed, mits correctie van de materiële fouten zoals geformuleerd in paragraaf 141 en in de 

bijlage bij onderhavige beslissing, Nederlandse versie. 

Om de redenen uiteengezet in paragraaf 7 van onderhavige beslissing keurt de CREG de 

artikelen 15, derde lid; 36, eerste lid; eerste zin van de tweede voorwaarde van artikel 46 en 

artikel 82 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag van de Franse versie 

goed, mits correctie van de materiële fouten zoals geformuleerd in de paragrafen 127, 134, 

141, 172 en in de bijlage bij onderhavige beslissing, Franse versie. 

Om de redenen uiteengezet in paragraaf 7 van onderhavige beslissing keurt de CREG de 

artikelen 58, 70, 75 en 76 van de aangepaste belangrijkste voorwaarden voor opslag goed, 

mits correctie van de materiële fouten zoals geformuleerd in de paragrafen 152, 161 en 165 

en in de bijlage bij onderhavige beslissing. 

190. In het kader van de hernieuwing van de voorlopige belangrijkste voorwaarden in 

toepassing van artikel 11, vierde lid van de gedragscode, nodigt de CREG de N.V. FLUXYS 

uit om belangrijkste voorwaarden uiterlijk vóór 15 september 2004 neer te leggen. Bij deze 

belangrijkste voorwaarden moet rekening worden gehouden met de opmerkingen zoals ze 

door de CREG in onderhavige beslissing werden geformuleerd. 

191. Bovendien, gelet op het gestelde in paragraaf 47 van onderhavige beslissing en in 

toepassing van artikel 11, zesde lid, van de gedragscode, verzoekt de CREG de N.V. 

FLUXYS om nieuwe belangrijkste voorwaarden voor overbrenging uiterlijk vóór 15 

september 2004 neer te leggen, minstens wat betreft de artikelen 39 tot en met 43. 

De goedgekeurde belangrijkste voorwaarden voor de overbrengings- en opslagactiviteiten 

die uit onderhavige beslissing voortvloeien, worden erbij gevoegd. 

 

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

Jean-Paul PINON 
Directeur 

Christine VANDERVEEREN
Voorzitter van het directiecomité

Directeur
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BIJLAGE 1 
DEFINITIES 

 
Aanvullende 
overdrachtscapaciteit 

Overdrachtscapaciteit toegewezen in aanvulling op de 
basisoverdrachtscapaciteit, onafhankelijk van de contractuele band als 
bedoeld in Art. 18. De aanvullende overdrachtscapaciteit is 
onderbreekbaar. 

Aanvullende Rate 
Flexibility of 
aanvullende RF  

Rate Flexibility die door de bevrachter wordt onderschreven in 
aanvulling op de basis-Rate Flexibility. 

Aanvullende tolerantie 
voor het cumulatieve 
onevenwicht 

Tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht dat de bevrachter 
onderschrijft in aanvulling op de tolerantie voor het cumulatieve 
basisonevenwicht. 

Balanceringszone of 
BAP 

Het door Fluxys gedefinieerde deel van het vervoersnet waarop de 
bevrachter de balanceringsverplichtingen dient na te komen en waarop de 
onevenwichten worden gebundeld in overeenstemming met het bepaalde 
in hoofdstuk V, VI en VII van de onderhavige belangrijkste 
voorwaarden. Elke ingangszone en elk afnamepunt zijn verbonden met 
één balanceringszone.  

Basisoverdrachtscapaci
teit 

Aan de bevrachter toegewezen overdrachtscapaciteit op basis van de in 
Art. 18 bedoelde contractuele band.  

Basis-Rate Flexibility of 
basis-RF  

Rate Flexibility waarop de bevrachter recht heeft, zonder aanvullende 
vergoeding, wanneer hij capaciteit onderschrijft. 

Berekend 
verbruikspatroon of 
SLP - Synthetic Load 
Profile 

Verbruikspatroon berekend voor de eindafnemers op de distributienetten 
als bepaald in het technisch reglement betreffende de aardgasdistributie. 

Bevrachter Elke natuurlijke of rechtspersoon die een overbrengingscontract met 
Fluxys heeft gesloten. Dit begrip is te onderscheiden van de term 
“netgebruiker”, die verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die 
aardgas levert aan of afneemt van het vervoersnet (zie de Gaswet). 

Calorische 
bovenwaarde (CBW) 

Hoeveelheid warmte, uitgedrukt in megajoule, die ontstaat door de 
volledige verbranding van 1 m3(n) aardgas opgedreven tot een 
temperatuur van 25 graden Celsius en onder een absolute druk van 
1,01325 bar met luchtovermaat bij dezelfde temperatuur en onder 
dezelfde druk als het aardgas wanneer de verbrandingsproducten gekoeld 
worden tot 25 graden Celsius en wanneer het door de verbranding 
gevormde water in vloeibare toestand condenseert en de 
verbrandingsproducten dezelfde totale massa waterdamp bevatten als het 
aardgas en de lucht vóór de verbranding. 

Capaciteitstoewijzing Toewijzing door Fluxys van beschikbare capaciteit aan de aanvragers 
overeenkomstig de capaciteitstoewijzingsregels. 

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

Cumulatief 
onevenwicht 

Saldo op uurbasis van de evenwichtsrekening. 
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Gasdag Periode die elke dag begint om 06.00 uur (lokale tijd) en eindigt om 
06.00 uur (lokale tijd) de daaropvolgende dag, waarbij deze periode 23, 
24 of 25 uur telt, al naar het geval. 

Dagonevenwicht Saldo van de evenwichtsrekening aan het eind van de gasdag. 

Definitieve toewijzing Toewijzing van gas aan diverse bevrachters op basis van gevalideerde 
telgegevens (daaronder mede inbegrepen de CBW) en de geldende 
toewijzingsregels of -contracten op een punt van het vervoersnet in 
kwestie. 

Distributieonderneming Elke natuurlijke of rechtspersoon die gas verdeelt. 

EEE- of Enhanced 
Entry Exit-systeem 

Het systeem dat Fluxys gebruikt om zijn overbrengingsdiensten aan de 
bevrachters aan te bieden. 

Eigen gebruik of eigen 
verbruik 

Aardgas dat Fluxys verbruikt om zijn werkzaamheden uit te oefenen 
(energievoorziening van het vervoersnet, daaronder mede inbegrepen de 
verliezen). 

Equivalente 
temperatuur 

De equivalente temperatuur voor gasdag D is gelijk aan de som van (i) 
60% van de gemiddelde temperatuur van gasdag D, (ii) 30% van de 
gemiddelde temperatuur van gasdag D-1 en (iii) 10% van de gemiddelde 
temperatuur van gasdag D-2. 

Evenwichtsrekening De in Art. 67 et seq. bedoelde rekening. 

Fluxys Fluxys NV/SA, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, België. Ingeschreven in het 
handelsregister van Brussel: 34.991 (BTW: BE 402.954.628) 

Gaskwaliteitsvereiste De vereisten met betrekking tot de samenstelling van het aardgas. 

Gaswet Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 
en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd. 

Geaggregeerd 
ontvangststation (GOS) 
(Station de réception 
agrégé - SRA) 

Fictief afnamepunt gedefinieerd door Fluxys en de 
distributieondernemingen als resultaat van de bundeling van meerdere 
afnamepunten die hetzelfde distributienet bevoorraden. 

Gedragscode Koninklijk besluit van 4 april 2003 (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 2 mei 2003) betreffende de gedragscode inzake toegang 
tot de vervoersnetten voor aardgas. 

Genormaliseerde 
kubieke meter m³(n) 

Hoeveelheid droog gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius 
en onder een absolute druk van 1,01325 bar, het volume van één kubieke 
meter inneemt.  

Hoogcalorisch gas, rijk 
gas of H-gas 

Aardgas met een nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 41,868 
MJ/m³(n); deze aanduiding wordt gewoonlijk gebruikt voor aardgas 
afkomstig van de Noordzee, Rusland en Algerije.  

Indicatief 
vervoersprogramma 

Het indicatieve programma als bedoeld in artikel 9 van de gedragscode. 

Ingangszone Door Fluxys gedefinieerd geheel van een of meer ingangspunten.  

Integriteit van het 
vervoersnet 

Elke toestand van een vervoersnet waarin de druk en de kwaliteit van het 
aardgas binnen de door de vervoersonderneming vastgestelde boven- en 
ondergrenzen blijven zodat het aardgasvervoer vanuit technisch oogpunt 
gewaarborgd is.  

Laagcalorisch gas, arm 
gas of L-gas 

Aardgas afkomstig van het gasveld Slochteren in Nederland, en met een 
nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 35,169 MJ/m³(n) of gas 
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met een gelijkwaardige kwaliteit. 

Leveringsvergunning De in artikel 15/3 van de Gaswet bedoelde vergunning. 

Linepack Aardgas dat in leidingen is opgeslagen. 

Master Agreement for 
Transport and Related 
Services 

Raamoverbrengingscontract. 

Operationele regels De bij het overbrengingscontract gevoegde regels tot bepaling van de 
operationele procedures voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys. 

Overbrengingscontract Bindend contract tussen Fluxys en een bevrachter met betrekking tot het 
verstrekken van overbrengingsdiensten tussen een of meer ingangspunten 
en een of meer afnamepunten in België. 

Overdrachtscapaciteit Capaciteit voor de overdracht van gas op een bepaald overdrachtspunt 
tussen twee afzonderlijke balanceringszones. 

Overdrachtspunt Door Fluxys gedefinieerd fictief punt van het vervoersnet waar gas 
tussen twee balanceringszones kan worden overgedragen. 

Rate Flexibility of RF  Aanvullende capaciteit die op een afnamepunt door de bevrachter wordt 
onderschreven. 

Service Confirmation 
Form 

Standaarddocument dat door Fluxys naar de bevrachter wordt verstuurd 
om hem mede te delen dat de gevraagde capaciteit beschikbaar is. 

SLP-afnemer Eindafnemer die aangesloten is op het net van een 
distributieonderneming en voor dewelke de toewijzing van 
gashoeveelheden een door de distributienetbeheerder gedefinieerd 
verbruikspatroon (SLP - Synthetic Load Profile) vereist  

Tariefbesluit Koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene 
tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en 
de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het 
Belgisch grondgebied. 

Technisch reglement 
voor de distributie 

Technisch reglement betreffende de aardgasdistributie als bedoeld in de 
gewestelijke decreten. 

Toewijzingscontract Contract tot regeling van de betrekkingen tussen Fluxys, de eindafnemer 
of operator van het aangrenzende vervoersnet en de bevrachters met 
betrekking tot de gastoewijzing tussen de verschillende bevrachters op 
een punt van het vervoersnet. 

Toleranties voor het 
basisdagonevenwicht 

Tolerantie voor het dagonevenwicht waarop de bevrachter zonder 
aanvullende vergoeding recht heeft wanneer hij capaciteit onderschrijft 
(de toleranties voor het basisdagonevenwicht zijn de tolerantiewaarden 
als bedoeld in artikel 53 van de gedragscode). 

Toleranties voor het 
basisuuronevenwicht 

Tolerantie voor het uuronevenwicht waarop de bevrachter zonder 
aanvullende vergoeding recht heeft wanneer hij capaciteit onderschrijft 
(de toleranties voor het basisuuronevenwicht zijn de tolerantiewaarden 
als bedoeld in artikel 53 van de gedragscode). 

Toleranties voor het 
cumulatieve 
basisonevenwicht 

Tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht waarop de bevrachter 
zonder aanvullende vergoeding recht heeft wanneer hij capaciteit 
onderschrijft (de toleranties voor het cumulatieve basisonevenwicht zijn 
de tolerantiewaarden als bedoeld in artikel 53 van de gedragscode). 

Toleranties voor het 
cumulatieve 

Waardenbereik voor het cumulatieve onevenwicht. 
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onevenwicht 

Toleranties voor het 
dagonevenwicht 

Waardenbereik voor het dagonevenwicht. 

Toleranties voor het 
uuronevenwicht 

Waardenbereik voor het uuronevenwicht. 

Transportation Request 
Form 

Standaarddocument dat ter beschikking van de aanvragers wordt gesteld 
om capaciteitstoewijzing aan te vragen. 

Uuronevenwicht Het voor een bepaald uur berekende energieverschil, voor elke 
balanceringszone en per bevrachter, op basis van de eerste voorlopige 
uurtoewijzingen tussen de aan de bevrachter toegewezen 
gashoeveelheden op de ingangspunten en de aan de bevrachter 
toegewezen gashoeveelheden op de afnamepunten in de 
balanceringszone in kwestie, rekening houdend met de hoeveelheden die 
via de overdrachtspunten worden overgedragen naar deze 
balanceringszone (toename) en vanaf deze balanceringszone (afname) en 
rekening houdend met Art. 75. 

Verschil van de 
algemene energiebalans 
van de overbrenging 

Verschil in een gegeven periode voor de overbrenging in België tussen 
(i) de som van de aan de afnamepunten toegewezen gashoeveelheden, het 
eigen verbruik (daaronder mede inbegrepen de verliezen) tijdens deze 
periode en de energiehoeveelheid die zich aan het einde van de periode in 
de leidingen bevindt, en (ii) de som van de aan de ingangspunten van het 
vervoersnet toegewezen gashoeveelheden (alle balanceringszones 
dooreengenomen) en de energiehoeveelheid die zich bij het begin van de 
periode in de leidingen bevindt. 

Voorlopige 
uurtoewijzing 

Toewijzing van gas aan diverse bevrachters voor een bepaald uur op 
basis van de geldende toewijzingsregels of -contracten op het punt van 
het vervoersnet in kwestie en bepaald op basis van de op het 
berekeningstijdstip beschikbare gegevens of, bij ontstentenis van deze 
gegevens, op basis van vervangingswaarden. 

 
Voor definities die niet hierboven aan bod komen, verwijst Fluxys naar de definities in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen, inzonderheid in de Gaswet. 
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HOOFDSTUK I: Berekeningsmethode voor de bruikbare, beschikbare en equivalente capaciteit 

 

Afdeling 1: EEE-systeem 

Art. 1. Het overbrengingscontract regelt de betrekkingen tussen de bevrachter en Fluxys met 
inachtneming van de gedragscode en de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Fluxys en de bevrachter dienen hun rechten en verplichtingen blijkens het overbrengingscontract 
respectievelijk uit te oefenen en na te komen door te handelen als prudent en redelijk operator. 

Art. 2. Het systeem dat Fluxys gebruikt om zijn overbrengingsdiensten in België aan de 
netgebruikers aan te bieden, wordt “Enhanced Entry Exit”- of “EEE”-systeem genoemd. 

Art. 3. In het EEE-systeem bestaat het vervoersnet van Fluxys uit: 

1° ingangspunten; 

2° ingangszones; 

3° afnamepunten; 

4° balanceringszones; en 

5° overdrachtspunten. 

In het onderstaande schema staat een overzicht van deze elementen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afnamepunten 
gekoppeld aan 
balanceringszone A 

Afnamepunten 
gekoppeld aan 
balanceringszone B 

Ingangspunten gekoppeld 
aan ingangszone 1 

Ingangspunten gekoppeld 
aan ingangszone 2 

Ingangszone 3 Ingangszone 2 Ingangszone 1 

 
 

Balanceringszone B 

 
 

Balanceringszone A 

Over-
drachts-
punt 

Ingangspunten gekoppeld 
aan ingangszone 3 

Art. 4. De ingangspunten zijn gegroepeerd in ingangszones. Elk ingangspunt is verbonden 
met één enkele ingangszone.  
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Art. 5. Elke ingangszone is verbonden met één enkele balanceringszone. 

Art. 6. Elk afnamepunt is verbonden met één enkele balanceringszone. 

Art. 7. De configuratie in ingangspunten, ingangszones en overdrachtspunten wordt minstens 
eenmaal per jaar gepubliceerd en geactualiseerd op de website van Fluxys. Deze configuratie 
houdt rekening met de mogelijkheden op het vervoersnet van Fluxys en kan bijgevolg door 
Fluxys worden gewijzigd. De configuratiewijzigingen omvatten inzonderheid toevoegingen van 
ingangspunten en hergroeperingen van ingangszones. 

In de huidige configuratie bevat het EEE-systeem vier balanceringszones: drie voor 
hoogcalorisch gas (H-gas, ook rijk gas genoemd) en één voor Slochteren-gas. 

Fluxys deelt de aanvrager op verzoek mee aan welke balanceringszone een afnamepunt 
gekoppeld is en wat de bruikbare ingangspunten zijn. 

Art. 8. Wat de gasinjectie in de opslag van Loenhout betreft, wordt deze opslag beschouwd als 
een afnamepunt van het vervoersnet van Fluxys en aan een bepaalde balanceringszone 
gekoppeld.  

Art. 9. Wat de gasuitzending betreft, worden de opslagplaatsen van Loenhout en van de 
piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele beschouwd als ingangspunten. Zij worden dan ook aan 
een bepaalde ingangszone toegewezen. 

Art. 10. Fluxys heeft in Lillo en Loenhout mengstations die het hoogcalorisch gas 
omzetten in Slochteren-gas. Deze mengstations worden als ingangspunt voor Slochteren-gas 
beschouwd. 

Art. 11. De HUB van Zeebrugge wordt als ingangspunt beschouwd en is aan een bepaalde 
ingangszone gekoppeld. 

 

Afdeling 2: Capaciteiten in het EEE-systeem 

Art. 12. In het EEE-systeem is de vervoerscapaciteit samengesteld uit: 

- ingangscapaciteit; 

- afnamecapaciteit; 

- overdrachtscapaciteit; 

-  aanvullende capaciteit op het afnamepunt (of Rate Flexibility). 

Art. 13. De ingangscapaciteit maakt het mogelijk gas vanaf een ingangspunt via de 
overeenkomstige ingangszone over te brengen naar de balanceringszone waaraan deze 
ingangszone gekoppeld is. 

Art. 14. De afnamecapaciteit maakt het mogelijk gas vanaf de balanceringszone waaraan 
een afnamepunt gekoppeld is, naar dit afnamepunt over te brengen. 

Art. 15. Via de overdrachtscapaciteit kan gas van de ene naar de andere balanceringszone 
worden overgebracht. 

Art. 16. Rate Flexibility is extra capaciteit op het afnamepunt in aanvulling op de in Art. 
14 bedoelde afnamecapaciteit. 
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Art. 17. Het indicatieve vervoersprogramma1 van Fluxys bepaalt met name voor elke 
capaciteit de verschillende soorten (vaste, onderbreekbare, niet-vaste capaciteit…) die door 
Fluxys worden aangeboden. 

Art. 18. In het EEE-systeem moet de netgebruiker bij een onderschrijvingsaanvraag voor 
afnamecapaciteit, de ingangszone aanwijzen van waaruit hij het afnamepunt in kwestie wil 
bevoorraden. Voor de onderschreven afnamecapaciteit vormt deze informatie de contractuele 
band tussen het afnamepunt en de door de netgebruiker aangewezen ingangszone. 

Deze contractuele band  

- maakt het mogelijk, wanneer het afnamepunt en de door de netgebruiker aangewezen 
ingangszone niet aan dezelfde balanceringszone gekoppeld zijn, om basisoverdrachts-
capaciteit toe te wijzen aan de netgebruiker in overeenstemming met de toewijzingsregels 
die nader omschreven zijn in afdeling 5 van hoofdstuk III van de onderhavige 
belangrijkste voorwaarden; 

- waarborgt dat de capaciteit vast blijft, maar biedt de netgebruiker in de mate van het 
mogelijke de gebruiksflexibiliteit van een Entry/Exit-systeem. In het EEE-systeem kan de 
netgebruiker immers binnen de perken van de hem toegewezen capaciteiten:  

i. capaciteit nomineren in overeenstemming met deze contractuele band; in dit geval 
wordt gewaarborgd dat de vaste capaciteit vast blijft; 

ii. capaciteit nomineren afwijkend van deze contractuele band, net als in een 
Entry/Exit-systeem; in dit geval bestaat geen garantie dat de capaciteit vast is, maar 
Fluxys doet redelijkerwijs al hetgeen in zijn vermogen ligt (reasonable endeavour) 
om deze nominaties uit te voeren. Indien de uitvoering van deze nominaties niet kan 
worden gewaarborgd, heeft Fluxys de mogelijkheid om de bevrachters te vragen de 
contractuele band in acht te nemen. 

Art. 19. De toepasselijke regels voor capaciteitsreservering en capaciteitstoewijzing 
worden omschreven in hoofdstuk III van de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Art. 20. De toepasselijke regels voor balancering van gashoeveelheden worden 
omschreven in hoofdstuk V tot VII van de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

 

Afdeling 3: Begrippen ‘bruikbare capaciteit’ en ‘beschikbare capaciteit’ 

Art. 21. De begrippen ‘bruikbare capaciteit’ en ‘beschikbare capaciteit’ worden ingevoerd 
door de gedragscode en worden ter informatie hieronder schematisch weergegeven voor de 
ingangscapaciteit: 

                                                 
1 Het indicatieve vervoersprogramma wordt gepubliceerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 28 van de 
gedragscode. Voor 2004 worden deze diensten echter omschreven op de website van Fluxys en in het tariefvoorstel 
voor 2004 
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Ingangscapaciteiten 

 GEALL. 
ONDERB. 

CAPACITEIT
ONDER-
BREEK. 

CAPACITEIT 

 
Art. 22. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 van de gedragscode stelt Fluxys 

de bruikbare capaciteit in haar geheel beschikbaar aan de netgebruikers, rekening houdend met 
zijn indicatieve vervoersprogramma dat met toepassing van de gedragscode is opgesteld. 

 

Afdeling 4: Berekeningsmethode voor bruikbare en beschikbare capaciteit per ingangspunt, over 
een toekomstige periode van twee jaar 

Art. 23. De raming door Fluxys (met de hieronder beschreven methode) van de bruikbare 
en beschikbare capaciteit per ingangspunt heeft tot doel indicatieve informatie aan de markt te 
geven door de bruikbare en beschikbare capaciteit in overeenstemming met het bepaalde in 
artikel 34 van de gedragscode kenbaar te maken per ingangspunt en over een toekomstige periode 
van ten minste twee jaar. 

De gebruikte methode legt het zwaartepunt op een prognose op middellange termijn van de markt 
met capaciteiten. 

De informatie over deze capaciteiten wordt vrijblijvend gepubliceerd door Fluxys, aangezien de 
door Fluxys uitgevoerde raming berust op talloze parameters die alleen vastgelegd kunnen 
worden wanneer een precieze aanvraag voor capaciteitsreservering wordt ingediend (zie afdeling 
5 hieronder).  

Art. 24. De bruikbare capaciteit per ingangspunt op een gegeven ogenblik voor de 
toekomstige periode van 2 jaar wordt berekend op basis van simulaties van het vervoersnet en 
van scenario’s waarin rekening wordt gehouden: 
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- met de technische capaciteiten van de installaties op de ingangspunten en met de 
verwachte ontwikkeling van deze capaciteiten, inzonderheid rekening houdend 
met het investeringsplan in het vervoersnet van Fluxys; 

- met de configuratie en met de operationele voorwaarden van het vervoersnet van 
Fluxys; 

- met de waarschijnlijke ontwikkeling van de configuratie van de gasstromen in het 
vervoersnet, rekening houdend met de informatie op de markt; 

- met het linepack dat nodig is om flexibiliteitsdiensten te waarborgen, en 

- met de capaciteiten voor de operationele behoeften van het vervoersnet; 

- met de backhaul-capaciteiten (in tegenstroom), met dien verstande dat deze op 
niet-vaste basis worden aangeboden.  

Een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten die in de scenario’s worden toegepast 
wordt gepubliceerd op de Internet site van Fluxys, samen met de beschikbare en bruikbare 
capaciteiten, per ingangspunt. 

Art. 25. De beschikbare capaciteit per ingangspunt op een gegeven ogenblik wordt bepaald 
door het verschil tussen de bruikbare capaciteit en de op dat ogenblik toegewezen capaciteit op 
dit ingangspunt. 

 

Afdeling 5: Methode ter bepaling van de beschikbaarheid van de gevraagde capaciteit 

Art. 26. Alvorens capaciteit toe te wijzen (behalve om onderbreekbare capaciteit toe te 
wijzen) controleert Fluxys, op basis van de bestaande toestand ten tijde van de aanvraag, of deze 
capaciteit beschikbaar is. Deze controle vindt plaats op niet-discriminerende wijze, door middel 
van werkingssimulaties van het vervoersnet die berusten op: 

- een simulatiemodel; 

- de fysieke eigenschappen van het vervoersnet; 

- de configuraties en de operationele voorwaarden van het vervoersnet van Fluxys; 

- de kenmerken van de capaciteitsaanvraag;  

- de bestaande contracten: ingangscapaciteiten, afnamecapaciteiten, 
overdrachtscapaciteiten, de Rate Flexibility die zijn toegewezen alsook de 
gewaarborgde druk op de afnamepunten; 

- de capaciteitsreserves van Fluxys voor operationele behoeften; 

- standaardscenario’s voor capaciteitstoewijzing. Deze scenario’s:  

 zijn behoedzaam en naar redelijkheid opgesteld en houden rekening 
met de noodzaak om de integriteit en veiligheid van het vervoersnet 
in stand te houden; 

 worden derwijze opgesteld dat de analyse reproduceerbaar is;  
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 worden opgesteld voor meerdere temperaturen en configuraties van 
het vervoersnet teneinde de continuïteit van de overeengekomen 
diensten te waarborgen; 

 houden rekening (tijdens de onderschrijvingsperiode) met de 
toegewezen vaste capaciteiten, met inachtneming van de in Art. 18 
bedoelde contractuele band; 

 houden (tijdens de onderschrijvingsperiode) wel of niet rekening 
met de toegewezen niet-vaste capaciteiten afhankelijk van de 
bijbehorende onderbrekingsvoorwaarden en het scenario in 
kwestie, met inachtneming van de in Art. 18 bedoelde contractuele 
band; 

 houden rekening met de onderschreven Rate Flexibility indien deze 
capaciteiten niet worden onderbroken;  

 houden geen rekening met de onderbreekbare capaciteit; 

 houden rekening met het vereiste linepack om flexibiliteitsdiensten 
aan te bieden. 

 

Afdeling 6: Berekeningsmethode van de equivalente capaciteit 
Art. 27. Het begrip ‘equivalente capaciteit’ wordt niet gebruikt in het EEE-systeem. 
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HOOFDSTUK II: Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit als bedoeld in 
artikel 47, § 2 van de gedragscode  

 

Afdeling 1 – Gebruiksregister van de toegewezen capaciteiten 

Art. 28. Fluxys houdt een register bij, “gebruiksregister van de toegewezen vaste en niet-
vaste capaciteiten” genoemd. Hierin worden voor elke bevrachter de volgende gegevens 
opgetekend: 

1° per gasdag en voor elk ingangspunt: 

a) het dagelijks maximum van het uurvolume dat aan de bevrachter op het ingangspunt in 
kwestie is toegewezen; 

b) de som van de vaste en niet-vaste capaciteit (indien deze niet onderbroken is) die door 
de bevrachter op het ingangspunt in kwestie wordt onderschreven; 

2° per maand en voor elk afnamepunt: 

a) het maandelijks maximum van het uurvolume dat aan de bevrachter op het 
afnamepunt in kwestie is toegewezen, min de Rate Flexibility (RF) die door de bevrachter op 
dit afnamepunt wordt onderschreven (de dag van het maandelijks maximum van het 
toegewezen uurvolume); 

b) het maandgemiddelde van het uurvolume dat aan de bevrachter op het afnamepunt 
in kwestie is toegewezen, min de Rate Flexibility die door de bevrachter op dit afnamepunt 
wordt onderschreven; 

c) de vaste en niet-vaste capaciteit (indien deze niet onderbroken is) en de RF die aan 
de bevrachter op dit afnamepunt zijn toegewezen (de dag van het maximum van het 
toegewezen uurvolume als bedoeld in punt a); 

Art. 29. In het in Art. 28 bedoelde register worden de afnamepunten gebundeld volgens het 
begrip ‘geaggregeerd ontvangststation’. 

Art. 30. Het in Art. 28 bedoelde register wordt in elektronische vorm opgesteld. 

Art. 31. De benuttingsgraad van de toegewezen capaciteiten die Fluxys ter informatie op 
de maandelijkse factuur van de bevrachter vermeldt, overeenkomstig artikel 90 van de 
gedragscode, wordt berekend op basis van het in Art. 28 bedoelde register. 

 

Afdeling 2 – Berekeningsmethode van de niet-gebruikte capaciteit 

Art. 32. De analyse door Fluxys van de capaciteitsbenutting berust in hoofdzaak op het 
capaciteitsverbruik in het verleden. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens die in het in Art. 28 
bedoelde register zijn opgetekend. Deze analyse strekt in geen geval tot bewijs van “hoarding” 
(oppotten) van capaciteit. Zij is te beschouwen als voorafgaande analyse die de CREG kan 
gebruiken om de nodige stappen te ondernemen teneinde de aan een bevrachter toegewezen 
capaciteit in geval van congestie op te heffen overeenkomstig artikel 48 van de gedragscode. 

Art. 33. Fluxys bepaalt de niet-gebruikte ingangscapaciteit per bevrachter op basis van een 
analyse per ingangszone en per ingangspunt. 
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Per ingangszone berust de analyse van Fluxys met name op: 

1° een raming van de piekafname op uurbasis, rekening houdend met de verbruikspatronen 
op de afnamepunten voor de ingangszone in kwestie. Hierbij wordt met name rekening 
gehouden met de verhouding van de capaciteiten die de desbetreffende bevrachter vanaf deze 
ingangszone gereserveerd heeft en die bestemd is voor eindafnemers wier verbruik afhangt 
van de temperatuur en de tijdens de periode in kwestie opgetekende equivalente 
temperaturen; 

2° de vergelijking van de in het vorige punt geraamde uurpiek met de totale (vaste en niet-
vaste) ingangscapaciteit die door de bevrachter voor de desbetreffende ingangszone wordt 
onderschreven gedurende de periode in kwestie. 

Per ingangspunt berust de analyse van Fluxys met name op: 

1° de grafiek met het verloop en het minimum voor de afgelopen 12 maanden van het 
dagelijks verschil tussen  

(i) de aan de bevrachter toegewezen capaciteit, als bedoeld in Art. 28 1°b) en  

(ii) het dagelijks maximum van het uurvolume als bedoeld in Art. 28 1° a); 

2° de bevoorradings- en/of leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt; 

3° de in voorkomend geval overgedragen vaste capaciteit met bevrijding van de 
overdrager; 

4° de capaciteit die op de secundaire markt wordt aangeboden, in overeenstemming met 
het bepaalde in artikel 47, 3° van de gedragscode; 

5° de verplichtingen van openbare dienstverlening; 

6° de kenmerken van de onderschreven vervoersdiensten; 

7° de rechtvaardigingen en relevante factoren die door de bevrachter kenbaar worden 
gemaakt. 

Art. 34. Fluxys bepaalt de niet-gebruikte capaciteit per bevrachter op een afnamepunt met 
name op basis van: 

1° de grafiek met het verloop en het minimum voor de afgelopen 12 maanden van het 
maandelijks verschil tussen  

(i) de toegewezen capaciteit, als bedoeld in Art. 28 2°c) en  

(ii) het maandelijks maximum van het uurvolume als bedoeld in Art. 28 2° a); 

2° de raming van de piekafname op uurbasis rekening houdend met het verbruikspatroon 
en de specifieke eigenschappen op het desbetreffende afnamepunt. Hierbij wordt met name 
rekening gehouden met het verband tussen dit verbruikspatroon, de temperatuur en de tijdens 
de desbetreffende periode geregistreerde equivalente temperaturen; 

3° de vaste capaciteit toegewezen in het kader van de bevoorradings- en/of 
leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt; 

4° de in voorkomend geval overgedragen capaciteit met bevrijding van de overdrager; 
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5° de capaciteit die op de secundaire markt wordt aangeboden, in overeenstemming met 
het bepaalde in artikel 47, 3° van de gedragscode; 

6° de verplichtingen van openbare dienstverlening; 

7° de kenmerken van de onderschreven vervoersdiensten; 

8° de rechtvaardigingen en relevante factoren die door de bevrachter kenbaar worden 
gemaakt. 
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HOOFDSTUK III: Capaciteitstoewijzingsregels en manier waarop onderbreekbare capaciteit 

wordt voorgesteld 

Afdeling 1: Capaciteitsonderschrijving in het EEE-systeem 

Art. 35. Om een of meer afnamepunten in België te bevoorraden onderschrijft de 
netgebruiker bij Fluxys het geheel van de volgende capaciteiten:  

- ingangscapaciteit op een of meer ingangspunten; 

- afnamecapaciteit op een of meer afnamepunten onder vermelding voor elke 
afnamecapaciteit van de contractuele band met een ingangszone als bedoeld in 
Art. 18 van het onderhavige document; 

- indien nodig basisoverdrachtscapaciteit die hem wordt toegewezen met 
inachtneming van de toewijzingsregels als bedoeld in afdeling 5 van hoofdstuk 
III van de onderhavige belangrijkste voorwaarden; 

- desgewenst aanvullende overdrachtscapaciteit en aanvullende Rate Flexibility. 

Art. 36. Op de onderschrijving van ingangs- en afnamecapaciteit wordt een 
toerekeningsregel van rechten (matching-regel) toegepast. Hierbij wordt per ingangszone en per 
bevrachter een verband voorgeschreven tussen de hoegrootheid van de onderschreven ingangs- 
en afnamecapaciteiten. 

De in het vorige lid bedoelde matching-regel van de rechten wordt omschreven in het indicatieve 
vervoersprogramma van Fluxys. 

 

Afdeling 2: Capaciteitstoewijzingsregels betreffende de toegang via het automatische 
reserveringssysteem 

Art. 37. In hoofdstuk 3, afdeling 1 van de gedragscode wordt een geautomatiseerd 
reserveringssysteem ingevoerd. 

Art. 38. In artikel 99 van de gedragscode is bepaald binnen welke termijn de 
vervoersondernemingen dit principe kunnen toepassen. Deze termijn is niet verstreken en het 
systeem is niet beschikbaar op de datum dat het onderhavige document wordt ingediend. 

 

Afdeling 3: Procedure voor capaciteitsreservering en capaciteitstoewijzingsregels met betrekking 
tot de onderhandelde toegang als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2 van de gedragscode 

Art. 39. De capaciteiten worden door Fluxys toegewezen volgens het principe “First 
Committed First Served”.  

In geval van blijvende congestie wijzigt Fluxys de capaciteitstoewijzingsregels met inachtneming 
van het gestelde in artikel 48 § 5 van de gedragscode.  

Art. 40. De onderhandelde toegang vindt plaats volgens de procedure als bedoeld in 
artikelen 18 tot 23 van de gedragscode. Deze procedure kan schematisch als volgt worden 
voorgesteld. 
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Schema van onderhandelde toegang tot het vervoersnet volgens hoofdstuk 3, afdeling 2 van de 
gedragscode: 

 

Mededeling van gegevens door 
de aanvrager 
Zie artikel 19 gedragscode  

NEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening con
Zie artikel 22 van d
gedragscode  

Toegang mogelij
Zie artikel 21 1° 
gedragscode  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41. De aanvragen 
bedoeld in hoofdstuk IV van d
genomen door gelijktijdig reke
de overdrager en met de over
Fluxys controleert bij het i
voorwaarden in hoofdstuk IV v

Art. 42. Mededeling van

In dit stadium en voor zover he

- de aanv
database
Controle of de aanvraag 
volledig is (maximaal 5 
werkdagen)  
Zie artikel 20 gedragscode  
JA 

tract 
e 

k Weigering (met 
opgaaf van redenen) 
Zie artikel 21 2° 
gedragscode  
 

Toegang vergt 
aanvullende  
Infrastructuur 
Zie artikel 21 3° 
gedragscode  

Analyse van de aanvraag 
(maximaal 10 werkdagen) 
Zie artikel 21 gedragscode  

voor capaciteitsoverdracht met bevrijding van de overdrager, als 
e onderhavige belangrijkste voorwaarden, worden in behandeling 
ning te houden met de aanvraag tot wijziging van het contract van 

eenkomstige aanvraag tot capaciteitstoewijzing aan de overnemer. 
n behandeling nemen van de overdrachtsaanvraag of aan de 
an de onderhavige belangrijkste voorwaarden is voldaan. 

 gegevens door de aanvrager – artikel 19 van de gedragscode. 

t gaat om de eerste onderschrijvingsaanvraag van de aanvrager:  

rager verstrekt de vereiste gegevens om zich te registreren in de 
 van Fluxys; 
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- de aanvrager en Fluxys ondertekenen een overbrengingscontract, “Master 
Agreement for Transport and Related Services” genoemd. De aanvrager 
verstrekt Fluxys de financiële garanties als bedoeld in hoofdstuk XII van 
de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Na ondertekening van de “Master Agreement for Transport and Related Services” kan de 
aanvrager capaciteit aanvragen via een standaarddocument, “Transportation Request Form” 
genoemd. Dit formulier wordt met name in elektronisch formaat beschikbaar gesteld door Fluxys. 

De ondertekening van de “Master Agreement for Transport and Related Services” is niet 
verplicht als de aanvraag een vrijblijvende tariefopgave betreft. 

Art. 43. Analyse van de aanvraag door Fluxys – artikel 21 van de gedragscode 

Fluxys analyseert de aanvraag op niet-discriminerende wijze binnen de in de gedragscode 
gestelde termijn, en gaat na of de gevraagde capaciteit beschikbaar is met toepassing van de 
methode nader bepaald in hoofdstuk I, afdeling 5 van de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Als de gevraagde capaciteit beschikbaar is, brengt Fluxys de aanvrager op de hoogte door hem 
twee exemplaren te sturen van een standaarddocument, “Service Confirmation Form” genoemd. 
Deze documenten worden ter ondertekening verstuurd naar de aanvrager, die ze ondertekend 
terugstuurt naar Fluxys. In dit stadium van de procedure krijgt de aanvrager zijn voorrangsrecht 
voor capaciteitstoewijzing volgens het principe First Committed First Served. 

Rekening houdend met het in het vorige lid bedoelde voorrangsrecht gaat Fluxys na of de 
gevraagde capaciteit nog steeds beschikbaar is. Voor zover capaciteit beschikbaar is, verstrekt de 
aanvrager Fluxys de financiële garanties als bedoeld in hoofdstuk XII van de onderhavige 
belangrijkste voorwaarden. Vervolgens wordt de capaciteit aan de aanvrager toegewezen. Fluxys 
stuurt de aanvrager een medeondertekend exemplaar van het in het vorige lid bedoelde “Service 
Confirmation Form”. 

Indien de gevraagde capaciteit niet beschikbaar is, past Fluxys de voorschriften toe als bedoeld in 
de gedragscode en in hoofdstuk X van de onderhavige belangrijkste voorwaarden (beleid inzake 
congestiebeheer). Fluxys dient elke weigering van capaciteitstoewijzing met redenen te omkleden 
op de wijze in artikel 21 van de gedragscode gesteld. 

 

Afdeling 4: Toewijzing van onderbreekbare capaciteit 

 

Onderafdeling 1 – Onderbreekbare capaciteit die met toepassing van artikel 8, tweede lid, van de 
gedragscode op de markt wordt gebracht  

Art. 44. In artikel 8 van de gedragscode is met name bepaald dat Fluxys niet-genomineerde 
vaste capaciteit op de markt mag brengen in de vorm van de onderbreekbare capaciteit (Day 
Ahead-markt). 

Art. 45. In artikel 100 van de gedragscode is bepaald binnen welke termijn de 
vervoersondernemingen dit principe kunnen toepassen. Deze termijn is niet verstreken en het 
systeem is niet beschikbaar op de datum dat het onderhavige document wordt ingediend. 
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Onderafdeling 2 – Onderbreekbare capaciteit exclusief capaciteit die met toepassing van artikel 8, 
eerste lid, van de gedragscode op de markt wordt gebracht  

Art. 46. Onverminderd het gestelde in Art. 106 (v), bepaalt Fluxys in zijn indicatieve 
vervoersprogramma het aanbod van onderbreekbare capaciteit.  

Art. 47. Fluxys biedt naast vaste en niet-vaste capaciteit tevens onderbreekbare capaciteit 
aan. De modaliteiten van dit aanbod van niet-vaste en onderbreekbare capaciteit met name de 
hoeveelheid, de mate van onderbreekbaarheid, de duur van de vervoerscontracten en de 
betrokken ingangs- of afnamepunten, worden vastgelegd in het indicatief vervoersprogramma. 

Art. 48. Bij onderschrijving van onderbreekbare afnamecapaciteit dient de bevrachter de 
desbetreffende eindafnemer in kennis stellen en te zorgen dat deze eindafnemer daadwerkelijk 
onderbreekbaar is met inachtneming van de onderbrekingsprocedure die in het 
overbrengingscontract is vastgelegd. 

Art. 49. Fluxys behoudt zich het recht voor de onderschrijving van onderbreekbare 
afnamecapaciteit voor eindafnemers af te wijzen als deze laatsten Fluxys mededelen niet in staat 
te zijn de voormelde onderbrekingsprocedures na te leven.  

Art. 50. Aanvullende overdrachtscapaciteit is onderbreekbaar en wordt toegewezen 
volgens de beginselen nader omschreven in afdeling 5 van dit hoofdstuk. 

Art. 51. Het overbrengingscontract bepaalt de onderbrekingsprocedure (termijnen, 
voorafgaande kennisgeving… ) voor onderbreekbare capaciteit. 

 

Afdeling 5: Toewijzing van overdrachtscapaciteit 

Art. 52. De basisoverdrachtscapaciteit wordt toegewezen bij onderschrijving van 
afnamecapaciteit met inachtneming van de in Art. 18 bedoelde contractuele band.  

Bij de totstandkoming van deze contractuele band moet de bevrachter in de mate van het 
mogelijke een afnamepunt koppelen aan een ingangszone die aan dezelfde balanceringszone is 
gebonden als dit afnamepunt. 

Bij congestie op de overdrachtspunten worden de basisoverdrachtsrechten naar een bepaalde 
balanceringszone bij voorrang toegewezen:  

- eerst aan de aanvragers die in de desbetreffende balanceringszone over een totale 
ingangscapaciteit beschikken die kleiner is dan de totale afnamecapaciteit ervan; 

- vervolgens aan de aanvragers die niet in aanmerking komende afnemers of 
distributieondernemingen bevoorraden in de desbetreffende balanceringszone.  

Art. 53. De aanvullende overdrachtscapaciteit wordt toegewezen volgens het principe 
“First Committed First Served”. 

Aan aanvullende overdrachtscapaciteit wordt een lager voorrangsrecht bij toewijzing toegekend 
dan dat van de basisoverdrachtscapaciteit. 

Bij congestie op de overdrachtspunten hangt de hoegrootheid van de maximale aanvullende 
overdrachtscapaciteit waarop een bevrachter in de desbetreffende balanceringszone aanspraak 
mag maken af van de door deze bevrachter onderschreven afnamecapaciteit. 
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Afdeling 6: Toewijzing van Rate Flexibility 

Art. 54. Wanneer hij afnamecapaciteit onderschrijft (behoudens afnamecapaciteit voor het 
vullen van de opslag van Loenhout) krijgt de bevrachter basis-Rate Flexibility en heeft hij de 
mogelijkheid om aanvullende Rate Flexibility te onderschrijven. 

Art. 55. Het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys bepaalt:  

- de basis-Rate Flexibility die de bevrachter krijgt wanneer hij afnamecapaciteit 
onderschrijft; 

- de maximale hoeveelheid aanvullende Rate Flexibility die de bevrachter kan 
onderschrijven. Deze hoeveelheid varieert afhankelijk van het type afnamepunt en wordt 
uitgedrukt als percentage van de op dit punt onderschreven afnamecapaciteit. 

 

Afdeling 7: Capaciteitstoewijzing van de mengstations voor H-gas in L-gas 

Art. 56. De capaciteit van de mengstations voor H-gas in L-gas van Fluxys wordt 
toegewezen volgens het principe “First Committed First Served”. 

In geval van congestie wordt de capaciteit van de mengstations voor H-gas in L-gas toegewezen 
in verhouding tot de door de aanvrager onderschreven afnamecapaciteit voor de bevoorrading 
van niet in aanmerking komende afnemers en distributieondernemingen voor Slochteren-gas. De 
voorwaarden voor deze toewijzing worden in voorkomend geval nader omschreven in het 
indicatieve vervoersprogramma van Fluxys. 
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HOOFDSTUK IV: Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit en van de 
flexibiliteit en de manier waarop deze regels in de vervoerscontracten worden vastgelegd 

 

Art. 57. De bevrachter heeft de mogelijkheid om de door hem onderschreven capaciteit en 
flexibiliteit met of zonder bevrijding over te dragen. 

Art. 58. De capaciteits- of flexibiliteitsoverdracht mag verband houden met het geheel of 
een deel van de door de bevrachter onderschreven capaciteit of flexibiliteit. 

Art. 59. De capaciteits- of flexibiliteitsoverdracht houdt in dat alle contractuele rechten en 
verplichtingen ongewijzigd worden overgedragen. 

Art. 60. In geval van overdracht zonder bevrijding van de overdrager, blijft de overdrager 
met de overnemer hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van Fluxys voor alle uit het 
overbrengingscontract voortvloeiende verplichtingen.  

De overdrager en de overnemer die een akkoord van capaciteitsoverdracht zonder bevrijding van 
de overdrager hebben gesloten, moeten Fluxys hiervan schriftelijk in kennis stellen bij ter post 
aangetekend schrijven uiterlijk vijf dagen vóór de datum van overdracht. Deze notificatie gebeurt 
elektronisch en met een termijn van één dag zodra het systeem in uitvoering van artikel 8, tweede 
lid van de gedragscode beschikbaar wordt. 

De overdracht zonder bevrijding van de overdrager moet in elk geval verenigbaar zijn met de 
door Fluxys opgestelde operationele systemen. 

Art. 61. Fluxys moet op voorhand schriftelijk in kennis worden gesteld van elke overdracht 
met bevrijding van de overdrager. Fluxys is gerechtigd de capaciteitsoverdracht met bevrijding 
toe te staan of af te wijzen. Het is Fluxys niet toegestaan deze instemming zonder geldige reden 
te weigeren. Fluxys zal een overdracht met bevrijding van de overdrager toestaan voor zover aan 
de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° de overdracht strekt zich uit over de resterende looptijd van het contract; 

2° de overnemer krijgt ter benutting van de overgedragen capaciteit en flexibiliteit 
toegang tot het vervoersnet van Fluxys in overeenstemming met de gedragscode en met 
hoofdstuk III van de onderhavige belangrijkste voorwaarden, 

3° de overdracht vindt plaats met inachtneming van de toepasselijke regels voor de 
flexibiliteits- en capaciteitsreservering op de primaire markt; inzonderheid de in Art. 36 
bedoelde matching-regel van de rechten, 

4° de overdrager mag met betrekking tot de overgedragen capaciteit of flexibiliteit 
geen schulden hebben jegens Fluxys, tenzij de overnemer zich onherroepelijk en 
onvoorwaardelijk ertoe verbindt deze schulden te betalen aan Fluxys. 
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HOOFDSTUK V: Evenwicht tussen de aardgasstromen op het vervoersnet  

 
Afdeling 1 – Principe van dagbalancering 

Art. 62. Dagbalancering: de bevrachter is verplicht elke gasdag en in elke 
balanceringszone de energiehoeveelheid2 die op het (de) ingangspunt(en) wordt geïnjecteerd, en 
die op het (de) afnamepunt(en) wordt afgenomen te balanceren rekening houdend met de tussen 
de balanceringszones op de overdrachtspunten overgedragen gashoeveelheden en volgens het 
gestelde in Art. 75. 

De verplichting tot dagbalancering houdt in dat de toleranties voor het dagonevenwicht (DIT) als 
bedoeld in hoofdstuk VI in acht worden genomen. 

Art. 63. Uurtoleranties: de bevrachter is verplicht zich elk uur te houden aan de toleranties 
voor het cumulatieve onevenwicht (CIT) en aan de toleranties voor het uuronevenwicht (HIT) 
zoals nader bepaald in hoofdstuk VI. 

Art. 64. Indien de bevrachter zijn balanceringsverplichtingen niet nakomt, wordt een 
tarieftoeslag (boete) toegepast tegen de door de CREG goedgekeurde tarieven van Fluxys. 

Art. 65. Indien de bevrachter zijn balanceringsverplichtingen niet nakomt, is Fluxys 
gerechtigd van de bevrachter te eisen dat hij terstond al het nodige doet om zijn 
balanceringsverplichtingen in acht te nemen, onverminderd het recht van Fluxys op de in Art. 64 
bedoelde tarieftoeslag. 

Art. 66. Zonder afbreuk te doen aan de toleranties voor het dagonevenwicht, de toleranties 
voor het cumulatieve onevenwicht en de toleranties voor het uuronevenwicht, en onverminderd 
de in Art. 64 bedoelde tarieftoeslag en met toepassing van het gestelde in artikel 56 van de 
gedragscode, 

- is het Fluxys toegestaan de levering van aardgas aan de bevrachter op de afnamepunten te 
weigeren tot het beloop van de gashoeveelheid die de balanceringsverplichtingen van de 
bevrachter onderschrijdt; 

- is het Fluxys toegestaan op de ingangspunten de afname van aardgas te weigeren tot het 
beloop van de gashoeveelheid die de balanceringsverplichtingen van de bevrachter 
overschrijdt; 

 

Afdeling 2 – Balanceringsverplichting en evenwichtsrekening 

Art. 67. Fluxys stelt voor elke balanceringszone en per bevrachter een zogenaamde 
“evenwichtsrekening” op. Op deze rekening worden de cumulatieve uuronevenwichten van de 
bevrachter in kwestie bijgehouden. 

Art. 68. De evenwichtsrekening wordt uitgedrukt in energie op basis van de eerste 
voorlopige uurtoewijzingen, en wordt op uurbasis bijgewerkt. 

                                                 
2 Op basis van de calorische bovenwaarde (CBW). 
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Fluxys geeft de bevrachter de beschikking over de eerste voorlopige uurtoewijzingen die hij 
nodig heeft om zijn evenwichtsrekening tijdens de gasdag te berekenen. De bevrachter gebruikt 
deze informatie om zijn evenwichtspositie bij te stellen met als doel zijn 
balanceringsverplichtingen na te komen. 

Art. 69. De evenwichtsrekening dient als berekeningsgrondslag voor de in Art. 64 
bedoelde tarieftoeslagen; deze worden niet herberekend op basis van de definitieve toewijzingen.  

Wat de berekening van deze tarieftoeslagen betreft, doen Fluxys en de bevrachter afstand van elk 
verhaal in rechte uit hoofde van het verschil tussen de eerste voorlopige uurtoewijzing en de 
definitieve toewijzing. 

Art. 70. De evenwichtsrekening wordt op nul gesteld bij het begin van elke gasdag D+1 
(dagelijkse nulstelling of “daily reset”) in overeenstemming met het gestelde in afdeling 1 van 
hoofdstuk VI. 

Art. 71. Fluxys bepaalt voor elke bevrachter voor hoogcalorisch gas (H-gas, ook rijk gas 
genoemd) en Slochteren-gas, per gasdag, het saldo (in energie) van het aardgas dat wordt 
uitgewisseld tussen Fluxys en de bevrachter, rekening houdend met het verschil tussen de eerste 
voorlopige uurtoewijzingen en de definitieve toewijzingen, en de in Art. 76 vermelde 
gasaankopen/-verkopen in aanmerking genomen.  

Op de in het vorige lid bedoelde dagsaldi wordt op maandbasis een aan- en verkoopprocedure 
toegepast. De aan- en verkoopprijzen worden bepaald in de tarieven van Fluxys die door de 
CREG zijn goedgekeurd. 
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HOOFDSTUK VI: Tijdseenheid en tolerantiewaarden als bedoeld in artikelen 52 en 53 van de 
gedragscode 

 
Art. 72. De bevrachter verbindt zich ertoe de volgende waarden in acht te nemen: 

1° de toleranties voor het dagonevenwicht van toepassing op positieve en negatieve 
verschillen (ook DIT of “Daily Imbalance Tolerances” genoemd: DIT+ en DIT-); 

2° de toleranties voor het cumulatieve onevenwicht van toepassing op positieve en negatieve 
verschillen (ook CIT of  “Cumulated Imbalance Tolerances” genoemd: CIT+ en CIT-); en 

3° de toleranties voor het uuronevenwicht van toepassing op positieve en negatieve 
verschillen (ook HIT of  “Hourly Imbalance Tolerance” genoemd: HIT+ en HIT-). 

 

In het onderstaande schema staat een overzicht van deze drie toleranties: 
+ 

+

DIT-bovengrens: DIT+

M MM 

 

6A
 12A
U

cumulatie
6P
CIT-bovengrens: CIT
HIT-bovengrens: HIT
DIT-ondergrens: DIT-

Cumulatief 
onevenwicht op 

einde dag 12PM
uronevenwicht

f onevenwicht

- 
CIT-ondergrens: CIT
HIT-ondergrens: HIT-
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Afdeling 1 – Toleranties voor het dagonevenwicht en dagelijkse nulstelling 

Art. 73. Voor elke balanceringszone moet het dagonevenwicht van de bevrachter liggen 
binnen het interval tussen de tolerantie voor het dagonevenwicht van toepassing op negatieve 
verschillen (ondergrens DIT-) en de tolerantie voor het dagonevenwicht van toepassing op 
positieve verschillen (bovengrens DIT+). 

Art. 74. Fluxys biedt elke bevrachter die capaciteit voor een afnamepunt onderschrijft, 
zonder extra vergoeding toleranties voor het basisdagonevenwicht (tolerantiewaarde voor het 
dagonevenwicht).  

De tolerantieniveaus voor het basisdagonevenwicht van toepassing op positieve en negatieve 
verschillen zijn niet noodzakelijkerwijs gelijk aan elkaar. 

In het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys zijn de tolerantieniveaus voor het 
basisdagonevenwicht vastgelegd.  

Er kunnen verschillende tolerantieniveaus voor het basisdagonevenwicht worden ingevoerd voor 
de afnamecapaciteit bestemd voor de bevoorrading van SLP-afnemers en niet-SLP-afnemers. 
Deze niveaus kunnen mettertijd variëren en zijn temperatuurafhankelijk.  

Met toepassing van het gestelde in artikel 10, § 3 van de gedragscode kan in het indicatieve 
vervoersprogramma het volgende zijn bepaald:  

dat de toleranties voor het basisdagonevenwicht van toepassing op negatieve en 
positieve verschillen variëren afhankelijk van de afnamecapaciteit van de bevrachter; 

− 

− 

− 

dat de toleranties voor het dagonevenwicht van toepassing op negatieve en positieve 
verschillen waarover een bevrachter per balanceringszone beschikt ten minste gelijk 
zijn aan een uur van de overeenkomstige afnamecapaciteit op de grootste industriële 
procesinstallatie die door de bevrachter in de balanceringszone in kwestie wordt 
bevoorraad; 

dat de toleranties voor het dagonevenwicht van toepassing op negatieve en positieve 
verschillen waarover een bevrachter per balanceringszone beschikt tot een 
maximumwaarde beperkt kunnen worden. Deze maximumwaarde kan mettertijd 
variëren en wordt per balanceringszone opgegeven. 

Art. 75. Het toegestane dagonevenwicht voor gasdag D bestaat uit het deel van het 
dagonevenwicht voor gasdag D dat ligt binnen de tolerantie voor het dagonevenwicht van 
toepassing op negatieve verschillen en de tolerantie voor het dagonevenwicht van toepassing op 
positieve verschillen. 

Voor elke balanceringszone en elke bevrachter wordt het toegestane dagonevenwicht voor gasdag 
D toegewezen aan de evenwichtsrekening van de bevrachter voor de desbetreffende 
balanceringszone gedurende gasdag D+1 (gelijkmatige uurverdeling over 12 uur tussen het 
middaguur en middernacht). 
Het toegestane en niet-toegestane dagonevenwicht wordt hieronder schematisch voorgesteld. 
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Toegestane en niet-toegestane dagonevenwichten op het einde van de gasdag  

D D+1 

Niet 
toegestaan Dagonevenwicht 

DIT-bovengrens 
Toegestaan 

Dagonevenwicht = 0 

DIT-ondergrens 

 

 

Art. 76. Het niet-toegestane dagonevenwicht voor gasdag D bestaat uit het deel van het 
dagonevenwicht voor gasdag D dat niet ligt binnen de tolerantie voor het dagonevenwicht van 
toepassing op negatieve verschillen en de tolerantie voor het dagonevenwicht van toepassing op 
positieve verschillen. 

In geval van niet-toegestaan onevenwicht wordt een aan- of verkoopmechanisme voor het 
aardgas toegepast (“settlement”): 

1° de hoeveelheid in overschrijding van de tolerantie voor het dagonevenwicht van 
toepassing op positieve verschillen wordt door Fluxys bij de bevrachter gekocht; of 

2° de hoeveelheid in overschrijding van de tolerantie voor het dagonevenwicht van 
toepassing op negatieve verschillen wordt door Fluxys aan de bevrachter verkocht. 

De aan- en verkoopprijzen worden bepaald in de tarieven van Fluxys die door de CREG zijn 
goedgekeurd en waarin een tarieftoeslag is opgenomen. 

Onverkort de bepalingen betreffende de tarieftoeslagen in het overbrengingscontract, zal Fluxys 
binnen een redelijke termijn een systeem opzetten waardoor bevrachters hun dagonevenwichten 
kunnen uitwisselen. 

 
Afdeling 2 – Tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht 

Art. 77. Voor elk uur en per balanceringszone moet het saldo van de evenwichtsrekening 
van de bevrachter liggen tussen de tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht van toepassing 
op negatieve verschillen (ondergrens CIT-) en de tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht 
van toepassing op positieve verschillen (bovengrens CIT+). 

Art. 78. Fluxys biedt elke bevrachter die capaciteit voor een afnamepunt onderschrijft, 
zonder extra vergoeding, toleranties voor het cumulatieve basisonevenwicht (tolerantiewaarde 
voor het cumulatieve onevenwicht).  

In het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys zijn de tolerantieniveaus voor het cumulatieve 
basisonevenwicht vastgelegd. Deze niveaus kunnen mettertijd variëren.  

De tolerantieniveaus voor het cumulatieve basisonevenwicht van toepassing op positieve en 
negatieve verschillen zijn niet noodzakelijkerwijs gelijk aan elkaar. 
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Wat betreft de afnamecapaciteiten bestemd voor de bevoorrading van SLP-afnemers, kunnen 
deze niveaus variëren afhankelijk van de temperatuur volgens een functieformule van het type dat 
hieronder is voorgesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X°C Y°C 

 
Toleranties 

voor het 
cumulatieve 

basis-
onevenwicht 

gekoppeld 
aan SLP-

capaciteiten 

Niveau 1 
 

3 

Art. 79. De bevrachter heeft de mogelijkheid een flexibiliteitsdienst te onderschrijven, 
“aanvullende tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht” (aanvullende CIT) genoemd, voor 
zover deze dienst beschikbaar is.  

De maximale hoegrootheid van deze dienst waarop een bevrachter aanspraak mag maken, kan 
worden beperkt door het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys. 

Met toepassing van het gestelde in artikel 10, § 3 van de gedragscode kan in het indicatieve 
vervoersprogramma worden bepaald dat deze maximale hoegrootheid varieert afhankelijk van de 
afnamecapaciteit van de bevrachter volgens een functieformule van het hieronder weergegeven 
type: 

 
Afdeling 3 – Tolerantie voor het uuronevenwicht 
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Art. 80. Voor elke balanceringszone moet het uuronevenwicht van de bevrachter liggen 
binnen het interval tussen de tolerantie voor het uuronevenwicht van toepassing op negatieve 
verschillen (ondergrens HIT-) en de tolerantie voor het uuronevenwicht van toepassing op 
positieve verschillen (bovengrens HIT+). 

Art. 81. Fluxys biedt elke bevrachter die capaciteit voor een afnamepunt onderschrijft, 
zonder extra vergoeding, toleranties voor het basisuuronevenwicht (tolerantiewaarde voor het 
uuronevenwicht). Het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys bepaalt de tolerantieniveaus 
voor het basisuuronevenwicht van toepassing op negatieve en positieve verschillen. Deze niveaus 
kunnen mettertijd variëren.  

Er kunnen verschillende tolerantieniveaus voor het basisuuronevenwicht worden ingevoerd voor 
de afnamecapaciteit bestemd voor de bevoorrading van SLP-afnemers en niet-SLP-afnemers. 

Met toepassing van het gestelde in artikel 10, § 3 van de gedragscode kan in het indicatieve 
vervoersprogramma van Fluxys het volgende zijn bepaald:  

dat de toleranties voor het basisuuronevenwicht variëren afhankelijk van de afnamecapaciteit 
van de bevrachter volgens een functieformule van het type dat hieronder wordt voorgesteld: 

− 

− 

 

Lijn A 

Toeranties 
voor het 

basisuur-
onevenwicht 

(niet SLP) 
per BAP en 
bevrachter 

X  

Lijn B < Lijn A 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

dat de toleranties voor het basisuuronevenwicht wa
beschikt ten minste gelijk zijn aan de overeenk
industriële procesinstallatie die door de bevrachte
bevoorraad. 
Niet-SLP afnamecapaciteit per
BAP en bevrachter
arover de bevrachter per balanceringszone 
omstige afnamecapaciteit van de grootste 
r in de balanceringszone in kwestie wordt 

100/147 



 

HOOFDSTUK VII – Regels betreffende de bundeling van onevenwichten door de netgebruikers 
en de daaraan verbonden contractuele bepalingen 

 
Art. 82. Een balanceringszone, zoals vastgelegd in artikelen 3 en 7, komt overeen met een 

deel van het vervoersnet van Fluxys waarvoor de bevrachter zijn balanceringsverplichtingen dient 
na te komen in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk V en VI en de bepalingen van 
hoofdstuk VIII, afdeling 1, in het bijzonder artikel 55, tweede lid van de gedragscode. 

Art. 83. Bepaalde afnamepunten zijn met directe leidingen verbonden. Voor deze 
afnamepunten geldt een specifieke behandeling: eventuele onevenwichten worden niet gebundeld 
per balanceringszone.  

Art. 84. Zonder afbreuk te doen aan de balanceringsverplichtingen kunnen twee of meer 
bevrachters ex-ante een van hen aanwijzen om de gebundelde onevenwichten in een 
balanceringszone op zich te nemen.  

In dit geval past men de berekeningsregels toe van de toleranties voor het uuronevenwicht, het 
dagonevenwicht, het cumulatieve onevenwicht en het basisuuronevenwicht van de bevrachter die 
op de in het vorige lid gestelde wijze is aangeduid, op dezelfde wijze als wanneer het een enkele 
bevrachter betrof. 
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HOOFDSTUK VIII – Vereisten inzake aardgaskwaliteit aan de verschillende ingangspunten van 
het vervoersnet 

Afdeling 1 – Ingangspunten 

Art. 85. Het vervoersnet van Fluxys bestaat thans uit achtien ingangspunten, met name: 

1° vijftien met hoogcalorisch gas (H-gas, ook rijk gas genoemd): 

– ZPT (Zeepipe Terminal) 

– IZT (Interconnector Zeebrugge Terminal) 

– LNG Zeebrugge Terminal 

– Eynatten 1 

– Eynatten 2 

– ’s Gravenvoeren 

– Blaregnies H 

– Quévy 

– Bras 

– Pétange 

– Zelzate 1 

– Zelzate 2 

– Dilsen 

– Opslag van Loenhout 

– piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele 

2° drie met laagcalorisch gas (L-gas, ook arm gas genoemd): 

– Zandvliet 

– Blaregnies L 

– Poppel 

In 2004 wordt een aanvullend ingangspunt voor hoogcalorisch gas “Zandvliet H” in gebruik 
genomen. 

Art. 86. De ingangspunten Quévy, Bras, Pétange, Zelzate 1, Zelzate 2 en Blaregnies L 
maken alleen gastoevoer in backhaul mogelijk, dat wil zeggen in tegenstroom op hoofdrichting. 
Zodoende is het voor deze zes ingangspunten niet nodig gaskwaliteitsvereisten voor de 
overbrenging in België te definiëren. 

 

Afdeling 2 – Gaskwaliteitsvereisten aan de ingangspunten voor overbrenging in België 

Art. 87. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 3, § 2 1° van de gedragscode 
beoogt Fluxys een harmonisatie inzake de aardgaskwaliteit, met name door stappen te 
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ondernemen bij de bevoegde Europese instanties. Fluxys is van plan haar specificaties te wijzigen 
op basis van de akkoorden op Europees niveau en de eventuele aanpassing van de lopende 
contracten. 

Art. 88. Onverminderd het gestelde in artikel Art. 89 en Art. 91, worden de 
kwaliteitsvereisten voor het aardgas aan de ingangspunten voor de overbrenging in België 
opgenomen in een tabel die op de website van Fluxys kan worden geraadpleegd. Deze 
specificaties berusten op de contractuele gegevens en op de specificaties in de wetteksten. 

De volgende tabel geeft ter informatie een overzicht van de toestand ten tijde dat het onderhavige 
document is ingediend, en zal op de website van Fluxys worden gepubliceerd. 

Belgische markt 
  Hoogcaloris

ch gas 
Laagcaloris

ch gas 

Minimale CBW MJ(25°C)/m³(n) 38,9 1 34,3 

Maximale CBW MJ(25°C)/m³(n) 46,055 38,686 

Minimale Wobbe-index MJ(25°C)/m³(n) 49,132 43,9 

Maximale Wobbe-index MJ(25°C)/m³(n) 56,815 46,892 

Minimale CBW kWh(25°C)/m³(n) 10,81 1 9,53 

Maximale CBW kWh(25°C)/m³(n) 12,79 10,75 

Minimale Wobbe-index kWh(25°C)/m³(n) 13,65 12,19 

Maximale Wobbe-index kWh(25°C)/m³(n) 15,78 13,03 

Maximum H2S (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 5 5 

Maximumtotaal S (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 150 150 

Maximumtotaal S per jaar (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 120 120 

Maximumgehalte mercaptanen (uitgedrukt in S) mg/m³(n)   

Maximum O2 ppm 5000 (vol) 5000 (vol) 

Maximum CO2 % 2 (vol) 2 3 (vol) 

Hoogste dauwpunt H2O  °C @ 69 barg -8 -8 

Hoogste dauwpunt koolwaterstof °C @ 0-69 barg -2 -2 
1 34.583 MJ/m³(n) of 9,61 kWh/m³(n) in noodgeval 
2wegens historische redenen 's Gravenvoeren 3%, 
Blaregnies H 3% en ZPT 2,5% 
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Art. 89. Onverminderd het gestelde in Art. 91 en gelet op de beperkingen op de 

aangrenzende netten gelegen, specifieke gaskwaliteitsvereisten van toepassing aan bepaalde 
ingangspunten die in de onderstaande tabel zijn vermeld. Deze tabel geeft ter informatie een 
overzicht van de toestand ten tijde dat het onderhavige document is ingediend, en zal op de 
website van Fluxys worden gepubliceerd.  

 
  Ingangspunt 

   
ZPT 

 
 

 
IZT 

Eynatten 1 
Eynatten 2 

 
’s Gravenvoeren 

Blaregnies H 

 
Poppel 

 

Minimale CBW MJ(25°C)/m³(n) 40,2 38.9 
(39.4 R. End.) 

39.36  
(39 noodgeval) 

34,3 

Maximale CBW MJ(25°C)/m³(n) 46,0 44.6 1 44,38 38,67 

Minimale Wobbe-index MJ(25°C)/m³(n) 51,0 50,9 49,82 43,9 

Maximale Wobbe-index MJ(25°C)/m³(n) 55,7 54 55,68 46,9 

Minimale CBW kWh(25°C)/m³(n) 11,17 10.81 
(10,94 R. End.) 

10.93  
(10,83 noodgeval) 

9,53 

Maximale CBW kWh(25°C)/m³(n) 12,78 12.39 1 12,33 10,74 

Minimale Wobbe-index kWh(25°C)/m³(n) 14,17 14,14 13,84 12,19 

Maximale Wobbe-index kWh(25°C)/m³(n) 15,47 15 15,47 13,03 

Maximum H2S (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 5 
(incl. 

COS) 

5 
(incl. COS) 

5 5 

Maximumtotaal S (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 150 22,4 150 150 

Maximumtotaal S per jaar 
(uitgedrukt in S) 

mg/m³(n) 120 - 120 120 

Maximumgehalte mercaptanen 
(uitgedrukt in S) 

mg/m³(n) 6 - -2 - 

Maximum O2 ppm 1000 
(mol) 

10 (vol) 5000 (vol) 0  

Maximum CO2 % 2,5 (mol) 2 (mol) 3 (vol) 3 (vol) 

Hoogste dauwpunt H2O  °C @ 69 barg -12 -10 -8 -12°C 
@66,7 barg 

Hoogste dauwpunt koolwaterstof °C @ 0-69 barg -3 -2 -3 -2 

1 Met betrekking tot de beperkingen op de aangrenzende netten kan in bepaalde gevallen een beperking van 41.8 MJ/m3(n) van toepassing zijn. 
2 Voor historische redenen: 15 mg/m3(n) op ‘s Gravenvoeren  
 
 

Art. 90. Onverminderd de gaskwaliteitsvereisten moet het in het vervoersnet van Fluxys 
geïnjecteerde aardgas vrij zijn van onzuiverheden. 

Art. 91. Het gas dat door een bevrachter in het vervoersnet wordt geïnjecteerd met het oog 
op de overbrenging voor injectie in de opslag van Loenhout dient in overeenstemming te zijn met 
een aanvullende gaskwaliteitsvereiste in hoofde van de desbetreffende bevrachter: het CO2-
gehalte van het gas van deze bevrachter op het niveau van de ingangszone via dewelke dit gas 
wordt overgebracht, moet kleiner blijven dan 2% in volume. 

Indien het gas door de bevrachter geïnjecteerd met het oog op de overbrenging voor injectie in de 
opslag van Loenhout aan de ingangszone van het vervoersnet niet in overeenstemming is met de 
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in het eerste lid bedoelde gaskwaliteitsvereisten, zal Fluxys redelijke inspanningen leveren opdat 
het gas dat in de opslaginstallaties wordt geïnjecteerd, in overeenstemming wordt gebracht met 
deze gaskwaliteitsvereisten. De in voorkomend geval door Fluxys voor deze bewerking gemaakte 
kosten komen, met voorafgaande toestemming van de bevrachter in kwestie, voor rekening van 
de desbetreffende bevrachter. 

 

Afdeling 3 – Niet-nakoming van de 
kwaliteitsvereisten op het ingangspunt 

Art. 92. § 1. Fluxys is gerechtigd om de gasinjectie aan het ingangspunt door de bevrachter 
die de kwaliteitsvereisten bedoeld in sectie 2 van onderhavig hoofdstuk niet naleeft, te weigeren, 
maar levert redelijke inspanningen om deze te aanvaarden. Er wordt overeengekomen dat, 
wanneer Fluxys het gas dat niet aan de kwaliteitsvereisten voldoet, aanvaardt, zij redelijke 
inspanningen zal leveren om dit gas in overeenstemming te brengen met de kwaliteitsvereisten, 
onder voorbehoud dat de bevrachter alle kosten, uitgaven en verliezen gebonden aan de 
behandeling van dit gas (hierbij o.a. inbegrepen, de kosten verbonden met de scheiding van het 
gas buiten specificatie en met de behandeling te wijten aan de aantasting van het gas van andere 
bevrachters en, indien Fluxys een beroep doet op andere beschikbare mogelijkheden om het gas 
conform te maken aan de kwaliteitsvereisten, de kosten verbonden aan deze behandeling) draagt. 

Met dien verstande dat Fluxys alle redelijke inspanningen levert om de kosten, uitgaven en 
verliezen die ten laste van de bevrachter vallen, tot een minimum te beperken. 

§ 2. Indien gas dat niet voldoet aan de kwaliteitsvereisen zoals vermeld in afdeling 2 van dit 
hoofdstuk, door de bevrachter aan het ingangspunt wordt geïnjecteerd zonder dat de kwaliteit van 
dit gas vooraf door Fluxys werd aanvaard, dient de bevrachter Fluxys schadeloos te stellen voor 
alle redelijke en directe kosten, uitgaven en verliezen die verband houden met de niet-nakoming 
van de kwaliteitsvereisten door de bevrachter, met dien verstande dat Fluxys redelijke 
maatregelen treft om deze kosten, uitgaven en verliezen tot een minimum te beperken. 

Art. 93. § 1. Voor zover de bevrachter gas aan het ingangspunt heeft geïnjecteerd dat 
voldoet aan de op dit ingangspunt geldende kwaliteitsvereisten, is de bevrachter gerechtigd de 
afname van het door Fluxys op het uitgangspunt beschikbaar gestelde aardgas te weigeren indien 
dit aardgas niet voldoet aan de toepasselijke kwaliteitsvereisten op dit punt, maar levert hij 
redelijke inspanningen om het gas te aanvaarden. 

Indien Fluxys het gas laat behandelen om het conform te maken aan de kwaliteitsvereisten, en 
indien zij de directe kosten, uitgaven en verliezen verbonden aan deze behandeling draagt, mag 
de bevrachter de levering ervan niet weigeren. Met dien verstande dat de bevrachter alle redelijke 
inspanningen levert om deze kosten, uitgaven en verliezen ten laste van Fluxys, tot een minimum 
te beperken. 

§ 2. Indien Fluxys aan het uitgangspunt aardgas levert dat niet aan de kwaliteitsvereisten op dit 
punt voldoet, zonder dat de kwaliteit van dit aardgas op voorhand door de bevrachter is aanvaard 
en voor zover de bevrachter de op het ingangspunt toepasselijke kwaliteitsvereisten heeft 
nageleefd, dient Fluxys de bevrachter schadeloos te stellen voor alle redelijke en directe kosten, 
uitgaven en verliezen die verband houden met de niet-nakoming van de kwaliteitsvereisten door 
Fluxys, met dien verstande dat de bevrachter redelijke maatregelen treft om deze kosten, uitgaven 
en verliezen tot een minimum te beperken. 
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Afdeling 4 – Informatiedienst met betrekking tot verwachte variaties in de aardgaskwaliteit 

Art. 94. Naast de in artikel 67 van de gedragscode vermelde informatie, biedt Fluxys de 
mogelijkheid om een aanvullende informatiedienst te onderschrijven met betrekking tot de 
verwachte variaties van de aardgaskwaliteit (op een punt van het vervoersnet verwachte 
kwaliteitsvariaties binnen de perken van de gaskwaliteitsvereisten). 

De informatie die ter uitvoering van deze dienst wordt verstrekt, is vrijblijvend en geenszins te 
beschouwen als gewaarborgd door Fluxys. 
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HOOFDSTUK IX – Nalevingsprogramma 
 

Art. 95. Fluxys voert een nalevingsprogramma in teneinde een actief intern en extern 
beleid van niet-discriminatie en transparantie te voeren ten aanzien van de netgebruikers. Ter 
uitvoering van dit nalevingsprogramma worden Fluxys en zijn dochteronderneming Fluxys LNG 
als één enkele rechtspersoon beschouwd. 

Art. 96. Het nalevingsprogramma van Fluxys berust op de volgende principes: 

1° transparantie en niet-discriminatie tussen netgebruikers of categorieën netgebruikers; en 

2° bescherming van vertrouwelijke informatie in verband met de netgebruikers. 

Art. 97. Het nalevingsprogramma is van toepassing op alle werknemers van Fluxys ter 
zake van de door Fluxys gepresteerde diensten in verband met het gasvervoer in België. 

Art. 98. De nalevingsverantwoordelijke moet erop toezien dat het nalevingsprogramma 
wordt nagekomen met inachtneming van Art. 103 en Art. 104 hieronder. 

 
Afdeling 1 – Interne beleidsregels 

Art. 99. De interne gedragsregels van Fluxys omvatten inzonderheid: 

1° de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden bij hun 
contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers; 

2° het huishoudelijk reglement, dat ter uitvoering van de gedragscode is opgesteld; 
3° de regels met betrekking tot de afhandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers 

of kandidaat-netgebruikers. 
Art. 100. Wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft is in het huishoudelijk 

reglement met name het volgende bepaald: 

1° Het is Fluxys verboden vertrouwelijke informatie kenbaar te maken, op welke wijze dan 
ook, aan personen die niet door Fluxys zijn tewerkgesteld. Deze informatie mag uitsluitend 
worden medegedeeld aan personen of diensten die deze nodig hebben om de toegang tot of 
het gebruik van het vervoersnet mogelijk te maken. 
In de mate dat zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie is het bestuurders en 
werknemers van Fluxys niet toegestaan medewerker te zijn van een leveringsonderneming, 
al dan niet bezoldigd. 

2° Fluxys en/of zijn werknemers mogen evenwel vertrouwelijke informatie mededelen: 
-  aan de CREG en aan het Bestuur Energie, of aan enige andere bevoegde 
overheidsinstantie, overeenkomstig het bepaalde in de Gaswet en de bijbehorende 
uitvoeringsbesluiten; 

-  aan de rechtbanken of scheidsrechterlijke instanties die moeten oordelen over een geschil 
tussen Fluxys en een netgebruiker, alsook aan de raadslieden die hen voor deze instanties 
vertegenwoordigen en de experten, voor zover zulks noodzakelijk is voor de verdediging 
van Fluxys; 

- aan zijn commissarissen-revisoren; 
- aan de lasthebbers, aannemers en onderaannemers van Fluxys, voor zover zij gebonden 
zijn door regels van vertrouwelijkheid die op gepaste wijze de bescherming van de 
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vertrouwelijkheid waarborgen en voor zover in hun onderlinge verhouding met de 
leveringsondernemingen of met een van hun geassocieerde of verbonden ondernemingen 
geen vermogensbelangen bestaan. 

3° Fluxys mag de hem door de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers medegedeelde 
vertrouwelijke informatie gebruiken voor statistische doeleinden, op voorwaarde dat de 
door Fluxys verspreide statistische gegevens geen identificatie van individuele 
netgebruikers of kandidaat-netgebruikers mogelijk maken. 

4° Niet als vertrouwelijk wordt beschouwd: 
-  elke informatie die openbaar bekend is; 
-  elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die aan Fluxys is verstrekt 

door een netgebruiker of een aanvrager, waarvan de openbaarmaking is toegestaan 
blijkens een voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst tussen Fluxys en de 
netgebruiker of aanvrager die de informatie verstrekt; 

-  elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die Fluxys noodzakelijk 
moet communiceren aan een netgebruiker of een aanvrager om deze netgebruiker of 
aanvrager vervoersdiensten te kunnen aanbieden; 

- informatie die openbaar is krachtens de gedragscode, inzonderheid informatie 
betreffende de hoeveelheden gereserveerde en beschikbare capaciteiten. 

5° Elke werknemer van Fluxys is gebonden door een geheimhoudingsplicht en mag 
vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan onbevoegden tijdens de volledige 
looptijd van zijn arbeidsovereenkomst, tot vijf jaar na beëindiging van deze overeenkomst. 

 
Art. 101. In de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden in hun 

contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers en de voorschriften met betrekking tot 
de afhandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers is met 
name het volgende bepaald: 

1° de werknemers van Fluxys dienen in de verspreiding van informatie blijk te geven van 
de grootst mogelijke discretie; 
 
2° alleen openbaar bekende informatie mag kenbaar worden gemaakt aan derden. Elke 
andere informatieaanvraag wordt doorgegeven aan de diensten van Fluxys die bevoegd zijn 
om te bepalen welke informatie kenbaar mag worden gemaakt, afhankelijk van het type 
gevraagde informatie;  
 
3° Fluxys bepaalt welke diensten van Fluxys vragen in ontvangst en in behandeling nemen, 
met name: 

- vragen over de operationele exploitatie van de vervoersinstallaties; 
- vragen over de commerciële exploitatie van de vervoersdiensten; 
- vragen over de technische exploitatie van de vervoersinstallaties. 

 
Afdeling 2 – Externe beleidsregels 

Art. 102. Fluxys bepaalt de externe beleidsregels die overeenkomstig het gestelde in artikel 
27 van de gedragscode aan de netgebruikers worden bekendgemaakt. 
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Afdeling 3 – Inachtneming van het nalevingsprogramma 

Art. 103. De nalevingsverantwoordelijke ziet samen met de directie van Fluxys erop toe dat 
het nalevingsprogramma in acht wordt genomen. 

 
De nalevingsverantwoordelijke heeft de volgende opdrachten: 

1° het toepassen van de interne en externe voorschriften met betrekking tot 
vertrouwelijkheid (geheimhouding), niet-discriminatie en transparantie; 

2° het verlenen van advies aan de werknemers van Fluxys voor alle vragen in verband 
met de tenuitvoerlegging van dit programma; 

3° het toetsen van de tenuitvoerlegging van het nalevingsprogramma. 
 

Art. 104. Elk personeelslid van Fluxys dat op de hoogte is van een vrijwillige of 
onvrijwillige inbreuk op het nalevingsprogramma dient de nalevingsverantwoordelijke hiervan in 
kennis te stellen. 
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HOOFDSTUK X – Congestiebeleid en daaraan verbonden contractuele bepalingen  
 

Afdeling 1 – Proactief congestiebeleid 

Art. 105. In overeenstemming met het gestelde in artikel 45 van de gedragscode voert 
Fluxys een proactief congestiebeleid dat een optimale en maximale benutting van de bruikbare 
capaciteiten beoogt en dat erop gericht is toekomstige verzadigingspunten tijdig op te sporen.  

Art. 106. Fluxys zal ter uitvoering van zijn proactieve congestiebeleid: 

(i) een optimale benutting van de capaciteit bevorderen door in te stemmen met 
capaciteitsoverdracht tussen bevrachters met inachtneming van het bepaalde in 
hoofdstuk IV van de onderhavige belangrijkste voorwaarden; 

(ii) een efficiënte benutting van de toegewezen capaciteit bevorderen door een 
gebruiksregister van de toegewezen capaciteit bij te houden als bedoeld in hoofdstuk 
II van de onderhavige belangrijkste voorwaarden en onder vermelding van de 
benuttingsgraad van de onderschreven vaste capaciteit, zoals aangegeven op de 
factuur van de bevrachter, volgens het gestelde in artikel 90, 6° van de gedragscode, 

(iii) in het overbrengingscontract bepalen dat geen der partijen zonder geldige reden mag 
weigeren de onderschreven afnamecapaciteit van een bevrachter naar beneden bij te 
stellen ten belope van de door een andere bevrachter op hetzelfde afnamepunt 
gevraagde afnamecapaciteit, voor zover de desbetreffende eindafnemer bevestigd 
heeft door deze nieuwe bevrachter te zullen worden bevoorraad, 

(iv) de bevrachters voorstellen op toekomstige congestiepunten hun 
capaciteitsonderschrijving naar beneden bij te stellen in de mate dat de aldus 
vrijgekomen capaciteit het voorwerp van een toewijzingsaanvraag uitmaakt, 

(v) voorstellen, indien de vaste capaciteit ontoereikend is om te voldoen aan een aanvraag 
tot capaciteitstoewijzing en in de mate van het mogelijke,   

- aan de bevrachters om onderschreven vaste capaciteit om te zetten in 
onderbreekbare capaciteit teneinde met behulp van vaste capaciteit te 
kunnen voldoen aan de nieuwe capaciteitsaanvraag; 

- aan de aanvrager om niet-vaste capaciteit of onderbreekbare capaciteit 
te aanvaarden.  

Indien deze voorstellen niet tot tevredenheid van de aanvrager strekken, wordt de in 
afdeling 2 van het onderhavige hoofdstuk vermelde congestieprocedure in gang gezet. 

(vi) rekening houden met toekomstige congestiepunten bij het samenstellen van zijn 
dienstenaanbod en zijn indicatieve vervoersprogramma.  

 

Afdeling 2 – Procedure bij congestie  

Art. 107. In artikel 48 van de gedragscode is bepaald dat in geval van congestie de volgende 
procedure moet worden gevolgd.  

Deze procedure kan schematisch als volgt worden voorgesteld: 
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De aanvragers bewijzen de gevraagde capaciteit daadwerkelijk 
te zullen gebruiken  

Art. 48 § 2 van de gedragscode  

De Commissie doet het nodige om de toewijzing van niet-
gebruikte capaciteit op te heffen 
Art. 48 § 3 van de gedragscode 

De vervoersonderneming heft de toewijzing op  
Art. 48 § 4 van de gedragscode  

Blijvende congestie  
Art. 48 § 5 van de gedragscode 

Procedure in de gedragscode in geval van congestie (artikel 48 van de gedragscode) 

In geval van congestie bezorgt de vervoersonderneming de 
gegevens aan de CREG  

Art. 48 § 1 van de gedragscode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 108. Fluxys stelt de congestieprocedure in werking in het geval nader bepaald in Art. 
106, (v) van de onderhavige belangrijkste voorwaarden.  

De in voorkomend geval niet-gebruikte capaciteit per bevrachter, als bedoeld in artikel 48 4° van 
de gedragscode, wordt bepaald op de wijze in hoofdstuk II van de onderhavige belangrijkste 
voorwaarden gesteld.  

Als uit deze analyse blijkt dat er niet-gebruikte capaciteit is, dan neemt Fluxys contact op met de 
bevrachters in kwestie en stelt hun voor om hun capaciteitsonderschrijving af te stemmen op de 
gebruikte capaciteit. 

In geval van blijvende congestie stelt Fluxys de CREG in kennis van de in artikel 48 § 1 van de 
gedragscode vermelde gegevens, en brengt Fluxys de desbetreffende bevrachters hiervan op de 
hoogte. 

Art. 109. De procedure bepaalt overeenkomstig artikel 48 § 2 van de gedragscode dat de 
aanvrager dient aan te tonen de nieuw gevraagde capaciteit daadwerkelijk te zullen gebruiken. 

Art. 110. Ingevolge de beslissing van de CREG heft Fluxys in voorkomend geval de 
capaciteitstoewijzing op met inachtneming van het gestelde in artikel 48, § 4, van de 
gedragscode.  

111/147 



De overbrengingscontracten van de bevrachters in kwestie worden gewijzigd rekening houdend 
met het deel van de capaciteit waarvan de toewijzing moet worden opgeheven ter uitvoering van 
de beslissing van de CREG. 

Het overbrengingscontract bepaalt dat deze opheffing zonder vergoeding geschiedt ten bate van 
de bevrachters in kwestie en dat uit dien hoofde geen verhaal kan worden gezocht tegen Fluxys.  

De capaciteit waarvan de toewijzing wordt opgeheven, wordt aan de aanvrager toegewezen. 

Art. 111. In geval van blijvende congestie tengevolge van de toepassing van deze procedure 
mag Fluxys op basis van objectieve criteria en onverkort de in de gedragscode vermelde 
procedures: 

- zijn capaciteitstoewijzingsregels aanpassen op de wijze in artikel 48 § 5 van de gedragscode 
gesteld, en  

- zijn dienstenaanbod aanpassen (aantal, aard, tarifering). 
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HOOFDSTUK XI – Verwerking van aardgas voor eigen gebruik door de vervoersonderneming 
en verschillen in de periodieke energiebalans 

 

Afdeling 1 – Eigen-verbruiksregister 

Art. 112. Fluxys stelt een “eigen-verbruiksregister” op. 

Art. 113. Het in Art. 112 bedoelde register vermeldt voor de overbrenging in België de 
maandelijks voor eigen verbruik afgenomen gashoeveelheden. Deze gashoeveelheid wordt in de 
volgende categorieën ingedeeld: 

1° eigen verbruik gekoppeld aan compressie; 

2° eigen verbruik gekoppeld aan drukvermindering (verwarming voor drukvermindering); 

3° eigen verbruik gekoppeld aan interventies op het vervoersnet van Fluxys en de verliezen; 

4° eigen verbruik gekoppeld aan de ruimteverwarming. 

 

Afdeling 2 – Energiebalansregister 

Art. 114. Fluxys stelt een “energiebalansregister” op. 

Art. 115. Het in Art. 114 bedoelde register vermeldt op maandbasis het verschil van de 
algemene energiebalans (positief of negatief) voor de overbrenging. 

 

Afdeling 3 – Vorm van het register 

Art. 116. De in Art. 112 en Art. 114 bedoelde registers worden in elektronische vorm 
opgesteld. 

 

Afdeling 4 – Gasaankoop voor eigen gebruik 

Art. 117. Eventuele gasaankopen voor eigen gebruik vinden op niet-discriminerende en 
transparante wijze plaats, met inachtneming van de externe beleidsregels van Fluxys (zie Art. 
102). Deze gasaankopen zijn in overeenstemming met de voorschriften in de gedragscode (artikel 
2).    
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HOOFDSTUK XII – Regels betreffende de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming of 
van de netgebruiker en financiële garanties 

 
Art. 118. In geval van contractuele aansprakelijkheid of in geval van samenloop van 

contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid tussen Fluxys en de bevrachter en/of hun 
verbonden vennootschappen zullen voornoemde partijen uitsluitend aanspraak kunnen maken op 
een schadevergoeding voor de directe en materiële schade in oorzakelijk verband met de fout. 
Deze schadevergoeding wordt begrensd overeenkomstig artikel 121. Alle andere schade wordt 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

Art. 119. Met uitzondering van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, wordt in geval van 
buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van Fluxys en/of de bevrachter en/of hun 
verbonden vennootschappen, alsook in geval van coëxistentie van contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid, uitdrukkelijk iedere gevolgschade uitgesloten. Onder 
gevolgschade wordt verstaan, elk verlies van markt, productie, winsten, inkomsten, verlies van 
roerend en/of onroerend genot  en andere gelijkaardige financiële en economische verliezen in 
oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in onderhavig artikel. Voor alle andere schade, 
evenals indirecte schade in oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in onderhavig artikel, 
is de schadevergoeding begrensd overeenkomstig artikel 121. Onder indirecte schade wordt 
verstaan elke directe en materiële schade in hoofde van de derde. 

Art. 120. Fluxys is jegens de bevrachter aansprakelijk ten belope van de waarde van het 
door deze bevrachter in het vervoersnet geïnjecteerde gas in geval van verlies van dit gas, voor 
zover dit verlies niet werd veroorzaakt door de bevrachter. 

Art. 121. § 1. Met uitsluiting van de verschuldigde boetes en van de artikelen 92, §2 en 93, 
§2 bedraagt de schadevergoeding maximum: 

a/ per schadegeval: een bedrag gelijk aan 500.000 EURO ; 

b/ per contractjaar: een bedrag gelijk aan 1.500.000 EUR per betrokken bevrachter tijdens 
het contractjaar voor al zijn overbrengingscontracten. 

§ 2. De partijen vrijwaren elkaar wederzijds voor alles wat de limieten bepaald in § 1 a en b 
overschrijdt. 

Art. 122. De aansprakelijkheid van de partijen uit hoofde van overlijden of lichamelijk letsel 
voortvloeiend uit hun nalatigheid dan wel uit de nalatigheid van een van hun vertegenwoordigers, 
is niet begrensd. 

 

Afdeling 3 – Financiële waarborgen 
Art. 123. Overeenkomstig het gestelde in artikel 93 van de gedragscode is het Fluxys 

toegestaan financiële garanties van de bevrachters te vragen. Als Fluxys financiële garanties 
vraagt, past hij op alle bevrachters de niet-discriminerende regeling toe als bedoeld in Art. 124. 

Art. 124. § 1. De bevrachter dient, ten allen tijde en ten laatste dertig (30) dagen vóór het 
aanvatten van de dienstverlening, te beschikken over een bankgarantie bij een door de Commissie 
voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (of een gelijkaardig organisme van een van de 
lidstaten van de Europese Unie) erkende bank ten belope van een bedrag dat minstens gelijk is 
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aan het gemiddelde maandbedrag (BTW inbegrepen) berekend op grond van het totaal te 
verwachten factuurbedrag voor het komende contractjaar en met een resterende looptijd van niet 
minder dan dertig (30) dagen. 

§ 2. De bevrachter zal jaarlijks, ten laatste op de verjaardag van het lopende 
overbrengingscontract met een resterende looptijd van niet minder dan dertig (30) dagen, aan 
Fluxys het bewijs leveren dat de financiële instelling die de bankwaarborg heeft uitgegeven, of 
een andere financiële instelling die voldoet aan wat in §1 hierboven werd gesteld, de duurtijd van 
de bankgarantie heeft verlengd en het bedrag ervan heeft aangepast in functie van het gemiddelde 
maandbedrag (BTW inbegrepen) berekend op grond van het totaal te verwachten factuurbedrag 
voor het komende contractjaar. 

Art. 125. Voor een overbrengingscontract met een looptijd van minder dan dertig (30) 
dagen stort de bevrachter aan Fluxys, ten laatste op de datum dat de dienstverlening wordt 
aangevat, het te verwachten factuurbedrag (BTW inbegrepen) voor genoemd 
overbrengingscontract. 

Art. 126. §1. Indien de bevrachter niet langer voldoet aan de in artikel 124 gestelde 
vereisten, dient hij, op straffe van contractuele fout, zulks onverwijld kenbaar te maken aan 
Fluxys per aangetekend schrijven. De bevrachter beschikt over twintig (20) bankdagen om 
Fluxys het bewijs te leveren van een nieuwe bankgarantie die voldoet aan de in artikel 124 
gestelde vereisten. Na het verstrijken van de twintig (20) bankdagen en bij gebreke van een 
nieuwe bankgarantie, zal het overbrengingscontract van de bevrachter automatisch en van 
rechtswege opgeschort worden. 

§ 2. Bij gebreke aan betaling van de facturen na vervaldatum en na het verstrijken van veertien 
(14) kalenderdagen na ontvangst door de bevrachter van een ingebrekestelling verstuurd door 
Fluxys per aangetekend schrijven, zal Fluxys het recht hebben om een beroep te doen op de 
bankgarantie. Wanneer Fluxys een beroep heeft gedaan op de bankgarantie, zal de bevrachter 
binnen de twintig (20) bankdagen, te rekenen vanaf de datum waarop Fluxys de bankgarantie 
heeft opgevraagd, het bewijs leveren dat de financiële instelling die de bankgarantie heeft 
afgeleverd, het bedrag van de bankgarantie heeft bijgesteld op het niveau zoals bepaald in artikel 
124, of een nieuwe bankgarantie voorleggen die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 
124. Bij gebreke hieraan zal het overbrengingscontract automatisch en van rechtswege 
opgeschort worden. 
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HOOFDSTUK XIII – Voorwaarden betreffende de opzegging van een vervoerscontract 
waaronder gebeurlijke schadevergoedingen 

 

Art. 127. In de overbrengingscontracten is bepaald dat de bevrachter de mogelijkheid heeft 
om het overbrengingscontract te beëindigen met betaling aan Fluxys van een schadevergoeding 
overeenstemmend met:  

- 95% van de gefactureerde bedragen (berekend op basis van de tariefvoorwaarden voor 
capaciteitsreservering – met uitzondering van voorwaarden betreffende het gebruik) als 
bedoeld in het overbrengingscontract voor de resterende looptijd van het contract in de mate 
dat deze looptijd 9 maanden te boven gaat; 

-100% van de gefactureerde bedragen (berekend op basis van de tariefvoorwaarden voor 
capaciteitsreservering – met uitzondering van voorwaarden betreffende het gebruik) als 
bedoeld in het overbrengingscontract voor de resterende looptijd van het contract in de mate 
dat deze looptijd kleiner is dan of gelijk aan 9 maanden. 

 
 
 



 

BIJLAGE 2 
DEFINITIES 

 

  

Beschikbaar volume Niet-toegewezen deel van het bruikbare volume dat nog beschikbaar is 
voor de opslaggebruikers. 

Bevrachter Elke natuurlijke of rechtspersoon die een overbrengingscontract met 
Fluxys heeft gesloten. Dit begrip is te onderscheiden van de term 
“netgebruiker”, die verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die 
aardgas levert aan of afneemt van het vervoersnet (zie de Gaswet). 

Bruikbaar volume Opslagvolume dat Fluxys aan de opslaggebruikers kan aanbieden zonder 
de integriteit van het systeem in gevaar te brengen 

Calorische 
bovenwaarde (CBW) 

Hoeveelheid warmte, uitgedrukt in megajoule, die ontstaat door de 
volledige verbranding van 1 m3(n) aardgas opgedreven tot een 
temperatuur van 25 graden Celsius en onder een absolute druk van 
1,01325 bar met luchtovermaat bij dezelfde temperatuur en onder 
dezelfde druk als het aardgas wanneer de verbrandingsproducten gekoeld 
worden tot 25 graden Celsius en wanneer het door de verbranding 
gevormde water in vloeibare toestand condenseert en de 
verbrandingsproducten dezelfde totale massa waterdamp bevatten als het 
aardgas en de lucht vóór de verbranding. 

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

Gasdag Periode die elke dag begint om 06.00 uur (lokale tijd) en eindigt om 
06.00 uur (lokale tijd) de daaropvolgende dag, waarbij deze periode 23, 
24 of 25 uur telt, al naar het geval. 

Daily Injection Factor 
(DIF) 

Coëfficiënt toegepast op de piekinjectiecapaciteit als bedoeld in Art. 17.  

Daily Withdrawal 
Factor (DWF) 

Coëfficiënt toegepast op de piekuitzendcapaciteit als bedoeld in Art. 17. 

Eigen gebruik of eigen 
verbruik 

Aardgas dat door Fluxys voor de uitoefening van zijn werkzaamheden 
wordt verbruikt (energievoorziening van de opslaginstallatie, met 
inbegrip van de verliezen). 

Energiebalansregister Het in Art. 82 en Art. 83 bedoelde register. 

Fluxys Fluxys NV/SA, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, België. Ingeschreven in het 
handelsregister van Brussel: 34.991 (BTW: BE 402.954.628) 

Gaskwaliteitsvereiste De vereisten met betrekking tot de samenstelling van het aardgas. 

Gaswet Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 
en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd. 

Gedragscode Koninklijk besluit van 4 april 2003 (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 2 mei 2003) betreffende de gedragscode inzake toegang 
tot de vervoersnetten voor aardgas. 

Genormaliseerde 
kubieke meter m³(n) 

Hoeveelheid droog gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius 
en onder een absolute druk van 1,01325 bar, het volume van één kubieke 
meter inneemt.  

Hoogcalorisch gas, rijk 
gas of H-gas 

Aardgas met een nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 41,868 
MJ/m³(n); deze aanduiding wordt gewoonlijk gebruikt voor aardgas 
afkomstig van de Noordzee, Rusland en Algerije.  
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Indicatief 
vervoersprogramma 

Het indicatieve programma als bedoeld in artikel 9 van de gedragscode. 

Ingangszone Door Fluxys gedefinieerd geheel van een of meer ingangspunten.  

Injectieperiode Tijdvak dat normaliter loopt van 15 april van elk jaar tot 14 oktober van 
hetzelfde jaar. 

Kussengasvolume Verschil tussen het totale volume en het nuttige volume. 

Laagcalorisch gas, arm 
gas of L-gas 

Aardgas afkomstig van het gasveld Slochteren in Nederland, en met een 
nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 35,169 MJ/m³(n) of gas 
met een gelijkwaardige kwaliteit. 

Leveringsvergunning De in artikel 15/3 van de Gaswet bedoelde vergunning. 

LNG Liquified Natural Gas of vloeibaar gemaakt aardgas. 

Netgebruiker Elke natuurlijke of rechtspersoon die aardgas levert aan of afneemt van 
het vervoersnet. 

Nuttig volume Maximaal volume gas dat in de opslaginstallatie kan worden bewaard 
voor de opslaggebruikers en voor de operationele behoeften van Fluxys. 

Opslagcapaciteiten Term die gebruikt wordt voor zowel de injectiecapaciteit en de 
uitzendcapaciteit als het opslagvolume van een opslaginstallatie. 

Opslagcontract Contract dat Fluxys aan een opslaggebruiker bindt voor de levering van 
opslagdiensten. 

Opslaggebruiker Elke natuurlijke of rechtspersoon die een opslagcontract met Fluxys heeft 
gesloten. Dit begrip is te onderscheiden van de term “netgebruiker”, die 
verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die aardgas levert aan of 
afneemt van het vervoersnet (zie de Gaswet). 

Opslagseizoen Tijdvak dat zich uitstrekt over een opeenvolgende injectieperiode en 
uitzendperiode. 

Overbrengingscontract Bindend contract tussen Fluxys en een bevrachter met betrekking tot het 
verstrekken van overbrengingsdiensten in België tussen een of meer 
ingangspunten en een of meer afnamepunten in België. 

Rekening gas op 
voorraad 

De door Fluxys opgestelde rekening waarin Fluxys voor iedere 
opslaggebruiker voor een bepaalde opslaginstallatie de gashoeveelheid 
registreert (uitgedrukt in energie en in volume) die deze opslaggebruiker 
op een bepaald moment op voorraad heeft. 

SLP-afnemer Eindafnemer die aangesloten is op het net van een 
distributieonderneming en voor dewelke de toewijzing van 
gashoeveelheden een door de distributienetbeheerder gedefinieerd 
verbruikspatroon (SLP - Synthetic Load Profile) vereist 

Tariefbesluit Koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene 
tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en 
de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het 
Belgisch grondgebied. 

Toewijzingscontract Contract tot regeling van de betrekkingen tussen Fluxys, de eindafnemer 
of de operator van het aangrenzende vervoersnet en de bevrachters met 
betrekking tot de gastoewijzing tussen de verschillende bevrachters op 
een punt van het vervoersnet. 

Totaal volume Maximaal volume gas dat in de opslaginstallatie kan worden bewaard. 

Uitzendperiode Tijdvak dat normaliter loopt van 15 oktober van elk jaar tot 14 april van 
het daarop volgende jaar. 

Verschil van de Verschil voor een bepaalde periode tussen (i) de som van de 
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algemene energiebalans 
van een 
opslaginstallatie 

gashoeveelheden die toegewezen worden aan de uitzending van de 
opslaginstallatie, het eigen verbruik (inclusief de verliezen) tijdens deze 
periode en de hoeveelheid opgeslagen energie in de opslagplaats op het 
einde van de periode en (ii) de som van de gashoeveelheden die 
toegewezen zijn aan de injectie in de opslaginstallatie en de hoeveelheid 
energie die bij het begin van de periode in de opslagruimte wordt 
opgeslagen. 

Volume Correction 
Factor Injection (VCFI) 

Coëfficiënt toegepast op de basisinjectiecapaciteit als bedoeld in Art. 15. 

Volume Correction 
Factor Withdrawal 
(VCFW) 

Coëfficiënt toegepast op de basisuitzendcapaciteit als bedoeld in Art. 15. 

Voor definities die niet hierboven aan bod komen, verwijst Fluxys naar de definities in de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen, inzonderheid in de Gaswet. 
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HOOFDSTUK I – Berekeningsmethodologie inzake bruikbare en beschikbare capaciteit 

Art. 1. Het opslagcontract regelt de relaties tussen de opslaggebruiker en Fluxys in 
overeenstemming met de gedragscode en de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Fluxys en de opslaggebruiker dienen hun rechten en verplichtingen na te komen door met 
voorzichtigheid en naar redelijkheid te handelen. 

Art. 2. Fluxys beschikt momenteel over twee opslaginstallaties: 

- de opslag van Loenhout, en 

- de opslag in de piekbesnoeiingsinstallatie (Peak-Shaving) van Dudzele. 

Art. 3. De capaciteit van een opslaginstallatie wordt gekenmerkt door: 

- het opslagvolume; 

- de injectiecapaciteit in de opslag; 

- de uitzendcapaciteit vanaf de opslag. 

 

Afdeling 1 - Principes ter bepaling van de opslagcapaciteit van de opslag van Loenhout 
 

Onderafdeling 1 – Opslagvolume 

Art. 4. In het onderstaande schema staan de verschillende opslagvolumes. 
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Art. 5. Het totale volume van de opslag van Loenhout wordt door Fluxys bepaald in 
overeenstemming met de wet van 18 juli 1975 betreffende het opsporen en exploiteren van 
ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas, met de 
exploitatievergunning voor de installaties van Loenhout, op basis van de vastgestelde 
geologische eigenschappen van de bergruimte en volgens de gangbare gebruiken en 
gewoontes die algemeen bekend zijn en nageleefd worden binnen de sector. 

Art. 6. Het nuttige volume wordt door Fluxys bepaald om, rekening houdend met de 
exploitatievoorwaarden van de opslag, een debiet en functionele uitzendvoorwaarden 
(inzonderheid druk) mogelijk te maken die verenigbaar zijn met de geologische 
eigenschappen van de bergruimte. 

Art. 7. Het bruikbare volume van de opslag van Loenhout wordt bepaald door het verschil 
tussen het nuttig volume en het volume dat bestemd is voor de operationele behoeften van 
Fluxys teneinde het fysieke evenwicht van het vervoersnet in stand te houden met 
inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen. 

Art. 8. Het beschikbare volume op een gegeven ogenblik is het deel van het niet-
toegewezen bruikbare volume dat nog voor de opslaggebruikers beschikbaar is. 

 

Onderafdeling 2 - Injectie- en uitzendcapaciteit 

Art. 9. De begrippen bruikbare capaciteit, beschikbare capaciteit en beschikbare 
operationele capaciteit worden ingevoerd door de gedragscode. Deze capaciteiten worden 
hieronder schematisch voorgesteld: 
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(*) in voorkomend geval daaronder mede inbegrepen de onderbreekbaar gemaakte capaciteiten voor de 
operationele behoeften van het vervoersnet. 

Vaste capaciteit 
voor operationele 

behoeften  
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Art. 10. De totale injectie- en uitzendcapaciteit van de opslag van Loenhout worden 
bepaald door Fluxys rekening houdend met de gangbare gebruiken en gewoontes die 
algemeen bekend zijn en nageleefd worden binnen de sector op basis van: 

- de technische kenmerken van de oppervlakte-installaties rekening houdend met de 
technische reserves teneinde de beschikbaarheid van de dienst te verhogen;  

- de geologische eigenschappen van de ondergrondse opslag; en 

- de exploitatievoorwaarden van het vervoersnet op het interconnectiepunt met de 
opslaginstallaties. 

Art. 11. De bruikbare injectie- en uitzendcapaciteit van de opslag van Loenhout worden 
bepaald door het verschil tussen de totale capaciteit en de capaciteit die bestemd is voor de 
operationele behoeften van Fluxys teneinde het fysieke evenwicht van het vervoersnet in 
stand te houden met inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen. 

De injectie- en/of uitzendcapaciteit kunnen onderbreekbaar worden gemaakt voor de 
operationele behoeften van het vervoersnet. 

Art. 12. De beschikbare injectiecapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de 
niet-toegewezen bruikbare injectiecapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers. 

Art. 13. De beschikbare uitzendcapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de 
niet-toegewezen bruikbare uitzendcapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers. 

 

Onderafdeling 3– Beschikbaarheid van injectie- en uitzendcapaciteit in de opslag van 

Loenhout  

Art. 14. In het opslagcontract wordt onderscheid gemaakt tussen de onderschreven 
capaciteit van de opslaggebruiker, de basisinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit en de 
piekinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit. 

Art. 15. Op de basisinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit wordt een correctiefactor 
toegepast, respectievelijk Volume Correction Factor Injection (VCFI) en Volume Correction 
Factor Withdrawal (VCFW) genoemd. 

Deze factoren houden rekening met de invloed van de opgeslagen gashoeveelheid in het 
nuttige volume van de opslag van Loenhout op de basisinjectiecapaciteit en -
uitzendcapaciteit. 

De basisinjectiecapaciteit en –uitzendcapaciteit die daadwerkelijk beschikbaar is voor de 
opslaggebruikers van Loenhout voor een gasdag, is respectievelijk gelijk aan de toegewezen 
(en niet-onderbroken) basisinjectiecapaciteit en –uitzendcapaciteit, respectievelijk 
vermenigvuldigd met de Volume Correction Factor Injection (VCFI) en de Volume 
Correction Factor Withdrawal (VCFW) van de gasdag in kwestie.  

Art. 16. Fluxys stelt tabellen op met de richtwaarden voor de in Art. 15 bedoelde 
correctiefactoren afhankelijk van de opgeslagen gashoeveelheid in het nuttige volume van de 
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opslag van Loenhout. Deze tabellen worden opgesteld voor elk opslagseizoen en gepubliceerd 
op de website van Fluxys. 

Het opslagcontract bepaalt de voorwaarden waaronder de definitieve waarden van de in Art. 
15 bedoelde correctiefactoren aan de opslaggebruikers kenbaar worden gemaakt. 

Ter illustratie worden hier enkele voorbeelden gegeven van de in het eerste lid bedoelde 
voorwaarden: 

 

Opgeslagen gashoeveelheid in nuttig volume 

miljoen m3(n) 

Injectievolumefactor 

VCFI 

0 < Gas op nuttige voorraad <= 500 miljoen m3(n) VCFI = 1 

500 miljoen m3(n) < Gas op nuttige voorraad <= 550 
miljoen m3(n) 

VCFI = 0,6 

550 miljoen m3(n) < Gas op nuttige voorraad <= 600 
miljoen m3(n) 

VCFI = 0,4 

 

Opgeslagen gashoeveelheid in nuttig volume 

miljoen m3(n) 

Uitzendvolumefactor 

VCFW 

180 miljoen m3(n) < Gas op nuttige voorraad <= 600 
miljoen m3(n) 

VCFW = 1 

60 miljoen m3(n) < Gas op nuttige voorraad <= 180 
miljoen m3(n) 

VCFW = 0,8 

0 < Gas op nuttige voorraad <= 60 miljoen m3(n) VCFW = 0,5 
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Art. 17. Op de piekinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit wordt een correctiefactor 
toegepast, respectievelijk Daily Injection Factor (DIF) en Daily Withdrawal Factor (DWF) 
genoemd. 

De piekinjectiecapaciteit en –uitzendcapaciteit die daadwerkelijk beschikbaar is voor de 
opslaggebruikers voor een gasdag, is respectievelijk gelijk aan de toegewezen (en niet-
onderbroken) piekinjectiecapaciteit en –uitzendcapaciteit, respectievelijk vermenigvuldigd 
met de Daily Injection Factor (DIF) en de Daily Withdrawal Factor (DWF) van de gasdag in 
kwestie. 

Art. 18. Fluxys bepaalt voor elke gasdag de in Art. 17 bedoelde correctiefactoren 
afhankelijk van de gemeten druk in de ondergrondse opslag, de geologische 
opslagvoorwaarden en de operationele voorwaarden van de opslaginstallatie.  

Het opslagcontract bepaalt de voorwaarden waaronder de in het vorige lid bedoelde 
correctiefactoren aan de opslaggebruikers kenbaar worden gemaakt. 

Art. 19. De operationele regels die bij het opslagcontract zijn gevoegd bepalen de 
voorwaarden waaronder de injectie- en uitzendfactoren (VCFI, VCFW, DIF, DWF) worden 
toegepast. 
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Afdeling 2 - Principes ter bepaling van de opslagcapaciteit van de piekbesnoeiingsinstallatie 
van Dudzele 

Onderafdeling 1 – Opslagvolume 

Art. 20. Het totale volume in de piekbesnoeiingsinstallatie is het volume van de LNG-
tanks in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele. 

Art. 21. Het nuttige volume wordt door Fluxys bepaald en komt overeen met het totale 
volume min het volume dat in de installatie moet worden behouden (buffervolume of het 
volume dat niet onder normale exploitatievoorwaarden mag worden afgenomen) en min het 
volume dat niet onder normale exploitatievoorwaarden kan worden gevuld volgens de 
gangbare gebruiken en gewoontes die algemeen bekend zijn en nageleefd worden binnen de 
sector. 

Art. 22. Het bruikbare volume van de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt 
bepaald door het verschil tussen het nuttige volume en het volume dat bestemd is voor de 
operationele behoeften van Fluxys teneinde het fysieke evenwicht van het vervoersnet in 
stand te houden met inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen. 

Art. 23. Het beschikbare volume op een gegeven ogenblik is het deel van het niet-
toegewezen bruikbare volume dat nog voor de opslaggebruikers beschikbaar is. 

 

Onderafdeling 2 - Injectie- en uitzendcapaciteit 

Art. 24. De begrippen bruikbare capaciteit, beschikbare capaciteit en beschikbare 
operationele capaciteit worden ingevoerd door de gedragscode. Deze capaciteiten worden 
schematisch weergegeven in Art. 9. 

Art. 25. De totale uitzendcapaciteit van de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt 
door Fluxys bepaald op basis van de technische eigenschappen van de LNG-
hervergassingsinstallaties, rekening houdend met de exploitatiereserves teneinde de 
beschikbaarheid van de dienstverlening te verhogen. 

Art. 26. De bruikbare uitzendcapaciteit van de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele 
wordt bepaald door het verschil tussen de totale uitzendcapaciteit en de capaciteit die bestemd 
is voor de operationele behoeften van Fluxys teneinde het fysieke evenwicht van het 
vervoersnet in stand te houden met inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen.  

Art. 27. De beschikbare uitzendcapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de 
niet-toegewezen bruikbare uitzendcapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers. 

Art. 28. De injectie van LNG bij de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele gebeurt door 
middel van vrachtwagens. De bruikbare injectiecapaciteit wordt bepaald door de loscapaciteit 
van de vrachtwagens bij de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele, rekening houdend met de 
operationele behoeften van Fluxys. 
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Fluxys bepaalt en maakt op verzoek de technische eigenschappen en normen kenbaar waaraan 
de LNG-opleggers moeten voldoen om toegang te krijgen tot de piekbesnoeiingsinstallatie 
van Dudzele.  

Art. 29. De beschikbare injectiecapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de 
niet-toegewezen bruikbare injectiecapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers. 
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HOOFDSTUK II – Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit als bedoeld in 
artikel 47, § 2 van de gedragscode  

Afdeling 1 – Gebruiksregister van de toegewezen capaciteiten 

Art. 30. Fluxys houdt een “gebruiksregister van de toegewezen capaciteiten” bij. Hierin 
worden voor elke opslaggebruiker en voor elke opslaginstallatie de volgende gegevens 
opgetekend: 

1° de niet-onderbroken toegewezen opslagcapaciteit; 

2° voor elke dag de waarden van de Daily Injection Factor, de Volume Correction Factor 
Injection, de Daily Withdrawal Factor en de Volume Correction Factor Withdrawal; 

3° het maandelijks maximum (in volume en energie) van de rekening gas op voorraad 
alsook het niveau van de rekening gas op voorraad bij het begin van elke maand; 

4° voor de opslag van Loenhout, het dagelijks maximum van de op uurbasis toegewezen 
injectiecapaciteiten en het dagelijks totaal, en voor de opslag van de piekbesnoeiingsinstallatie 
van Dudzele, de maandelijkse hoeveelheid geïnjecteerd LNG; 

5° het maximum en het dagelijks totaal van de op uurbasis toegewezen 
uitzendcapaciteiten vanaf de opslaginstallatie in kwestie. 

6° De periodes gedurende dewelke de opslagcapaciteit niet beschikbaar is onder andere 
voor onderhoudsredenen. 

Art. 31. Het in Art. 30 bedoelde register wordt in elektronische vorm opgesteld. 

 

Afdeling 2 – Berekeningsmethode van de benuttingsgraad van de opslagcapaciteit 

Art. 32. De door Fluxys toegepaste berekeningsmethode geeft de capaciteitsbenutting in 
het verleden weer en berust op de gegevens uit de in de vorige afdeling bedoelde registers. De 
berekening door Fluxys van de niet-gebruikte capaciteit is te beschouwen als een 
voorafgaande analyse die de CREG kan aanwenden voor de uitoefening, in geval van 
congestie, van de bepalingen beschreven in artikel 48, § 3 van de gedragscode. 

Art. 33. Fluxys bepaalt de niet-gebruikte capaciteit met name op basis van de volgende 
gegevens: 

- de analyse van de maandelijkse benuttingsgraad van het opslagvolume 
(maximaal volume gas op voorraad (op basis van Art. 30 3°) / toegewezen 
volume (op basis van Art. 30 1°)); 

- de analyse voor de opslag van Loenhout van de maandelijkse benuttingsgraad 
van de injectiecapaciteit (maandelijks maximum van de op uurbasis toegewezen 
injectiecapaciteit (op basis van Art. 30 4°) / niet-onderbroken toegewezen 
injectiecapaciteit (op basis van Art. 30 1°) rekening houdend met de in Art. 30 
2°bedoelde factoren; 
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- de analyse van de maandelijkse benuttingsgraad van de uitzendcapaciteit 
(maandelijks maximum van de op uurbasis toegewezen uitzendcapaciteit (op 
basis van Art. 30 5°) / niet-onderbroken toegewezen uitzendcapaciteit (op basis 
van Art. 30 1°) rekening houdend met de in Art. 30 2° bedoelde factoren; 

- de operationele beschikbaarheid van de installaties en de relevante uitwendige 
invloedsfactoren, zoals de equivalente temperatuur tijdens de periode in 
kwestie; 

- de verplichting van openbare dienstverlening als bedoeld in artikel 15/11 van de 
Gaswet; 

- de vaste capaciteit toegewezen op basis van de bevoorradings- en/of 
leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt; 

- de in voorkomend geval overgedragen capaciteit met bevrijding van de 
overdrager; 

- de capaciteit die op de secundaire markt wordt aangeboden, in overeenstemming 
met het bepaalde in artikel 47, § 2, 3° van de gedragscode; 

- de kenmerken van de aangeboden diensten; 

- de rechtvaardigingen en relevante factoren die door de opslaggebruiker kenbaar 
worden gemaakt. 
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HOOFDSTUK III – Capaciteitstoewijzingsregels en manier waarop onderbreekbare 
capaciteit wordt aangeboden 

Art. 34. Overeenkomstig de gedragscode stelt Fluxys het geheel van de bruikbare 
opslagcapaciteiten van zijn opslaginstallaties beschikbaar aan de netgebruikers. 

Art. 35. Om toegang te krijgen tot de opslaginstallaties van Fluxys, moet elke aanvrager 
een toegangsaanvraag indienen bij Fluxys met inachtneming van de gedragscode. 

De toegangsprocedure komt overeen met de voorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van de 
gedragscode. 

Afdeling 1 - Regels voor de toewijzing van opslagcapaciteit 

Onderafdeling 1 - Principes voor de toewijzing van opslagcapaciteit 

Art. 36. De opslagcapaciteit wordt bij voorrang toegewezen aan de aanvragers die de 
distributieondernemingen bevoorraden of aan de afnemers die niet gerechtigd zijn (niet in 
aanmerking komende afnemers) in België, in overeenstemming met het gestelde in artikel 
15/11 § 2 van de Gaswet.  

Dit voorrangsrecht bij toewijzing wordt eenmaal per jaar voor elke aanvrager berekend en is 
gelijk aan: de bruikbare opslagcapaciteit vermenigvuldigd met een ratio in verhouding tot de 
afnamecapaciteit van de aanvrager (berekend op 4 januari vóór de aanvang van het 
opslagseizoen in kwestie) voor de bevoorrading van de distributieondernemingen en de niet in 
aanmerking komende afnemers van rijk gas vergeleken met die van alle aanvragers voor de 
bevoorrading van diezelfde afnemers. Indien er beschikbare capaciteiten overblijven nadat dit 
voorrangsrecht in aanmerking werd genomen, worden deze capaciteiten bij voorrang 
toegewezen aan de aanvragers die distributieondernemingen of afnemers die niet de 
hoedanigheid van in aanmerking komende afnemers hebben, bevoorraden met Slochterengas. 
Het voorrangsrecht bij toewijzing van deze aanvragers wordt eenmaal per jaar berekend en is 
voor elke aanvrager gelijk aan: de nog beschikbare opslagcapaciteit vermenigvuldigd met een 
ratio in verhouding tot de afnamecapaciteit van de aanvrager (berekend op 4 januari vóór de 
aanvang van het opslagseizoen in kwestie) voor de bevoorrading van de 
distributieondernemingen en de niet in aanmerking komende afnemers van Slochteren-gas 
vergeleken met die van alle aanvragers voor de bevoorrading van diezelfde afnemers. 

Het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys bepaalt hoe de in het vorige lid vermelde 
toewijzingssleutel wordt berekend. 

Minstens één maand vóór de aanvang van elk opslagseizoen neemt Fluxys contact op met de 
netgebruikers die een voorrangsrecht hebben als bedoeld in het onderhavige artikel, en stelt 
hen in kennis van hun bevoorrechte toewijzingsrecht. 

De capaciteiten die volgens dit voorrangsrecht worden toegewezen, worden duidelijk 
geïdentificeerd.  

Art. 37. De opslagcapaciteit die in voorkomend geval beschikbaar is na toewijzing 
volgens het in Art. 36 bedoelde voorrangsrecht, worden toegewezen tijdens een op jaarbasis 
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door Fluxys georganiseerde verkoopperiode. De tijdens deze verkoopperiode gebruikte 
toewijzingsregels worden opgesteld in overeenstemming met de gedragscode, gepubliceerd 
vóór deze periode en houden rekening met de marktvoorwaarden en met het marktaandeel (te 
rekenen vanaf 4 januari vóór de aanvang van het opslagseizoen in kwestie) van de aanvragers 
voor de bevoorrading van de afnemers in België. 

Art. 38. In de opslagcontracten is bepaald dat de opslaggebruiker zich ertoe verbindt 
om bij aanvang van elke injectieperiode de opslagcapaciteiten vrij te geven waarop hij geen 
voorrangsrecht meer heeft als bedoeld in Art. 36. De aldus vrijgegeven capaciteit wordt 
toegewezen aan de gebruikers met een voorrangsrecht op de wijze in Art. 36 gesteld. 

Afdeling 2 – Specifieke principes voor de toewijzing van onderbreekbare capaciteit  

Art. 39. In artikel 8, tweede lid van de gedragscode is het volgende bepaald: de 
vervoersonderneming biedt op de primaire markt elke dag voor de daarop volgende dag een 
zo hoog mogelijk percentage van de aan de netgebruikers toegewezen doch niet-
genomineerde vaste capaciteit aan als onderbreekbare capaciteit. 
 
In artikel 100 van de gedragscode is bepaald binnen welke termijn de vervoersondernemingen 
dit principe kunnen toepassen. Deze termijn is niet verstreken en het systeem is niet 
beschikbaar op de datum dat het onderhavige document wordt ingediend. 
 

Art. 40. Onverminderd de onderbreekbare capaciteit die op de markt wordt gebracht op 
de wijze in artikel 8, § 2 van de gedragscode gesteld, zijn er geen specifieke regels voor de 
toewijzing van onderbreekbare capaciteit. De in afdeling 1 vermelde regels zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
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HOOFDSTUK IV – Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit en de manier 
waarop deze regels in de contracten worden vastgelegd 

Art. 41. De opslaggebruiker heeft de mogelijkheid om de hem toegewezen 
opslagcapaciteit met of zonder bevrijding over te dragen. De capaciteit die volgens het in Art. 
36 vermelde voorrangsrecht wordt toegewezen, mag uitsluitend worden overgedragen met 
inachtneming van dit voorrangsrecht. 

Art. 42. De capaciteitsoverdracht met of zonder bevrijding van de overdrager houdt in 
dat alle contractuele rechten en verplichtingen overgedragen worden, zonder wijziging ten 
opzichte van Fluxys. 

Art. 43. De overdracht mag betrekking hebben op het geheel of een deel van de aan de 
opslaggebruiker toegewezen opslagcapaciteit. 

Indien de opslagcapaciteit door Fluxys op de markt wordt gebracht in de vorm van 
gestandaardiseerde pakketten bestaande uit een bepaalde uitzend- en injectiecapaciteit en een 
bepaald volume, moet de overgedragen opslagcapaciteit overeenkomen met een geheel aantal 
gestandaardiseerde pakketten.  

Zodra de operationele systemen dat toestaan, aanvaardt Fluxys de overdracht van 
opslagcapaciteit, onafhankelijk van de omschrijving van de gestandaardiseerde pakketten. 

Art. 44. Onverminderd het gestelde in Art. 47 moet het opslagvolume waarover de 
overdrager na overdracht beschikt, groter blijven dan of gelijk blijven aan het saldo op zijn 
rekening gas op voorraad in overeenstemming met Art. 50. 

Art. 45. In geval van overdracht zonder bevrijding van de overdrager, blijft de 
overdrager met de overnemer hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van Fluxys voor alle uit het 
opslagcontract voortvloeiende verplichtingen. 

De overdrager en de overnemer die een akkoord van capaciteitsoverdracht zonder bevrijding 
van de overdrager hebben gesloten, moeten Fluxys hiervan schriftelijk in kennis stellen bij ter 
post aangetekend schrijven, uiterlijk vijf dagen vóór de datum van overdracht. Deze 
notificatie gebeurt elektronisch en met een termijn van één dag zodra het systeem in 
uitvoering van artikel 8, tweede lid van de gedragscode beschikbaar wordt. 

De overdracht zonder bevrijding van de overdrager moet in elk geval verenigbaar zijn met de 
door Fluxys opgestelde operationele systemen. 

Art. 46. Fluxys moet op voorhand schriftelijk in kennis worden gesteld van elke 
capaciteitsoverdracht met bevrijding van de overdrager. Fluxys is gerechtigd de 
capaciteitsoverdracht met bevrijding toe te staan of af te wijzen. Fluxys zal een overdracht 
met bevrijding van de overdrager toestaan voor zover aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

- de overdracht strekt zich uit over de resterende looptijd van het opslagcontract; 

- de overnemer krijgt ter benutting van de overgedragen opslagcapaciteit toegang tot de 
opslaginstallaties van Fluxys met inachtneming van de gedragscode. Fluxys analyseert 
de toegangsaanvraag van de overnemer op niet-discriminerende en transparante wijze 
als een nieuwe toegangsaanvraag. Fluxys controleert inzonderheid of de financiële 
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garanties als bedoeld in hoofdstuk XII van de onderhavige belangrijkste voorwaarden 
zijn nagekomen; 

- de overdracht is in overeenstemming met de geldende regels voor reservering van 
opslagcapaciteit op de primaire markt; 

- de overdrager mag met betrekking tot de overgedragen opslagcapaciteit geen schulden 
hebben jegens Fluxys, tenzij de overnemer zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk 
ertoe verbindt deze schulden te betalen aan Fluxys. 

Art. 47. Ongeacht de overdracht van opslagcapaciteit is het krachtens het opslagcontract 
toegestaan de hoeveelheden gas op voorraad van een opslaggebruiker over te dragen aan een 
andere gebruiker, binnen de perken van de hun toegewezen opslagvolumes. 
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HOOFDSTUK V – Evenwicht van aardgasstromen in de opslaginstallatie 

Art. 48. Fluxys stelt voor iedere opslaggebruiker en per opslaginstallatie een 
zogenaamde “rekening gas op voorraad” op. 

Art. 49. Het saldo op de rekening gas op voorraad wordt door Fluxys bepaald (in 
energie en in volume) op basis van de aan de opslaggebruiker toegewezen gasstromen zowel 
in injectie- als uitzending, in voorkomend geval rekening houdend met de afname van gas in 
natura tegen de door de CREG goedgekeurde tarieven en in voorkomend geval rekening 
houdend met een overdracht van gashoeveelheden tussen de opslaggebruikers met toepassing 
van Art. 47. 

Art. 50. Het saldo op de rekening gas op voorraad (in volume) van een opslaggebruiker 
mag het aan deze gebruiker toegewezen opslagvolume niet te boven gaan (rekening houdend 
met de op de secundaire markt overgedragen opslagcapaciteit). 

Fluxys wijst de genomineerde injectiecapaciteit van een opslaggebruiker af wanneer het 
volume op de rekening gas op voorraad het opslagvolume bereikt dat aan hem is toegewezen. 

Art. 51. Het saldo op de rekening gas op voorraad (in energie) van een opslaggebruiker 
mag niet kleiner zijn dan nul. 

Fluxys mag de genomineerde uitzendcapaciteit van een opslaggebruiker afwijzen indien zijn 
rekening gas op voorraad (in energie) een nulsaldo vertoont. 

Art. 52. Om de globale performanties van de opslaginstallatie in Loenhout in een multi 
gebruikers omgeving te bewaren, mag Fluxys vereisen dat het volume op de rekening gas op 
voorraad van iedere gebruiker van de opslag gedurende de uitzendperiode niet lager zijn, vóór 
de datum en onder de voorwaarden bepaald in het indicatief vervoersprogramma, dan 30% 
van het opslagvolume dat toegewezen is aan iedere opslaggebruiker. 

Fluxys wijst de genomineerde emissies van een opslaggebruiker die leiden tot een 
(neerwaartse) overschrijding van de in het vorige lid voorziene drempel af. 

Art.52 bis. De rekening gas op voorraad (in volume) van de opslaggebruiker moet aan het 
einde van de injectieperiode groter zijn dan of gelijk aan 30% van het opslagvolume dat aan 
deze gebruiker is toegewezen. 

Indien Fluxys tijdens de injectieperiode vaststelt dat de volledige injectiecapaciteit die aan een 
opslaggebruiker is toegewezen, tijdens de resterende looptijd van de injectieperiode continu 
moet worden gebruikt opdat de rekening gas op voorraad van deze gebruiker de drempel van 
30% van het opslagvolume dat hem werd toegewezen, zou bereiken, zonder voor deze 
berekening rekening te houden met de eventuele op de secundaire markt overgedragen of 
verworven capaciteiten, kan Fluxys: 

- de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker verhogen ten belope van de 
hoeveelheid gas die ontbreekt ten opzichte van zijn opslagvolume, tot deze drempel 
van 30% is bereikt en, 
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- aan de opslaggebruiker 100% van de kosten die zijn gemaakt voor de aankoop van 
deze hoeveelheid gas, verhoogd met de naar redelijkheid door Fluxys gemaakte 
kosten, factureren. 

Art. 53. Het volume op de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker aan het 
einde van de uitzendperiode moet kleiner zijn dan of gelijk aan het opslagvolume dat voor het 
eerstvolgende opslagseizoen aan deze opslaggebruiker is toegewezen (rekening houdend met 
de opslagcapaciteit die in voorkomend geval op de secundaire markt is overgedragen). 

Als het volume op de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker aan het einde van de 
uitzendperiode groter is dan het opslagvolume dat voor het eerstvolgende opslagseizoen aan 
deze opslaggebruiker is toegewezen, moet de opslaggebruiker deze toestand binnen hoogstens 
één maand rechtzetten in onderling overleg met Fluxys. 

Als de opslaggebruiker verzuimt deze toestand binnen de toegewezen termijn recht te zetten, 
is het Fluxys toegestaan: 

• de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker te verminderen tot het beloop van 
de gashoeveelheid die zijn opslagvolume te boven gaat, en 

• de opslaggebruiker de opbrengst van de verkoop van deze gashoeveelheid 
terugbetalen, onder aftrek van de naar redelijkheid door Fluxys gemaakte kosten. 

Art. 54. Teneinde ontwikkelings- en onderhoudstests op de opslaginstallaties te kunnen 
uitvoeren, moet Fluxys krachtens het opslagcontract de mogelijkheid krijgen om de 
opslaggebruikers te verplichten hun opslagvolume tegen het einde van de uitzendperiode leeg 
te maken rekening houdend met het bepaalde in artikel 72 van de gedragscode. 

Art. 55. Teneinde ontwikkelingstests op de opslaginstallaties van Loenhout te kunnen 
uitvoeren, moet Fluxys krachtens het opslagcontract voor Loenhout de mogelijkheid krijgen 
om de opslaggebruikers te verplichten de minimale vullingsgraad van het opslagvolume te 
bereiken op bepaalde datums tegen het einde van de injectieperiode, rekening houdend met 
het bepaalde in artikel 72 van de gedragscode. 

De in het vorig lid bedoelde minimale vullingsgraad en datums worden door Fluxys kenbaar 
gemaakt vóór het begin van het injectieseizoen in kwestie. 
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HOOFDSTUK VI – Tijdseenheid en tolerantiewaarden als bedoeld in artikelen 52 en 53 van 
de gedragscode 

Art. 56. Fluxys wijst nominaties op injectie- of uitzendcapaciteit af die de injectie- en 
uitzendcapaciteit waarover een opslaggebruiker beschikt, te boven gaan. 

Art. 57. De geldende toewijzingsregels voor de vanaf de opslaginstallaties van 
Loenhout geïnjecteerde en uitgezonden gasstromen worden nader omschreven in het 
opslagcontract. 
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HOOFDSTUK VII – Regels betreffende de goedkeuring van onevenwichten door de 
netgebruikers en de daaraan verbonden contractuele bepalingen 

Art. 58. Artikel 10, § 2, 7°, van de gedragscode is niet van toepassing op de 
opslaginstallaties. 
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HOOFDSTUK VIII – Vereisten inzake aardgaskwaliteit 

Afdeling 1 - Opslag van Loenhout 

Art. 59. Fluxys ziet toe op de kwaliteit van het gas dat effectief wordt geïnjecteerd in 
de opslaginstallatie van Loenhout. 

Art. 60. Onverminderd Art.59 kunnen de belangrijkste voorwaarden voor de 
overbrenging in België voorzien in specifieke gaskwaliteitsvereisten voor het gas dat op een 
ingangspunt van het overbrengingsnet wordt geïnjecteerd met het oog op injectie in de opslag 
van Loenhout. 

Afdeling 2 - Piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele 

Art. 61. De LNG-kwaliteitsvereisten die de opslaggebruiker moet naleven om LNG in 
piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele te injecteren, staan in een tabel die op de website van 
Fluxys wordt gepubliceerd. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de toestand ten tijde dat het onderhavige document 
is ingediend, en zal op de website van Fluxys worden gepubliceerd.  

Minimale CBW 38,9 MJ(25°C)/m³(n) 
Maximale CBW 42,7 MJ(25°C)/m³(n) 
Minimale Wobbe-index 49,132 MJ(25°C)/m³(n) 
Maximale Wobbe-index 55 MJ(25°C)/m³(n) 
Minimale CBW 10,81 kWh(25°C)/m³(n) 
Maximale CBW 11,86 kWh(25°C)/m³(n) 
Minimale Wobbe-index 13,65 kWh(25°C)/m³(n) 
Maximale Wobbe-index 15,28 kWh(25°C)/m³(n) 
Maximum H2S + COS (uitgedrukt in S) 5 mg/m³(n) 
Maximumtotaal S (uitgedrukt in S) 22,4 mg/m³(n) 
Maximumgehalte mercaptanen (uitgedrukt in S) 6 mg/m³(n) 
Maximum O2 10 ppm (vol) 
Maximum CO2 100 ppm (vol) 
Maximum CO 1 ppm (vol) 
Maximum H2O 0,1 ppm (vol) 
Maximum H2  1 ppm (vol) 
Hoogste dauwpunt koolwaterstof -20 °C @ 0-69 barg 
Maximum Hg 10 ng/m³(n) 
Minimum CH4 80 mol% 
Maximum iC4 0,7 mol% 
Maximum nC4 0,7 mol% 
Maximum iC5 0,1 mol% 
Maximum nC5 0,1 mol% 
Maximum C6+ 0,1 mol% 
Maximum N2 0,5 mol% 
Min. volumemassa (evenwicht onder 
atmosferische druk - 1013,25 mbar) 425 kg/m³ LNG 
Max. volumemassa (evenwicht onder 
atmosferische druk - 1013,25 mbar) 450 kg/m³ LNG 
Vaste stoffen: geen afzetting op “mesh strainer 
400”     
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Bovendien moet het LNG vrij zijn van onzuiverheden en verontreinigingen in vaste of 
vloeibare vorm.  

Art. 62. Fluxys stelt de opslaggebruiker in kennis van de ontwikkeling van de LNG-
kwaliteit die in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt opgeslagen. De 
opslaggebruiker dient al het nodige te doen (gas injecteren en/of uitzenden) om te zorgen dat 
het opgeslagen gas voldoet aan de gaskwaliteitsvereisten die van toepassing zijn op de 
overbrenging in België voor rijk gas (H-gas of hoogcalorisch gas), zoals opgenomen in de 
tabel hieronder. De toepassingsvoorwaarden van dit artikel zijn nader omschreven in de 
operationele regels van de piekbesnoeiingsinstallatie die bij het opslagcontract zijn gevoegd. 

 
Belgische markt 

  Hoogcalorisch gas 

Minimale CBW MJ(25°C)/m³(n) 38,9 

Maximale CBW MJ(25°C)/m³(n) 46,055 

Minimale Wobbe-index MJ(25°C)/m³(n) 49,132 

Maximale Wobbe-index MJ(25°C)/m³(n) 56,815 

Minimale CBW kWh(25°C)/m³(n) 10,81 

Maximale CBW kWh(25°C)/m³(n) 12,79 

Minimale Wobbe-index kWh(25°C)/m³(n) 13,65 

Maximale Wobbe-index kWh(25°C)/m³(n) 15,78 

Maximum H2S (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 5 

Maximumtotaal S (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 150 

Maximumtotaal S per jaar (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 120 

Maximumgehalte mercaptanen (uitgedrukt in S) mg/m³(n)  

Maximum O2 ppm 5000(vol) 

Maximum CO2 % 2 (vol) 

Hoogste dauwpunt H2O  °C @ 69 barg -8 

Hoogste dauwpunt koolwaterstof °C @ 0-69 barg -2 

 

Afdeling 3 – Niet-nakoming van de gaskwaliteitsvereisten in de opslag van Dudzele 

Art. 63. Fluxys is gerechtigd om de injectie in de opslaginstallaties van Dudzele van 
LNG die de kwaliteitsvereisten vermeld in afdeling 2 van dit hoofdstuk niet nakomt, te 
weigeren, maar levert redelijke inspanningen om deze te aanvaarden. Er wordt 
overeengekomen dat Fluxys, wanneer ze LNG heeft aanvaard dat niet voldoet aan de 
kwaliteitsvereisten, redelijke inspanningen levert om dat LNG conform te maken aan de 
kwaliteitsspecificaties, onder voorbehoud dat de opslaggebruiker de directe kosten, uitgaven 
en verliezen gebonden aan de behandeling van het LNG draagt (hierbij o.a. inbegrepen de 
kosten verbonden met de scheiding van het LNG buiten specificatie en met de behandeling te 
wijten aan de aantasting van het LNG van andere gebruikers van de opslaginstallatie en, 
indien Fluxys een beroep doet op andere beschikbare mogelijkheden, stroomafwaarts van de 
piekbesnoeiings-installatie, om het gas conform te maken aan de kwaliteitsvereisten, de 
kosten verbonden aan deze behandeling). 
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Met dien verstande dat Fluxys alle redelijke inspannignen levert om deze kosten, uitgaven en 
verliezen tot een minimum te beperken. 

Art. 64. Als LNG, dat niet voldoet aan de in afdeling 2 van dit hoofdstuk vermelde 
gaskwaliteitsvereisten in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt geïnjecteerd zonder 
dat Fluxys de kwaliteit ervan vooraf heeft aanvaard, dient de betrokken opslaggebruiker 
Fluxys schadeloos te stellen voor alle redelijke en directe kosten, uitgaven en verliezen 
(hierbij o.a. inbegrepen de kosten verbonden met de scheiding van het LNG buiten 
specificatie en met de behandeling te wijten aan de aantasting van het LNG van andere 
gebruikers van de opslaginstallatie en, indien Fluxys een beroep doet op andere beschikbare 
mogelijkheden, stroomafwaarts van de piekbesnoeiingsinstallatie, om het gas conform te 
maken aan de kwaliteitsvereisten, de kosten verbonden aan deze behandeling) die verband 
houden met de niet-nakoming van de gaskwaliteitsvereisten door de opslaggebruiker, met 
dien verstande dat Fluxys redelijke maatregelen treft om deze kosten, uitgaven en verliezen 
tot een minimum te beperken. 

Art. 65. Voor zover de opslaggebruiker in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele 
LNG heeft geïnjecteerd dat voldoet aan de toepasselijke kwaliteitsvereisten en onverminderd 
het gestelde in artikel 62, is de opslaggebruiker gerechtigd de afname van het door Fluxys op 
het uitgangspunt van de opslaginstallatie beschikbaar gestelde gas te weigeren, maar levert hij 
redelijke inspanningen om ze te aanvaarden, indien dit aardgas niet voldoet aan de op dit punt 
toepasselijke kwaliteitsvereisten. 

Indien Fluxys het gas stroomafwaarts van de piekbesnoeiingsinstallatie laat behandelen om 
het conform te maken aan de kwaliteitsvereisten en indien zij de directe kosten, uitgaven en 
verliezen verbonden aan deze behandeling draagt, mag de opslaggebruiker de levering ervan 
niet weigeren. Met dien verstande dat de opslaggebruiker alle redelijke inspanningen levert 
om deze kosten, uitgaven en verliezen ten laste van Fluxys, tot een minimum te beperken. 

Art. 66. Indien Fluxys aan het uitgangspunt van de opslaginstallatie aardgas levert dat 
niet aan de kwaliteitsvereisten aan dit punt voldoet, zonder dat de kwaliteit van dit aardgas op 
voorhand door de opslaggebruiker is aanvaard en voor zover de opslaggebruiker de op het 
ingangspunt toepasselijke kwaliteitsvereisten heeft nageleefd, dient Fluxys de 
opslaggebruiker schadeloos te stellen voor alle redelijke en directe kosten, uitgaven en 
verliezen die verband houden met de niet-nakoming van de kwaliteitsvereisten door Fluxys, 
met dien verstande dat de opslaggebruiker redelijke maatregelen treft om deze kosten, 
uitgaven en verliezen tot een minimum te beperken. 
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HOOFDSTUK IX – Nalevingsprogramma 

Art. 67. Fluxys voert een nalevingsprogramma in teneinde een actief intern en extern 
beleid van niet-discriminatie en transparantie te voeren ten aanzien van de netgebruikers. Ter 
uitvoering van dit nalevingsprogramma worden Fluxys en zijn dochteronderneming Fluxys 
LNG als één enkele rechtspersoon beschouwd. 

Art. 68. Het nalevingsprogramma van Fluxys berust op de volgende principes: 

1° transparantie en niet-discriminatie tussen netgebruikers of categorieën netgebruikers; en 

2° bescherming van vertrouwelijke informatie in verband met de netgebruikers. 

Art. 69. Het nalevingsprogramma is van toepassing op alle werknemers van Fluxys ter 
zake van de door Fluxys gepresteerde diensten in verband met het gasvervoer in België. 

Art. 70. De nalevingsverantwoordelijke moet erop toezien dat het nalevingsprogramma 
wordt nagekomen met inachtneming van Art. 75 en Art. 76 hieronder.  

 
Afdeling 1 – Interne beleidsregels 

Art. 71. De interne gedragsregels van Fluxys omvatten inzonderheid: 

1° de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden bij hun 
contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers. 

2° het huishoudelijk reglement, dat ter uitvoering van de gedragscode is opgesteld; 
3° de regels met betrekking tot de afhandeling van vragen en dossiers van de 

netgebruikers of kandidaat-netgebruikers. 

Art. 72. Wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft is in het 
huishoudelijk reglement met name het volgende bepaald: 

1° Het is Fluxys verboden vertrouwelijke informatie kenbaar te maken, op welke wijze dan 
ook, aan personen die geen werknemer van Fluxys zijn. Deze informatie mag uitsluitend 
worden medegedeeld aan personen of diensten die deze nodig hebben om de toegang tot 
of het gebruik van het vervoersnet mogelijk te maken. 
In de mate dat zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie is het bestuurders en 
werknemers van Fluxys niet toegestaan medewerker te zijn van een 
leveringsonderneming, met of zonder bezoldiging. 

2° Fluxys en/of zijn werknemers mogen evenwel vertrouwelijke informatie meedelen: 
-  aan de CREG en aan het Bestuur Energie, of aan enige andere bevoegde 
overheidsinstantie, overeenkomstig het bepaalde in de Gaswet en de bijbehorende 
uitvoeringsbesluiten; 

-  aan de rechtbanken of scheidsrechterlijke instanties die moeten oordelen over een 
geschil tussen Fluxys en een netgebruiker, alsook aan de raadslieden die hen voor deze 
instanties vertegenwoordigen en de experten, voor zover zulks noodzakelijk is voor de 
verdediging van Fluxys; 

- aan zijn commissaris-revisor; 
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- aan de lasthebbers, aannemers en onderaannemers van Fluxys, voor zover zij 
gebonden zijn door regels van vertrouwelijkheid die op gepaste wijze de bescherming 
van de vertrouwelijkheid waarborgen en voor zover in hun onderlinge verhouding met 
de leveringsondernemingen of met een van hun geassocieerde of verbonden 
ondernemingen geen vermogensbelangen bestaan. 

3° Fluxys mag de hem door de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers medegedeelde 
vertrouwelijke informatie gebruiken voor statistische doeleinden, op voorwaarde dat de 
door Fluxys verspreide statistische gegevens geen identificatie van individuele 
netgebruikers of kandidaat-netgebruikers mogelijk maken. 

4° Hetgeen niet als vertrouwelijk wordt beschouwd: 
-  elke informatie die openbaar bekend is; 
-  elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die aan Fluxys is 

verstrekt door een netgebruiker of een aanvrager, waarvan de openbaarmaking is 
toegestaan blijkens een voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst tussen Fluxys 
en de netgebruiker of aanvrager die de informatie verstrekt; 

-  elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die Fluxys noodzakelijk 
moet communiceren aan een netgebruiker of een aanvrager om deze netgebruiker of 
aanvrager vervoersdiensten te kunnen aanbieden; 

- informatie die openbaar is krachtens de gedragscode, inzonderheid informatie 
betreffende de hoeveelheid gereserveerde en beschikbare capaciteiten. 

5° Elke werknemer van Fluxys is gebonden door een geheimhoudingsplicht en mag 
vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan onbevoegden tijdens de volledige 
looptijd van zijn arbeidsovereenkomst, tot vijf jaar na beëindiging van deze 
overeenkomst. 

Art. 73. In de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden in 
hun contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers en de voorschriften met 
betrekking tot de afhandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers of kandidaat-
netgebruikers is met name het volgende bepaald: 

1° de werknemers van Fluxys dienen in de verspreiding van informatie blijk te geven 
van de grootst mogelijke discretie; 
 
2° alleen openbaar bekende informatie mag kenbaar worden gemaakt aan derden. Elke 
andere informatieaanvraag wordt doorgegeven aan de diensten van Fluxys die bevoegd 
zijn om te bepalen welke informatie kenbaar mag worden gemaakt, afhankelijk van het 
type gevraagde informatie;  
 
3° Fluxys bepaalt welke diensten van Fluxys vragen in ontvangst en in behandeling 
nemen, met name: 

- vragen over de operationele exploitatie van de vervoersinstallaties; 
- vragen over de commerciële exploitatie van de vervoersdiensten; 
- vragen over de technische exploitatie van de vervoersinstallaties. 

 
Afdeling 2 – Externe beleidsregels 

Art. 74. Fluxys bepaalt de externe beleidsregels die overeenkomstig het gestelde in 
artikel 27 van de gedragscode aan de netgebruikers worden bekendgemaakt. 
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Afdeling 3 – Inachtneming van het nalevingsprogramma 

Art. 75. De nalevingsverantwoordelijke ziet samen met de directie van Fluxys erop toe 
dat het nalevingsprogramma in acht wordt genomen. 

 
De nalevingsverantwoordelijke heeft de volgende opdrachten: 

1° het toepassen van de interne en externe voorschriften met betrekking tot 
vertrouwelijkheid (geheimhouding), niet-discriminatie en transparantie; 

2° het verlenen van advies aan de werknemers van Fluxys voor alle vragen in verband met 
de tenuitvoerlegging van dit programma; 

3° het toetsen van de toepassing van het nalevingsprogramma. 
 

Art. 76. Elk personeelslid van Fluxys dat op de hoogte is van een vrijwillige of 
onvrijwillige inbreuk op het nalevingsprogramma dient de nalevingsverantwoordelijke 
hiervan in kennis te stellen. 
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HOOFDSTUK X – Congestiebeleid en daaraan verbonden contractuele bepalingen  

 

Art. 77. Fluxys voert een proactief congestiebeleid in overeenstemming met het 
gestelde in artikel 45 van de gedragscode.  

Art. 78. Fluxys zal ter uitvoering van zijn proactieve congestiebeleid: 

(i) rekening houden met het tekort aan opslagcapaciteit in België door de 
opslagcapaciteit toe te wijzen in overeenstemming met voorrangsregels als 
bedoeld in de Gaswet en in hoofdstuk III van de onderhavige belangrijkste 
voorwaarden; 

(ii) de jaarlijkse hertoewijzing van capaciteiten opnemen in het opslagcontract op de 
wijze in Art. 38 gesteld; 

(iii) een optimale benutting van de opslagcapaciteit bevorderen door in te stemmen met 
capaciteitsoverdracht met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk IV van de 
onderhavige belangrijkste voorwaarden; 

(iv) een efficiënte benutting van de toegewezen capaciteit bevorderen door een 
gebruiksregister van de toegewezen capaciteit bij te houden als bedoeld in 
hoofdstuk II van de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Art. 79. In geval van congestie is de in artikel 48 van de gedragscode bepaalde 
procedure van toepassing. 
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HOOFDSTUK XI – Verwerking van aardgas voor eigen gebruik door de 
vervoersonderneming en verschillen in de periodieke energiebalans 

Afdeling 1 – Eigen-verbruiksregister 

Art. 80. Fluxys moet voor elke opslaginstallatie een register opstellen genaamd “eigen-
verbruiksregister”. 

Art. 81. Het in Art. 80 bedoelde register vermeldt de gashoeveelheid die elke maand 
voor eigen verbruik wordt afgenomen. Deze gashoeveelheid wordt in de volgende categorieën 
ingedeeld: 

1° eigen verbruik gekoppeld aan compressie; 

2° eigen verbruik gekoppeld aan verwarming voor drukvermindering; 

3° eigen verbruik gekoppeld aan interventies op de installaties en de verliezen; en 

4° eigen verbruik gekoppeld aan het drogen en ontzwavelen en aan de verwarming van de 
lokalen. 

Afdeling 2 – Energiebalansregister 

Art. 82. Fluxys stelt voor de opslag in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele een 
register op, “energiebalansregister” genaamd. 

Art. 83. Het in Art. 82 bedoelde register vermeldt op maandbasis het positieve of 
negatieve verschil van de algemene energiebalans voor de piekbesnoeiingsinstallatie van 
Dudzele. 

Afdeling 3 – Vorm van het register 

Art. 84. De in Art. 80 en Art. 82 bedoelde registers worden in elektronische vorm 
opgesteld. 

Afdeling 4 – Gasaankoop voor eigen gebruik 

Art. 85. Eventuele gasaankopen voor eigen gebruik vinden op niet-discriminerende en 
transparante wijze plaats, met inachtneming van de externe beleidsregels van Fluxys (zie Art. 
74). Deze gasaankopen zijn in overeenstemming met de voorschriften in de gedragscode 
(artikel 2 van deze code). 
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HOOFDSTUK XII – Regels betreffende de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming of 
van de netgebruiker en financiële garanties 

Afdeling 1 – Aansprakelijkheid 

Art. 86. § 1. In geval van contractuele aansprakelijkheid of in geval van samenloop van 
contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid tussen Fluxys en de opslaggebruiker 
en/of hun verbonden vennootschappen, zullen voornoemde partijen uitsluitend aanspraak 
kunnen maken op een schadevergoeding voor de directe en materiële schade in oorzakelijk 
verband met de fout waarvan sprake in onderhavig artikel. Deze schadevergoeding wordt 
begrensd overeenkomstig artikel 88. Alle andere schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

§ 2. Met uitzondering van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, wordt in geval van 
buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van Fluxys en/of de opslaggebruiker en/of hun 
verbonden vennootschappen, alsook in geval van coëxistentie van contractuele en 
buitencontractuele aansprakelijkheid, uitdrukkelijk iedere gevolgschade uitgesloten. Onder 
gevolgschade wordt verstaan, elk verlies van markt, productie, winsten, inkomsten, verlies 
van roerend en/of onroerend genot en andere gelijkaardige financiële en economische 
verliezen in oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in onderhavig artikel. Voor alle 
andere schade, zoals indirecte schade in oorzakelijk verband met de fout waarvan sprake in 
onderhavig artikel, is de schadevergoeding begrensd overeenkomstig artikel 88. Onder 
indirecte schade wordt verstaan elke directe en materiële schade in hoofde van de derde. 

Art. 87. Fluxys is jegens de opslaggebruiker aansprakelijk ten belope van de waarde 
van het voor deze opslaggebruiker in de opslag geïnjecteerde gas in geval van verlies van dit 
gas, voor zover dit verlies niet werd veroorzaakt door de opslaggebruiker. 

Art. 88. § 1. In toepassing van artikel 86 en met uitzondering van de artikelen 64, 66 en 
87 bedraagt de schadevergoeding van elk van de partijen voor alle opslagcontracten van de 
opslaggebruiker per opslaginstallatie 1.000.000 EUR per contractjaar. 

§ 2. De partijen vrijwaren elkaar wederzijds voor alles wat de limieten bepaald in § 1 
overschrijdt. 

§ 3. De aansprakelijkheid van de partijen uit hoofde van overlijden of lichamelijk letsel 
voortvloeiend uit hun nalatigheid dan wel uit de nalatigheid van een van hun 
vertegenwoordigers, is niet begrensd. 

 

Afdeling 2 – Financiële waarborgen 

Art. 89. Overeenkomstig het gestelde in artikel 93 van de gedragscode is het Fluxys 
toegestaan financiële garanties van de opslaggebruikers te vragen. Als Fluxys financiële 
garanties vraagt, past hij op alle opslaggebruikers de niet-discriminerende regeling toe als 
bedoeld in Art. 90. 

Art. 90. § 1. De opslaggebruiker dient, ten allen tijde en ten laatste dertig (30) dagen 
vóór het aanvatten van de dienstverlening, te beschikken over een bankgarantie bij een door 
de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen (of een gelijkaardig organisme van 
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een van de lidstaten van de Europese Unie) erkende bank ten belope van een bedrag dat 
minstens gelijk is aan het gemiddelde maandbedrag (BTW inbegrepen) berekend op grond 
van het totaal te verwachten factuurbedrag voor het komende contractjaar en met een 
resterende looptijd van niet minder dan dertig (30) dagen. 

§ 2. De opslaggebruiker zal jaarlijks, ten laatste op de verjaardag van het lopende 
opslagcontract met een resterende looptijd van niet minder dan dertig (30) dagen, aan Fluxys 
het bewijs leveren dat de financiële instelling die de bankwaarborg heeft uitgegeven, of een 
andere financiële instelling die voldoet aan wat in §1 hierboven werd gesteld, de duurtijd van 
de bankgarantie heeft verlengd en het bedrag ervan heeft aangepast in functie van het 
gemiddelde maandbedrag (BTW inbegrepen) berekend op grond van het totaal te verwachten 
factuurbedrag voor het komende contractjaar. 

§ 3. Voor een opslagcontract met een looptijd van minder dan dertig (30) dagen stort de 
opslaggebruiker aan Fluxys, ten laatste op de datum dat de dienstverlening wordt aangevat, 
het te verwachten factuurbedrag (BTW inbegrepen) voor genoemd opslagcontract. 

Art. 91. § 1. Indien de opslaggebruiker niet langer voldoet aan de in artikel 90 gestelde 
vereisten, dient hij, op straffe van contractuele fout, zulks onverwijld kenbaar te maken aan 
Fluxys per aangetekend schrijven. De opslaggebruiker beschikt over twintig (20) bankdagen 
om Fluxys het bewijs te leveren van een nieuwe bankgarantie die voldoet aan de in artikel 90 
gestelde vereisten. Na het verstrijken van de twintig (20) bankdagen en bij gebrek aan een 
nieuwe bankgarantie, zal het opslagcontract van de opslaggebruiker automatisch en van 
rechtswege opgeschort worden. 

§ 2. Bij gebrek aan betaling van de facturen na vervaldatum en na het verstrijken van veertien 
(14) kalenderdagen na ontvangst door de opslaggebruiker van een ingebrekestelling verstuurd 
door Fluxys per aangetekend schrijven, zal Fluxys het recht hebben om een beroep te doen op 
de bankgarantie. Wanneer Fluxys een beroep heeft gedaan op de bankgarantie, zal de 
opslaggebruiker binnen de twintig (20) bankdagen, te rekenen vanaf de datum waarop Fluxys 
de bankgarantie heeft opgevraagd, het bewijs leveren dat de financiële instelling die de 
bankgarantie heeft afgeleverd, het bedrag van de bankgarantie heeft bijgesteld op het niveau 
zoals bepaald in artikel 90, of een nieuwe bankgarantie voorleggen die voldoet aan de 
voorwaarden vermeld in artikel 90. Bij gebreke hieraan zal het opslagcontract automatisch en 
van rechtswege opgeschort worden. 
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HOOFDSTUK XIII – Voorwaarden betreffende de opzegging van een contract waaronder 
gebeurlijke schadevergoedingen 

 

Art. 92. Onverminderd Art. 38, voorzien de opslagcontracten afgesloten voor een 
duurtijd van meerdere opslagseizoenen de mogelijkheid voor de opslaggebruiker om het 
opslagcontract te beëindigen in het begin van ieder opslagseizoen mits inachtneming van een 
opzeggingstermijn van 2 maanden en mits de betaling aan Fluxys van een schadevergoeding 
overeenstemmend met 95% van de te factureren bedragen (berekend op basis van de 
tariefvoorwaarden voor capaciteitsreservering – met uitzondering van voorwaarden 
betreffende het gebruik) als bedoeld in het opslagcontract voor de resterende looptijd van het 
contract 
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JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID  
VAN DE GOEDKEURINGSAANVRAAG 

 

De onderhavige goedkeuringsaanvraag is volledigheidshalve opgesteld in overeenstemming met 
het bepaalde in artikel 10 van het koninklijke besluit van 4 april 2003 betreffende de 
gedragscode. 

Voor aanvullende inlichtingen kan de CREG een schriftelijke aanvraag sturen naar de heer 
Nieuwland Dominique, verantwoordelijke van Corporate Strategy & Regulatory. 
 

 Nieuwland Dominique 
 Corporate Strategy & Regulatory 
 Fluxys 
 Kunstlaan 31 
 B-1040 Brussel 
 www.fluxys.net 
  
 E-mail: mainconditions.info@fluxys.net 
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JURIDISCH VOORBEHOUD 

BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN EN OVERBRENGINGSCONTRACT 
 
Fluxys staat erop te wijzen op het gevaar dat ten aanzien van het artikel 10 van het koninklijke 
besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor 
aardgas toepassing wordt gemaakt van het gestelde in artikel 159 van de Grondwet. 
 
Teneinde de nodige garanties te geven voor de rechtszekerheid van het toegangssysteem tot het 
vervoersnet is Fluxys van oordeel dat er grond toe bestaat om het overbrengingscontract als 
belangrijkste bouwsteen te beschouwen van de systeemarchitectuur die Fluxys heeft opgezet om 
de toegang tot zijn vervoersnet te organiseren. 
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TOEPASSINGSGEBIED 
 

Het onderhavige document vormt de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de 
belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor zijn 
overbrengingsactiviteit in België, overeenkomstig de gedragscode betreffende de toegang tot de 
vervoersnetten voor aardgas. 

 

De belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor zijn 
opslagactiviteit in België komen aan bod in een afzonderlijk document. 

 

De LNG-terminallingactiviteiten komen toe aan Fluxys LNG, dochteronderneming van Fluxys. 
Fluxys LNG zal zijn aanvraag tot goedkeuring door de CREG van zijn belangrijkste 
toegangsvoorwaarden tot de terminal van Zeebrugge indienen. 
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VERBAND TUSSEN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN EN TARIEFVOORWAARDEN 
VOOR DE TOEGANG TOT HET VERVOERSNET 

 

De belangrijkste voorwaarden zijn van rechtstreeks belang voor het dienstenaanbod van Fluxys 
en voor de daaraan gekoppelde tarieven. Volgens de Gaswet beogen de tarieven met name het 
gebruik van de capaciteit van het vervoersnet te optimaliseren. Er bestaat met andere woorden 
een nauw verband tussen de operationele voorwaarden en de tariefvoorwaarden voor de toegang 
tot het vervoersnet. Bijgevolg zijn de tariefvoorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet van 
Fluxys voor 2004, zoals goedgekeurd door de CREG op 18 december 2003, onlosmakelijk 
verbonden met de onderhavige belangrijkste voorwaarden van Fluxys, die door de CREG moeten 
worden goedgekeurd. 

De gekozen opties bij de goedkeuring van een van deze documenten kunnen verstrekkende 
gevolgen hebben voor de andere documenten en omgekeerd. 

In elk geval treden de in dit document opgenomen belangrijkste voorwaarden ten vroegste op 1 
april 2004 in werking. Op deze datum zal de tarifering die verenigbaar is met het operationele 
systeem dat in het onderhavige document wordt voorgesteld, van kracht worden overeenkomstig 
de door de CREG voor 2004 goedgekeurde tarieven. 
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DEFINITIES 
 

Aanvullende 
overdrachtscapaciteit 

Overdrachtscapaciteit toegewezen in aanvulling op de 
basisoverdrachtscapaciteit, onafhankelijk van de contractuele band als 
bedoeld in Art. 18. De aanvullende overdrachtscapaciteit is 
onderbreekbaar. 

Aanvullende Rate 
Flexibility of 
aanvullende RF  

Rate Flexibility die door de bevrachter wordt onderschreven in 
aanvulling op de basis-Rate Flexibility. 

Aanvullende tolerantie 
voor het cumulatieve 
onevenwicht 

Tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht dat de bevrachter 
onderschrijft in aanvulling op de tolerantie voor het cumulatieve 
basisonevenwicht. 

Balanceringszone of 
BAP 

Het door Fluxys gedefinieerde deel van het vervoersnet waarop de 
bevrachter de balanceringsverplichtingen dient na te komen en waarop de 
onevenwichten worden gebundeld in overeenstemming met het bepaalde 
in hoofdstuk V, VI en VII van de onderhavige belangrijkste 
voorwaarden. Elke ingangszone en elk afnamepunt zijn verbonden met 
één balanceringszone.  

Basisoverdrachtscapaci
teit 

Aan de bevrachter toegewezen overdrachtscapaciteit op basis van de in 
Art. 18 bedoelde contractuele band.  

Basis-Rate Flexibility of 
basis-RF  

Rate Flexibility waarop de bevrachter recht heeft, zonder aanvullende 
vergoeding, wanneer hij capaciteit onderschrijft. 

Berekend 
verbruikspatroon of 
SLP - Synthetic Load 
Profile 

Verbruikspatroon berekend voor de eindafnemers op de distributienetten 
als bepaald in het technisch reglement betreffende de aardgasdistributie. 

Bevrachter Elke natuurlijke of rechtspersoon die een overbrengingscontract met 
Fluxys heeft gesloten. Dit begrip is te onderscheiden van de term 
“netgebruiker”, die verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die 
aardgas levert aan of afneemt van het vervoersnet (zie de Gaswet). 

Calorische 
bovenwaarde (CBW) 

Hoeveelheid warmte, uitgedrukt in megajoule, die ontstaat door de 
volledige verbranding van 1 m3(n) aardgas opgedreven tot een 
temperatuur van 25 graden Celsius en onder een absolute druk van 
1,01325 bar met luchtovermaat bij dezelfde temperatuur en onder 
dezelfde druk als het aardgas wanneer de verbrandingsproducten gekoeld 
worden tot 25 graden Celsius en wanneer het door de verbranding 
gevormde water in vloeibare toestand condenseert en de 
verbrandingsproducten dezelfde totale massa waterdamp bevatten als het 
aardgas en de lucht vóór de verbranding. 

Capaciteit Het maximumdebiet, uitgedrukt in genormaliseerde kubieke meter 
(m3(n)) per uur.  

Capaciteitstoewijzing Toewijzing door Fluxys van beschikbare capaciteit aan de aanvragers 
overeenkomstig de capaciteitstoewijzingsregels. 

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

Cumulatief 
onevenwicht 

Saldo op uurbasis van de evenwichtsrekening. 
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Dag of gasdag Periode die elke dag begint om 06.00 uur (lokale tijd) en eindigt om 
06.00 uur (lokale tijd) de daaropvolgende dag, waarbij deze periode 23, 
24 of 25 uur telt, al naar het geval. 

Dagonevenwicht Saldo van de evenwichtsrekening aan het eind van de gasdag. 

Definitieve toewijzing Toewijzing van gas aan diverse bevrachters op basis van gevalideerde 
telgegevens (daaronder mede inbegrepen de CBW) en de geldende 
toewijzingsregels of -contracten op een punt van het vervoersnet in 
kwestie. 

Distributieonderneming Elke natuurlijke of rechtspersoon die gas verdeelt. 

EEE- of Enhanced 
Entry Exit-systeem 

Het systeem dat Fluxys gebruikt om zijn overbrengingsdiensten aan de 
bevrachters aan te bieden. 

Eigen gebruik of eigen 
verbruik 

Aardgas dat Fluxys verbruikt om zijn werkzaamheden uit te oefenen 
(energievoorziening van het vervoersnet, daaronder mede inbegrepen de 
verliezen). 

Eindafnemer Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gas afneemt voor eigen verbruik. 

Equivalente 
temperatuur 

De equivalente temperatuur voor gasdag D is gelijk aan de som van (i) 
60% van de gemiddelde temperatuur van gasdag D, (ii) 30% van de 
gemiddelde temperatuur van gasdag D-1 en (iii) 10% van de gemiddelde 
temperatuur van gasdag D-2. 

Evenwichtsrekening De in Art. 67 et seq. bedoelde rekening. 

Fluxys Fluxys NV/SA, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, België. Ingeschreven in het 
handelsregister van Brussel: 34.991 (BTW: BE 402.954.628) 

Gaskwaliteitsvereiste De vereisten met betrekking tot de samenstelling van het aardgas. 

Gaswet Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 
en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd. 

Geaggregeerd 
ontvangststation (GOS) 
(Station de réception 
agrégé - SRA) 

Fictief afnamepunt gedefinieerd door Fluxys en de 
distributieondernemingen als resultaat van de bundeling van meerdere 
afnamepunten die hetzelfde distributienet bevoorraden. 

Gedragscode Koninklijk besluit van 4 april 2003 (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 2 mei 2003) betreffende de gedragscode inzake toegang 
tot de vervoersnetten voor aardgas. 

Genormaliseerde 
kubieke meter m³(n) 

Hoeveelheid droog gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius 
en onder een absolute druk van 1,01325 bar, het volume van één kubieke 
meter inneemt.  

Hoogcalorisch gas, rijk 
gas of H-gas 

Aardgas met een nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 41,868 
MJ/m³(n); deze aanduiding wordt gewoonlijk gebruikt voor aardgas 
afkomstig van de Noordzee, Rusland en Algerije.  

Indicatief 
vervoersprogramma 

Het indicatieve programma als bedoeld in artikel 9 van de gedragscode. 

Ingangszone Door Fluxys gedefinieerd geheel van een of meer ingangspunten.  

Integriteit van het 
vervoersnet 

Elke toestand van een vervoersnet waarin de druk en de kwaliteit van het 
aardgas binnen de door de vervoersonderneming vastgestelde boven- en 
ondergrenzen blijven zodat het aardgasvervoer vanuit technisch oogpunt 
gewaarborgd is.  

Laagcalorisch gas, arm Aardgas afkomstig van het gasveld Slochteren in Nederland, en met een 
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gas of L-gas nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 35,169 MJ/m³(n) of gas 
met een gelijkwaardige kwaliteit. 

Leveringsvergunning De in artikel 15/3 van de Gaswet bedoelde vergunning. 

Linepack Aardgas dat in leidingen is opgeslagen. 

Master Agreement for 
Transport and Related 
Services 

Raamoverbrengingscontract. 

Operationele regels De bij het overbrengingscontract gevoegde regels tot bepaling van de 
operationele procedures voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys. 

Overbrenging in België Elke activiteit die erin bestaat aardgas te leveren op een precieze plaats 
van het vervoersnet in België door middel van een pijpleidingennet en 
door het ontvangen van een equivalente hoeveelheid gas aan een van de 
ingangspunten van dit vervoersnet, met uitzondering van doorvoer.  

Overbrengingscontract Bindend contract tussen Fluxys en een bevrachter met betrekking tot het 
verstrekken van overbrengingsdiensten tussen een of meer ingangspunten 
en een of meer afnamepunten in België. 

Overdrachtscapaciteit Capaciteit voor de overdracht van gas op een bepaald overdrachtspunt 
tussen twee afzonderlijke balanceringszones. 

Overdrachtspunt Door Fluxys gedefinieerd fictief punt van het vervoersnet waar gas 
tussen twee balanceringszones kan worden overgedragen. 

Rate Flexibility of RF  Aanvullende capaciteit die op een afnamepunt door de bevrachter wordt 
onderschreven. 

Service Confirmation 
Form 

Standaarddocument dat door Fluxys naar de bevrachter wordt verstuurd 
om hem mede te delen dat de gevraagde capaciteit beschikbaar is. 

SLP-afnemer Eindafnemer die aangesloten is op het net van een 
distributieonderneming en voor dewelke de toewijzing van 
gashoeveelheden een door de distributienetbeheerder gedefinieerd 
verbruikspatroon (SLP - Synthetic Load Profile) vereist  

Tariefbesluit Koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene 
tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en 
de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het 
Belgisch grondgebied. 

Technisch reglement 
voor de distributie 

Technisch reglement betreffende de aardgasdistributie als bedoeld in de 
gewestelijke decreten. 

Toewijzingscontract Contract tot regeling van de betrekkingen tussen Fluxys, de eindafnemer 
of operator van het aangrenzende vervoersnet en de bevrachters met 
betrekking tot de gastoewijzing tussen de verschillende bevrachters op 
een punt van het vervoersnet. 

Toleranties voor het 
basisdagonevenwicht 

Tolerantie voor het dagonevenwicht waarop de bevrachter zonder 
aanvullende vergoeding recht heeft wanneer hij capaciteit onderschrijft 
(de toleranties voor het basisdagonevenwicht zijn de tolerantiewaarden 
als bedoeld in artikel 53 van de gedragscode). 

Toleranties voor het 
basisuuronevenwicht 

Tolerantie voor het uuronevenwicht waarop de bevrachter zonder 
aanvullende vergoeding recht heeft wanneer hij capaciteit onderschrijft 
(de toleranties voor het basisuuronevenwicht zijn de tolerantiewaarden 
als bedoeld in artikel 53 van de gedragscode). 

Toleranties voor het Tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht waarop de bevrachter 
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cumulatieve 
basisonevenwicht 

zonder aanvullende vergoeding recht heeft wanneer hij capaciteit 
onderschrijft (de toleranties voor het cumulatieve basisonevenwicht zijn 
de tolerantiewaarden als bedoeld in artikel 53 van de gedragscode). 

Toleranties voor het 
cumulatieve 
onevenwicht 

Waardenbereik voor het cumulatieve onevenwicht. 

Toleranties voor het 
dagonevenwicht 

Waardenbereik voor het dagonevenwicht. 

Toleranties voor het 
uuronevenwicht 

Waardenbereik voor het uuronevenwicht. 

Transportation Request 
Form 

Standaarddocument dat ter beschikking van de aanvragers wordt gesteld 
om capaciteitstoewijzing aan te vragen. 

Uuronevenwicht Het voor een bepaald uur berekende energieverschil, voor elke 
balanceringszone en per bevrachter, op basis van de eerste voorlopige 
uurtoewijzingen tussen de aan de bevrachter toegewezen 
gashoeveelheden op de ingangspunten en de aan de bevrachter 
toegewezen gashoeveelheden op de afnamepunten in de 
balanceringszone in kwestie, rekening houdend met de hoeveelheden die 
via de overdrachtspunten worden overgedragen naar deze 
balanceringszone (toename) en vanaf deze balanceringszone (afname) en 
rekening houdend met Art. 75. 

Verschil van de 
algemene energiebalans 
van de overbrenging 

Verschil in een gegeven periode voor de overbrenging in België tussen 
(i) de som van de aan de afnamepunten toegewezen gashoeveelheden, het 
eigen verbruik (daaronder mede inbegrepen de verliezen) tijdens deze 
periode en de energiehoeveelheid die zich aan het einde van de periode in 
de leidingen bevindt, en (ii) de som van de aan de ingangspunten van het 
vervoersnet toegewezen gashoeveelheden (alle balanceringszones 
dooreengenomen) en de energiehoeveelheid die zich bij het begin van de 
periode in de leidingen bevindt. 

Vervoersonderneming Elke natuurlijke of rechtspersoon die gas vervoert. 

Voorlopige 
uurtoewijzing 

Toewijzing van gas aan diverse bevrachters voor een bepaald uur op 
basis van de geldende toewijzingsregels of -contracten op het punt van 
het vervoersnet in kwestie en bepaald op basis van de op het 
berekeningstijdstip beschikbare gegevens of, bij ontstentenis van deze 
gegevens, op basis van vervangingswaarden. 

 
Voor definities die niet hierboven aan bod komen, verwijst Fluxys naar de definities in de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen, inzonderheid in de Gaswet. 
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HOOFDSTUK I: Berekeningsmethode voor de bruikbare, beschikbare en equivalente capaciteit 

 

Afdeling 1: EEE-systeem 

Art. 1. Het overbrengingscontract regelt de betrekkingen tussen de bevrachter en Fluxys met 
inachtneming van de gedragscode en de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Fluxys en de bevrachter dienen hun rechten en verplichtingen blijkens het overbrengingscontract 
respectievelijk uit te oefenen en na te komen door te handelen als prudent en redelijk operator. 

Art. 2. Het systeem dat Fluxys gebruikt om zijn overbrengingsdiensten in België aan 
bevrachters te bieden, wordt “Enhanced Entry Exit”- of “EEE”-systeem genoemd. 

Art. 3. In het EEE-systeem bestaat het vervoersnet van Fluxys uit: 

1° ingangspunten; 

2° ingangszones; 

3° afnamepunten; 

4° balanceringszones; en 

5° overdrachtspunten. 

In het onderstaande schema staat een overzicht van deze elementen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afnamepunten 
gekoppeld aan 
balanceringszone A 

Afnamepunten 
gekoppeld aan 
balanceringszone B 

Ingangspunten gekoppeld 
aan ingangszone 1 

Ingangspunten gekoppeld 
aan ingangszone 2 

Ingangszone 3 Ingangszone 2 Ingangszone 1 

 
 

Balanceringszone B 

 
 

Balanceringszone A 

Over-
drachts-
punt 

Ingangspunten gekoppeld 
aan ingangszone 3 

Art. 4. De ingangspunten zijn gegroepeerd in ingangszones. Elk ingangspunt is verbonden 
met één enkele ingangszone.  

 12



Fluxys – Belangrijkste voorwaarden Overbrenging   
26 maart 2004 

Art. 5. Elke ingangszone is verbonden met één enkele balanceringszone. 

Art. 6. Elk afnamepunt is verbonden met één enkele balanceringszone. 

Art. 7. De configuratie in ingangspunten, ingangszones en overdrachtspunten wordt minstens 
eenmaal per jaar gepubliceerd op de website van Fluxys. Deze configuratie houdt rekening met 
de mogelijkheden op het vervoersnet van Fluxys en kan bijgevolg door Fluxys worden gewijzigd. 
De configuratiewijzigingen omvatten inzonderheid toevoegingen van ingangspunten en 
hergroeperingen van ingangszones. 

In de huidige configuratie bevat het EEE-systeem vier balanceringszones: drie voor 
hoogcalorisch gas (H-gas, ook rijk gas genoemd) en één voor Slochteren-gas. 

Fluxys deelt de aanvrager op verzoek mee aan welke balanceringszone een afnamepunt 
gekoppeld is en wat de bruikbare ingangspunten zijn. 

Art. 8. Wat de gasinjectie in de opslag van Loenhout betreft, wordt deze opslag beschouwd als 
een afnamepunt van het vervoersnet van Fluxys en aan een bepaalde balanceringszone 
gekoppeld.  

Art. 9. Wat de gasuitzending betreft, worden de opslagplaatsen van Loenhout en van de 
piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele beschouwd als ingangspunten. Zij worden dan ook aan 
een bepaalde ingangszone toegewezen. 

Art. 10. Fluxys heeft in Lillo en Loenhout mengstations die het hoogcalorisch gas 
omzetten in Slochteren-gas. Deze mengstations worden als ingangspunt voor Slochteren-gas 
beschouwd. 

Art. 11. De HUB van Zeebrugge wordt als ingangspunt beschouwd en is aan een bepaalde 
ingangszone gekoppeld. 

 

Afdeling 2: Capaciteiten in het EEE-systeem 

Art. 12. In het EEE-systeem is de vervoerscapaciteit samengesteld uit: 

- ingangscapaciteit; 

- afnamecapaciteit; 

- overdrachtscapaciteit; 

-  aanvullende capaciteit op het afnamepunt (of Rate Flexibility). 

Art. 13. De ingangscapaciteit maakt het mogelijk gas vanaf een ingangspunt via de 
overeenkomstige ingangszone over te brengen naar de balanceringszone waaraan deze 
ingangszone gekoppeld is. 

Art. 14. De afnamecapaciteit maakt het mogelijk gas vanaf de balanceringszone waaraan 
een afnamepunt gekoppeld is, naar dit afnamepunt over te brengen. 

Art. 15. Via de overdrachtscapaciteit kan gas van de ene naar de andere balanceringszone 
worden overgebracht. 

Art. 16. Rate Flexibility is extra capaciteit op het afnamepunt in aanvulling op de in Art. 
14 bedoelde afnamecapaciteit. 
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Art. 17. Het indicatieve vervoersprogramma1 van Fluxys bepaalt met name voor elke 
capaciteit de verschillende soorten (vaste, onderbreekbare, niet-vaste capaciteit…) die door 
Fluxys worden aangeboden. 

Art. 18. In het EEE-systeem moet de bevrachter bij een onderschrijvingsaanvraag voor 
afnamecapaciteit, de ingangszone aanwijzen van waaruit hij het afnamepunt in kwestie wil 
bevoorraden. Voor de onderschreven afnamecapaciteit vormt deze informatie de contractuele 
band tussen het afnamepunt en de door de bevrachter aangewezen ingangszone. 

Deze contractuele band  

- maakt het mogelijk, wanneer het afnamepunt en de door de bevrachter aangewezen 
ingangszone niet aan dezelfde balanceringszone gekoppeld zijn, om basisoverdrachts-
capaciteit toe te wijzen aan de bevrachter in overeenstemming met de toewijzingsregels 
die nader omschreven zijn in afdeling 5 van hoofdstuk III van de onderhavige 
belangrijkste voorwaarden; 

- waarborgt dat de capaciteit vast blijft, maar biedt de bevrachter in de mate van het 
mogelijke de gebruiksflexibiliteit van een Entry/Exit-systeem. In het EEE-systeem kan de 
bevrachter immers binnen de perken van de hem toegewezen capaciteiten:  

i. capaciteit nomineren in overeenstemming met deze contractuele band; in dit geval 
wordt gewaarborgd dat de vaste capaciteit vast blijft; 

ii. capaciteit nomineren onafhankelijk van deze contractuele band, net als in een 
Entry/Exit-systeem; in dit geval bestaat geen garantie dat de capaciteit vast is, maar 
Fluxys doet redelijkerwijs al hetgeen in zijn vermogen ligt (reasonable endeavour) 
om deze nominaties uit te voeren. Indien de uitvoering van deze nominaties niet kan 
worden gewaarborgd, heeft Fluxys de mogelijkheid om de bevrachters te vragen de 
contractuele band in acht te nemen. 

Art. 19. De toepasselijke regels voor capaciteitsreservering en capaciteitstoewijzing 
worden omschreven in hoofdstuk III van de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Art. 20. De toepasselijke regels voor balancering van gashoeveelheden worden 
omschreven in hoofdstuk V tot VII van de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

 

Afdeling 3: Begrippen ‘bruikbare capaciteit’ en ‘beschikbare capaciteit’ 

Art. 21. De begrippen ‘bruikbare capaciteit’ en ‘beschikbare capaciteit’ worden ingevoerd 
door de gedragscode en worden ter informatie hieronder schematisch weergegeven voor de 
ingangscapaciteit: 

                                                 
1 Het indicatieve vervoersprogramma wordt gepubliceerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 28 van de 
gedragscode. Voor 2004 worden deze diensten echter omschreven op de website van Fluxys en in het tariefvoorstel 
voor 2004 
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Ingangscapaciteiten 

 
Art. 22. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 van de gedragscode stelt Fluxys 

de bruikbare capaciteit in haar geheel beschikbaar aan de netgebruikers, rekening houdend met 
zijn indicatieve vervoersprogramma dat met toepassing van de gedragscode is opgesteld. 

 

Afdeling 4: Berekeningsmethode voor bruikbare en beschikbare capaciteit per ingangspunt, over 
een toekomstige periode van twee jaar 

Art. 23. De raming door Fluxys (met de hieronder beschreven methode) van de bruikbare 
en beschikbare capaciteit per ingangspunt heeft tot doel indicatieve informatie aan de markt te 
geven door de bruikbare en beschikbare capaciteit in overeenstemming met het bepaalde in 
artikel 34 van de gedragscode kenbaar te maken per ingangspunt en over een toekomstige periode 
van ten minste twee jaar. 

De gebruikte methode legt het zwaartepunt op een prognose op middellange termijn van de markt 
met capaciteiten. 

De informatie over deze capaciteiten wordt vrijblijvend gepubliceerd door Fluxys, aangezien de 
door Fluxys uitgevoerde raming berust op talloze parameters die alleen vastgelegd kunnen 
worden wanneer een precieze aanvraag voor capaciteitsreservering wordt ingediend (zie afdeling 
5 hieronder).  

Art. 24. De bruikbare capaciteit per ingangspunt op een gegeven ogenblik voor de 
toekomstige periode van 2 jaar wordt berekend op basis van simulaties van het vervoersnet en 
van scenario’s waarin rekening wordt gehouden: 
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- met de technische capaciteiten van de installaties op de ingangspunten en met de 
verwachte ontwikkeling van deze capaciteiten, inzonderheid rekening houdend 
met het investeringsplan in het vervoersnet van Fluxys; 

- met de configuratie en met de operationele voorwaarden van het vervoersnet van 
Fluxys; 

- met de waarschijnlijke ontwikkeling van de configuratie van de gasstromen in het 
vervoersnet, rekening houdend met de informatie op de markt; 

- met het linepack dat nodig is om flexibiliteitsdiensten te waarborgen, en 

- met de capaciteiten voor de operationele behoeften van het vervoersnet; 

- met de backhaul-capaciteiten (in tegenstroom), met dien verstande dat deze op 
niet-vaste basis worden aangeboden.  

Een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten die in de scenario’s worden toegepast 
wordt gepubliceerd op de Internet site van Fluxys, samen met de beschikbare en bruikbare 
capaciteiten, per ingangspunt. 

Art. 25. De beschikbare capaciteit per ingangspunt op een gegeven ogenblik wordt bepaald 
door het verschil tussen de bruikbare capaciteit en de op dat ogenblik toegewezen capaciteit op 
dit ingangspunt. 

 

Afdeling 5: Methode ter bepaling van de beschikbaarheid van de gevraagde capaciteit 

Art. 26. Alvorens capaciteit toe te wijzen (behalve om onderbreekbare capaciteit toe te 
wijzen) controleert Fluxys, op basis van de bestaande toestand ten tijde van de aanvraag, of deze 
capaciteit beschikbaar is. Deze controle vindt plaats op niet-discriminerende wijze, door middel 
van werkingssimulaties van het vervoersnet die berusten op: 

- een simulatiemodel; 

- de fysieke eigenschappen van het vervoersnet; 

- de configuraties en de operationele voorwaarden van het vervoersnet van Fluxys; 

- de kenmerken van de capaciteitsaanvraag;  

- de bestaande contracten: ingangscapaciteiten, afnamecapaciteiten, 
overdrachtscapaciteiten, de Rate Flexibility die zijn toegewezen alsook de 
gewaarborgde druk op de afnamepunten; 

- de capaciteitsreserves van Fluxys voor operationele behoeften; 

- standaardscenario’s voor capaciteitstoewijzing. Deze scenario’s:  

 zijn behoedzaam en naar redelijkheid opgesteld en houden rekening 
met de noodzaak om de integriteit en veiligheid van het vervoersnet 
in stand te houden; 

 worden derwijze opgesteld dat de analyse reproduceerbaar is;  
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 worden opgesteld voor meerdere temperaturen en configuraties van 
het vervoersnet teneinde de continuïteit van de overeengekomen 
diensten te waarborgen; 

 houden rekening (tijdens de onderschrijvingsperiode) met de 
toegewezen vaste capaciteiten, met inachtneming van de in Art. 18 
bedoelde contractuele band; 

 houden (tijdens de onderschrijvingsperiode) wel of niet rekening 
met de toegewezen niet-vaste capaciteiten afhankelijk van de 
bijbehorende onderbrekingsvoorwaarden en het scenario in 
kwestie, met inachtneming van de in Art. 18 bedoelde contractuele 
band; 

 houden rekening met de onderschreven Rate Flexibility indien deze 
capaciteiten niet worden onderbroken;  

 houden geen rekening met de onderbreekbare capaciteit; 

 houden rekening met het vereiste linepack om flexibiliteitsdiensten 
aan te bieden. 

 

Afdeling 6: Berekeningsmethode van de equivalente capaciteit 
Art. 27. Het begrip ‘equivalente capaciteit’ wordt niet gebruikt in het EEE-systeem. 
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HOOFDSTUK II: Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit als bedoeld in 
artikel 47, § 2 van de gedragscode  

 

Afdeling 1 – Gebruiksregister van de toegewezen capaciteiten 

Art. 28. Fluxys houdt een register bij, “gebruiksregister van de toegewezen vaste en niet-
vaste capaciteiten” genoemd. Hierin worden voor elke bevrachter de volgende gegevens 
opgetekend: 

1° per gasdag en voor elk ingangspunt: 

a) het dagelijks maximum van het uurvolume dat aan de bevrachter op het ingangspunt in 
kwestie is toegewezen; 

b) de som van de vaste en niet-vaste capaciteit (indien deze niet onderbroken is) die door 
de bevrachter op het ingangspunt in kwestie wordt onderschreven; 

2° per maand en voor elk afnamepunt: 

c) het maandelijks maximum van het uurvolume dat aan de bevrachter op het afnamepunt 
in kwestie is toegewezen, min de Rate Flexibility (RF) die door de bevrachter op dit 
afnamepunt wordt onderschreven (de dag van het maandelijks maximum van het toegewezen 
uurvolume); 

d) het maandgemiddelde van het uurvolume dat aan de bevrachter op het afnamepunt in 
kwestie is toegewezen, min de Rate Flexibility die door de bevrachter op dit afnamepunt 
wordt onderschreven; 

e) de vaste en niet-vaste capaciteit (indien deze niet onderbroken is) en de RF die aan de 
bevrachter op dit afnamepunt zijn toegewezen (de dag van het maximum van het toegewezen 
uurvolume als bedoeld in punt a); 

Art. 29. In het in Art. 28 bedoelde register worden de afnamepunten gebundeld volgens het 
begrip ‘geaggregeerd ontvangststation’. 

Art. 30. Het in Art. 28 bedoelde register wordt in elektronische vorm opgesteld. 

Art. 31. De benuttingsgraad van de toegewezen capaciteiten die Fluxys ter informatie op 
de maandelijkse factuur van de bevrachter vermeldt, overeenkomstig artikel 90 van de 
gedragscode, wordt berekend op basis van het in Art. 28 bedoelde register. 

 

Afdeling 2 – Berekeningsmethode van de niet-gebruikte capaciteit 

Art. 32. De analyse door Fluxys van de capaciteitsbenutting berust in hoofdzaak op het 
capaciteitsverbruik in het verleden. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens die in het in Art. 28 
bedoelde register zijn opgetekend. Deze analyse strekt in geen geval tot bewijs van “hoarding” 
(oppotten) van capaciteit. Zij is te beschouwen als voorafgaande analyse die de CREG kan 
gebruiken om de nodige stappen te ondernemen teneinde de aan een bevrachter toegewezen 
capaciteit in geval van congestie op te heffen overeenkomstig artikel 48 van de gedragscode. 

Art. 33. Fluxys bepaalt de niet-gebruikte ingangscapaciteit per bevrachter op basis van een 
analyse per ingangszone en per ingangspunt. 
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Per ingangszone berust de analyse van Fluxys met name op: 

1° een raming van de piekafname op uurbasis, rekening houdend met de verbruikspatronen 
op de afnamepunten voor de ingangszone in kwestie. Hierbij wordt met name rekening 
gehouden met de verhouding van de capaciteiten die de desbetreffende bevrachter vanaf deze 
ingangszone gereserveerd heeft en die bestemd is voor eindafnemers wier verbruik afhangt 
van de temperatuur en de tijdens de periode in kwestie opgetekende equivalente 
temperaturen; 

2° de vergelijking van de in het vorige punt geraamde uurpiek met de totale (vaste en niet-
vaste) ingangscapaciteit die door de bevrachter voor de desbetreffende ingangszone wordt 
onderschreven gedurende de periode in kwestie. 

Per ingangspunt berust de analyse van Fluxys met name op: 

1° de grafiek met het verloop en het minimum voor de afgelopen 12 maanden van het 
dagelijks verschil tussen  

(i) de aan de bevrachter toegewezen capaciteit, als bedoeld in Art. 28 1°b) en  

(ii) het dagelijks maximum van het uurvolume als bedoeld in Art. 28 1° a); 

2° de bevoorradings- en/of leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt; 

3° de in voorkomend geval overgedragen vaste capaciteit met bevrijding van de 
overdrager; 

4° de capaciteit die op de secundaire markt wordt aangeboden, in overeenstemming met 
het bepaalde in artikel 47, 3° van de gedragscode; 

5° de verplichtingen van openbare dienstverlening; 

6° de kenmerken van de onderschreven vervoersdiensten; 

7° de rechtvaardigingen en relevante factoren die door de bevrachter kenbaar worden 
gemaakt. 

Art. 34. Fluxys bepaalt de niet-gebruikte capaciteit per bevrachter op een afnamepunt met 
name op basis van: 

1° de grafiek met het verloop en het minimum voor de afgelopen 12 maanden van het 
maandelijks verschil tussen  

(i) de toegewezen capaciteit, als bedoeld in Art. 28 2°e) en  

(ii) het maandelijks maximum van het uurvolume als bedoeld in Art. 28 2° a); 

2° de raming van de piekafname op uurbasis rekening houdend met het verbruikspatroon 
en de specifieke eigenschappen op het desbetreffende afnamepunt. Hierbij wordt met name 
rekening gehouden met het verband tussen dit verbruikspatroon, de temperatuur en de tijdens 
de desbetreffende periode geregistreerde equivalente temperaturen; 

3° de bevoorradings- en/of leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt; 

4° de in voorkomend geval overgedragen capaciteit met bevrijding van de overdrager; 

5° de capaciteit die op de secundaire markt wordt aangeboden, in overeenstemming met 
het bepaalde in artikel 47, 3° van de gedragscode; 
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6° de verplichtingen van openbare dienstverlening; 

7° de kenmerken van de onderschreven vervoersdiensten; 

8° de rechtvaardigingen en relevante factoren die door de bevrachter kenbaar worden 
gemaakt. 
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HOOFDSTUK III: Capaciteitstoewijzingsregels en manier waarop onderbreekbare capaciteit 

wordt voorgesteld 

Afdeling 1: Capaciteitsonderschrijving in het EEE-systeem 

Art. 35. Om een of meer afnamepunten in België te bevoorraden onderschrijft de 
bevrachter bij Fluxys het geheel van de volgende capaciteiten:  

- ingangscapaciteit op een of meer ingangspunten; 

- afnamecapaciteit op een of meer afnamepunten onder vermelding voor elke 
afnamecapaciteit van de contractuele band met een ingangszone als bedoeld in 
Art. 18 van het onderhavige document; 

- indien nodig basisoverdrachtscapaciteit die hem wordt toegewezen met 
inachtneming van de toewijzingsregels als bedoeld in afdeling 5 van hoofdstuk 
III van de onderhavige belangrijkste voorwaarden; 

- desgewenst aanvullende overdrachtscapaciteit en aanvullende Rate Flexibility. 

Art. 36. Op de onderschrijving van ingangs- en afnamecapaciteit wordt een 
toerekeningsregel van rechten (matching-regel) toegepast. Hierbij wordt per ingangszone en per 
bevrachter een verband voorgeschreven tussen de hoegrootheid van de onderschreven ingangs- 
en afnamecapaciteiten. 

De in het vorige lid bedoelde matching-regel van de rechten wordt omschreven in het indicatieve 
vervoersprogramma van Fluxys. 

 

Afdeling 2: Capaciteitstoewijzingsregels betreffende de toegang via het automatische 
reserveringssysteem 

Art. 37. In hoofdstuk 3, afdeling 1 van de gedragscode wordt een geautomatiseerd 
reserveringssysteem ingevoerd. 

Art. 38. In artikel 99 van de gedragscode is bepaald binnen welke termijn de 
vervoersondernemingen dit principe kunnen toepassen. Deze termijn is niet verstreken en het 
systeem is niet beschikbaar op de datum dat het onderhavige document wordt ingediend. 

 

Afdeling 3: Procedure voor capaciteitsreservering en capaciteitstoewijzingsregels met betrekking 
tot de onderhandelde toegang als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2 van de gedragscode 

Art. 39. De capaciteiten worden door Fluxys toegewezen volgens het principe “First 
Committed First Served”.  

In geval van blijvende congestie wijzigt Fluxys de capaciteitstoewijzingsregels met inachtneming 
van het gestelde in artikel 48 § 5 van de gedragscode.  

Art. 40. De onderhandelde toegang vindt plaats volgens de procedure als bedoeld in 
artikelen 18 tot 23 van de gedragscode. Deze procedure kan schematisch als volgt worden 
voorgesteld. 
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Schema van onderhandelde toegang tot het vervoersnet volgens hoofdstuk 3, afdeling 2 van de 
gedragscode: 

 

Mededeling van gegevens door 
de aanvrager 
Zie artikel 19 gedragscode  

NEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertekening con
Zie artikel 22 van d
gedragscode  

Toegang mogelij
Zie artikel 21 1° 
gedragscode  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 41. De aanvragen 
bedoeld in hoofdstuk IV van d
genomen door gelijktijdig reke
de overdrager en met de over
Fluxys controleert bij het i
voorwaarden in hoofdstuk IV v

Art. 42. Mededeling van

In dit stadium en voor zover he

- de aanv
database

 

Controle of de aanvraag 
volledig is (maximaal 5 
werkdagen)  
Zie artikel 20 gedragscode  
JA 

tract 
e 

k Weigering (met 
opgaaf van redenen) 
Zie artikel 21 2° 
gedragscode  
 

Toegang vergt 
aanvullende  
Infrastructuur 
Zie artikel 21 3° 
gedragscode  

Analyse van de aanvraag 
(maximaal 10 werkdagen) 
Zie artikel 21 gedragscode  

voor capaciteitsoverdracht met bevrijding van de overdrager, als 
e onderhavige belangrijkste voorwaarden, worden in behandeling 
ning te houden met de aanvraag tot wijziging van het contract van 

eenkomstige aanvraag tot capaciteitstoewijzing aan de overnemer. 
n behandeling nemen van de overdrachtsaanvraag of aan de 
an de onderhavige belangrijkste voorwaarden is voldaan. 

 gegevens door de aanvrager – artikel 19 van de gedragscode. 

t gaat om de eerste onderschrijvingsaanvraag van de aanvrager:  

rager verstrekt de vereiste gegevens om zich te registreren in de 
 van Fluxys; 
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- de aanvrager en Fluxys ondertekenen een overbrengingscontract, “Master 
Agreement for Transport and Related Services” genoemd. De aanvrager 
verstrekt Fluxys de financiële garanties als bedoeld in hoofdstuk XII van 
de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Na ondertekening van de “Master Agreement for Transport and Related Services” kan de 
aanvrager capaciteit aanvragen via een standaarddocument, “Transportation Request Form” 
genoemd. Dit formulier wordt met name in elektronisch formaat beschikbaar gesteld door Fluxys. 

De ondertekening van de “Master Agreement for Transport and Related Services” is niet 
verplicht als de aanvraag een vrijblijvende tariefopgave betreft. 

Art. 43. Analyse van de aanvraag door Fluxys – artikel 21 van de gedragscode 

Fluxys analyseert de aanvraag op niet-discriminerende wijze binnen de in de gedragscode 
gestelde termijn, en gaat na of de gevraagde capaciteit beschikbaar is met toepassing van de 
methode nader bepaald in hoofdstuk I, afdeling 5 van de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Als de gevraagde capaciteit beschikbaar is, brengt Fluxys de aanvrager op de hoogte door hem 
twee exemplaren te sturen van een standaarddocument, “Service Confirmation Form” genoemd. 
Deze documenten worden ter ondertekening verstuurd naar de aanvrager, die ze ondertekend 
terugstuurt naar Fluxys. In dit stadium van de procedure krijgt de aanvrager zijn voorrangsrecht 
voor capaciteitstoewijzing volgens het principe First Committed First Served. 

Rekening houdend met het in het vorige lid bedoelde voorrangsrecht gaat Fluxys na of de 
gevraagde capaciteit nog steeds beschikbaar is. Voor zover capaciteit beschikbaar is, verstrekt de 
aanvrager Fluxys de financiële garanties als bedoeld in hoofdstuk XII van de onderhavige 
belangrijkste voorwaarden. Vervolgens wordt de capaciteit aan de aanvrager toegewezen. Fluxys 
stuurt de aanvrager een medeondertekend exemplaar van het in het vorige lid bedoelde “Service 
Confirmation Form”. 

Indien de gevraagde capaciteit niet beschikbaar is, past Fluxys de voorschriften toe als bedoeld in 
de gedragscode en in hoofdstuk X van de onderhavige belangrijkste voorwaarden (beleid inzake 
congestiebeheer). Fluxys dient elke weigering van capaciteitstoewijzing met redenen te omkleden 
op de wijze in artikel 21 van de gedragscode gesteld. 

 

Afdeling 4: Toewijzing van onderbreekbare capaciteit 

 

Onderafdeling 1 – Onderbreekbare capaciteit die met toepassing van artikel 8 van de gedragscode 
op de markt wordt gebracht  

Art. 44. In artikel 8 van de gedragscode is met name bepaald dat Fluxys niet-genomineerde 
vaste capaciteit op de markt mag brengen in de vorm van de onderbreekbare capaciteit (Day 
Ahead-markt). 

Art. 45. In artikel 100 van de gedragscode is bepaald binnen welke termijn de 
vervoersondernemingen dit principe kunnen toepassen. Deze termijn is niet verstreken en het 
systeem is niet beschikbaar op de datum dat het onderhavige document wordt ingediend. 
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Onderafdeling 2 – Onderbreekbare capaciteit exclusief capaciteit die met toepassing van artikel 8 
§ 2 van de gedragscode op de markt wordt gebracht  

Art. 46. Onverminderd het gestelde in Art. 106 (v), bepaalt Fluxys in zijn indicatieve 
vervoersprogramma het aanbod van onderbreekbare capaciteit.  

Art. 47. Fluxys biedt slechts onderbreekbare capaciteit aan in de mate dat de vaste 
capaciteit niet toereikend is om aan een capaciteitsaanvraag te voldoen. 

Art. 48. Bij onderschrijving van onderbreekbare afnamecapaciteit dient de bevrachter de 
desbetreffende eindafnemer in kennis stellen en te zorgen dat deze eindafnemer daadwerkelijk 
onderbreekbaar is met inachtneming van de onderbrekingsprocedure die in het 
overbrengingscontract is vastgelegd. 

Art. 49. Fluxys behoudt zich het recht voor de onderschrijving van onderbreekbare 
afnamecapaciteit voor eindafnemers af te wijzen als deze laatsten Fluxys mededelen niet in staat 
te zijn de voormelde onderbrekingsprocedures na te leven.  

Art. 50. Aanvullende overdrachtscapaciteit is onderbreekbaar en wordt toegewezen 
volgens de beginselen nader omschreven in afdeling 5 van dit hoofdstuk. 

Art. 51. Het overbrengingscontract bepaalt de onderbrekingsprocedure (termijnen, 
voorafgaande kennisgeving… ) voor onderbreekbare capaciteit. 

 

Afdeling 5: Toewijzing van overdrachtscapaciteit 

Art. 52. De basisoverdrachtscapaciteit wordt toegewezen bij onderschrijving van 
afnamecapaciteit met inachtneming van de in Art. 18 bedoelde contractuele band.  

Bij de totstandkoming van deze contractuele band moet de bevrachter in de mate van het 
mogelijke een afnamepunt koppelen aan een ingangszone die aan dezelfde balanceringszone is 
gebonden als dit afnamepunt. 

Bij congestie op de overdrachtspunten worden de basisoverdrachtsrechten naar een bepaalde 
balanceringszone bij voorrang toegewezen:  

- eerst aan de aanvragers die in de desbetreffende balanceringszone over een totale 
ingangscapaciteit beschikken die kleiner is dan de totale afnamecapaciteit ervan; 

- vervolgens aan de aanvragers die niet in aanmerking komende afnemers of 
distributieondernemingen bevoorraden in de desbetreffende balanceringszone.  

Art. 53. De aanvullende overdrachtscapaciteit wordt toegewezen volgens het principe 
“First Committed First Served”. 

Aan aanvullende overdrachtscapaciteit wordt een lager voorrangsrecht bij toewijzing toegekend 
dan dat van de basisoverdrachtscapaciteit. 

Bij congestie op de overdrachtspunten hangt de hoegrootheid van de maximale aanvullende 
overdrachtscapaciteit waarop een bevrachter in de desbetreffende balanceringszone aanspraak 
mag maken af van de door deze bevrachter onderschreven afnamecapaciteit. 
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Afdeling 6: Toewijzing van Rate Flexibility 

Art. 54. Wanneer hij afnamecapaciteit onderschrijft (behoudens afnamecapaciteit voor het 
vullen van de opslag van Loenhout) krijgt de bevrachter basis-Rate Flexibility en heeft hij de 
mogelijkheid om aanvullende Rate Flexibility te onderschrijven. 

Art. 55. Het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys bepaalt:  

- de basis-Rate Flexibility die de bevrachter krijgt wanneer hij afnamecapaciteit 
onderschrijft; 

- de maximale hoeveelheid aanvullende Rate Flexibility die de bevrachter kan 
onderschrijven. Deze hoeveelheid varieert afhankelijk van het type afnamepunt en wordt 
uitgedrukt als percentage van de op dit punt onderschreven afnamecapaciteit. 

 

Afdeling 7: Capaciteitstoewijzing van de mengstations voor H-gas in L-gas 

Art. 56. De capaciteit van de mengstations voor H-gas in L-gas van Fluxys wordt 
toegewezen volgens het principe “First Committed First Served”. 

In geval van congestie wordt de capaciteit van de mengstations voor H-gas in L-gas toegewezen 
in verhouding tot de door de aanvrager onderschreven afnamecapaciteit voor de bevoorrading 
van niet in aanmerking komende afnemers en distributieondernemingen voor Slochteren-gas. De 
voorwaarden voor deze toewijzing worden in voorkomend geval nader omschreven in het 
indicatieve vervoersprogramma van Fluxys. 
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HOOFDSTUK IV: Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit van de flexibiliteit 
en de manier waarop deze regels in de vervoerscontracten worden vastgelegd 

 

Art. 57. De bevrachter heeft de mogelijkheid om de door hem onderschreven capaciteit en 
flexibiliteit met of zonder bevrijding over te dragen. 

Art. 58. De capaciteits- of flexibiliteitsoverdracht mag verband houden met het geheel of 
een deel van de door de bevrachter onderschreven capaciteit of flexibiliteit. 

Art. 59. De capaciteits- of flexibiliteitsoverdracht houdt in dat alle contractuele rechten en 
verplichtingen en de bijbehorende eigenschappen ongewijzigd worden overgedragen. 

Art. 60. In geval van overdracht zonder bevrijding van de overdrager, blijft de overdrager 
met de overnemer hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van Fluxys voor alle uit het 
overbrengingscontract voortvloeiende verplichtingen.  

De overdrager en de overnemer die een akkoord van capaciteitsoverdracht zonder bevrijding van 
de overdrager hebben gesloten, moeten Fluxys hiervan schriftelijk in kennis stellen bij ter post 
aangetekend schrijven uiterlijk één maand vóór de datum van overdracht. 

De overdracht zonder bevrijding van de overdrager moet in elk geval verenigbaar zijn met de 
door Fluxys opgestelde operationele systemen. 

Art. 61. Fluxys moet op voorhand schriftelijk in kennis worden gesteld van elke overdracht 
met bevrijding van de overdrager. Fluxys is gerechtigd de capaciteitsoverdracht met bevrijding 
toe te staan of af te wijzen. Het is Fluxys niet toegestaan deze instemming zonder geldige reden 
te weigeren. Fluxys zal een overdracht met bevrijding van de overdrager toestaan voor zover aan 
de volgende voorwaarden is voldaan: 

1° de overdracht strekt zich uit over de resterende looptijd van het contract; 

2° de overnemer krijgt ter benutting van de overgedragen capaciteit en flexibiliteit 
toegang tot het vervoersnet van Fluxys in overeenstemming met de gedragscode en met 
hoofdstuk III van de onderhavige belangrijkste voorwaarden, 

3° de overdracht vindt plaats met inachtneming van de toepasselijke regels voor de 
flexibiliteits- en capaciteitsreservering op de primaire markt; inzonderheid de in Art. 36 
bedoelde matching-regel van de rechten, 

4° de overdrager mag met betrekking tot de overgedragen capaciteit of flexibiliteit 
geen schulden hebben jegens Fluxys, tenzij de overnemer zich onherroepelijk en 
onvoorwaardelijk ertoe verbindt deze schulden te betalen aan Fluxys. 
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HOOFDSTUK V: Evenwicht tussen de aardgasstromen op het vervoersnet  

 
Afdeling 1 – Principe van dagbalancering 

Art. 62. Dagbalancering: de bevrachter is verplicht elke gasdag en in elke 
balanceringszone de energiehoeveelheid2 die op het (de) ingangspunt(en) wordt geïnjecteerd, en 
die op het (de) afnamepunt(en) wordt afgenomen te balanceren rekening houdend met de tussen 
de balanceringszones op de overdrachtspunten overgedragen gashoeveelheden en volgens het 
gestelde in Art. 75. 

De verplichting tot dagbalancering houdt in dat de toleranties voor het dagonevenwicht (DIT) als 
bedoeld in hoofdstuk VI in acht worden genomen. 

Art. 63. Uurtoleranties: de bevrachter is verplicht zich elk uur te houden aan de toleranties 
voor het cumulatieve onevenwicht (CIT) en aan de toleranties voor het uuronevenwicht (HIT) 
zoals nader bepaald in hoofdstuk VI. 

Art. 64. Indien de bevrachter zijn balanceringsverplichtingen niet nakomt, wordt een 
tarieftoeslag (boete) toegepast tegen de door de CREG goedgekeurde tarieven van Fluxys. 

Art. 65. Indien de bevrachter zijn balanceringsverplichtingen niet nakomt, is Fluxys 
gerechtigd van de bevrachter te eisen dat hij terstond al het nodige doet om zijn 
balanceringsverplichtingen in acht te nemen, onverminderd het recht van Fluxys op de in Art. 64 
bedoelde tarieftoeslag. 

Art. 66. Zonder afbreuk te doen aan de toleranties voor het dagonevenwicht, de toleranties 
voor het cumulatieve onevenwicht en de toleranties voor het uuronevenwicht, en onverminderd 
de in Art. 64 bedoelde tarieftoeslag en met toepassing van het gestelde in artikel 56 van de 
gedragscode, 

- is het Fluxys toegestaan de levering van aardgas aan de bevrachter op de afnamepunten te 
weigeren tot het beloop van de gashoeveelheid die de balanceringsverplichtingen van de 
bevrachter onderschrijdt; 

- is het Fluxys toegestaan op de ingangspunten de afname van aardgas te weigeren tot het 
beloop van de gashoeveelheid die de balanceringsverplichtingen van de bevrachter 
overschrijdt; 

 

Afdeling 2 – Balanceringsverplichting en evenwichtsrekening 

Art. 67. Fluxys stelt voor elke balanceringszone en per bevrachter een zogenaamde 
“evenwichtsrekening” op. Op deze rekening worden de cumulatieve uuronevenwichten van de 
bevrachter in kwestie bijgehouden. 

Art. 68. De evenwichtsrekening wordt uitgedrukt in energie op basis van de eerste 
voorlopige uurtoewijzingen, en wordt op uurbasis bijgewerkt. 

                                                 
2 Op basis van de calorische bovenwaarde (CBW). 
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Fluxys geeft de bevrachter de beschikking over de eerste voorlopige uurtoewijzingen die hij 
nodig heeft om zijn evenwichtsrekening tijdens de gasdag te berekenen. De bevrachter gebruikt 
deze informatie om zijn evenwichtspositie bij te stellen met als doel zijn 
balanceringsverplichtingen na te komen. 

Art. 69. De evenwichtsrekening dient als berekeningsgrondslag voor de in Art. 64 
bedoelde tarieftoeslagen; deze worden niet herberekend op basis van de definitieve toewijzingen.  

Wat de berekening van deze tarieftoeslagen betreft, doen Fluxys en de bevrachter afstand van elk 
verhaal in rechte uit hoofde van het verschil tussen de eerste voorlopige uurtoewijzing en de 
definitieve toewijzing. 

Art. 70. De evenwichtsrekening wordt op nul gesteld bij het begin van elke gasdag D+1 
(dagelijkse nulstelling of “daily reset”) in overeenstemming met het gestelde in afdeling 1 van 
hoofdstuk VI. 

Art. 71. Fluxys bepaalt voor elke bevrachter voor hoogcalorisch gas (H-gas, ook rijk gas 
genoemd) en Slochteren-gas, per gasdag, het saldo (in energie) van het aardgas dat wordt 
uitgewisseld tussen Fluxys en de bevrachter, rekening houdend met het verschil tussen de eerste 
voorlopige uurtoewijzingen en de definitieve toewijzingen, en de in 0 vermelde gasaankopen/-
verkopen in aanmerking genomen.  

Op de in het vorige lid bedoelde dagsaldi wordt op maandbasis een aan- en verkoopprocedure 
toegepast. De aan- en verkoopprijzen worden bepaald in de tarieven van Fluxys die door de 
CREG zijn goedgekeurd. 
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HOOFDSTUK VI: Tijdseenheid en tolerantiewaarden als bedoeld in artikelen 52 en 53 van de 
gedragscode 

 
Art. 72. De bevrachter verbindt zich ertoe de volgende waarden in acht te nemen: 

1° de toleranties voor het dagonevenwicht van toepassing op positieve en negatieve 
verschillen (ook DIT of “Daily Imbalance Tolerances” genoemd: DIT+ en DIT-); 

2° de toleranties voor het cumulatieve onevenwicht van toepassing op positieve en negatieve 
verschillen (ook CIT of  “Cumulated Imbalance Tolerances” genoemd: CIT+ en CIT-); en 

3° de toleranties voor het uuronevenwicht van toepassing op positieve en negatieve 
verschillen (ook HIT of  “Hourly Imbalance Tolerance” genoemd: HIT+ en HIT-). 

 

In het onderstaande schema staat een overzicht van deze drie toleranties: 
+ 

+

DIT-bovengrens: DIT+

M MM 

 

 

6A
 12A
U

cumulatie
6P
CIT-bovengrens: CIT
HIT-bovengrens: HIT
DIT-ondergrens: DIT-

Cumulatief 
onevenwicht op 

einde dag 12PM
uronevenwicht

f onevenwicht

- 
CIT-ondergrens: CIT
HIT-ondergrens: HIT-
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Afdeling 1 – Toleranties voor het dagonevenwicht en dagelijkse nulstelling 

Art. 73. Voor elke balanceringszone moet het dagonevenwicht van de bevrachter liggen 
binnen het interval tussen de tolerantie voor het dagonevenwicht van toepassing op negatieve 
verschillen (ondergrens DIT-) en de tolerantie voor het dagonevenwicht van toepassing op 
positieve verschillen (bovengrens DIT+). 

Art. 74. Fluxys biedt elke bevrachter die capaciteit voor een afnamepunt onderschrijft, 
zonder extra vergoeding toleranties voor het basisdagonevenwicht (tolerantiewaarde voor het 
dagonevenwicht).  

De tolerantieniveaus voor het basisdagonevenwicht van toepassing op positieve en negatieve 
verschillen zijn niet noodzakelijkerwijs gelijk aan elkaar. 

In het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys zijn de tolerantieniveaus voor het 
basisdagonevenwicht vastgelegd.  

Met toepassing van het gestelde in artikel 10, § 3 van de gedragscode kan in het indicatieve 
vervoersprogramma het volgende zijn bepaald:  

dat de toleranties voor het basisdagonevenwicht van toepassing op negatieve en 
positieve verschillen variëren afhankelijk van de afnamecapaciteit van de bevrachter; 

− 

− 

− 

dat de toleranties voor het dagonevenwicht van toepassing op negatieve en positieve 
verschillen waarover een bevrachter per balanceringszone beschikt ten minste gelijk 
zijn aan een uur van de overeenkomstige afnamecapaciteit op de grootste industriële 
procesinstallatie die door de bevrachter in de balanceringszone in kwestie wordt 
bevoorraad; 

dat de toleranties voor het dagonevenwicht van toepassing op negatieve en positieve 
verschillen waarover een bevrachter per balanceringszone beschikt tot een 
maximumwaarde beperkt kunnen worden. Deze maximumwaarde kan mettertijd 
variëren en wordt per balanceringszone opgegeven. 

Er kunnen verschillende tolerantieniveaus voor het basisdagonevenwicht worden ingevoerd voor 
de afnamecapaciteit bestemd voor de bevoorrading van SLP-afnemers en niet-SLP-afnemers. 
Deze niveaus kunnen mettertijd variëren en zijn temperatuurafhankelijk.  

Art. 75. Het toegestane dagonevenwicht voor gasdag D bestaat uit het deel van het 
dagonevenwicht voor gasdag D dat ligt binnen de tolerantie voor het dagonevenwicht van 
toepassing op negatieve verschillen en de tolerantie voor het dagonevenwicht van toepassing op 
positieve verschillen. 

Voor elke balanceringszone en elke bevrachter wordt het toegestane dagonevenwicht voor gasdag 
D toegewezen aan de evenwichtsrekening van de bevrachter voor de desbetreffende 
balanceringszone gedurende gasdag D+1 (gelijkmatige uurverdeling over 12 uur tussen het 
middaguur en middernacht). 
Het toegestane en niet-toegestane dagonevenwicht wordt hieronder schematisch voorgesteld. 
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Toegestane en niet-toegestane dagonevenwichten op het einde van de gasdag  

D D+1 

Niet 
toegestaan Dagonevenwicht 

DIT-bovengrens 
Toegestaan 

Dagonevenwicht = 0 

DIT-ondergrens 

 

 

Art. 76. Het niet-toegestane dagonevenwicht voor gasdag D bestaat uit het deel van het 
dagonevenwicht voor gasdag D dat niet ligt binnen de tolerantie voor het dagonevenwicht van 
toepassing op negatieve verschillen en de tolerantie voor het dagonevenwicht van toepassing op 
positieve verschillen. 

In geval van niet-toegestaan onevenwicht wordt een aan- of verkoopmechanisme voor het 
aardgas toegepast (“settlement”): 

1° de hoeveelheid in overschrijding van de tolerantie voor het dagonevenwicht van 
toepassing op positieve verschillen wordt door Fluxys bij de bevrachter gekocht; of 

2° de hoeveelheid in overschrijding van de tolerantie voor het dagonevenwicht van 
toepassing op negatieve verschillen wordt door Fluxys aan de bevrachter verkocht. 

De aan- en verkoopprijzen worden bepaald in de tarieven van Fluxys die door de CREG zijn 
goedgekeurd en waarin een tarieftoeslag is opgenomen. 

Onverkort de bepalingen betreffende de tarieftoeslagen in het overbrengingscontract, zal Fluxys 
binnen een redelijke termijn een systeem opzetten waardoor bevrachters hun niet-toegestane 
dagonevenwichten kunnen uitwisselen. 

 
Afdeling 2 – Tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht 

Art. 77. Voor elk uur en per balanceringszone moet het saldo van de evenwichtsrekening 
van de bevrachter liggen tussen de tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht van toepassing 
op negatieve verschillen (ondergrens CIT-) en de tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht 
van toepassing op positieve verschillen (bovengrens CIT+). 

Art. 78. Fluxys biedt elke bevrachter die capaciteit voor een afnamepunt onderschrijft, 
zonder extra vergoeding, toleranties voor het cumulatieve basisonevenwicht (tolerantiewaarde 
voor het cumulatieve onevenwicht).  

In het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys zijn de tolerantieniveaus voor het cumulatieve 
basisonevenwicht vastgelegd. Deze niveaus kunnen mettertijd variëren.  

De tolerantieniveaus voor het cumulatieve basisonevenwicht van toepassing op positieve en 
negatieve verschillen zijn niet noodzakelijkerwijs gelijk aan elkaar. 
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Wat betreft de afnamecapaciteiten bestemd voor de bevoorrading van SLP-afnemers, kunnen 
deze niveaus variëren afhankelijk van de temperatuur volgens een functieformule van het type dat 
hieronder is voorgesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X°C Y°C 

 
Toleranties 

voor het 
cumulatieve 

basis-
onevenwicht 

gekoppeld 
aan SLP-

capaciteiten 

Niveau 1 
 

3 

Art. 79. De bevrachter heeft de mogelijkheid een flexibiliteitsdienst te onderschrijven, 
“aanvullende tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht” (aanvullende CIT) genoemd, voor 
zover deze dienst beschikbaar is.  

De maximale hoegrootheid van deze dienst waarop een bevrachter aanspraak mag maken, kan 
worden beperkt door het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys. 

Met toepassing van het gestelde in artikel 10, § 3 van de gedragscode kan in het indicatieve 
vervoersprogramma worden bepaald dat deze maximale hoegrootheid varieert afhankelijk van de 
afnamecapaciteit van de bevrachter volgens een functieformule van het hieronder weergegeven 
type: 

 
Afdeling 3 – Tolerantie voor het uuronevenwicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

ho
a

be Lijn B < Lijn A 

 

Maximale 
egrootheid 
anvullende 

CIT per 
vrachter en 

per BAP
Afnamecapaciteit per BAP 
[m3(n)/h] 

Y 

Lijn A 
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Art. 80. Voor elke balanceringszone moet het uuronevenwicht van de bevrachter liggen 
binnen het interval tussen de tolerantie voor het uuronevenwicht van toepassing op negatieve 
verschillen (ondergrens HIT-) en de tolerantie voor het uuronevenwicht van toepassing op 
positieve verschillen (bovengrens HIT+). 

Art. 81. Fluxys biedt elke bevrachter die capaciteit voor een afnamepunt onderschrijft, 
zonder extra vergoeding, toleranties voor het basisuuronevenwicht (tolerantiewaarde voor het 
uuronevenwicht). Het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys bepaalt de tolerantieniveaus 
voor het basisuuronevenwicht van toepassing op negatieve en positieve verschillen. Deze niveaus 
kunnen mettertijd variëren.  

Er kunnen verschillende tolerantieniveaus voor het basisuuronevenwicht worden ingevoerd voor 
de afnamecapaciteit bestemd voor de bevoorrading van SLP-afnemers en niet-SLP-afnemers. 

Met toepassing van het gestelde in artikel 10, § 3 van de gedragscode kan in het indicatieve 
vervoersprogramma van Fluxys het volgende zijn bepaald:  

dat de toleranties voor het basisuuronevenwicht variëren afhankelijk van de afnamecapaciteit 
van de bevrachter volgens een functieformule van het type dat hieronder wordt voorgesteld: 

− 

− 

 

Lijn A 

Toeranties 
voor het 

basisuur-
onevenwicht 

(niet SLP) 
per BAP en 
bevrachter 

X  

Lijn B < Lijn A 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

dat de toleranties voor het basisuuronevenwicht wa
beschikt ten minste gelijk zijn aan de overeenk
industriële procesinstallatie die door de bevrachte
bevoorraad. 

 

Niet-SLP afnamecapaciteit per
BAP en bevrachter
arover de bevrachter per balanceringszone 
omstige afnamecapaciteit van de grootste 
r in de balanceringszone in kwestie wordt 
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HOOFDSTUK VII – Regels betreffende de bundeling van onevenwichten door de netgebruikers 
en de daaraan verbonden contractuele bepalingen 

 
Art. 82. Een balanceringszone komt overeen met een deel van het vervoersnet van Fluxys 

waarvoor de bevrachter zijn balanceringsverplichtingen dient na te komen in overeenstemming 
met het bepaalde in hoofdstuk IV en V en volgens het bepaalde in artikel 55 tweede lid van de 
gedragscode. 

Art. 83. Bepaalde afnamepunten zijn rechtstreeks met pijpleidingen verbonden. Voor deze 
afnamepunten geldt een specifieke behandeling: eventuele onevenwichten worden niet gebundeld 
per balanceringszone.  

Art. 84. Zonder afbreuk te doen aan de balanceringsverplichtingen kunnen twee of meer 
bevrachters ex-ante een van hen aanwijzen om de gebundelde onevenwichten in een 
balanceringszone op zich te nemen.  

In dit geval past men de berekeningsregels toe van de toleranties voor het uuronevenwicht, het 
dagonevenwicht, het cumulatieve onevenwicht en het basisuuronevenwicht van de bevrachter die 
op de in het vorige lid gestelde wijze is aangeduid, op dezelfde wijze als wanneer het een enkele 
bevrachter betrof. 
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HOOFDSTUK VIII – Vereisten inzake aardgaskwaliteit aan de verschillende ingangspunten van 
het vervoersnet 

Afdeling 1 – Ingangspunten 

Art. 85. Het vervoersnet van Fluxys bestaat thans uit achtien ingangspunten, met name: 

1° vijftien met hoogcalorisch gas (H-gas, ook rijk gas genoemd): 

– ZPT (Zeepipe Terminal) 

– IZT (Interconnector Zeebrugge Terminal) 

– LNG Zeebrugge Terminal 

– Eynatten 1 

– Eynatten 2 

– ’s Gravenvoeren 

– Blaregnies H 

– Quévy 

– Bras 

– Pétange 

– Zelzate 1 

– Zelzate 2 

– Dilsen 

– Opslag van Loenhout 

– piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele 

2° drie met laagcalorisch gas (L-gas, ook arm gas genoemd): 

– Zandvliet 

– Blaregnies L 

– Poppel 

In 2004 wordt een aanvullend ingangspunt voor hoogcalorisch gas “Zandvliet H” in gebruik 
genomen. 

Art. 86. De ingangspunten Quévy, Bras, Pétange, Zelzate 1, Zelzate 2 en Blaregnies L 
maken alleen gastoevoer in backhaul mogelijk, dat wil zeggen in tegenstroom op hoofdrichting. 
Zodoende is het voor deze zes ingangspunten niet nodig gaskwaliteitsvereisten voor de 
overbrenging in België te definiëren. 

 

Afdeling 2 – Gaskwaliteitsvereisten aan de ingangspunten voor overbrenging in België 

Art. 87. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 3, § 2 1° van de gedragscode 
beoogt Fluxys een harmonisatie inzake de aardgaskwaliteit, met name door stappen te 
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ondernemen bij de bevoegde Europese instanties. Fluxys is van plan haar specificaties te wijzigen 
op basis van de akkoorden op Europees niveau en de eventuele aanpassing van de lopende 
contracten. 

Art. 88. Onverminderd het gestelde in artikel Art. 89 en Art. 91, worden de 
kwaliteitsvereisten voor het aardgas aan de ingangspunten voor de overbrenging in België 
opgenomen in een tabel die op de website van Fluxys kan worden geraadpleegd. Deze 
specificaties berusten op de contractuele gegevens en op de specificaties in de wetteksten. 

De volgende tabel geeft ter informatie een overzicht van de toestand ten tijde dat het onderhavige 
document is ingediend, en zal op de website van Fluxys worden gepubliceerd. 

Belgische markt 
  Hoogcaloris

ch gas 
Laagcaloris

ch gas 

Minimale CBW MJ(25°C)/m³(n) 38,9 1 34,3 

Maximale CBW MJ(25°C)/m³(n) 46,055 38,686 

Minimale Wobbe-index MJ(25°C)/m³(n) 49,132 43,9 

Maximale Wobbe-index MJ(25°C)/m³(n) 56,815 46,892 

Minimale CBW kWh(25°C)/m³(n) 10,81 1 9,53 

Maximale CBW kWh(25°C)/m³(n) 12,79 10,75 

Minimale Wobbe-index kWh(25°C)/m³(n) 13,65 12,19 

Maximale Wobbe-index kWh(25°C)/m³(n) 15,78 13,03 

Maximum H2S (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 5 5 

Maximumtotaal S (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 150 150 

Maximumtotaal S per jaar (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 120 120 

Maximumgehalte mercaptanen (uitgedrukt in S) mg/m³(n)   

Maximum O2 ppm 5000 (vol) 5000 (vol) 

Maximum CO2 % 2 (vol) 2 3 (vol) 

Hoogste dauwpunt H2O  °C @ 69 barg -8 -8 

Hoogste dauwpunt koolwaterstof °C @ 0-69 barg -2 -2 
1 34.583 MJ/m³(n) of 9,61 kWh/m³(n) in noodgeval 
2wegens historische redenen 's Gravenvoeren 3%, 
Blaregnies H 3% en ZPT 2,5% 
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Art. 89. Onverminderd het gestelde in Art. 91 en gelet op de beperkingen op de 

aangrenzende netten gelegen, specifieke gaskwaliteitsvereisten van toepassing aan bepaalde 
ingangspunten die in de onderstaande tabel zijn vermeld. Deze tabel geeft ter informatie een 
overzicht van de toestand ten tijde dat het onderhavige document is ingediend, en zal op de 
website van Fluxys worden gepubliceerd.  

 
  Ingangspunt 

   
ZPT 

 
 

 
IZT 

Eynatten 1 
Eynatten 2 

 
’s Gravenvoeren 

Blaregnies H 

 
Poppel 

 

Minimale CBW MJ(25°C)/m³(n) 40,2 38.9 
(39.4 R. End.) 

39.36  
(39 noodgeval) 

34,3 

Maximale CBW MJ(25°C)/m³(n) 46,0 44.6 1 44,38 38,67 

Minimale Wobbe-index MJ(25°C)/m³(n) 51,0 50,9 49,82 43,9 

Maximale Wobbe-index MJ(25°C)/m³(n) 55,7 54 55,68 46,9 

Minimale CBW kWh(25°C)/m³(n) 11,17 10.81 
(10,94 R. End.) 

10.93  
(10,83 noodgeval) 

9,53 

Maximale CBW kWh(25°C)/m³(n) 12,78 12.39 1 12,33 10,74 

Minimale Wobbe-index kWh(25°C)/m³(n) 14,17 14,14 13,84 12,19 

Maximale Wobbe-index kWh(25°C)/m³(n) 15,47 15 15,47 13,03 

Maximum H2S (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 5 
(incl. 

COS) 

5 
(incl. COS) 

5 5 

Maximumtotaal S (uitgedrukt in S) mg/m³(n) 150 22,4 150 150 

Maximumtotaal S per jaar 
(uitgedrukt in S) 

mg/m³(n) 120 - 120 120 

Maximumgehalte mercaptanen 
(uitgedrukt in S) 

mg/m³(n) 6 - -2 - 

Maximum O2 ppm 1000 
(mol) 

10 (vol) 5000 (vol) 0  

Maximum CO2 % 2,5 (mol) 2 (mol) 3 (vol) 3 (vol) 

Hoogste dauwpunt H2O  °C @ 69 barg -12 -10 -8 -12°C 
@66,7 barg 

Hoogste dauwpunt koolwaterstof °C @ 0-69 barg -3 -2 -3 -2 

1 Met betrekking tot de beperkingen op de aangrenzende netten kan in bepaalde gevallen een beperking van 41.8 MJ/m3(n) van toepassing zijn. 
2 Voor historische redenen: 15 mg/m3(n) op ‘s Gravenvoeren  
 
 

Art. 90. Onverminderd de gaskwaliteitsvereisten moet het in het vervoersnet van Fluxys 
geïnjecteerde aardgas vrij zijn van onzuiverheden. 

Art. 91. Het gas dat door een bevrachter in het vervoersnet wordt geïnjecteerd met het oog 
op de overbrenging voor injectie in de opslag van Loenhout dient in overeenstemming te zijn met 
een aanvullende gaskwaliteitsvereiste in hoofde van de desbetreffende bevrachter: het CO2-
gehalte van het gas van deze bevrachter op het niveau van de ingangszone via dewelke dit gas 
wordt overgebracht, moet kleiner blijven dan 2% in volume. 

Indien het door de bevrachter geïnjecteerde gas aan de ingangszone van het vervoersnet voldoet 
aan de gaskwaliteitsvereisten als bedoeld in het eerste lid, maar het CO2-gehalte van het gas aan 
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de ingang van de opslag van Loenhout groter is dan 2% in volume, om redenen die verband 
houden met de configuratie van de aardgasstromen op het vervoersnet en met het CO2-gehalte 
van het op alle ingangspunten geïnjecteerde gas, dan mag Fluxys de injectie van het gas in de 
opslag van Loenhout voor het geheel of ten dele weigeren ten opzichte van de desbetreffende 
bevrachter. 

Indien het door de bevrachter geïnjecteerde gas aan de ingangszone van het vervoersnet niet in 
overeenstemming is met de in het eerste lid bedoelde gaskwaliteitsvereisten, zal Fluxys zich 
redelijkerwijs inspannen opdat het gas dat in de opslaginstallaties wordt geïnjecteerd, in 
overeenstemming wordt gebracht met deze gaskwaliteitsvereisten. De in voorkomend geval door 
Fluxys voor deze bewerking gemaakte kosten komen, met voorafgaande toestemming van de 
bevrachter in kwestie, voor rekening van de desbetreffende bevrachter. 

 

Afdeling 3 – Niet-nakoming van de 
kwaliteitsvereisten op het ingangspunt 

Art. 92. Fluxys heeft het recht het geheel of een deel van de injectie te weigeren van gas 
dat niet met de in afdeling 2 vermelde gaskwaliteitsvereisten overeenstemt. Als het door de 
bevrachter aan het ingangspunt te injecteren aardgas niet voldoet aan de in afdeling 2 opgegeven 
kwaliteitsvereisten, dient de bevrachter Fluxys zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte te 
brengen. 

Als aardgas dat niet voldoet aan de in afdeling 2 vermelde kwaliteitsvereisten, zonder 
toestemming van Fluxys aan het ingangspunt wordt geïnjecteerd, dient de bevrachter Fluxys 
schadeloos te stellen voor alle kosten, uitgaven en verliezen (met inbegrip van de kosten, 
uitgaven en verliezen door Fluxys betaald aan de eindafnemer en /of aan een andere bevrachter) 
die rechtsreeks verband houden met de niet-nakoming van de kwaliteitsvereisten, met dien 
verstande dat Fluxys redelijkerwijs al het nodige zal doen om deze directe kosten, uitgaven en 
verliezen tot een minimum te beperken. 

Indien Fluxys bij toepassing van het gestelde in het eerste lid ermee heeft ingestemd dat de 
bevrachter gas aan het ingangspunt injecteert dat niet voldoet aan de voor dit ingangspunt 
geldende kwaliteitsvereisten, dan mag de bevrachter om redenen verband houdende met de 
aardgaskwaliteit de herlevering van het gas aan het afnamepunt niet weigeren. 

Art. 93. Onder voorbehoud dat de bevrachter gas aan het ingangspunt injecteert dat voldoet 
aan de voor dit ingangspunt geldende kwaliteitsvereisten, heeft de bevrachter het recht om de 
levering van het aardgas dat ter beschikking gesteld wordt door Fluxys aan het uitgangspunt te 
weigeren indien dit aardgas niet voldoet aan de opgegeven kwaliteitsvereisten voor dit punt. 

Als het door Fluxys aan het uitgangspunt te leveren aardgas niet voldoet aan de opgegeven 
kwaliteitsvereisten voor dit punt, dient Fluxys de bevrachter zo spoedig mogelijk hiervan op de 
hoogte te brengen. 

Als Fluxys aan het uitgangspunt aan de bevrachter aardgas levert dat niet voldoet aan de 
opgegeven kwaliteitsvereisten voor dit punt, zonder dat de bevrachter de gaskwaliteit heeft 
aanvaard en onder voorbehoud dat de bevrachter aan het ingangspunt gas heeft geïnjecteert dat 
voldoet aan de voor dit ingangspunt geldende kwaliteitsvereisten, dient Fluxys de bevrachter 
schadeloos te stellen voor alle kosten, uitgaven en verliezen (met inbegrip van de kosten, 
uitgaven en verliezen betaald aan de eindafnemer door de bevrachter) die rechtsreeks verband 
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houden met de niet-nakoming van de kwaliteitsvereisten, met dien verstande dat de bevrachter 
redelijkerwijs al het nodige zal doen om deze directe kosten, uitgaven en verliezen tot een 
minimum te beperken. 

 

Afdeling 4 – Informatiedienst met betrekking tot verwachte variaties in de aardgaskwaliteit 

Art. 94. Naast de in artikel 67 van de gedragscode vermelde informatie, biedt Fluxys de 
mogelijkheid om een aanvullende informatiedienst te onderschrijven met betrekking tot de 
verwachte variaties van de aardgaskwaliteit (op een punt van het vervoersnet verwachte 
kwaliteitsvariaties binnen de perken van de gaskwaliteitsvereisten). 

De informatie die ter uitvoering van deze dienst wordt verstrekt, is vrijblijvend en geenszins te 
beschouwen als gewaarborgd door Fluxys. 
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HOOFDSTUK IX – Nalevingsprogramma 
 

Art. 95. Fluxys voert een nalevingsprogramma in teneinde een actief intern en extern 
beleid van niet-discriminatie en transparantie te voeren ten aanzien van de netgebruikers. Ter 
uitvoering van dit nalevingsprogramma worden Fluxys en zijn dochteronderneming Fluxys LNG 
als één enkele rechtspersoon beschouwd. 

Art. 96. Het nalevingsprogramma van Fluxys berust op de volgende principes: 

1° transparantie en niet-discriminatie tussen netgebruikers of categorieën netgebruikers; en 

2° bescherming van vertrouwelijke informatie in verband met de netgebruikers. 

Art. 97. Het nalevingsprogramma is van toepassing op alle werknemers van Fluxys ter 
zake van de door Fluxys gepresteerde diensten in verband met het gasvervoer in België. 

Art. 98. De “compliance officer” moet erop toezien dat het nalevingsprogramma wordt 
nagekomen met inachtneming van Art. 103 en Art. 104 hieronder. 

 
Afdeling 1 – Interne beleidsregels 

Art. 99. De interne gedragsregels van Fluxys omvatten inzonderheid: 

1° de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden bij hun 
contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers; 

2° het huishoudelijk reglement, dat ter uitvoering van de gedragscode is opgesteld; 
3° de regels met betrekking tot de afhandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers 

of kandidaat-netgebruikers. 
Art. 100. Wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft is in het huishoudelijk 

reglement met name het volgende bepaald: 

1° Het is Fluxys verboden vertrouwelijke informatie kenbaar te maken, op welke wijze dan 
ook, aan personen die niet door Fluxys zijn tewerkgesteld. Deze informatie mag uitsluitend 
worden medegedeeld aan personen of diensten die deze nodig hebben om de toegang tot of 
het gebruik van het vervoersnet mogelijk te maken. 
In de mate dat zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie is het bestuurders en 
werknemers van Fluxys niet toegestaan medewerker te zijn van een leveringsonderneming, 
al dan niet bezoldigd. 

2° Fluxys en/of zijn werknemers mogen evenwel vertrouwelijke informatie mededelen: 
-  aan de CREG en aan het Bestuur Energie, of aan enige andere bevoegde 
overheidsinstantie, overeenkomstig het bepaalde in de Gaswet en de bijbehorende 
uitvoeringsbesluiten; 

-  aan de rechtbanken of scheidsrechterlijke instanties die moeten oordelen over een geschil 
tussen Fluxys en een netgebruiker, alsook aan de raadslieden die hen voor deze instanties 
vertegenwoordigen en de experten, voor zover zulks noodzakelijk is voor de verdediging 
van Fluxys; 

- aan zijn commissarissen-revisoren; 
- aan de lasthebbers, aannemers en onderaannemers van Fluxys, voor zover zij gebonden 
zijn door regels van vertrouwelijkheid die op gepaste wijze de bescherming van de 
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vertrouwelijkheid waarborgen en voor zover in hun onderlinge verhouding met de 
leveringsondernemingen of met een van hun geassocieerde of verbonden ondernemingen 
geen vermogensbelangen bestaan. 

3° Fluxys mag de hem door de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers medegedeelde 
vertrouwelijke informatie gebruiken voor statistische doeleinden, op voorwaarde dat de 
door Fluxys verspreide statistische gegevens geen identificatie van individuele 
netgebruikers of kandidaat-netgebruikers mogelijk maken. 

4° Niet als vertrouwelijk wordt beschouwd: 
-  elke informatie die openbaar bekend is; 
-  de informatie die aan Fluxys is verstrekt door een netgebruiker of een kandidaat-

netgebruiker en waarvan de openbaarmaking is toegestaan blijkens een schriftelijke 
overeenkomst met de netgebruiker of kandidaat-netgebruiker die de informatie heeft 
verstrekt; 

-  de informatie bestemd voor een netgebruiker of een kandidaat-netgebruiker en deel 
uitmakend van de gegevens die noodzakelijk zijn om deze netgebruiker of kandidaat-
netgebruiker vervoersdiensten aan te bieden. 

5° Elke werknemer van Fluxys is gebonden door een geheimhoudingsplicht en mag 
vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan onbevoegden tijdens de volledige 
looptijd van zijn arbeidsovereenkomst, tot vijf jaar na beëindiging van deze overeenkomst. 

 
Art. 101. In de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden in hun 

contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers en de voorschriften met betrekking tot 
de afhandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers is met 
name het volgende bepaald: 

1° de werknemers van Fluxys dienen in de verspreiding van informatie blijk te geven van 
de grootst mogelijke discretie; 
 
2° alleen openbaar bekende informatie mag kenbaar worden gemaakt aan derden. Elke 
andere informatieaanvraag wordt doorgegeven aan de diensten van Fluxys die bevoegd zijn 
om te bepalen welke informatie kenbaar mag worden gemaakt, afhankelijk van het type 
gevraagde informatie;  
 
3° Fluxys bepaalt welke diensten van Fluxys vragen in ontvangst en in behandeling nemen, 
met name: 

- vragen over de operationele exploitatie van de vervoersinstallaties; 
- vragen over de commerciële exploitatie van de vervoersdiensten; 
- vragen over de technische exploitatie van de vervoersinstallaties. 

 
Afdeling 2 – Externe beleidsregels 

Art. 102. Fluxys bepaalt de externe beleidsregels die overeenkomstig het gestelde in artikel 
27 van de gedragscode aan de netgebruikers worden bekendgemaakt. 
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Afdeling 3 – Inachtneming van het nalevingsprogramma 

Art. 103. De “compliance officer” ziet samen met de directie van Fluxys erop toe dat het 
nalevingsprogramma in acht wordt genomen. 

 
De “compliance officer” heeft de volgende opdrachten: 

1° het toepassen van de interne en externe voorschriften met betrekking tot 
vertrouwelijkheid (geheimhouding), niet-discriminatie en transparantie; 

2° het verlenen van advies aan de werknemers van Fluxys voor alle vragen in verband 
met de tenuitvoerlegging van dit programma; 

3° het toetsen van de tenuitvoerlegging van het nalevingsprogramma. 
 

Art. 104. Elk personeelslid van Fluxys dat op de hoogte is van een vrijwillige of 
onvrijwillige inbreuk op het nalevingsprogramma dient de “compliance officer” hiervan in kennis 
te stellen. 
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HOOFDSTUK X – Congestiebeleid en daaraan verbonden contractuele bepalingen  
 

Afdeling 1 – Proactief congestiebeleid 

Art. 105. In overeenstemming met het gestelde in artikel 45 van de gedragscode voert 
Fluxys een proactief congestiebeleid dat een optimale en maximale benutting van de bruikbare 
capaciteiten beoogt en dat erop gericht is toekomstige verzadigingspunten tijdig op te sporen.  

Art. 106. Fluxys zal ter uitvoering van zijn proactieve congestiebeleid: 

(i) een optimale benutting van de capaciteit bevorderen door in te stemmen met 
capaciteitsoverdracht tussen bevrachters met inachtneming van het bepaalde in 
hoofdstuk IV van de onderhavige belangrijkste voorwaarden; 

(ii) een efficiënte benutting van de toegewezen capaciteit bevorderen door een 
gebruiksregister van de toegewezen capaciteit bij te houden als bedoeld in hoofdstuk 
II van de onderhavige belangrijkste voorwaarden en onder vermelding van de 
benuttingsgraad van de onderschreven vaste capaciteit, zoals aangegeven op de 
factuur van de bevrachter, volgens het gestelde in artikel 90, 6° van de gedragscode, 

(iii) in het overbrengingscontract bepalen dat geen der partijen zonder geldige reden mag 
weigeren de onderschreven afnamecapaciteit van een bevrachter naar beneden bij te 
stellen ten belope van de door een andere bevrachter op hetzelfde afnamepunt 
gevraagde afnamecapaciteit, voor zover de desbetreffende eindafnemer bevestigd 
heeft door deze nieuwe bevrachter te zullen worden bevoorraad, 

(iv) de bevrachters voorstellen op toekomstige congestiepunten hun 
capaciteitsonderschrijving naar beneden bij te stellen in de mate dat de aldus 
vrijgekomen capaciteit het voorwerp van een toewijzingsaanvraag uitmaakt, 

(v) voorstellen, indien de vaste capaciteit ontoereikend is om te voldoen aan een aanvraag 
tot capaciteitstoewijzing en in de mate van het mogelijke,   

- aan de bevrachters om onderschreven vaste capaciteit om te zetten in 
onderbreekbare capaciteit teneinde met behulp van vaste capaciteit te 
kunnen voldoen aan de nieuwe capaciteitsaanvraag; 

- aan de aanvrager om niet-vaste capaciteit of onderbreekbare capaciteit 
te aanvaarden.  

Indien deze voorstellen niet tot tevredenheid van de aanvrager strekken, wordt de in 
afdeling 2 van het onderhavige hoofdstuk vermelde congestieprocedure in gang gezet. 

(vi) rekening houden met toekomstige congestiepunten bij het samenstellen van zijn 
dienstenaanbod en zijn indicatieve vervoersprogramma.  

 

Afdeling 2 – Procedure bij congestie  

Art. 107. In artikel 48 van de gedragscode is bepaald dat in geval van congestie de volgende 
procedure moet worden gevolgd.  

Deze procedure kan schematisch als volgt worden voorgesteld: 
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De aanvragers bewijzen de gevraagde capaciteit daadwerkelijk 
te zullen gebruiken  

Art. 48 § 2 van de gedragscode  

De Commissie doet het nodige om de toewijzing van niet-
gebruikte capaciteit op te heffen 
Art. 48 § 3 van de gedragscode 

De vervoersonderneming heft de toewijzing op  
Art. 48 § 4 van de gedragscode  

Blijvende congestie  
Art. 48 § 5 van de gedragscode 

Procedure in de gedragscode in geval van congestie (artikel 48 van de gedragscode) 

In geval van congestie bezorgt de vervoersonderneming de 
gegevens aan de Commissie  

Art. 48 § 1 van de gedragscode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 108. Fluxys stelt de congestieprocedure in werking in het geval nader bepaald in Art. 
106, (v) van de onderhavige belangrijkste voorwaarden.  

De in voorkomend geval niet-gebruikte capaciteit per bevrachter, als bedoeld in artikel 48 4° van 
de gedragscode, wordt bepaald op de wijze in hoofdstuk II van de onderhavige belangrijkste 
voorwaarden gesteld.  

Als uit deze analyse blijkt dat er niet-gebruikte capaciteit is, dan neemt Fluxys contact op met de 
bevrachters in kwestie en stelt hun voor om hun capaciteitsonderschrijving af te stemmen op de 
gebruikte capaciteit. 

In geval van blijvende congestie stelt Fluxys de Commissie in kennis van de in artikel 48 § 1 van 
de gedragscode vermelde gegevens, en brengt Fluxys de desbetreffende bevrachters hiervan op 
de hoogte. 

Art. 109. De procedure bepaalt overeenkomstig artikel 48 § 2 van de gedragscode dat de 
aanvrager dient aan te tonen de nieuw gevraagde capaciteit daadwerkelijk te zullen gebruiken. 

Art. 110. Ingevolge beslissing van de CREG mag Fluxys in voorkomend geval de 
capaciteitstoewijzing opheffen met inachtneming van het gestelde in artikel 48 § 4 van de 
gedragscode.  
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De overbrengingscontracten van de bevrachters in kwestie worden gewijzigd rekening houdend 
met het deel van de capaciteit waarvan de toewijzing moet worden opgeheven ter uitvoering van 
de beslissing van de CREG. 

Het overbrengingscontract bepaalt dat deze opheffing zonder vergoeding geschiedt ten bate van 
de bevrachters in kwestie en dat uit dien hoofde geen verhaal kan worden gezocht tegen Fluxys.  

De capaciteit waarvan de toewijzing wordt opgeheven, wordt aan de aanvrager toegewezen. 

Art. 111. In geval van blijvende congestie tengevolge van de toepassing van deze procedure 
mag Fluxys op basis van objectieve criteria en onverkort de in de gedragscode vermelde 
procedures: 

- zijn capaciteitstoewijzingsregels aanpassen op de wijze in artikel 48 § 5 van de gedragscode 
gesteld, en  

- zijn dienstenaanbod aanpassen (aantal, aard, tarifering). 
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HOOFDSTUK XI – Verwerking van aardgas voor eigen gebruik door de vervoersonderneming 
en verschillen in de periodieke energiebalans 

 

Afdeling 1 – Eigen-verbruiksregister 

Art. 112. Fluxys stelt een “eigen-verbruiksregister” op. 

Art. 113. Het in Art. 112 bedoelde register vermeldt voor de overbrenging in België de 
maandelijks voor eigen verbruik afgenomen gashoeveelheden. Deze gashoeveelheid wordt in de 
volgende categorieën ingedeeld: 

1° eigen verbruik gekoppeld aan compressie; 

2° eigen verbruik gekoppeld aan drukvermindering (verwarming voor drukvermindering); 

3° eigen verbruik gekoppeld aan interventies op het vervoersnet van Fluxys en de verliezen; 

4° eigen verbruik gekoppeld aan de ruimteverwarming. 

 

Afdeling 2 – Energiebalansregister 

Art. 114. Fluxys stelt een “energiebalansregister” op. 

Art. 115. Het in Art. 114 bedoelde register vermeldt op maandbasis het verschil van de 
algemene energiebalans (positief of negatief) voor de overbrenging. 

 

Afdeling 3 – Vorm van het register 

Art. 116. De in Art. 112 en Art. 114 bedoelde registers worden in elektronische vorm 
opgesteld. 

 

Afdeling 4 – Gasaankoop voor eigen gebruik 

Art. 117. Eventuele gasaankopen voor eigen gebruik vinden op niet-discriminerende en 
transparante wijze plaats, met inachtneming van de externe beleidsregels van Fluxys (zie Art. 
102). Deze gasaankopen zijn in overeenstemming met de voorschriften in de gedragscode (artikel 
2).    
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HOOFDSTUK XII – Regels betreffende de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming of 
van de netgebruiker en financiële garanties 

 

Afdeling 1– Aansprakelijkheid van Fluxys 

Art. 118. De gevallen waarin Fluxys aansprakelijk kan gesteld worden (contractueel, uit 
hoofde van onrechtmatige daad of anderszins), zijn op exhaustieve wijze opgesomd in het 
onderhavige document, en gelden voor alle andere rechten, verhaalsmogelijkheden, 
schadevergoedingen of schadeloosstellingen waarop de bevrachter en/of de afnemer aanspraak 
zou kunnen maken, ongeacht de omstandigheden waarin die zich voordoen. 

Art. 119. §1. Behoudens in geval van zware fout, opzettelijke fout of bedrog en 
onverminderd het gestelde in Art. 121, is de aansprakelijkheid van Fluxys, haar werknemers of 
lasthebbers jegens elke bevrachter, uit hoofde van contractuele of buitencontractuele fout, beperkt 
tot directe en materiële schade, alsook tot indirecte schade als bedoeld hieronder. De 
aansprakelijkheid van Fluxys voor deze schade is beperkt tot de volgende bedragen: 

1° per incident, één (1) keer het maandelijks bedrag – vaste termijnen, exclusief 
tarieftoeslagen – van de facturen met betrekking tot de Fluxys-overbrengingscontracten van de 
bevrachter. Indien het resultaat van deze berekening kleiner is dan € 100.000, wordt een bedrag 
van € 100.000 toegepast; en 

2° per contractjaar en per bevrachter (voor de gezamenlijke Fluxys-overbrengingscontracten 
van de bevrachter), een maximumbedrag van € 750.000. 

Onder “indirecte schade”, als bedoeld in het huidige lid, wordt verstaan alle 
verhaalsmogelijkheden, eisen, claims of aanspraken van de eindafnemer jegens de bevrachter uit 
hoofde van directe en materiële schade die hij geleden heeft ingevolge de niet-nakoming door 
Fluxys van haar verplichtingen uit hoofde van het overbrengingscontract.  

§2. Behoudens in geval van indirecte schade, als bedoeld in § 1, kan Fluxys onder geen beding 
aansprakelijk worden gesteld voor immateriële en/of indirecte schade, zoals inzonderheid verlies 
van marktaandeel, productieverlies, winstderving, inkomstenderving, gebruiksderving van 
roerend of onroerend goed en voor alle andere soortgelijke financiële of economische verliezen, 
in hoofde van de bevrachter en/of derden (daaronder mede inbegrepen de afnemer). 

Art. 120. Behoudens in geval van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, en zodra de  
directe en materiële schade en de “indirecte schade” de in Art. 119 vastgelegde grenswaarden te 
boven gaat, alsook voor elke schade die niet in deze grenswaarden is begrepen, dient de 
bevrachter Fluxys te vrijwaren tegen en tevens schadeloos te stellen voor alle aanspraken, 
rechtsvorderingen, claims, eisen, schade, verliezen, kosten, lasten of boeten welke door de 
afnemer worden geleden, daaronder mede inbegrepen indirecte en/of immateriële schade, 
voortvloeiend uit de niet-nakoming door Fluxys van haar verplichtingen krachtens het 
overbrengingscontract. 

Art. 121. Behalve in geval van zware fout, opzettelijke fout of bedrog doen de partijen 
wederzijds afstand van elk verhaal dat zij tegen mekaar zouden kunnen uitoefenen uit hoofde van 
lichamelijke schade toegebracht aan hun personeel. 

Elke partij verbindt zich ertoe de wederpartij te vrijwaren tegen elke aanspraak of klacht vanwege 
een derde met betrekking tot deze schade. 
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Bovendien verbinden de partijen zich ertoe hun respectieve verzekeraars te doen instemmen met 
deze afstand van verhaal en te dien einde een verklaring van afstand in hun verzekeringspolissen 
op te nemen. 

 

Afdeling 2 – Aansprakelijkheid van de bevrachter 

Art. 122. Zonder afbreuk te doen aan het gestelde in Art. 121 en onverminderd de 
bepalingen betreffende de tarieftoeslagen in het overbrengingscontract, en behoudens in geval 
van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, is de aansprakelijkheid van de bevrachter, diens 
werknemers of lasthebbers voor directe en materiële schade, indirecte en/of immateriële schade 
of anderszins voortvloeiende uit zijn contractuele of buitencontractuele fout, beperkt tot de 
volgende bedragen: 

1° per incident, één (1) keer het maandelijks bedrag – vaste termijnen, exclusief 
tarieftoeslagen – van de facturen met betrekking tot de overbrengingscontracten. Indien het 
resultaat van deze berekening kleiner is dan € 100.000, wordt een bedrag van € 100.000 
toegepast; en 

2° per contractjaar en per bevrachter (voor de gezamenlijke overbrengingscontracten van de 
bevrachter), een maximumbedrag van € 750.000. 

Art. 123. De bevrachter dient Fluxys te vrijwaren tegen en tevens schadeloos te stellen voor 
alle aanspraken, rechtsvorderingen, claims, eisen, schade, verliezen, kosten, lasten of boeten 
welke door derden (met inbegrip van de afnemer) worden geleden, daaronder mede inbegrepen 
indirecte en/of immateriële schade, voortvloeiende uit de niet-nakoming door de bevrachter van 
zijn verplichtingen blijkens het overbrengingscontract, elke overeenkomst met zijn 
medecontractanten of uit hoofde van nalatigheid of verzuim zijnerzijds. 

 

Afdeling 3 – Financiële waarborgen 
Art. 124. Overeenkomstig het gestelde in artikel 93 van de gedragscode is het Fluxys 

toegestaan financiële garanties van de bevrachters te vragen. Als Fluxys financiële garanties 
vraagt, past hij op alle bevrachters de niet-discriminerende regeling toe als bedoeld in Art. 125. 

Art. 125. De bevrachter dient te allen tijde, uiterlijk (i) 90 dagen na ondertekening van het 
overbrengingscontract of, indien deze eerder valt, (ii) op de datum dat de dienstverlening 
krachtens het overbrengingscontract wordt aangevat, naar eigen keuze, minstens een van de 
volgende vereisten na te leven: 

(a) Een bankgarantie verlenen ten voordele van Fluxys. Deze bankgarantie is een 
bankgarantie op eerste verzoek bij een door de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (of van een gelijkaardig organisme van één van de 15 huidige leden van de 
Europeese Unie) erkende bank ten belope van een bedrag minstens gelijk aan één zesde (1/6) van 
het jaarlijks gefactureerde bedrag (inclusief BTW) dat moet worden toegepast voor de 
overbrengingscontracten van de bevrachter en met een resterende looptijd van niet minder dan 
dertig (30) dagen. 

(b) een borg geven aan Fluxys ten belope van een bedrag minstens gelijk aan één zesde (1/6) 
van het jaarlijks gefactureerde bedrag (inclusief BTW) dat moet worden toegepast voor de 
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overbrengingscontracten van de bevrachter. Deze waarborg wordt teruggestort aan de bevrachter 
bij het beëindigen van het contract. 
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HOOFDSTUK XIII – Voorwaarden betreffende de opzegging van een vervoerscontract 
waaronder gebeurlijke schadevergoedingen 

 

Art. 126. In het overbrengingscontract is een beding opgenomen krachtens welke de partijen 
om herziening van dit contract mogen verzoeken indien de Belgische gasregelgeving, 
inzonderheid met betrekking tot de toegang tot het vervoersnet in dier voege wordt gewijzigd dat 
het economisch evenwicht van het overbrengingscontract op ingrijpende wijze wordt verstoord, 
tenzij deze wijziging naar redelijkheid voorzienbaar was bij ondertekening van het 
overbrengingscontract.  

Als de partijen het niet eens worden binnen een termijn van 90 dagen, dan is elke partij 
gerechtigd het contract zonder vergoeding op te zeggen. 
 

Art. 127. In de overbrengingscontracten is bepaald dat de bevrachter de mogelijkheid heeft 
om het overbrengingscontract te beëindigen met betaling aan Fluxys van een schadevergoeding 
overeenstemmend met:  

- 95% van de gefactureerde bedragen (berekend op basis van de tariefvoorwaarden voor 
capaciteitsreservering – met uitzondering van voorwaarden betreffende het gebruik) als 
bedoeld in het overbrengingscontract voor de resterende looptijd van het contract in de mate 
dat deze looptijd 9 maanden te boven gaat; 

-100% van de gefactureerde bedragen (berekend op basis van de tariefvoorwaarden voor 
capaciteitsreservering – met uitzondering van voorwaarden betreffende het gebruik) als 
bedoeld in het overbrengingscontract voor de resterende looptijd van het contract in de mate 
dat deze looptijd kleiner is dan of gelijk aan 9 maanden. 
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JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID  
VAN DE GOEDKEURINGSAANVRAAG 

 

De onderhavige goedkeuringsaanvraag is volledigheidshalve opgesteld in overeenstemming 
met het bepaalde in artikel 10 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de 
gedragscode. 

Voor aanvullende inlichtingen kan de CREG een schriftelijke aanvraag sturen naar de heer 
Nieuwland Dominique, verantwoordelijke van Corporate Strategy & Regulatory. 
 

 Nieuwland Dominique 
 Corporate Strategy & Regulatory 
 Fluxys 
 Kunstlaan 31 
 B-1040 Brussel 
 www.fluxys.net 
  
 E-mail: mainconditions.info@fluxys.net 
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JURIDISCH VOORBEHOUD 

BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN EN OPSLAGCONTRACT 

Fluxys staat erop te wijzen op het gevaar dat ten aanzien van het artikel 10 van het koninklijk 
besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor 
aardgas toepassing wordt gemaakt van het gestelde in artikel 159 van de Grondwet. 
 
Teneinde de nodige garanties te geven voor de rechtszekerheid van het toegangssysteem tot 
het vervoersnet is Fluxys van oordeel dat er grond toe bestaat om het opslagcontract als 
belangrijkste bouwsteen te beschouwen van de systeemarchitectuur die Fluxys heeft opgezet 
om de toegang tot zijn opslaginstallaties te organiseren. 
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TOEPASSINGSGEBIED 

 

Het onderhavige document vormt de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de 
belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor zijn 
opslagactiviteit in België, overeenkomstig de gedragscode betreffende de toegang tot de 
vervoersnetten voor aardgas. 

De belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor zijn 
overbrengingsactiviteiten komen aan bod in een afzonderlijk document. 

De LNG-terminallinginstallaties te Zeebrugge behoren toe aan Fluxys LNG, een 
dochteronderneming van Fluxys. Fluxys LNG zal een goedkeuringsaanvraag indienen voor 
zijn belangrijkste voorwaarden voor toegang tot de methaangasterminal van Zeebrugge. 
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VERBAND TUSSEN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN EN 
TARIEFVOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT HET VERVOERSNET 

 

De belangrijkste voorwaarden zijn van rechtstreeks belang voor het dienstenaanbod van 
Fluxys en voor de daaraan gekoppelde tarieven. Volgens de Gaswet beogen de tarieven met 
name het gebruik van de capaciteit van het vervoersnet te optimaliseren. Er bestaat met 
andere woorden een nauw verband tussen de operationele voorwaarden en de 
tariefvoorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet. Bijgevolg zijn de tariefvoorwaarden 
voor de toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor 2004, zoals goedgekeurd door de CREG 
op 18 december 2003, onlosmakelijk verbonden met de onderhavige belangrijkste 
voorwaarden van Fluxys, die door de CREG moeten worden goedgekeurd. 

De gekozen opties bij de goedkeuring van een van deze documenten kunnen verstrekkende 
gevolgen hebben voor de andere documenten en omgekeerd. 
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DEFINITIES 

 

  

Beschikbaar volume Niet-toegewezen deel van het bruikbare volume dat nog beschikbaar is 
voor de opslaggebruikers. 

Bevrachter Elke natuurlijke of rechtspersoon die een overbrengingscontract met 
Fluxys heeft gesloten. Dit begrip is te onderscheiden van de term 
“netgebruiker”, die verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die 
aardgas levert aan of afneemt van het vervoersnet (zie de Gaswet). 

Bruikbaar volume Opslagvolume dat Fluxys aan de opslaggebruikers kan aanbieden zonder 
de integriteit van het systeem in gevaar te brengen 

Calorische 
bovenwaarde (CBW) 

Hoeveelheid warmte, uitgedrukt in megajoule, die ontstaat door de 
volledige verbranding van 1 m3(n) aardgas opgedreven tot een 
temperatuur van 25 graden Celsius en onder een absolute druk van 
1,01325 bar met luchtovermaat bij dezelfde temperatuur en onder 
dezelfde druk als het aardgas wanneer de verbrandingsproducten gekoeld 
worden tot 25 graden Celsius en wanneer het door de verbranding 
gevormde water in vloeibare toestand condenseert en de 
verbrandingsproducten dezelfde totale massa waterdamp bevatten als het 
aardgas en de lucht vóór de verbranding. 

Capaciteit Het maximumdebiet, uitgedrukt in genormaliseerde kubieke meter 
(m3(n)) per uur. 

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

Dag of gasdag Periode die elke dag begint om 06.00 uur (lokale tijd) en eindigt om 
06.00 uur (lokale tijd) de daaropvolgende dag, waarbij deze periode 23, 
24 of 25 uur telt, al naar het geval. 

Daily Injection Factor 
(DIF) 

Coëfficiënt toegepast op de piekinjectiecapaciteit als bedoeld in Art. 17.  

Daily Withdrawal 
Factor (DWF) 

Coëfficiënt toegepast op de piekuitzendcapaciteit als bedoeld in Art. 17. 

Eigen gebruik of eigen 
verbruik 

Aardgas dat door Fluxys voor de uitoefening van zijn werkzaamheden 
wordt verbruikt (energievoorziening van de opslaginstallatie, met 
inbegrip van de verliezen). 

Eindafnemer Iedere natuurlijke of rechtspersoon die gas afneemt voor eigen verbruik. 

Energiebalansregister Het in Art. 82 en Art. 83 bedoelde register. 

Fluxys Fluxys NV/SA, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, België. Ingeschreven in het 
handelsregister van Brussel: 34.991 (BTW: BE 402.954.628) 

Gaskwaliteitsvereiste De vereisten met betrekking tot de samenstelling van het aardgas. 

Gaswet Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten 
en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd. 

Gedragscode Koninklijk besluit van 4 april 2003 (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 2 mei 2003) betreffende de gedragscode inzake toegang 
tot de vervoersnetten voor aardgas. 

Genormaliseerde 
kubieke meter m³(n) 

Hoeveelheid droog gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius 
en onder een absolute druk van 1,01325 bar, het volume van één kubieke 
meter inneemt.  

Hoogcalorisch gas, rijk Aardgas met een nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 41,868 
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gas of H-gas MJ/m³(n); deze aanduiding wordt gewoonlijk gebruikt voor aardgas 
afkomstig van de Noordzee, Rusland en Algerije.  

Indicatief 
vervoersprogramma 

Het indicatieve programma als bedoeld in artikel 9 van de gedragscode. 

Ingangszone Door Fluxys gedefinieerd geheel van een of meer ingangspunten.  

Injectieperiode Tijdvak dat normaliter loopt van 15 april van elk jaar tot 14 oktober van 
hetzelfde jaar. 

Kussengasvolume Verschil tussen het totale volume en het nuttige volume. 

Laagcalorisch gas, arm 
gas of L-gas 

Aardgas afkomstig van het gasveld Slochteren in Nederland, en met een 
nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 35,169 MJ/m³(n) of gas 
met een gelijkwaardige kwaliteit. 

Leveringsvergunning De in artikel 15/3 van de Gaswet bedoelde vergunning. 

LNG Liquified Natural Gas of vloeibaar gemaakt aardgas. 

Netgebruiker Elke natuurlijke of rechtspersoon die aardgas levert aan of afneemt van 
het vervoersnet. 

Nuttig volume Maximaal volume gas dat in de opslaginstallatie kan worden bewaard 
voor de opslaggebruikers en voor de operationele behoeften van Fluxys. 

Opslagcapaciteiten Term die gebruikt wordt voor zowel de injectiecapaciteit en de 
uitzendcapaciteit als het opslagvolume van een opslaginstallatie. 

Opslagcontract Contract dat Fluxys aan een opslaggebruiker bindt voor de levering van 
opslagdiensten. 

Opslaggebruiker Elke natuurlijke of rechtspersoon die een opslagcontract met Fluxys heeft 
gesloten. Dit begrip is te onderscheiden van de term “netgebruiker”, die 
verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die aardgas levert aan of 
afneemt van het vervoersnet (zie de Gaswet). 

Opslagseizoen Tijdvak dat zich uitstrekt over een opeenvolgende injectieperiode en 
uitzendperiode. 

Overbrenging in België Elke activiteit die erin bestaat aardgas te leveren op een precieze plaats 
van het vervoersnet in België door middel van een pijpleidingennet en 
door het ontvangen van een equivalente hoeveelheid gas aan een van de 
ingangspunten van dit vervoersnet, met uitzondering van doorvoer. 

Overbrengingscontract Bindend contract tussen Fluxys en een bevrachter met betrekking tot het 
verstrekken van overbrengingsdiensten in België tussen een of meer 
ingangspunten en een of meer afnamepunten in België. 

Rekening gas op 
voorraad 

De door Fluxys opgestelde rekening waarin Fluxys voor iedere 
opslaggebruiker voor een bepaalde opslaginstallatie de gashoeveelheid 
registreert (uitgedrukt in energie en in volume) die deze opslaggebruiker 
op een bepaald moment op voorraad heeft. 

SLP-afnemer Eindafnemer die aangesloten is op het net van een 
distributieonderneming en voor dewelke de toewijzing van 
gashoeveelheden een door de distributienetbeheerder gedefinieerd 
verbruikspatroon (SLP - Synthetic Load Profile) vereist 

Tariefbesluit Koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene 
tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en 
de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het 
Belgisch grondgebied. 

Toewijzingscontract Contract tot regeling van de betrekkingen tussen Fluxys, de eindafnemer 
of de operator van het aangrenzende vervoersnet en de bevrachters met 
betrekking tot de gastoewijzing tussen de verschillende bevrachters op 
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een punt van het vervoersnet. 

Totaal volume Maximaal volume gas dat in de opslaginstallatie kan worden bewaard. 

Uitzendperiode Tijdvak dat normaliter loopt van 15 oktober van elk jaar tot 14 april van 
het daarop volgende jaar. 

Verschil van de 
algemene energiebalans 
van een 
opslaginstallatie 

Verschil voor een bepaalde periode tussen (i) de som van de 
gashoeveelheden die toegewezen worden aan de uitzending van de 
opslaginstallatie, het eigen verbruik (inclusief de verliezen) tijdens deze 
periode en de hoeveelheid opgeslagen energie in de opslagplaats op het 
einde van de periode en (ii) de som van de gashoeveelheden die 
toegewezen zijn aan de injectie in de opslaginstallatie en de hoeveelheid 
energie die bij het begin van de periode in de opslagruimte wordt 
opgeslagen. 

Volume Correction 
Factor Injection (VCFI) 

Coëfficiënt toegepast op de basisinjectiecapaciteit als bedoeld in Art. 15. 

Volume Correction 
Factor Withdrawal 
(VCFW) 

Coëfficiënt toegepast op de basisuitzendcapaciteit als bedoeld in Art. 15. 

Voor definities die niet hierboven aan bod komen, verwijst Fluxys naar de definities in de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen, inzonderheid in de Gaswet. 
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HOOFDSTUK I – Berekeningsmethode van de bruikbare en beschikbare capaciteit 

Art. 1. Het opslagcontract regelt de relaties tussen de opslaggebruiker en Fluxys in 
overeenstemming met de gedragscode en de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Fluxys en de opslaggebruiker dienen hun rechten en verplichtingen na te komen door met 
voorzichtigheid en naar redelijkheid te handelen. 

Art. 2. Fluxys beschikt momenteel over twee opslaginstallaties: 

- de opslag van Loenhout, en 

- de opslag in de piekbesnoeiingsinstallatie (Peak-Shaving) van Dudzele. 

Art. 3. De capaciteit van een opslaginstallatie wordt gekenmerkt door: 

- het opslagvolume; 

- de injectiecapaciteit in de opslag; 

- de uitzendcapaciteit vanaf de opslag. 

 

Afdeling 1 - Principes ter bepaling van de opslagcapaciteit van de opslag van Loenhout 
 

Onderafdeling 1 – Opslagvolume 

Art. 4. In het onderstaande schema staan de verschillende opslagvolumes. 
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Art. 5. Het totale volume van de opslag van Loenhout wordt door Fluxys bepaald in 
overeenstemming met de wet van 18 juli 1975 betreffende het opsporen en exploiteren van 
ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas, met de 
exploitatievergunning voor de installaties van Loenhout, op basis van de vastgestelde 
geologische eigenschappen van de bergruimte en volgens de gangbare gebruiken en 
gewoontes die algemeen bekend zijn en nageleefd worden binnen de sector. 

Art. 6. Het nuttige volume is het deel van het totale volume dat door Fluxys wordt bepaald 
om, rekening houdend met de exploitatievoorwaarden van de opslag, een debiet en 
functionele uitzendvoorwaarden (inzonderheid druk) mogelijk te maken die verenigbaar zijn 
met de geologische eigenschappen van de bergruimte. 

Art. 7. Het bruikbare volume van de opslag van Loenhout wordt bepaald door het verschil 
tussen het nuttig volume en het volume dat bestemd is voor de operationele behoeften van 
Fluxys teneinde het fysieke evenwicht van het vervoersnet in stand te houden met 
inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen. 

Art. 8. Het beschikbare volume op een gegeven ogenblik is het deel van het niet-
toegewezen bruikbare volume dat nog voor de opslaggebruikers beschikbaar is. 

 

Onderafdeling 2 - Injectie- en uitzendcapaciteit 

Art. 9. De begrippen bruikbare capaciteit, beschikbare capaciteit en beschikbare 
operationele capaciteit worden ingevoerd door de gedragscode. Deze capaciteiten worden 
hieronder schematisch voorgesteld: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TO

TA
LE

 C
A

PA
C

IT
EI

T 

  
B

R
U

IK
B

A
R

E 
C

A
PA

C
IT

EI
T 

(*
) 

 
BESCHIKBARE 

CAPACITEIT 

NIET-GENOM 
CAPACITEIT 

 
BESCHIK-
BARE 
 
OPERATIO-
NELE  
 
CAPACITEIT 

 
G

EN
O

M
IN

EE
R

D
E 

C
A

PA
C

IT
EI

T 

  
TO

EG
EW

EZ
EN

 C
A

PA
C

IT
EI

T 
 

V
as

t e
n 

on
de

rb
re

ek
ba

ar
 

(*) in voorkomend geval daaronder mede inbegrepen de onderbreekbaar gemaakte capaciteiten voor de 
operationele behoeften van het vervoersnet. 

Vaste capaciteit 
voor operationele 

behoeften  
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Art. 10. De totale injectie- en uitzendcapaciteit van de opslag van Loenhout worden 
bepaald door Fluxys rekening houdend met de gangbare gebruiken en gewoontes die 
algemeen bekend zijn en nageleefd worden binnen de sector: 

- de technische kenmerken van de oppervlakte-installaties rekening houdend met de 
technische reserves teneinde de beschikbaarheid van de dienst te verhogen;  

- de geologische eigenschappen van de ondergrondse opslag; en 

- de exploitatievoorwaarden van het vervoersnet op het interconnectiepunt met de 
opslaginstallaties. 

Art. 11. De bruikbare injectie- en uitzendcapaciteit van de opslag van Loenhout worden 
bepaald door het verschil tussen de totale capaciteit en de capaciteit die bestemd is voor de 
operationele behoeften van Fluxys teneinde het fysieke evenwicht van het vervoersnet in 
stand te houden met inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen. 

De injectie- en/of uitzendcapaciteit kunnen onderbreekbaar worden gemaakt voor de 
operationele behoeften van het vervoersnet. 

Art. 12. De beschikbare injectiecapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de 
niet-toegewezen bruikbare injectiecapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers. 

Art. 13. De beschikbare uitzendcapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de 
niet-toegewezen bruikbare uitzendcapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers. 

 

Onderafdeling 3– Beschikbaarheid van injectie- en uitzendcapaciteit in de opslag van 

Loenhout  

Art. 14. In het opslagcontract wordt onderscheid gemaakt tussen de onderschreven 
capaciteit van de opslaggebruiker, de basisinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit en de 
piekinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit. 

Art. 15. Op de basisinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit wordt een correctiefactor 
toegepast, respectievelijk Volume Correction Factor Injection (VCFI) en Volume Correction 
Factor Withdrawal (VCFW) genoemd. 

Deze factoren houden rekening met de invloed van de opgeslagen gashoeveelheid in het 
nuttige volume van de opslag van Loenhout op de basisinjectiecapaciteit en -
uitzendcapaciteit. 

De basisinjectiecapaciteit en –uitzendcapaciteit die daadwerkelijk beschikbaar is voor de 
opslaggebruikers van Loenhout voor een gasdag, is respectievelijk gelijk aan de toegewezen 
(en niet-onderbroken) basisinjectiecapaciteit en –uitzendcapaciteit, respectievelijk 
vermenigvuldigd met de Volume Correction Factor Injection (VCFI) en de Volume 
Correction Factor Withdrawal (VCFW) van de gasdag in kwestie.  

Art. 16. Fluxys stelt tabellen op met de richtwaarden voor de in Art. 15 bedoelde 
correctiefactoren afhankelijk van de opgeslagen gashoeveelheid in het nuttige volume van de 
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opslag van Loenhout. Deze tabellen worden opgesteld voor elk opslagseizoen en gepubliceerd 
op de website van Fluxys. 

Het opslagcontract bepaalt de voorwaarden waaronder de definitieve waarden van de in Art. 
15 bedoelde correctiefactoren aan de opslaggebruikers kenbaar worden gemaakt. 

Ter illustratie worden hier enkele voorbeelden gegeven van de in het eerste lid bedoelde 
voorwaarden: 

 

Opgeslagen gashoeveelheid in nuttig volume 

miljoen m3(n) 

Injectievolumefactor 

VCFI 

0 < Gas op nuttige voorraad <= 500 miljoen m3(n) VCFI = 1 

500 miljoen m3(n) < Gas op nuttige voorraad <= 550 
miljoen m3(n) 

VCFI = 0,6 

550 miljoen m3(n) < Gas op nuttige voorraad <= 600 
miljoen m3(n) 

VCFI = 0,4 

 

Opgeslagen gashoeveelheid in nuttig volume 

miljoen m3(n) 

Uitzendvolumefactor 

VCFW 

180 miljoen m3(n) < Gas op nuttige voorraad <= 600 
miljoen m3(n) 

VCFW = 1 

60 miljoen m3(n) < Gas op nuttige voorraad <= 180 
miljoen m3(n) 

VCFW = 0,8 

0 < Gas op nuttige voorraad <= 60 miljoen m3(n) VCFW = 0,5 
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Art. 17. Op de piekinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit wordt een correctiefactor 
toegepast, respectievelijk Daily Injection Factor (DIF) en Daily Withdrawal Factor (DWF) 
genoemd. 

De piekinjectiecapaciteit en –uitzendcapaciteit die daadwerkelijk beschikbaar is voor de 
opslaggebruikers voor een gasdag, is respectievelijk gelijk aan de toegewezen (en niet-
onderbroken) piekinjectiecapaciteit en –uitzendcapaciteit, respectievelijk vermenigvuldigd 
met de Daily Injection Factor (DIF) en de Daily Withdrawal Factor (DWF) van de gasdag in 
kwestie. 

Art. 18. Fluxys bepaalt voor elke gasdag de in Art. 17 bedoelde correctiefactoren 
afhankelijk van de gemeten druk in de ondergrondse opslag, de geologische 
opslagvoorwaarden en de operationele voorwaarden van de opslaginstallatie.  

Het opslagcontract bepaalt de voorwaarden waaronder de in het vorige lid bedoelde 
correctiefactoren aan de opslaggebruikers kenbaar worden gemaakt. 

Art. 19. De operationele regels die bij het opslagcontract zijn gevoegd bepalen de 
voorwaarden waaronder de injectie- en uitzendfactoren (VCFI, VCFW, DIF, DWF) worden 
toegepast. 
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Afdeling 2 - Principes ter bepaling van de opslagcapaciteit van de piekbesnoeiingsinstallatie 
van Dudzele 

Onderafdeling 1 – Opslagvolume 

Art. 20. Het totale volume in de piekbesnoeiingsinstallatie is het volume van de LNG-
tanks in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele. 

Art. 21. Het nuttige volume wordt door Fluxys bepaald en komt overeen met het totale 
volume min het volume dat in de installatie moet worden behouden (buffervolume of het 
volume dat niet onder normale exploitatievoorwaarden mag worden afgenomen) en min het 
volume dat niet onder normale exploitatievoorwaarden kan worden gevuld volgens de 
gangbare gebruiken en gewoontes die algemeen bekend zijn en nageleefd worden binnen de 
sector. 

Art. 22. Het bruikbare volume van de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt 
bepaald door het verschil tussen het nuttige volume en het volume dat bestemd is voor de 
operationele behoeften van Fluxys teneinde het fysieke evenwicht van het vervoersnet in 
stand te houden met inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen. 

Art. 23. Het beschikbare volume op een gegeven ogenblik is het deel van het niet-
toegewezen bruikbare volume dat nog voor de opslaggebruikers beschikbaar is. 

 

Onderafdeling 2 - Injectie- en uitzendcapaciteit 

Art. 24. De begrippen bruikbare capaciteit, beschikbare capaciteit en beschikbare 
operationele capaciteit worden ingevoerd door de gedragscode. Deze capaciteiten worden 
schematisch weergegeven in Art. 9. 

Art. 25. De totale uitzendcapaciteit van de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt 
door Fluxys bepaald op basis van de technische eigenschappen van de LNG-
hervergassingsinstallaties, rekening houdend met de exploitatiereserves teneinde de 
beschikbaarheid van de dienstverlening te verhogen. 

Art. 26. De bruikbare uitzendcapaciteit van de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele 
wordt bepaald door het verschil tussen de totale uitzendcapaciteit en de capaciteit die bestemd 
is voor de operationele behoeften van Fluxys teneinde het fysieke evenwicht van het 
vervoersnet in stand te houden met inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen.  

Art. 27. De beschikbare uitzendcapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de 
niet-toegewezen bruikbare uitzendcapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers. 

Art. 28. De injectie van LNG bij de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele gebeurt door 
middel van vrachtwagens. De bruikbare injectiecapaciteit wordt bepaald door de loscapaciteit 
van de vrachtwagens bij de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele, rekening houdend met de 
operationele behoeften van Fluxys. 
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Fluxys bepaalt en maakt op verzoek de technische eigenschappen en normen kenbaar waaraan 
de LNG-opleggers moeten voldoen om toegang te krijgen tot de piekbesnoeiingsinstallatie 
van Dudzele.  

Art. 29. De beschikbare injectiecapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de 
niet-toegewezen bruikbare injectiecapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers. 
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HOOFDSTUK II – Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit als bedoeld in 
artikel 47, § 2 van de gedragscode  

Afdeling 1 – Gebruiksregister van de toegewezen capaciteiten 

Art. 30. Fluxys houdt een “gebruiksregister van de toegewezen capaciteiten” bij. Hierin 
worden voor elke opslaggebruiker en voor elke opslaginstallatie de volgende gegevens 
opgetekend: 

1° de niet-onderbroken toegewezen opslagcapaciteit; 

2° voor elke dag de waarden van de Daily Injection Factor, de Volume Correction Factor 
Injection, de Daily Withdrawal Factor en de Volume Correction Factor Withdrawal; 

3° het maandelijks maximum (in volume en energie) van de rekening gas op voorraad 
alsook het niveau van de rekening gas op voorraad bij het begin van elke maand; 

4° voor de opslag van Loenhout, het dagelijks maximum van de op uurbasis toegewezen 
injectiecapaciteiten en het dagelijks totaal, en voor de opslag van de piekbesnoeiingsinstallatie 
van Dudzele, de maandelijkse hoeveelheid geïnjecteerd LNG; 

5° het maximum en het dagelijks totaal van de op uurbasis toegewezen 
uitzendcapaciteiten vanaf de opslaginstallatie in kwestie. 

6° De periodes gedurende dewelke de opslagcapaciteit niet beschikbaar is onder andere 
voor onderhoudsredenen. 

Art. 31. Het in Art. 30 bedoelde register wordt in elektronische vorm opgesteld. 

 

Afdeling 2 – Berekeningsmethode van de benuttingsgraad van de opslagcapaciteit 

Art. 32. De door Fluxys toegepaste berekeningsmethode geeft de capaciteitsbenutting in 
het verleden weer en berust op de gegevens uit de in de vorige afdeling bedoelde registers. De 
berekening door Fluxys van de niet-gebruikte capaciteit is te beschouwen als een 
voorafgaande analyse die de CREG kan aanwenden voor de uitoefening, in geval van 
congestie, van de bepalingen beschreven in artikel 48, § 3 van de gedragscode. 

Art. 33. Fluxys bepaalt de niet-gebruikte capaciteit met name op basis van de volgende 
gegevens: 

- de analyse van de maandelijkse benuttingsgraad van het opslagvolume 
(maximaal volume gas op voorraad (op basis van Art. 30 3°) / toegewezen 
volume (op basis van Art. 30 1°)); 

- de analyse voor de opslag van Loenhout van de maandelijkse benuttingsgraad 
van de injectiecapaciteit (maandelijks maximum van de op uurbasis toegewezen 
injectiecapaciteit (op basis van Art. 30 4°) / niet-onderbroken toegewezen 
injectiecapaciteit (op basis van Art. 30 1°) rekening houdend met de in Art. 30 
2°bedoelde factoren; 
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- de analyse van de maandelijkse benuttingsgraad van de uitzendcapaciteit 
(maandelijks maximum van de op uurbasis toegewezen uitzendcapaciteit (op 
basis van Art. 30 5°) / niet-onderbroken toegewezen uitzendcapaciteit (op basis 
van Art. 30 1°) rekening houdend met de in Art. 30 2° bedoelde factoren; 

- de operationele beschikbaarheid van de installaties en de relevante uitwendige 
invloedsfactoren, zoals de equivalente temperatuur tijdens de periode in 
kwestie; 

- de verplichting van openbare dienstverlening als bedoeld in artikel 15/11 van de 
Gaswet; 

- de vaste capaciteit toegewezen op basis van de bevoorradings- en/of 
leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt; 

- de in voorkomend geval overgedragen capaciteit met bevrijding van de 
overdrager; 

- de capaciteit die op de secundaire markt wordt aangeboden, in overeenstemming 
met het bepaalde in artikel 47, § 2, 3° van de gedragscode; 

- de kenmerken van de aangeboden diensten; 

- de rechtvaardigingen en relevante factoren die door de opslaggebruiker kenbaar 
worden gemaakt. 
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HOOFDSTUK III – Capaciteitstoewijzingsregels en manier waarop onderbreekbare 
capaciteit wordt voorgesteld 

Art. 34. Overeenkomstig de gedragscode stelt Fluxys het geheel van de bruikbare 
opslagcapaciteiten van zijn opslaginstallaties beschikbaar aan de netgebruikers. 

Art. 35. Om toegang te krijgen tot de opslaginstallaties van Fluxys, moet elke aanvrager 
een toegangsaanvraag indienen bij Fluxys met inachtneming van de gedragscode. 

De toegangsprocedure komt overeen met de voorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van de 
gedragscode. 

Afdeling 1 - Regels voor de toewijzing van opslagcapaciteit 

Onderafdeling 1 - Principes voor de toewijzing van opslagcapaciteit 

Art. 36. De opslagcapaciteit wordt bij voorrang toegewezen aan de aanvragers die de 
distributieondernemingen bevoorraden of aan de afnemers die niet gerechtigd zijn (niet in 
aanmerking komende afnemers) in België, in overeenstemming met het gestelde in artikel 
15/11 § 2 van de Gaswet.  

Dit voorrangsrecht bij toewijzing wordt eenmaal per jaar voor elke aanvrager berekend en is 
gelijk aan: de bruikbare opslagcapaciteit vermenigvuldigd met een ratio (kengetal) in 
verhouding tot de afnamecapaciteit van de aanvrager (berekend op 4 januari vóór de aanvang 
van het opslagseizoen in kwestie) voor de bevoorrading van de distributieondernemingen en 
de niet in aanmerking komende afnemers in België (in hoogcalorisch of rijk gas en in 
Slochteren-gas) vergeleken met die van alle afnemers voor de bevoorrading van diezelfde 
afnemers. 

Het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys bepaalt hoe de in het vorige lid vermelde 
toewijzingssleutel wordt berekend. 

Minstens één maand vóór de aanvang van elk opslagseizoen neemt Fluxys contact op met de 
netgebruikers die een voorrangsrecht hebben als bedoeld in het onderhavige artikel, en stelt 
hen in kennis van hun bevoorrechte toewijzingsrecht. 

De capaciteiten die volgens dit voorrangsrecht worden toegewezen, worden duidelijk 
geïdentificeerd.  

Art. 37. De opslagcapaciteit die in voorkomend geval beschikbaar is na toewijzing 
volgens het in Art. 36 bedoelde voorrangsrecht, worden toegewezen tijdens een op jaarbasis 
door Fluxys georganiseerde verkoopperiode. De tijdens deze verkoopperiode gebruikte 
toewijzingsregels worden opgesteld in overeenstemming met de gedragscode, gepubliceerd 
vóór deze periode en houden rekening met de marktvoorwaarden en met het marktaandeel (te 
rekenen vanaf 4 januari vóór de aanvang van het opslagseizoen in kwestie) van de aanvragers 
voor de bevoorrading van de afnemers in België. 

Art. 38. In de opslagcontracten is bepaald dat de opslaggebruiker zich ertoe verbindt 
om bij aanvang van elke injectieperiode de opslagcapaciteiten vrij te geven waarop hij geen 
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voorrangsrecht meer heeft als bedoeld in Art. 36. De aldus vrijgegeven capaciteit wordt 
toegewezen aan de gebruikers met een voorrangsrecht op de wijze in Art. 36 gesteld. 

Afdeling 2 – Specifieke principes voor de toewijzing van onderbreekbare capaciteit  

Art. 39. In artikel 8, tweede lid van de gedragscode is het volgende bepaald: de 
vervoersonderneming biedt op de primaire markt elke dag voor de daarop volgende dag een 
zo hoog mogelijk percentage van de aan de netgebruikers toegewezen doch niet-
genomineerde vaste capaciteit aan als onderbreekbare capaciteit. 
 
In artikel 100 van de gedragscode is bepaald binnen welke termijn de vervoersondernemingen 
dit principe kunnen toepassen. Deze termijn is niet verstreken en het systeem is niet 
beschikbaar op de datum dat het onderhavige document wordt ingediend. 
 

Art. 40. Onverminderd de onderbreekbare capaciteit die op de markt wordt gebracht op 
de wijze in artikel 8, § 2 van de gedragscode gesteld, zijn er geen specifieke regels voor de 
toewijzing van onderbreekbare capaciteit. De in afdeling 1 vermelde regels zijn van 
overeenkomstige toepassing. 
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HOOFDSTUK IV – Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit en de manier 
waarop deze regels in de contracten worden vastgelegd 

Art. 41. De opslaggebruiker heeft de mogelijkheid om de hem toegewezen 
opslagcapaciteit met of zonder bevrijding over te dragen. De capaciteit die volgens het in Art. 
36 vermelde voorrangsrecht wordt toegewezen, mag uitsluitend worden overgedragen met 
inachtneming van dit voorrangsrecht. 

Art. 42. De capaciteitsoverdracht met of zonder bevrijding van de overdrager houdt in 
dat alle contractuele rechten en verplichtingen en de bijbehorende eigenschappen 
overgedragen worden, zonder wijziging ten opzichte van Fluxys. 

Art. 43. De overdracht mag betrekking hebben op het geheel of een deel van de aan de 
opslaggebruiker toegewezen opslagcapaciteit. 

Indien de opslagcapaciteit door Fluxys op de markt wordt gebracht in de vorm van 
gestandaardiseerde pakketten bestaande uit een bepaalde uitzend- en injectiecapaciteit en een 
bepaald volume, moet de overgedragen opslagcapaciteit overeenkomen met een geheel aantal 
gestandaardiseerde pakketten.  

Zodra de operationele systemen dat toestaan, aanvaardt Fluxys de overdracht van 
opslagcapaciteit, onafhankelijk van de omschrijving van de gestandaardiseerde pakketten. 

Art. 44. Onverminderd het gestelde in Art. 47 moet het opslagvolume waarover de 
overdrager na overdracht beschikt, groter blijven dan of gelijk aan het saldo op zijn rekening 
gas op voorraad in overeenstemming met Art. 48. 

Art. 45. In geval van overdracht zonder bevrijding van de overdrager, blijft de 
overdrager met de overnemer hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van Fluxys voor alle uit het 
opslagcontract voortvloeiende verplichtingen. 

De overdrager en de overnemer die een akkoord van capaciteitsoverdracht zonder bevrijding 
van de overdrager hebben gesloten, moeten Fluxys hiervan schriftelijk in kennis stellen 
uiterlijk één maand vóór de datum van overdracht. 

De overdracht zonder bevrijding van de overdrager moet in elk geval verenigbaar zijn met de 
door Fluxys opgestelde operationele systemen. 

Art. 46. Fluxys moet op voorhand schriftelijk in kennis worden gesteld van elke 
capaciteitsoverdracht met bevrijding van de overdrager. Fluxys is gerechtigd de 
capaciteitsoverdracht met bevrijding toe te staan of af te wijzen. Fluxys zal een overdracht 
met bevrijding van de overdrager toestaan voor zover aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

- de overdracht strekt zich uit over de resterende looptijd van het opslagcontract; 

- de overnemer krijgt ter benutting van de overgedragen opslagcapaciteit toegang tot de 
opslaginstallaties van Fluxys met inachtneming van de gedragscode. Fluxys analyseert 
de toegangsaanvraag van de overnemer op niet-discriminerende en transparante wijze 
als een nieuwe toegangsaanvraag. Fluxys controleert inzonderheid of de financiële 
garanties als bedoeld in hoofdstuk XII van de onderhavige belangrijkste voorwaarden 
zijn nagekomen; 
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- de overdracht is in overeenstemming met de geldende regels voor reservering van 
opslagcapaciteit op de primaire markt; 

- de overdrager mag met betrekking tot de overgedragen opslagcapaciteit geen schulden 
hebben jegens Fluxys, tenzij de overnemer zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk 
ertoe verbindt deze schulden te betalen aan Fluxys. 

Art. 47. Ongeacht de overdracht van opslagcapaciteit is het krachtens het opslagcontract 
toegestaan de hoeveelheden gas op voorraad van een opslaggebruiker over te dragen aan een 
andere gebruiker, binnen de perken van de hun toegewezen opslagvolumes. 
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HOOFDSTUK V – Evenwicht van aardgasstromen in de opslaginstallatie 

Art. 48. Fluxys stelt voor iedere opslaggebruiker en per opslaginstallatie een 
zogenaamde “rekening gas op voorraad” op. 

Art. 49. Het saldo op de rekening gas op voorraad wordt door Fluxys bepaald (in 
energie en in volume) op basis van de aan de opslaggebruiker toegewezen gasstromen zowel 
in injectie- als uitzending, in voorkomend geval rekening houdend met de afname van gas in 
natura tegen de door de CREG goedgekeurde tarieven en in voorkomend geval rekening 
houdend met een overdracht van gashoeveelheden tussen de opslaggebruikers met toepassing 
van Art. 47. 

Art. 50. Het saldo op de rekening gas op voorraad (in volume) van een opslaggebruiker 
mag het aan deze gebruiker toegewezen opslagvolume niet te boven gaan (rekening houdend 
met de op de secundaire markt overgedragen opslagcapaciteit). 

Fluxys mag de genomineerde injectiecapaciteit van een opslaggebruiker afwijzen wanneer het 
volume op de rekening gas op voorraad het opslagvolume bereikt dat aan hem is toegewezen. 

Als het volume op de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker het aan hem 
toegewezen opslagvolume te boven gaat, vraagt Fluxys deze opslaggebruiker deze toestand 
binnen vijf werkdagen recht te zetten.  

Als de opslaggebruiker verzuimt deze toestand binnen de toegewezen termijn recht te zetten, 
is het Fluxys toegestaan: 

• de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker te verminderen tot het beloop van 
de gashoeveelheid die zijn opslagvolume te boven gaat, en 

• de opslaggebruiker 95% terug te betalen van de opbrengst van de verkoop van deze 
gashoeveelheid, onder aftrek van de naar redelijkheid door Fluxys gemaakte kosten. 

Art. 51. Het saldo op de rekening gas op voorraad (in energie) van een opslaggebruiker 
mag niet kleiner zijn dan nul. 

Fluxys mag de genomineerde uitzendcapaciteit van een opslaggebruiker afwijzen indien zijn 
rekening gas op voorraad (in energie) een nulsaldo vertoont. 

Art. 52. Om de globale performanties van de opslaginstallatie in Loenhout in een multi 
gebruikers omgeving te bewaren, zal het volume op de rekening gas op voorraad van iedere 
gebruiker van de opslag gedurende de uitzendperiode niet lager zijn, vóór 15 februari, dan 
30% van het opslag volume dat toegewezen is aan iedere opslaggebruiker. 

Art. 53. Het volume op de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker aan het 
einde van de uitzendperiode moet kleiner zijn dan of gelijk aan het opslagvolume dat voor het 
eerstvolgende opslagseizoen aan deze opslaggebruiker is toegewezen (rekening houdend met 
de opslagcapaciteit die in voorkomend geval op de secundaire markt is overgedragen). 
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Als het volume op de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker aan het einde van de 
uitzendperiode groter is dan het opslagvolume dat voor het eerstvolgende opslagseizoen aan 
deze opslaggebruiker is toegewezen, moet de opslaggebruiker deze toestand binnen hoogstens 
één maand rechtzetten in onderling overleg met Fluxys. 

Als de opslaggebruiker verzuimt deze toestand binnen de toegewezen termijn recht te zetten, 
is het Fluxys toegestaan: 

• de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker te verminderen tot het beloop van 
de gashoeveelheid die zijn opslagvolume te boven gaat, en 

• de opslaggebruiker 95% terug te betalen van de opbrengst van de verkoop van deze 
gashoeveelheid, onder aftrek van de naar redelijkheid door Fluxys gemaakte kosten. 

Art. 54. Teneinde ontwikkelings- en onderhoudstests op de opslaginstallaties te kunnen 
uitvoeren, moet Fluxys krachtens het opslagcontract de mogelijkheid krijgen om de 
opslaggebruikers te verplichten hun opslagvolume tegen het einde van de uitzendperiode leeg 
te maken rekening houdend met het bepaalde in artikel 72 van de gedragscode. 

Art. 55. Teneinde ontwikkelingstests op de opslaginstallaties van Loenhout te kunnen 
uitvoeren, moet Fluxys krachtens het opslagcontract voor Loenhout de mogelijkheid krijgen 
om de opslaggebruikers te verplichten de minimale vullingsgraad van het opslagvolume te 
bereiken op bepaalde datums tegen het einde van de injectieperiode, rekening houdend met 
het bepaalde in artikel 72 van de gedragscode. 

De in het vorig lid bedoelde minimale vullingsgraad en datums worden door Fluxys kenbaar 
gemaakt vóór het begin van het injectieseizoen in kwestie. 
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HOOFDSTUK VI – Tijdseenheid en tolerantiewaarden als bedoeld in artikelen 52 en 53 van 
de gedragscode 

Art. 56. Fluxys mag nominaties op injectie- of uitzendcapaciteit afwijzen voor zover 
deze de injectie- en uitzendcapaciteit waarover een opslaggebruiker beschikt, te boven gaan. 

Art. 57. De geldende toewijzingsregels voor de vanaf de opslaginstallaties van 
Loenhout geïnjecteerde en uitgezonden gasstromen worden nader omschreven in het 
opslagcontract. 
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HOOFDSTUK VII – Regels betreffende de goedkeuring van onevenwichten door de 
netgebruikers en de daaraan verbonden contractuele bepalingen 

Art. 58. Dit hoofdstuk is niet van toepassing voor de opslaginstallaties. 
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HOOFDSTUK VIII – Vereisten inzake aardgaskwaliteit 

Afdeling 1 - Opslag van Loenhout 

Art. 59. Het gas dat in de opslaginstallaties wordt geïnjecteerd, moet: 

1° voldoen aan de kwaliteitsvereisten met betrekking tot hoogcalorisch gas (H-gas, ook 
rijk gas genoemd) voor de overbrenging in België als bedoeld in de belangrijkste 
voorwaarden van Fluxys voor de overbrenging in België; en 

2° een CO2-gehalte hebben van minder dan 2% in volume. 

Art. 60. De belangrijkste voorwaarden voor de overbrenging in België (hoofdstuk VIII) 
bepalen dat het aardgas in de ingangszone van het vervoersnet van Fluxys met het oog op de 
overbrenging naar de opslag van Loenhout, moet voldoen aan de gaskwaliteitsvereisten als 
bedoeld in Art. 59. 

Afdeling 2 - Piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele 

Art. 61. De LNG-kwaliteitsvereisten die de opslaggebruiker moet naleven om LNG in 
piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele te injecteren, staan in een tabel die op de website van 
Fluxys wordt gepubliceerd. 

De volgende tabel geeft een overzicht van de toestand ten tijde dat het onderhavige document 
is ingediend, en zal op de website van Fluxys worden gepubliceerd.  

Minimale CBW 38,9 MJ(25°C)/m³(n) 
Maximale CBW 42,7 MJ(25°C)/m³(n) 
Minimale Wobbe-index 49,132 MJ(25°C)/m³(n) 
Maximale Wobbe-index 55 MJ(25°C)/m³(n) 
Minimale CBW 10,81 kWh(25°C)/m³(n) 
Maximale CBW 11,86 kWh(25°C)/m³(n) 
Minimale Wobbe-index 13,65 kWh(25°C)/m³(n) 
Maximale Wobbe-index 15,28 kWh(25°C)/m³(n) 
Maximum H2S + COS (uitgedrukt in S) 5 mg/m³(n) 
Maximumtotaal S (uitgedrukt in S) 22,4 mg/m³(n) 
Maximumgehalte mercaptanen (uitgedrukt in S) 6 mg/m³(n) 
Maximum O2 10 ppm (vol) 
Maximum CO2 100 ppm (vol) 
Maximum CO 1 ppm (vol) 
Maximum H2O 0,1 ppm (vol) 
Maximum H2  1 ppm (vol) 
Hoogste dauwpunt koolwaterstof -20 °C @ 0-69 barg 
Maximum Hg 10 ng/m³(n) 
Minimum CH4 80 mol% 
Maximum iC4 0,7 mol% 
Maximum nC4 0,7 mol% 
Maximum iC5 0,1 mol% 
Maximum nC5 0,1 mol% 
Maximum C6+ 0,1 mol% 
Maximum N2 0,5 mol% 
Min. volumemassa (evenwicht onder 425 kg/m³ LNG 
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atmosferische druk - 1013,25 mbar) 
Max. volumemassa (evenwicht onder 
atmosferische druk - 1013,25 mbar) 450 kg/m³ LNG 
Vaste stoffen: geen afzetting op “mesh strainer 
400”     
   

Bovendien moet het LNG vrij zijn van onzuiverheden en verontreinigingen in vaste of 
vloeibare vorm.  

Art. 62. Fluxys stelt de opslaggebruiker in kennis van de ontwikkeling van de LNG-
kwaliteit die in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt opgeslagen. De 
opslaggebruiker dient al het nodige te doen (gas injecteren en/of uitzenden) om te zorgen dat 
het opgeslagen gas voldoet aan de gaskwaliteitsvereisten die van toepassing zijn op de 
overbrenging in België voor rijk gas (H-gas of hoogcalorisch gas), als nader bepaald in de 
belangrijkste voorwaarden van Fluxys met betrekking tot de overbrenging in België (zie de 
belangrijkste voorwaarden van Fluxys met betrekking tot de overbrenging in België – 
hoofdstuk VIII). De toepassingsvoorwaarden van dit artikel zijn nader omschreven in de 
operationele regels van de piekbesnoeiingsinstallatie die bij het opslagcontract zijn gevoegd. 

Afdeling 3 – Niet-nakoming van de gaskwaliteitsvereisten 

Art. 63. Fluxys heeft het recht om de injectie in de opslaginstallaties te weigeren van 
LNG/gas dat niet voldoet aan de kwaliteitsvereisten, als bedoeld in afdeling 1 en 2. 

Art. 64. Indien LNG dat niet voldoet aan de in afdeling 2 vermelde 
gaskwaliteitsvereisten in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt geïnjecteerd zonder 
dat Fluxys de kwaliteit ervan heeft aanvaard, dient de betrokken opslaggebruiker, 
onverminderd het gestelde in hoofdstuk XII, Fluxys te vergoeden voor alle naar redelijkheid 
gemaakte kosten, uitgaven en verliezen (daaronder mede inbegrepen de kosten voor het niet-
conforme LNG af te zonderen en de kosten voor de aantasting van LNG van andere 
opslaggebruikers) die voortvloeien uit de niet-nakoming van de gaskwaliteitsvereisten, met 
dien verstande dat Fluxys redelijkerwijs al het nodige zal doen om deze kosten, uitgaven en 
verliezen tot een minimum te beperken. 

Art. 65. Voor zover de opslaggebruiker gas/LNG heeft geïnjecteerd dat voldoet aan de 
toepasselijke kwaliteitsvereisten en onverminderd het gestelde in Art. 62, is de 
opslaggebruiker gerechtigd de afname te weigeren van het door Fluxys op het uitgangspunt 
van de opslaginstallatie beschikbaar gestelde gas indien dit aardgas niet voldoet aan de aan dit 
punt toepasselijke kwaliteitsvereisten. 

Art. 66. Indien Fluxys aan het uitgangspunt van de opslaginstallatie aardgas levert dat 
niet aan de kwaliteitsvereisten aan dit punt voldoet, zonder dat de kwaliteit van dit aardgas op 
voorhand door de opslaggebruiker is aanvaard en voor zover de opslaggebruiker het gas heeft 
geïnjecteerd met inachtneming van de toepasselijke kwaliteitsvereisten, dient Fluxys, 
onverminderd het gestelde in hoofdstuk XII, de opslaggebruiker schadeloos te stellen voor 
alle naar redelijkheid gemaakte kosten, uitgaven en verliezen verband houdende met de niet-
nakoming van de kwaliteitsvereisten door Fluxys, met dien verstande dat de opslaggebruiker 
redelijkerwijs al het nodige zal doen om deze kosten, uitgaven en verliezen tot een minimum 
te beperken. 
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HOOFDSTUK IX – Nalevingsprogramma 

Art. 67. Fluxys voert een nalevingsprogramma in teneinde een actief intern en extern 
beleid van niet-discriminatie en transparantie te voeren ten aanzien van de netgebruikers. Ter 
uitvoering van dit nalevingsprogramma worden Fluxys en zijn dochteronderneming Fluxys 
LNG als één enkele rechtspersoon beschouwd. 

Art. 68. Het nalevingsprogramma van Fluxys berust op de volgende principes: 

1° transparantie en niet-discriminatie tussen netgebruikers of categorieën netgebruikers; en 

2° bescherming van vertrouwelijke informatie in verband met de netgebruikers. 

Art. 69. Het nalevingsprogramma is van toepassing op alle werknemers van Fluxys ter 
zake van de door Fluxys gepresteerde diensten in verband met het gasvervoer in België. 

Art. 70. De “compliance officer” moet erop toezien dat het nalevingsprogramma wordt 
nagekomen met inachtneming van Art. 75 en Art. 76 hieronder.  

 
Afdeling 1 – Interne beleidsregels 

Art. 71. De interne gedragsregels van Fluxys omvatten inzonderheid: 

1° de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden bij hun 
contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers. 

2° het huishoudelijk reglement, dat ter uitvoering van de gedragscode is opgesteld; 
3° de regels met betrekking tot de afhandeling van vragen en dossiers van de 

netgebruikers of kandidaat-netgebruikers. 

Art. 72. Wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft is in het 
huishoudelijk reglement met name het volgende bepaald: 

1° Het is Fluxys verboden vertrouwelijke informatie kenbaar te maken, op welke wijze dan 
ook, aan personen die geen werknemer van Fluxys zijn. Deze informatie mag uitsluitend 
worden medegedeeld aan personen of diensten die deze nodig hebben om de toegang tot 
of het gebruik van het vervoersnet mogelijk te maken. 
In de mate dat zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie is het bestuurders en 
werknemers van Fluxys niet toegestaan medewerker te zijn van een 
leveringsonderneming, met of zonder bezoldiging. 

2° Fluxys en/of zijn werknemers mogen evenwel vertrouwelijke informatie meedelen: 
-  aan de CREG en aan het Bestuur Energie, of aan enige andere bevoegde 
overheidsinstantie, overeenkomstig het bepaalde in de Gaswet en de bijbehorende 
uitvoeringsbesluiten; 

-  aan de rechtbanken of scheidsrechterlijke instanties die moeten oordelen over een 
geschil tussen Fluxys en een netgebruiker, alsook aan de raadslieden die hen voor deze 
instanties vertegenwoordigen en de experten, voor zover zulks noodzakelijk is voor de 
verdediging van Fluxys; 

- aan zijn commissaris-revisor; 
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- aan de lasthebbers, aannemers en onderaannemers van Fluxys, voor zover zij 
gebonden zijn door regels van vertrouwelijkheid die op gepaste wijze de bescherming 
van de vertrouwelijkheid waarborgen en voor zover in hun onderlinge verhouding met 
de leveringsondernemingen of met een van hun geassocieerde of verbonden 
ondernemingen geen vermogensbelangen bestaan. 

3° Fluxys mag de hem door de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers medegedeelde 
vertrouwelijke informatie gebruiken voor statistische doeleinden, op voorwaarde dat de 
door Fluxys verspreide statistische gegevens geen identificatie van individuele 
netgebruikers of kandidaat-netgebruikers mogelijk maken. 

4° Hetgeen niet als vertrouwelijk wordt beschouwd: 
-  elke informatie die openbaar bekend is; 
-  de informatie die aan Fluxys is verstrekt door een netgebruiker of een kandidaat-

netgebruiker en waarvan de openbaarmaking is toegestaan blijkens een schriftelijke 
overeenkomst met de netgebruiker of kandidaat-netgebruiker die de informatie heeft 
verstrekt; 

-  de informatie bestemd voor een netgebruiker of een kandidaat-netgebruiker en deel 
uitmakend van de gegevens die noodzakelijk zijn om deze netgebruiker of 
kandidaat-netgebruiker vervoersdiensten aan te bieden. 

5° Elke werknemer van Fluxys is gebonden door een geheimhoudingsplicht en mag 
vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan onbevoegden tijdens de volledige 
looptijd van zijn arbeidsovereenkomst, tot vijf jaar na beëindiging van deze 
overeenkomst. 

 

Art. 73. In de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden in 
hun contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers en de voorschriften met 
betrekking tot de afhandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers of kandidaat-
netgebruikers is met name het volgende bepaald: 

1° de werknemers van Fluxys dienen in de verspreiding van informatie blijk te geven 
van de grootst mogelijke discretie; 
 
2° alleen openbaar bekende informatie mag kenbaar worden gemaakt aan derden. Elke 
andere informatieaanvraag wordt doorgegeven aan de diensten van Fluxys die bevoegd 
zijn om te bepalen welke informatie kenbaar mag worden gemaakt, afhankelijk van het 
type gevraagde informatie;  
 
3° Fluxys bepaalt welke diensten van Fluxys vragen in ontvangst en in behandeling 
nemen, met name: 

- vragen over de operationele exploitatie van de vervoersinstallaties; 
- vragen over de commerciële exploitatie van de vervoersdiensten; 
- vragen over de technische exploitatie van de vervoersinstallaties. 

 
 

Afdeling 2 – Externe beleidsregels 

Art. 74. Fluxys bepaalt de externe beleidsregels die overeenkomstig het gestelde in 
artikel 27 van de gedragscode aan de netgebruikers worden bekendgemaakt. 
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Afdeling 3 – Inachtneming van het nalevingsprogramma 

Art. 75. De “compliance officer” ziet samen met de directie van Fluxys erop toe dat het 
nalevingsprogramma in acht wordt genomen. 

 
De “compliance officer” heeft de volgende opdrachten: 

1° het toepassen van de interne en externe voorschriften met betrekking tot 
vertrouwelijkheid (geheimhouding), niet-discriminatie en transparantie; 

2° het verlenen van advies aan de werknemers van Fluxys voor alle vragen in verband met 
de tenuitvoerlegging van dit programma; 

3° het toetsen van de tenuitvoerlegging van het bewakingsprogramma. 
 

Art. 76. Elk personeelslid van Fluxys dat op de hoogte is van een vrijwillige of 
onvrijwillige inbreuk op het nalevingsprogramma dient de “compliance officer” hiervan in 
kennis te stellen. 
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HOOFDSTUK X – Congestiebeleid en daaraan verbonden contractuele bepalingen  

 

Art. 77. Fluxys voert een proactief congestiebeleid in overeenstemming met het 
gestelde in artikel 45 van de gedragscode.  

Art. 78. Fluxys zal ter uitvoering van zijn proactieve congestiebeleid: 

(i) rekening houden met het tekort aan opslagcapaciteit in België door de 
opslagcapaciteit toe te wijzen in overeenstemming met voorrangsregels als 
bedoeld in de Gaswet en in hoofdstuk III van de onderhavige belangrijkste 
voorwaarden; 

(ii) de jaarlijkse hertoewijzing van capaciteiten opnemen in het opslagcontract op de 
wijze in Art. 38 gesteld; 

(iii) een optimale benutting van de opslagcapaciteit bevorderen door in te stemmen met 
capaciteitsoverdracht met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk IV van de 
onderhavige belangrijkste voorwaarden; 

(iv) een efficiënte benutting van de toegewezen capaciteit bevorderen door een 
gebruiksregister van de toegewezen capaciteit bij te houden als bedoeld in 
hoofdstuk II van de onderhavige belangrijkste voorwaarden. 

Art. 79. In geval van congestie is de in artikel 48 van de gedragscode bepaalde 
procedure van toepassing. 
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HOOFDSTUK XI – Verwerking van aardgas voor eigen gebruik door de 
vervoersonderneming en verschillen in de periodieke energiebalans 

Afdeling 1 – Eigen-verbruiksregister 

Art. 80. Fluxys moet voor elke opslaginstallatie een register opstellen genaamd “eigen-
verbruiksregister”. 

Art. 81. Het in Art. 80 bedoelde register vermeldt de gashoeveelheid die elke maand 
voor eigen verbruik wordt afgenomen. Deze gashoeveelheid wordt in de volgende categorieën 
ingedeeld: 

1° eigen verbruik gekoppeld aan compressie; 

2° eigen verbruik gekoppeld aan verwarming voor drukvermindering; 

3° eigen verbruik gekoppeld aan interventies op de installaties en de verliezen; en 

4° eigen verbruik gekoppeld aan het drogen en ontzwavelen. 

Afdeling 2 – Energiebalansregister 

Art. 82. Fluxys stelt voor de opslag in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele een 
register op, “energiebalansregister” genaamd. 

Art. 83. Het in Art. 82 bedoelde register vermeldt op maandbasis het positieve of 
negatieve verschil van de algemene energiebalans voor de piekbesnoeiingsinstallatie van 
Dudzele. 

Afdeling 3 – Vorm van het register 

Art. 84. De in Art. 80 en Art. 82 bedoelde registers worden in elektronische vorm 
opgesteld. 

Afdeling 4 – Gasaankoop voor eigen gebruik 

Art. 85. Eventuele gasaankopen voor eigen gebruik vinden op niet-discriminerende en 
transparante wijze plaats, met inachtneming van de externe beleidsregels van Fluxys (zie Art. 
74). Deze gasaankopen zijn in overeenstemming met de voorschriften in de gedragscode 
(artikel 2 van deze code). 
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HOOFDSTUK XII – Regels betreffende de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming of 
van de netgebruiker en financiële garanties 

Afdeling 1 – Aansprakelijkheid 

Art. 86. Zonder afbreuk te doen aan de contractuele bepalingen met betrekking tot de 
tarieftoeslagen en behoudens in geval van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, is de 
aansprakelijkheid van iedere partij, van haar werknemers of lasthebbers ten aanzien van de 
wederpartij uit hoofde van contractuele of buitencontractuele fout beperkt tot de directe en 
materiële schade. Fluxys of de opslaggebruiker kan onder geen beding aansprakelijk worden 
gesteld voor indirecte en/ of immateriële schade. 

De aansprakelijkheid van iedere partij voor de directe en materiële schade blijft beperkt tot 
€ 1.000.000 per contractjaar, per opslaggebruiker en per opslaginstallatie (voor het geheel van 
de opslagcontracten van de betrokken opslaggebruiker in eenzelfde opslaginstallatie). Boven 
dit bedrag stemmen de partijen ermee in afstand te doen van verhaal op elkaar, en elke partij 
vrijwaart de wederpartij tegen elk verhaal of tegen alle aanspraken en claims van derden in 
dat opzicht. 

Art. 87. Behoudens in geval van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, is de 
aansprakelijkheid van Fluxys, zijn werknemers of lasthebbers jegens de opslaggebruiker voor 
ieder verlies van gas dat de opslaggebruiker in de opslag heeft geïnjecteerd en dat Fluxys niet 
kan teruggeven, per incident beperkt tot de tegenwaarde van drie keer het maandbedrag - 
exclusief tarieftoeslagen - van de facturen voor de opslagcontracten van de opslaggebruiker 
(voor de opslaginstallatie in kwestie) met een bovengrens, per contractjaar, van 6 keer dit 
maandbedrag. 

Art. 88. Zonder afbreuk te doen aan de contractuele bepalingen met betrekking tot de 
boeten en behoudens in geval van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, is de volledige 
aansprakelijkheid van Fluxys jegens de opslaggebruiker, voortvloeiende uit Art. 86 en Art. 
87, in ieder geval, per contractjaar en per opslaginstallatie, beperkt tot de tegenwaarde van 6 
keer het maandbedrag - exclusief tarieftoeslagen - van de facturen met betrekking tot de 
opslagcontracten van de opslaggebruiker.  

Voor zover het resultaat van deze berekening minder bedraagt dan € 1.000.000 is de totale 
aansprakelijkheid van Fluxys als bedoeld in het vorige lid beperkt tot € 1.000.000.  

 

Afdeling 2 – Financiële waarborgen 

Art. 89. Overeenkomstig het gestelde in artikel 93 van de gedragscode is het Fluxys 
toegestaan financiële garanties van de opslaggebruikers te vragen. Als Fluxys financiële 
garanties vraagt, past hij op alle opslaggebruikers de niet-discriminerende regeling toe als 
bedoeld in Art. 90. 

Art. 90. De opslaggebruiker dient te allen tijde, uiterlijk (i) 90 dagen na ondertekening 
van het opslagcontract of, indien deze eerder valt, (ii) op de datum dat de dienstverlening 
krachtens het opslagcontract wordt aangevat, naar eigen keuze minstens een van de volgende 
vereisten na te leven: 
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(a) Een bankgarantie verlenen ten voordele van Fluxys. Deze bankgarantie is een 
bankgarantie op eerste verzoek bij een door de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (of van een gelijkaardig organisme van één van de 15 huidige leden van de 
Europese Unie) erkende bank ten belope van een bedrag minstens gelijk aan één zesde (1/6) 
van het jaarlijks gefactureerde bedrag (inclusief BTW) dat moet worden toegepast voor de 
opslagcontracten van de opslaggebruiker en met een resterende looptijd van niet minder dan 
dertig (30) dagen. 

(b) een borg geven aan Fluxys ten belope van een bedrag minstens gelijk aan één zesde 
(1/6) van het jaarlijks gefactureerde bedrag (inclusief BTW) dat moet worden toegepast voor 
de opslagcontracten van de opslaggebruiker. Deze waarborg wordt teruggestort aan de 
opslaggebruiker bij het beëindigen van het contract. 
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HOOFDSTUK XIII – Voorwaarden betreffende de opzegging van een contract waaronder 
gebeurlijke schadevergoedingen 

 

Art. 91. In het opslagcontract is een beding opgenomen krachtens welke de partijen om 
herziening van dit contract mogen verzoeken indien de Belgische gasregelgeving, 
inzonderheid met betrekking tot de toegang tot de opslaginstallaties, dermate wordt gewijzigd 
dat het economisch evenwicht van het opslagcontract op ingrijpende wijze wordt verstoord, 
tenzij deze wijziging naar redelijkheid voorzienbaar was bij ondertekening van het 
opslagcontract. 

Als de partijen het niet eens worden binnen een termijn van 90 dagen, dan is elke partij 
gerechtigd het contract zonder vergoeding op te zeggen met inachtneming van een 
schriftelijke opzeggingstermijn van 1 maand. 
 

Art. 92. Onverminderd Art. 38, voorzien de opslagcontracten afgesloten voor een 
duurtijd van meerdere opslagseizoenen de mogelijkheid voor de opslaggebruiker om het 
opslagcontract te beëindigen in het begin van ieder opslagseizoen mits inachtneming van een 
opzeggingstermijn van 2 maanden en mits de betaling aan Fluxys van een schadevergoeding 
overeenstemmend met 95% van de te factureren bedragen (berekend op basis van de 
tariefvoorwaarden voor capaciteitsreservering – met uitzondering van voorwaarden 
betreffende het gebruik) als bedoeld in het opslagcontract voor de resterende looptijd van het 
contract 
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